
SALl 
20 KANUNUsANI 1931 -

ti lnd eene, No 1777 -
t\USHASI li t<URUŞTUR 

' ~u, İtalya tarafından ileri 
e len bir fikirdir. 

2 - Avrupalı olmayan, fa
t Cemiyeti Akvama dahil o
l devletlerin de müzakerata 
et edilmeleri. Bu noktai na

r İngiltere tarafından da ter
; edilmektedir. 

lier iki noktai nazar da ha
etlj müzakerelere zemin teş
ettikten sonra bu hususta 

.,,i_kikatta bulunmak üzere M. 
l "Iand, Mr. Henderson, M. Cur 
~ ' M. Motta ve M. Titules

ıı; dan mürekkep bir tali komis 
. teşkil edilmiştir Tali ko-
1 Yonun tetkikatı ~e karan 

ııo Üz meçhuldür. 

eti' Bize öyle geliyor ki, komis-
'. Un nıüzakeratını yalnız Ce
• Yeti Akvama dahil Avrupalı 
·'illetlere münhasır bırakmak 

•1, bir zihniyet ifade eder. Mü
kera.tın istihdaf ettiği gaye 

''dir? Devletler arasında iktı-
d idi ah • . s ada teşriki mesaı de-
Jt •l ll:ıi? 

cx) işareti/ binııda glJrOlen iki 
pencereye makineli tüfekler yer 

leşlirllmiş ve mOrteci/tr 
datıtılmışlardı 

[ Evvelki gece çıkan ıiddetli lo
dos fırtınası, lıtanbul ile lzmir 
arasındaki telgraf teıı-ini aekte
ye ujratmıı ve bu inkita yüzünden, 
evvelki gün Menemen divanı bar
bmda cereyan eden muhakeme taf 
ıilitı, dünkü nüıhamıza yetiıtirile
memİftİr. Menemene gönderdiği
miz muhabiri mahıuıumuzun, ev
velki ı günkü muhakemeye ait t~lg· 
rafla verdiği tafsilat, ancak dün öıi 
leden ıonra elimize geçmiıtir. Cici
den §&yanı ehemmiyet bir safhaya 
giren Menemen muhakemesinin ev 
vellrl günkü ve dünkü celıelerine 
ait olarak muhabiri mabıuıumwı· 
dan aldıfnruz telfrafları ıınıile, 
neırediyoruz.] 

İzmir, 18 (Milliyet) - Bu-
l . l 

gün divanı harp muhakeme en 
Divanı harp mllddeiumum1sl 

Hidayet Bey 

2 net sahiled: : 
1- 1 işnak ------rro·by°'1"feı:ıt 

cenılyell 
2 • Harici ve son haberler. 

1 üncU ~abllede 
ı - Potlse 'kimler '1eyanna

me ver.?cekler. 
2 Ş11rıtn vedl rrıll ·on kllt>-

dan 3 ıa11yon:ı indi. 
8 BcJedlve ile <'\' kaf ıır.1-

&ında lhtllAt. 

4 Uncu aalıll~do: 
ı- tı!lek, 2-1-tlkAyc, R- Romaı 

5 nci sahifede 
Spot AIPml. 

l- H(!d/se mahal/inde dOn tetkikat ile meşgul olan müddeiumumi muavini Şefik 8, keşif hty'elile berabfr 
2- Nezaret altına alınan Stelyanos, Emil, Yorg/ EJ.ler muavin H. Mehmet Beyit beraber . 

.. ~acıa zannedildiğinden çok daha 
1 hazin ve tüyler ürperticidir!. 

Faık ve Abdııımuııaııp Beyıer 'Yedi vatandaşın zehirli gazlarla boğularak ölümü 
Kaya B. i~ r~yasetinde bi.r içti- şimdiye kadar hayatta değil, filimde Ve romanda 
ma akdedılmış ve bu içtımada •• d .. .., •• .. f } h k• k"' b• • 1. l f iktısat vekili hukuku idare pro- gor ugumuz acıa arın a l l ır mısa l o muştur. 
fesörü Mustafa Şeref, heyet aza 
lan, Dahiliye hukuk müşaviri • • , , , , 
Ekrem B. ler "ştir2k etmişler- Alevler ve zehırlı dumanlar arasından kurtulahılen 21 kışının 
dir. 1stişa~ ~.ahiJ:'ette olan içti- heyecanı ve merak dolu kurtuluş 
mada pro1e uzennde Mustafa 
Şeref ~.i~ mütaleası dinlı:ımiş, hikayeleri içinde bir mühendisin harikalar yaratan feciakarlığı 
ve pro1enın ana hatlan muzake 
re ve münakaşa edilmiştir. Ha-
zırlanan proje memurin kanu- 'E:' • / l' J 
nu idarei vilayat kanunu ve icra r acıa nası o uu 
usulleri üzerinde tadilatı icapet 
tirmektedir. Proje evvela fırka 
grupunda müzakere olunacak 
ve bilahare mecliste tashih edi
lecektir. 

Kanunlarda yapılacak bu tadi 
lata göre idare amirlerine veri
lecek saiahiyetler meyanında 

hiç olmazsa yirmi dört saat t<:v 
kif kararı verebilmek, her han-

i 
gi bir memura işten el çektire
bilmek, ve sonra keyfiyetten la 
zım gelen makamı haberdar et
mek esasları vardır. 

7 iJlii ve J yaralı ile 
perdesi inen bu 

hallenin mesulü lılm ----
MOddeiumrı111I ne diyor? -
Merdivensiz ve maskeıl:ı 
ltfalge - Ayşe Hanımın 
gOreklerl sıdatan Jıor
kunç ve baş diJndDrlJcü 

sukutu! .. 

Vilayet rüesasının yerli olma 
malan prensibine maarif mü
dürleri de ithal edilecektir. Di , 
g~ taraftan haber aldığıma gö
re heyet, vilayetler adedinin 
tenzilini elzem görmektedir . 
Ancak bu mesele yukarıda bil
dirdiğim kanunlar tadil edildik
tcnsonra meclise teklif ol una
cııktır. 

C. H. F. 
• ----

Htıdisrnln vukua gtldlll Agopyan hanının Voyvoda cephtsı 

1 de b~lunan Agopyan hanı için- zuhur ettiği Depolla filim şir
de bir çok yazıhaneler, mües- keti işgal etmektedir. Diger bir 
seseler vardır. Zemin katile be- filim şirketi de Titanya olup bi
raber beş katlı ve elli odalı olan rinci katta bulunmaktadır. Bun 
hanın zemin katını yangının Devamı altıncı sahifede 

Heyecan ve tehlike ! 
I' Bu .. 'h 
~ı 1ill gu~ü buhran cı anşu· 
t:}a.d 0 lduguna göre, bununla ne Vilayet kongresi 

. ilr çok devlet alakadar et· Prens Takamatsu s,yrlsefalnln Kalamış vapurunda b l 
ıft lirse, muvaffakiyet ihtimali p . d .. . ) ugün top anıyor 

İzmir limanı, Ak ve Karadeniz alt 
üst oldu, bir vapur parçalandı ! 

~~a;d~:.~.ce:~~:e~:~;;tlerinm iş-. Japon rensı un gıtti Vil~:~~~:;:s:ı:~:ün F~ıta~ı 
" ... •ttıtilın•diği bir müzakere neu ıoğıundaki vilayet merkezinde Birdenbire kopan fırtına epey tahribat 

•nde b k d k• • ti"b l d toplanacaktır. Kongre saat iki k Jd l 
' Un, Ya:n:;;~irt:~:~ .... n:a7~:;: Prens Tür iye e ı ın a arın an ~e topla~ac:ık ve kazal.~rdan in yaptı. Muhaberat a 1 te efonlar kesildi 

hltuındur. • •

1 
"t h • tıhap edılmış bulunan uçer mü- İ . .. . 

llu .. .. zıyadesı e memnun Ve mu e aSSıS .. messil salahiyettar ve rey hak- Zavallı il.i yaralı ANKAR1, 1~ (Telelo?_la)-: gayrı ~abu h:ıvalar evvelkı ak-
Uyu~~nku ~·y~elmilel h~yat~~ .'~ kını haiz murahhaslar sıfatile !~t~~at vekaletı meteo/oJI ens.tı şam bır~enbıre şiddetli bir fırtı 
t b ususıyetı, devletlerın bırıbırı- M h . afirimiz Ja- din Bey de tren hareket eder- içtimada bulunacaklardır. Kon- Evvelki akşam Galatada tusunden alınan malumata gö- naya muncer olmuştur. 

~ lıtıea~ı'. olması, yekdigerine istin~t ~tere~ ":~n biraderi ken PrensesHazretlerine mükel gre'de sami sıfatile Vali Bele- Agopyan hanında vukua gelen re iki gündenberi Ankara civa- Rüzgar şddetin! arttırmıt, 
d~ıdır. Her milletm karşılaştığı ık pop n Tpakara orut Hz refakat- lef bir buket takdim etmiştir. diye reis muavinleri Şeh,ir mec- büyük facıayı diin kaydetmiş- rında fırtınalı havalar başlamış- ve sağnak halinde, iri damlalı 

~ 1 mesele ü t b' 'ili ise ürte rens ama su · 15 40 d P ' t b' -· b • ç e ır mı ' ' 
1 

· d b 
1 

Prenses Kiku- Tam saat , a rens ve Jisi reisi matbuat erkanından tik. Yaptığımız yeni ve mütem ır. ır yagmur boşanmıştır. 
d 'YneJıniJ ld' enn e u unan H l · tr J · ' B sabah Ankarada yag-m A • ı k k f l:ıir . . e ır. . .. . ko Takamatsu Hz. ve maiyet P.re~ses azret en en enne bazı zevat, C.H. fırkası teşkilat mim tahkikata nazaran yangı- _ u . .. ur n~ o. ara opan ırt~n_a'. kış 

c • mılletın, yahut bır zumrenın ka'İu .
1 

b' likte dün Sirkeci bındıler ve Sofyaya hareket et- reisleri ve zevatı saire hazır bu- nın nasıl çıktığını, yedi kişinin Y~t;m.ıştır. ~un gece cenubugar mevsımınde pek ender ışıdılen 
l ·ı ag, tedbirlerle, bütün cihana şa- ~ d ı e B 1; • tan'a müte- tiler. lunacaklardır. Kongrede idare feci bir surette nasıl boğularak bı ı~tıkametınde ese1!, bu fırtına gök gürültüsü, halkı, havai bir 

d'."•selelcr halledilemez. Bunun i- an~h anlı u ~~~s tmiştir Gar- Tokiyoda bulunan Türk - hey'etinin gecen seneye ait fa- öldüğünü bugün bütün tafsila- sanıyede 18 metre sur'atle bir afet endişesile telaşa düşürmüş 
ır ki c . .. k t veccı en are e · d 1 1 · · · h' - · · kaç saat devam etmistir f' 

U•bet ·. encvredekı muza cra da ehriınizde bulunan Japon Japon ost u c ccmıyetırun a- aliyet raporu, hey' eti müteşeb- tile karilerimize arzediyoruz: • . - · . ur. ·~ ~ ~ır neticeye iktiran edecekse, f . . 
1 

.. ı met crkfını ta- mısı Prens Takamatsu Hz. bisenin vaziyet ve icraatı, tc~ki Ankaraya. cıvar te~elerın ba- Saat 22 de ba~layan fırtına 
i ~n şuı-uıü kadar da sahasını ge- Kof odrusı vte l~tcd imiştir Pren- Türkiyedc gördüğü hüsnü ka- latta yapılan takviye ve islahjAGOPYA!NVHAAZINYIENTINI DAHi zılarına halı! kar yagmıştir. az müddet devam ettikten son-

Utınak 
1
• ra ın an eşyı · .. h · L * ·dd · · k b · -az·m<lır. H "kellef lnıketler bul'dan son derece ınutc assıs . 1 . * * ra şı etını ay etmış ve yag-

ses . z. ne. m~ . Val' 'M h' 1- kaldığını beyan etmiştir. (T>evamı altıncı sahıfede) c.~ıa•:ıda Voyvoda caddesın Bir iki gündür devam eden (Devamı altıncı sahifede) 
Ahmet ŞOKRÜ ı takdım cdtlınıştır. ı u tl 
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___ ı ,-'--, _T_aş_nak_Ia_r-_Ho_by_on._! _.._IA~·"·l __ A_R_i_C_İ_H_A_B_R_L_E_R_~_· _/ f ~~ 
Türkiy~. ve ~usya'ya Dünyadaki alhn kimlerin elinde? yeni sene bütçes~ıı 
karşı muttahıt cephe ! Alhnı elinde tutan memleket Amerikadan sonra yapılacak tasarr 

1 

Fransadır. Fransa vaziyetinden çok emindir ... 
Ermeniler İngilizlere de müracaat 

·ederek yardım istediler .. 
Yüzde 60 .. L Ecnebi matbuab lj 57 kişi ... 

ispanyada karı 
Beynrt toplanışında Taşnak güzellikle veya cebren bu işi Amerika ile Fransa şık vaziyet Amerikada büyük 

!arla Bedirlıanilerin ve bir ikaç kabul ettirmek. Din elindeki albn "Temps" gazetesi İspanya- bir komisyon 
zabit bozuntusunun foyaları İngilizler O tarihe kadar dairi siyasi vaziyetten bahisle 
meydana çıkınca Şeyh Ali Rı- maddi bir iştirak göstermemiş- tahsis. ett,,iği başmakale~nde. ~i- VAŞİNGTON, 19 A.A. _ 
za ve taraftarları tamamenHoy '!erdi. İlk müracaata şu kısa ce- ki B ' b yor : erenguer •ta ınesmın M H 57 ki 'd . .. k 
bondan aynlarak muhalif bir vaıbı verdiler: Evvela kuvvet ve ·· .. d b" ··k b' · ld - · oovver şı en murc -
cemiyet tcoşki.l ettiler. Ve bir be teşkilatınızı görelim, yardımı· ounnunutıname · ualıyud Bır ı~ tao b~gunu kep bir komisyon teşkil edilmiş 
Y

anname ile maksatlarını ve oy ır. 1! ış 11 
su- olduğunu bildirmiştir. Komis-

nan.an -ft•ftı~~ mahi...,..tini. an mızı ona göre yaparız. rette kanunu esası usulune a':'- yonun riyasetinde sabık reisi-
vr ........... M• ·J- Türklere gelince: det yolunu hazırlamakur. Bır cu"-"•u M Cool'd re' ~ 

lattılar. Bu veıniyetin azası şun . ed be . b kab' b . . wu r · ı geve ııı v~-
kardır:. Şimdiki idarenin Ruslarla . ~ı:ıaıen n . ~ ıne u ışı killiklerinde de sabık ve esbak 

Abdillk«im Mehti Ali Rı- dost olduğu ve mem:leket da-1 1 etmek ıçı~ çalışıyor. ~a- reisicümhur namzetleriM. Smi-
za Fehmi Fakih Abdlilhak es hilinde hiç bir şey mukabilin kaalt b~nu ~.sa bdır .zamandda hı~- th ve M. Dawis bulunmakta-
'--~- .,_,h,;''--'"- Haudan' ~e de .hiç tıir fedakarlığa yanaşa-'ı m e ecegıne aır orta a ıç dır K . ak d t k 
UCU< -r-J w.nnıuu J t bir kat'! emare yoktur. Böyle k .. 

1
• .. komıskyloknun m .. sa ı. eşe 

İbralhim oğlu Davut. mıyacağı muhakkak idi. ş ceb b' . t bb" . . k u u ura ı tan muteessır o-
re kalıyordu. Bunun için Rus- 1 ır ışe eşe ._ııste ışın ısını a- lan mıntakalara muavenet ol-

HO YBON ERMENi YURDU ya hakkındaki plan evvela Tür- zamahimıbt~sadufe bırakmakta pek mak üzere 10 milyon dolar ce-

. CEMiYETiNiN PL zNI kiyeden başlamak icap ediyor! v m ır hata vardır. Nereye " h da Sal'b' h ,.. "dild·-· · 1 ·d'ldi-· . mı ususun ı ıa mere 

Taşnakla.r büyük Ennenis
tanın teşkili için yalmz Türki
yeyi değil, Rusyayı da mağlUp 
etmek lazmı geldiğini program 
\arma koymuşlardı. Müşterek 
Ermeni - Kürt cemiyetinin oy
nayacağı .rol İngilizler 4<:adar 
Fransızların da ıişine yaradığı 
'çin her iki taraf ta bunlara yar 
dım etmekte ve akıl öğretmek 
te idiler. 

Hoybonun muvaffakıyeti i
çin şöyle bir plan düşünüldü: 

I - Büyük Ennenistanm 
Rusyada kalan parçalarını kur 
tarma'k ancak Rus ve Türk ida 
relerinin değişmesine bağlı
dır. 

Rus idaresinin değişmesi 
monarşistlerin, yani Beyaz Rus 
ordusunun hariçten RUS'yaya 
girebilmesil.e mümkün olabile
cektir. Çünkü Rusya dahilinde 
ki kuvvetler So~t iktidarını 
dÜ§Ürecek vaziyette değildir. 
Rusyaya girilecek en yakın ka 
pı da Kafkasya cephesidir. O 
halde iş beyaz Ruslarla anlaş
mağa kalmıştır. 

BEYAZ RUSLARLA 
TEMAS 

du. gı ıgını ve nası gı ı gını <l k . 
b'lm k ,.,_ 1. İn 'h d' yar ıın etme tır . 

Türk idaresi deyişince ye- Fransa maliye nazın ı e wznn ge ır. tı ap e ı-
ni gelicek idarenin büyük Er- M. Martin lecek 0~ P.arlame~to müessi- ŞİKAGO, 19 A.A. - Polis 
menistan teşkiline ve onu ve ta san mahıyetınde m_ı olacaktır, R-X otelinde taharriyat yapmış 
nılmasmı da şimdiden temin et Umum1 harpten sonra baş yoksa .923 ?an .ben hü~etin trr. Bu otel, bir takım şerirlerin 
mek lazımdı. gösteren iktısadi buhranın orta evvelki v.azıyetı sadece ıade et ve bilhassa orada ispirtolu içki-

ya çıkardığı bir çok mesele var. mekle mı muvazzah bulunacak !erle kumar alat ve edevatı sa-
HÜ RRIY ET VE lTlLAFÇI- Zengin olan milleder bir türlü, tır.? tan Al Capone'nin ~eriki cü-

LARLA TEMAS fakir olan memleketler bir tür- "Temps" gazetesi bundan rümlerinin randevu mahalleri 
Iü, bu dertlerden ayrı ayrı muz- sonra İspanyada şekli idareyi olmakla maruftur 

İlk mii,racaatlannı mahut tariptir. değiştirmek isteyen muhalifle- . . '. . 
Mehmet Ali ve Gümülcüneli İs işte bunlardan biri: Dünya rin vaziyetinden bahisle diyor Polis, ıptal .. edilmış çek_le~le 
majl Hakkı' ya yaptılar. Taş- yüzündeki altının l§yıkile tev- ki: dolu 2 k~sa ı:ıusad~re etı:ııştır. 
nakların Tüı:'k cümhuriyeti aley zi.. Altm gibi en büyük müba-. "Hükumet işinde sıkışık bir B.1:1 da gosteı::,ıyor ki, şerırlerle 
hine yapacakları harekata mu- dele vasıtasının dünyadaki bu-· halde ise de muhaliflerin vazi- h~funet erkanll\~n bazı~ 
kabil Hürriyet ve İtilaf fırkası gnkü tevzi vaziyeti mevcut buh yeti daha az müşkil değildir. muşter~ken gayrı kanunı bır 
iktidar mevkiine geçtiği tak- ram izale :!decek şekilde değil- Berenguer kabinesi martın bi- takım ış~erde ?.ulu~uşlardır. 
tirde Türkiye de Ermeni gaye- dir. Bilakis bugünkü vaziyet o- rinde intihabatı yaptırmak ta- ~aam~fıh, .henuz sarı~ olarak 
sini kabul edeceğine dair bir kadar iyi değHdir ki, nihayet J savvurundadır. Kıra! şubatın ısım zıkredilmemektedir. 
teahhüt imza ettirmelerini tek- Cemiyeti akvamın mali komite 8 inde müntehipleri davet ede
lif ettiler. Bu iki hain bu tekli- si bu meseleye müdahale mec- cek olan kararnameyi imzalıya 
fi kabul ve hariçten müh;m ba- buriyetinde kalmış ve meseleyi caktır. Fakat yedi sene süren 

Harp yok 1 

zı azayı davet etmek üzere taş- mütehassıs bir heyete tetkik et diktatör idaresinin biriktirdiği BRÜKSEL, 19 A.A. - M. 
naldardan "2Sooo.,, frank aldı- tirm~ğe başl~m~ştrr. • j kinlerin meydana çıkması hase- Van~-~rv~lde, halk yurd':"1~a s.ö 
!ar. Fakat parayı alır almaz Dunyadakı rktısadı buhran bile intihabatın bilhassa hara- yledıgı bır nutukta, yem bır cı
Nise giderek sefahatle yiyip bi bir takım memleketlerde Jüzu- retli olacağından ve nihayet he han harbi tehlikesi karşısında 
tirdiler. Parise döndükleri za- mundan fazla istihsalata atledi men örfi idarenin ilan edilme- bulunulduğuna inanmadığını be 
man bu teahhüdü yalnız itilaf liyor.. sinden korkulmaktadır. Örfi i- yan etmiş, bununla beraber 
erk3.1'._ınm im2:a e~~si kafi ~1- Fazla istihsal ata mukabil is- dare altında intihabatın serbest J ~ynelmilel ' ~ziyetin ~er vakit 
madıgını ve diger ttirk muhalif- tihlak azdrr. Onun için iktısa- olarak icrası mümkün müdür.?" kmden daha tena oldugunu kay 
!erinin de iştirak ettirilmesi la di buhrana karşı bulunacak ye- Fransız gazetesi bundan detmiştir. M. Vanderveld, taar 
zım geldiğini söyliyerek yeni gane çarenin istihsal ve istihlak sonra örfi idare ilanı ihtimali ruzi bir harp vuku bulduğu tak 
bir teahhütte bulundular.Ve tek arasındaki nisbeti tayin etme- karsısında muhalefet reislerinin dirde bunun Lehistan aleyhine 
rar "50000., frank aldılar. Er- mekle bulunacağını iddia eden- intihabata iştirak etmiyecekleıi müteveccih olması muhtemel 

. . .. meni protokdlünü kapı kapı do- fer hiç olmazsa altın meselesi- fikrindedir. bulunduğunu da ilave etmiştir. 
Parıste.ki. taşnak ruesası, 0 laşdırdrlar, fakat hiç kimse bu nin halledilmesini ileri sürdü- Muahedelerin yeniden tetkiki 

zamanı~ ıki?"e ~~nlmış olan kadar şeni bir hiyanet vesikası ler. Dünyada iktısad1 laaiyetin • meselesine de temas eden M. 
monarşıstl~nn Kırıl tarafını da nı imzaya yana~amadı. Suriyye sekteye uğramasında mevcut Brezılyada ltalyan Vandelverd, bu muahedelerin 
ha kuvvetlı blll?.uklaı;:ı::ı 0?~ deki ~1:1h~.li~.ere .imzalatmak. ü altının bugün Amerik_a .ve Fran . tayyare' eri hatta yersay muahedesinin ?i-
farla ~la~ı:ıak uz~re. " zere Gumulcunelı Beruta gıt- s.:ı tarafından ele geçırılerek sa İ AA _ İ le yemden müştereken tetkık 
mabeyıncısı ~~up Nıs., t~ otur meyi teklif etti. Ermeniler kafi klanma.~ına atfedenler çoktur. f . R O, 1~ B. lb , talya te- edilebileceğini söylemiş ve de
makta olaı; He~gıraf., ı~e te-1 miktarda dolandırılmış oldu- Neşredilen rakamlardan anla- 1.rı' ~enera a . 0

. nun şe~e me miştir ki: 
masa geldi:le~d ?fuzake~;nın <l~- ğundan yeni bir oyuna gelme- şr!dı~ına göre mevcut altmrn bır ~ıya~~t ve:tir. B~ .zıy;;et "Versay'da girişilen taahhüt 
sasını şuma e e · teş 1 e ı- mek için Vahan Papasyan da yüzde 60 miktarı bugün Amai 1 tVe, re~ı yab el ur reısı , · !ere riayet edilmemekte devam 
yordu· b b · ·O d k'l d b . F . d d. argas ta u unmustur. . · era er gıtı. ra a ı er e un ka ıle ransanın elın e ır!. Av olunduğu takdırde Almanya-

Bolşevik idaresinin yıkılma- lan nefretle reddett~!er. ruoa kıtasında Fransanın bövle ı· d .. ka h 11 d.l nm bu muahedenin yeniden tet 
· tl · b ki d·-· b' T nalda b' !ık "h' b' 1 b"· ın an muna şa ve a e ı me sr monarşıs erın e e ıgı ır aş r ır ara ta meş- mu ım ır ro oynaması ta ıı- . ı·k . 'dd ti d 1 kikini istemesine mani olmak 

d' B ed E ·ı · · ·ık 1 · d K f d" k" k 1 1 sı ı rıne şı e e muarız u ar. 
gdaye .. ır. ukg.ay 0ehaldrmbenı.ek~ tuk tıyedtmİı "hsene erın ekk' a - dır.1 '·. edtra!~ladn. al ış ara kabul Bu ise başkalarının karışması- imkanı kalamaz." 

e muştere tır. e u ı ı asya a ttı at ve tera ı ce- e ı mış eg1 ır. k:' d'I · i eks · t t b · 
~uvvetin birleşmesi muvaffaki- miyeti murahhaslarile yaptık- lngrltere Almanya ve ltalya nıl, ekn 

1 erbın ~ t' edrıykele al J d b hr . . .. • o ma mec urıye ın e a ma a- spanya a U an 
~etı~aha tab~il 1:e~ın ede~e~f ~ar~ muz.~ker~ esnasın~ mevı:u bun~an ?'üştek_idir. Fransamn rrnı hiç istemiyorlar. Fransa MADRİD 18 A A M 
~~ ki at~ ~ .. ~~'ı:'~ mu a .~ · a s ettı ~~ .. z:-rnan n:ienı~ malı ve ıktısadı _sahada böyle bunda İsrar edecek görünüyor. B .ktid · • ki' . · 

.. rd enbve f'u ilu . davasıalınayuk- tanak ~u arı~a1 ve_r~ akl~fmı bir mevki aldıgını görenler Cemiyeti Akvam komitesinin erkenguekr, ı. :ırd mbev
1 

ınıd 
zun en azı ırar en e mer ezıyet ven mesını te ı et Fransamn başka memleketler- t tkik t b kal t' ter etme nıyetın e u un u
mümkün olacaktır. B~ .?efa hu- mişlerdi. B~a da m~vaf~ak o!a deki mail müşkilatı lakayt bir r:cek:.. 

1 
a ım ne ne ıce ve- ğuna dair. olan ~~eri kat'i s:ı-

duda yaklaşıldımı butun Kaf- mayınca Turklerle hıç bır şey surette seyrettiğini söylüyor- rette tekzip etmıştır. Başvekil, 
kasyalılarm da bu kuvvete ilti- yapamayacaklarına kani oldu- !ar. Fransızlarla lngilizler ara- Pariı, ıs (A.A) - M. Germain her türlü diktatörlük temayiil-
hak edecekleri tabiidir. !ar ve münasebetlerini kat'i su- srnda geçenlerde Pariste müza Martin, ga;:etecilere v~ki altın mese !erinden uzak, fakat, metin bir 

rette kestiler. Şimdi beş altı ha kereye gi.riştiler. Fakat bu me- lesi hakkında geniş bir beynelmilel siyaset takip edeceğini söyle-
Bu plan beyaz Rusların da in kalmıştır ki bunlar da Erme- seleyi umumi bir hal şekline tesan~t .~ihniyeti dairesinde vu~.ubu- miştir. 

.şine geliyordu. Fakat yalnız nilerin bir nevi uşak ve ya pos- bağlamak için Cenevre de top- lan göruşm~ler esnasında. İngiliz ve Kralm, memlekete hitaben 
b. kt k 1 d İ ·ı·..n ·b· f'l h' l 'f l ld - h b I d Fransız hazıne nezaretlen arasında- b. b tm k ır no a a ıyor u. ngı ıue- ta~ısı gı ı se ı ızmet er ı a anı ıgı a er a m ı. ki münasebetlerin gayet iyi olduğu- ır eyanname ~eşr~. e ta-
rin muvafakat ve yardımmı te- edıyorlar. Fransızlar altrn meselesinin nu müşahede etmiş olmaktan müte- savvurunda oldugu soylerunek-

Devlet dairelerinde az fakat 
memurla çok iş görmek usı 

ANKARA, 19 (Telefonla)- dairelerindeki memur 
Yeni bütçede temin edilecek ta azaltmak, az fakat iyi ' 
sarruf meyanında memurin ma- çok iş görmek usulü teJf 
aşatı faslında ehemmiyet verile lecektir. 
cek ve bundan sonra inhilal ede Bu usulün teminindelB 
cek memuriyetlere yeni memur haremdeki küçük der 
tayin etmemek suretile devlet miktar zam yapılaca~ 

Meclis Haydar B. in mebusJııt 
ıskahnı kabul etti 

ANKARA, 19 A.A. - Bü~ muamelenin ikmalini 
yük Millet Meclisi bugün Reis ay başından itibaren ır. 
Kaznn Paşa Hazretlerinin riya- cihetle tekaüdü icra e~ 
setinde toplanmıştır. 1 peşin olarak a4nış oııı 

Medis İstanbul meb'usu maaşın istirdat edilt' 
Haydar Beyin meb'usluktan is- hakkındaki, tefsiri ile 
katı hakkındaki divanı riyaset maaşlannı tediye edeıı1l 
tezkeresini kabul etmiştir. susi idarelere muaveıı~ 

Müteakiben askeri ve mülki. nulmasrna dair kanuııııl . 
tekaüt kanununun sekizinci ı müzakeresi yapılarak 1"' 1 

maddesinin, tekaiit maaşları ıniştir . ; 

Gazi Hz. l F. Grup~.· 
Seyahate çıkacaklan Bugün maarif mel 
gün henüz malum değil ni müzakere edt' 

ANKARA, 19 (Telefon) - ANKARA, 19 (Teltl 
Reisicümhur Hz. nin hareket Fırka grupunun yarrrı!O !y 
günü henüz malfun değildir. ında Maarif meselesiııil1 a 

Aziz Gazi dün akşam Türk- keresine devam edilecel> 
ocağı tiyatrosunu teşrif ederek • Yarın Himayei Etfoıl 
Komedi Fransezin temsilinde Kırklareli meb'usu Fua1 ı 
bulunmuşlardır. mütaleası dinlenecektir. ı 

Maliye encümeni Avrupa .talebe nı;~ b 

b .. l ktm oldu . 
ugun top anıyor ANKARA, 19 (Teı~: 

ANKARA, 19 (Telefonla)- Maarif orta tedrisat uıı1 
Maliye encümen! yar~i. içti- QÜrü Cevat B. Avrupa ı 
~aında 1927 ?1~1ı ~enesı nı~:ıye müfettişliğine, yerine dt ıu 
tıne kadar mıllı hukfunet butçe Maarif emini Fuat B. t3 1 
lcri~e mütedair borçlar hakkın- miştir. J 
dakı kanuna bazı maddeler tez · ,,.. ti 
yiline dair layiha ile, Tahlisiye ,ı 
idaresi memurlarının tekaüt ka hakkındaki layihayı tt1~ 1· 
nunu ahkamına tabi olmaları edecektir. ir 
1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ir ı 

Uydurma bir haber I Tevfik Kamil sr~~ı 
.. .. t h'" Muhtelit mübadele 1~ 

Dunku Sonposta gaze e~t, u 1 yeti mürahhasası reisi 
kfunete beşyüz milyon lıralık Kamil Bey 15 güne kad5 
bir istikraz teklif eden beynel-

1 
mize gelecektir. 1 

milel sigorta birliğini İş Banka Muhtelit mübaJeı~ 
sı umumi müdürü Celal Beyin ' 0 .. "b d 1 k iS n · ı tt'" · · c ı · 1 B . 1 un mu a e e orn , d 
temslık'e .~gınİıkve e a k'l' e,.\t~ ı da 4 üncü büro toplandı 
evve ı gun tısat ve · mı zı- 1 • 1. k . fi 

d k b l f cu ta ı omısyonun 
yaret e ere u mese e etra ın- 1 h kkı d .. ·· t'' 
da görüştüğünü yazıyordu. Sa- a n a .~oruş u. 
lahiyettar bir membadan aldığı 1 Pul mu sa bakası l 
mız malllmata istinaden h b:m 1 P?sta ve telgraf id:eı!l' 
k 

• üd.. .. C 1, 1 B 1 yenı posta pul lan için L~ A. 
ası umumı m uru e a e-1 dilen iki resim müsall'. A. 

yin beynelmilel İsviçre sigorta-. dan müspet bir netice ' 
sı birliğini temsil ettiği haberi- ! mıştır. Bunun üzerine } 
nin külliyen asıl ve esastan ari müsabaka açmaktan ,,ıJ 
olduğunu beyan ederiz. rek mevcut eski kalıplıı1 

lann yaptrnlması tekarf" 
Ticareti bahriye ve miştir. af 

h 
• "d •• J .. w " Müsabaka resimleri s' bas 

avaıye mu ur ugu ne iade olunacaktır. .\in 

İktısat vekaleti ticareti bah Recep Bey şehr·~ t 

riye ve havaiye müdürü Fahri' Sabık Nafia vekili F. c: 
B. istifa ederek bir şirkete gir- 1 dün Ankaradan şehrif111' lf 
miştir, mistir. · . . min etmek, ve Türklere de ya -Bitti - beynelmilel bir konferans tara- vellit memnunivetini beyan etmiştir .. tedir. 

--nde-''nesline mensup her TÜrk Lotinin bize ve bizdeki millfYet and, Lamartine, Theophile ti de garbın bizi ve - ruhumuzu bizimki i!e-du-yduğu.bi9~ tt" 
gencinin müptela olduğu Pierre cereyanına dair kafi derecede Gauthier, ve Gerard de Nerval anlamıya doğru attığı bir adım rabet, ve bu hassas kalP~ ti 
Loti hastalığından., bahsedi- ma!Umatı olduğunu iddia et- dan sonra gelen bu edip şüphe- !bir merhaledir. liğinin bu memlekete ~~a 
yor. Hatta Lotinin faidesine mek değildir. (Esasen Fran- siz edebi bir tesir a'.ltmda idi j Ona maziperest diyoruz. Bu- hatıralarına beslediği •'İ c 

Haftalık edebi musahabe: 

Pierre Loti günü müs~vi zararını gö~üş olduğu sız olan bir muharrir Türk mil- V ktil A "lk . raya ilk defasında daha biz doğ Loti bizi anlayabild•~ ık 

23 Kanunusani Pierre Loti,çatlaklar göstermiye başladı; e 
günü ittihaz olunmuştur. Bu, bedi sandığnnız bugün şimdi
'<ara giinlerin1izin en münev- den gruba yüz tutmuşa benzi
ver dostu 6l'an büyük edibe mil- yor. Gerçi bir hara inanamıyo
Jetimizin ilanihaye devam ede- ruz ki Türkün hafızası minnet 
cek muhabbet ve hürmetinin duymak sırasında bu kadar za
her senede bir defa tekerrür e- yıf olsun. 
uen bir nişanesi olacaktı. Dai- Milliyetçilik aleyhindeki bir 
m:ı en asil fikirleri en zarif bir Türk gazetesinin vaktile Pierre 
şekilde ifade eden Saıni Paşa Lotiye "Vay hain ittihatçı, 
zade Sezai Bey "Türkün nez- vay!,. diye tarizetmiş olmasını 
dinde Pierre Lotinin namı Lo- hiç ciddiye alamıyoruz. Bunun 
tinin gördüğü Türk ruhu gibi bir maskaralık Olduğunda her
ebedidir., denıü,ti. Fakat Pierre kes ittifak eder. Fakat işte o 
Lotinin bu bü\·ük hatırası bu kadar muhabbetli ve irfanlı ol-

• kanaati tekzip edercesine şim- masını sevdiğimiz Y akup Kad 
ıiiden garip ve v:ıhiın bir takım ri bile o ~zel "Hüküm gecesi., 

muz bile yazıldı. Bizi olduğu- liyetçiliğini anlamasa da olur. . al ~· . vrup:f'~ ı. . g~t- madan evvel gelmiş olan Loti tanıdı ve tanıyabildiği c' 
muz ve olmak istediğimiz ve Öz Türklerdeı;ı bile bunu daha ~ış bo an . ı~ı;ı se Ia en~ız .. e şüphesiz sonra gördüklerine !atmak, sevdiği ve halt~ 
dünyaya görünmek istediğimiz anlamamış olan niceleri var!) 

1 
adir. 1 Sgarfıp thır tarız. goü~luş-, hafızasında aşık olduğu bir mil kadar sevdirmek ve ha ~-ıı; i 

er . e are ane enn m ta e-
1 

• • • İ b 1 k k · d' K d' · ·n " ' 
gibi .~3;0ımadı*ı~dan v: g~ster- Faka~ Lotinin Şarkı ve bil- k d . ki letı ve eskı bır stan u u arış- me ıste ı. en ısını ar 
medıgındea ~.ı.kayet edıldı. hassa mernl'eketimizi bir az su- :ı ~~ ~ ar .. ca;ırı. 1ve. m~a d ı- tırıyordu ve işte yine bunun hazırlanışı, estetliği ve~ al 

· b' k'l ah. . ~ · arıfi 
1
se .go.n Eerı mı'şd Ali E-a- irindir ki filhakika o bilhassa bizi nasıl an1'unıya ve 11 ~i" 

Lotinin eserinde bize ait ba- nı ır şe ı ve m ıyette görme ımı se r erımız sseyı "' t,o 3 

· • · · f d'd b · 'd 1 . kendisinin bir kitabına verdig-i meye müsait ise işte 1·1 zı cihetler asabımıza tahham- sı ve telakkı etmesınin tarihi ve en ı en en oraya gı en en ıo • .. • • -1 i.invana göre " muhtazır Tür- tabi bunu yapmıştır. ~ •f 
mü! fersa gelir, bunu bilirim. edebi muhtelif sebepleri var- mız, Abdulhak Hamıdın pede- kiye nin gnren eski Türkiye- him menfaatlerimiz ve-"' ; 
Tevfl'k Fı'kret bı"le bundan otuz dır: Garpta Loti'den evvel · .. rrih Ha llah Ef d' " ' -,. · "" •as rımuve yru en ı nin şairidir mızın mevcudiyetı (!: ~ 
sene evvel "Aziyade,, den bah- Şarktan bahsetmiş olan ediple- yahut şair Ziy~ paşa, garb? an-: Fakat Plerre Loti bize sathi bahs olduğu sıralardll ,; ~ar 
sedeı:'ken bunlara isyan etmiş- re bakınız. Burasmı onlar da hu ı ım d b h_,. ı · k'·ı fi il.it ayış ız a ıre~ mer ... e ? - bir bağ ile merbut değildir. O- olduğumuzu ve ha ıt .e ~, 
ti. Bu satırların muharriri de susi bir noktai nazardan gör- mralakla bera?er.dşüphl e. y_okkkı o,nunbize karşı muhabbet ve hür- zı söylediği için ona te, lleıı 
Lotinin bize dair son eserinde müşlerdir. Kendisinden evel ya d arınlıı yenı l!"~ 1en1enm~.z a-

1 
metinin kendi kalbinde ve mü- meliyiz. ıc• ~" \ıi~· 

bahsettigı"" ve vaktinde münteşir ztlan şeyleri ne kadar okumuş ar ça şmış goz ere goreme L · · r p 
- • • • • • • - 1 fekkiresinde olan muhtelif ve otının umum şa , tıııı 

:J:ıir makalede bu garip tasannu oldugunu ıddıa ederse et- mıslerdır Bınaenaleyh bızde fı · • 'dd' be 1 · diyarına dair yazdıgt ~ 
k d t .. ı·ı· · · lann k 1 b" • · ep samımı ve cı ı se p erı . b 
arşısın a aaccup ve me a mı s~n, on o umamış arı ı- garbı an.1amıya d~ha çok. mu· vardır. Şarkın hayatı telakki hu Ifüıkal on cilt tutar le\; 

ketmedememiştir. Maksadnn zı.m okumuşl~r1?'rzdan beter: vaffak. -olmuş m~:efe~kır ve susundaki noktai nazarına fikri altısı, üç roman ve Jııvt 
ne bu sun'iJikleri inkar ne de dır, memleketımıze Chateaubrı sanatkarlarımız g:ıbı. Pıerre Lo. ve hissi bir temayül. zevkinin [de makale mecmuası 
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~ Poli-s8 kimler beyanname verecekler ? 
~·----~------------------:-:~------:--:--:-;::========::::;:--=::-~-:----~;:---;~;-;--;::========:::::: 
,ın=--I _v:_u,_11"ı_ıe__.JID. Ticareti' Şarapçılık ı_-_B_eı_ed_tge_de_ll Bir tokat \Kim haklı?ll Ekonomı l 

istimlak 8. . d ı Kim rt" Gümrükler r eyaname Ticaret Odası bir 7 milyon kilodan üç ır sınema a cere 1 yager' rapo o 
d 1 d .. .. yan eden hadise rü itham ediyor V aridahn azalması ith.: 

,.. 1 . b me rapor hazırla ı mi yona uştu Belediye ile Evkaf I" k d kaf ım enn eyanna . Bwıdan bir müddet evvel bir Ziraat kongresinde afyon me- abn tena usun an 
e x.; • r mua İstanbul ticaret odası tarafın Ticaret odasının tetkık~tına arasında ihtilaf sinemada bir hadise çıkmış \':. selesi münakaşasından çıkan ileri gelmektedir 

Sl re~e~.nı va 
1 

dan hazırlanan llOll bir ra~rda g~:>re, h~eıı e_vvel 7 ~ly~n . .. .. .. . muallim Muhsin B. Je Naci B. mesele dün çok hararetli ve de 
U vını anlahyor. milli vapurculann elim vazıyet kiloyu mu~eı:avız .olan Turkıye B~lc:"1ıye Darulfunun ko~esın arasında münazaa çıkmış 'e öikodulu bir safhaya girdi. Rusuınat umuınl müdürü İh 

3
olis nizamnamesi mucibin- teri izah edilerek hükfimetin nin şarap ıstıhsalatı son sene den ıtıbaren Veznecilerde Fev- her iki taraf davacı olmuşlardı. T. bo d lnn san Rifat B dün de Rüsumat i• 

nur erilecek beyannameler işi, vapurcularm zararlarına telafi üç milyona düşmüştür. . ziye caddesine kadar olan kıs- Geçenlerde başlanılan bu da- ıcaret 
1 
rlsa~'? a ad ve sal lerini ve biİhassa bir talimatn~ 

·yı· t • · k l · · · d'' ı z· t kongresinde ehemmı- mı istimJak ed k dd · aç .. tım muame eı enıun uy urma o . . 1 tta bazı polıs mer ez ennce etmesi ve bu vazıyetı uze t- ıraa . ere ca eyı - vaya dwı devam olunmuştur. d - k d .. 
1 

d·-· 'd me ile tevsı edileıı gümrük kim 
lü ıeı'e, yanlış anlaşılmış ve halka ınek için bir ıindika teşkil olun- yet:J.i münakaşalan mucıp olan mağa karar vermişti. Bu kısma Muhakemenin dünkü celse- d?gundil~ o~gre ebsoyk_e ıgıkı : yahanesini tetkik etmiş baş 

ı ım · .. .. 'l b eksilme meselesi hakkında tesadüf eden m b · · k-smı . . k ıa e en orsa aş ımya erı "-! • 
. d,t. ış tebligat yapı ışt.tr: ması ve rekabetın on~e geçı - u .... H kla N .hi B . e. anının_ ' sinde bazı şahitiler dinlenılece Nureddin Münşi B dün kendi- .... myager Şehap B. den izahat 

ıun vısu hususta Vali muavını Faz mcsi ileri sürülmektedır. oda raportoru a ezı • azamı evkafa aıt oldugundan ti. Bu şahitlerden ancak altıncı ·ı .. .. · .
1 

k almıştır. İhsan Rifat B 1sta-
lere< Bey ile bir muharririmiz gö- Se . f .. Karadeniz ve diyor ki: evkaf bu yol üzerindeki bir med noter Galip Bey mahkemeye sı de goruTş~n gazeodtecı ere, ma .. - tistik ve tarife müdüril~rile de 

ıcıı: .. · yrıse aının " B k ilmenin en mühim · a · 'k d ld - sa mm ıcaret ası raporto-ıca uştür İ . 1 fazlalığı ra- - u e s resenın san atı a an o ugun icapetmiştir .. H kk N 'h' B fınd uzun mülakatlarda bulunmuş-
azlı B · a et vazıh olarak zmır po~ a~mm 1 d sebebi şarabın inhisar altında dan bahisle buna itiraz etmiş · ru a 1 ezı 1 • tara a.n tur 

1 i h ey g ~ . . porda zıkredılerek bwı ar an bıllunması olduğu anlaşılmıştrr. ve bu yüzden evkafla belediye Galip B. şu suretle şehadette yanlış gösterilerek asılsız bır . 
lu~. zaB~~ v~rmıştırh •. 1 n· be- birer se~rin ilgası ve vapurcula Kongreye şarap istihsal eden arasında ihtilaf çıkmış•~ Fa- bulunmuştur: takım şayillara sebep olduğunu Bu tetkikler neticesinde güm 

- ınncı: ev sa ıp e K d · d ki haftalık se- ...... .. 1 · · rük 'datmda b' 
nname vermiyeceklerdir. 2- ~l ~~ ~~en üçe indirilme mıntakalardan gelen m~has kat belediye sureti katiyede is " - Cuma günü sinemaya git soy eınıştır. .. .. ~ant ku son. ır .senede 
sahipleri gerek beraber ve ~r e~n ~ ~ 'sefaine yap !ara göre, inhisaı: resmınden timlfilı:e karar vermiş bu'lundu- miştim. lilinema o gün her za- Hakkı Nezihi B. ile araları !Z: en ena. ~ ith~~~tm a.-

rek ayn otursunlar kiracıları sığ H~e p~ulara da teş başka şaraplan şışelere k0?:->ğundan bu hususta hükfimeti mankinden fazla kalabalıktı. İn çok açılmış olan Nureddin M·in dınr:~an ılen geldıgı tesbıt 
i ~ beyanname vermiyecekler- ~ Y ~ ~~·f ediliyor. mak mecburiy~i ~e. masanfı merlteziyeye müracaat etmi tir. tizar saılonwıda bir müddet bek şi B. gazetecilerin suallerine e ış • 

ı<r. 3- Kiracılar beyarıname ver etınesı .. e 
1 

1 r mü- mucip oluyor. Şışe ıc;ın~e b~l~: !edik. Sonra sinema kapılan a- cevaben evvela be anat veıme- Gümrük varidatını azaltan 
eıft eceklerdir. 4 _ Pansiyonda Oda_ya gore, vap?rcu a b"tli nan şarapların kıymeti du~u- Seyyar fısbkçı ve çıldı .. Hususi mevki kapısında- - ıaıı· etta 

1
Y d _ .

1 
bu vaziyetin umumi buhrandan 

ol anlar ve pansiyon sahiple- temadıyeıı zarar edıyor, u -n yor. . . . . leblebiciler ki iptidai tornike sel gibi akan g_e ~ .. ıy r 0 ma ıgmı .1 e- mütevellit olduğu ve ithalatın 
di~beyanname vereceklerdir. kazanç~annı zar:ı~ı ko~ae:a Kongre.~asmdan b?.'ı ~ı- Le . . . halkın önünde dayanamadı. n s~uş ve saı:-ra. meseleyı §11 a~masına delalet etmek itil;a 

·ıe - Evlenn' 'ı oda oda kiraya hasredıyor ve bılanc;o bıle yapa sar idaresının şarap mustahsıl- . blebı, fındık, fıstık gıbı H si vki b'l t' lan da surtle ızah etmıştır: rile memJeketimizin lehinde ad 
ı . 1 1 . . . . h kk k t- §eyler satan seyy snafm kul usu me ı e ı o . . • ·-· . eıııı enler, yani binayı ışletenler mıyor annı~ . . . . len k~p~ratıfını ,!3 a . u . e 1 dıkl k 1 ar e olmayan da içeri girdi. Ayakta "- Ben borsada bütün satış- dedılm~sı liizım geldıgı söylen 

ne buralarda oturanlar beyanna Bugün Odada denız tıcaretı tiımek ıçın çalı~tıgını, Tekırda- tn ı::;kl ap arda tahta parça kalmıştık 
1 

d ld _ 'dd' mektedır. 
ııl vereceklerdir. 6 - Han, otel komisyonu toplanarak yekdiğe- ğında çok mühim bir şarap kavı an ya an ve b~ yüzden çı: . . .. .. .. an~ uy -~a o ugunu ı ıa Henüz istati . 
,.., iple · buralarda oturan- n'ne yakm limanlar arasında se- inşa ettirilmekte olduğwıu söy kan dumanın geılıp geçenlen Bu esnada arkada hır gurültu etmış degilım. b' di-· .. stık~er tamamen 
v rı ve hat 1 d"' "rül' d'"" ld G b d - l ıtrne gı ıçın vandatm ne k r beyanname vereceklerdir. fer yapan vapurlardan protika- !emiştir. . . ra sız eye ıgı . go . ugun; ~ u. ıy~ en t3;111 ıgım ~~a - Afyonlann morfin miktan ü- dar azaldı-ı ,. a· 

7 _ Bi t Lde ailesi ile oturan nm ka:ldınlması teklifini müza- Kongre şarabın ınhısar altm den bunwı menedılmesı zabıtaı lım Muhsın B. hır şeyler soyle- . b d ali lm I" d -,,,dı:: kat 1 olarak ma-
r 0 e . ·ı .. · · b led' e m ı d'l d B' al k N · B M h zerıne orsa a an z yapı a- um eg.;, ır. r kendi be annamelerıne aı e kere edecek ve teşebbusatta bu da olmamasına karar venru~tır. e. • ıy emur arma emre ı - yor u. ır ar ı acı . ~ - _ .. . 

i ve Y kiz yaşına kadar lunacaktır Şarapçılık için üzün istihsali- ınıştir. sin Beye bir tokat vurdu .. Sıne- dıgını soyledim. Bunu da kon- İhsan Rifat B. şubat iptida-F uO'u on se · varakaya yazabi · tını arttırmak şarapçılan koope z b t • B l d" • mada oturan talebeler "hocamı grede sorlwıca izah ettim. Bit- smda tatbikine başlanacak olan 
... nu aynı - ' . . . a ı aı e e ıyenın d" .. 1 ı d' b • "-ı · · .. · · · t'c ıı· dahili be •. ratif halinde birleştnmek, inhi- J' zı ovuyor ar.,, :ye agır'" aı · tabı vazıyet böyle ıken aksıru ~ ~- y~ y.annamele-
- Müessesatta müstahtem Fatihe ait mühim bir sarı kaldırmak Iazımdll'. po ısten farkı yok Tok~tın "'.uruldug_u sırada ora- iddia ederek yalan söyleyemez- r~ın ilga.sına ~~ talımatname-

ef nlar beyanname~erini yaz~~ Balkan memleketlerinin p.rap Zabıtai belediye memurları da bir. polıs efendı mevcuttu.,, diın. run suretı tat?ıki hakkında ala-

d,. .. müesseseye venrler ve mu- kitabe ihracatı seneden seneye artı- polise devredildikten sonra bu Reıs sordu: kadarlara taJimat vermiştir. 
· · i b" d n Niçin analiz yapılmadan af-ese bunların hepsın ır e Gülhane müderrislerinden yor. memurlar maaş yerine ücret al- - Tokat üzerine Muhsin B. el . . edT ? d' Gümrük kanununda yapıla-

e1ı rciine verir 9 - Halkın gere~ t" Kemal Bey Pangaltı- Türkiye üzüm memleketi ol- dıklan için bunların adli mese- tehevvür gösterdi mi?. yo~ muam esı ıcra ı ıyor 1 cak tadilata müteallik tetkikat 
;·Ya~na~e ve .. gerek ~efterle~ı :eı:: 

0

:partmıan yaptırmıştır. duğ~ halde yunanistan bize şa- lelerle bilhassa cürmü meşhut _Bilakis .. Mukabele etme- yor ar. . .. . . t~-~san Rifat Beyin iştigal et-
.ı.ı arık ıc;ın, n~munesıne muv~ A artımanın temelleri açılır- rap ıhraç edıyor. !arla meşgul olup olamayacak- mesi herkesin hayretini mucip 1:akkı Nezı!ll ~· ~ozlerımın t~gı ışler meyanındadır. Maaııu 

c~ olmak şartıle, şu ve yak b k P F tihı·n İstanbulu zapt irin Kongrenin temennilerikabul lan tereddüdü celbetmişti. ld dogru olmadıgnu ıddıa ederek fıh ketumiyet muhafaza edili-
tfıı> d d 'k tmesi hak m- en a " o u.. bana Ü · · · ı en te a~ı . e k "t yapılnÜl donanmasını Dolmabahc;eden olunursa istihsatat c;ok artacak Vilayet ve belediye kanunu Kendilerine tebligat yapılan tıra ısnat ettı. yor. 
ua L her hangı bır ta yı . . . 'h t anında şarap b ku ti · · · 1 · d" · · ·· t · 
if· ı kanun men'eder. Halice karadan g:çırt~kı;n b~- veı rac.a ın1;1z ?1ey . • ~~ ıta ~e ennı bır eştır ıgı şahitiler gelmemişlerdi. . . Halbuki y~. soyl~yen o- • hsan Rıfat Beyin gümrük kc 

l\ııaamafih Tayyare cemiyeti zat oraya koydugu mühim hır ehemımyetli bır mevki alacak ıçın zabı~ bele~ye. memurları- Makamı iddia bu şahıtlenn dur. Bor~ heyeti ıdaresı afyo- mısyoncularınm şikayetilerile 
üf ~ bunlan nümunesine muvafık kitabe bulunmuştur. tır.,, nında polısten hıç bır farkı_ yok zorla getirilmelerine ve 1329 nu nwı a nalız yapıilınasına karar de alakadar olması ve kendile-

? rak bastırdığını ve bastır- . . • . .. tur. Esasen zabıtai beledıye maralı polis Refik Efendinin şa vermekle mesele halledilmiş rinin müracaatlarını tetkik et-
. ı kta olduğunu bildinnişfr. ;su kita~!1 asa~ atika mu B •• R merkezleri kaldınlmış, liu me- hit olarak celbini istedi. değildir ve yalnız kararla a'lım mesi muhtemeldir. 
el ı . . zesıne tevdıı ıçın vaki olan tek- ugun amazan murlar polis karakollarına dev- . ve satun analize tabi tutulmuş 

_. aınıyetlı halkımızm tayyare lifleri Kemal Bey reddetmiştir. d'I . bun! da bütün~ Ve netıcede bu yolda karar im Müdiri umumi, ıseyahatiniıı 
uw . . b" • d . l re ı mış, arın ,-- ..:n k hak 9 Marta ta o az. 1 
a ı~etıne ır vatanı ~ar ım ~ ıKemal B. asker olması ve do- BugUn Ramazan aymm ilk lis vazifelerini görmeleri muva- v_eııuere mu eme . . . . . ~em~ ar a:asında tebeddülaı 
d k uzere bunları tercıh etmesi nanmayı Halice çeken zincirler .. "d · Orur ayının gelmesi fık g"rülm" tür Bundan başka !ık olundu. Nıtekim Hakkı Nezıhi B. ın ıcrasıle a.lakadar olmadığını 
'ıu fk 1 gwıuur. ~ 0 uş · "J "'k d'nlmeg"eb" "l · · t~ va 1 0 ur. .. de askeri müzede bulunması ha vesilesile okuyucularımıza daha zabıtai belediye memurlamun soz ermı ~ngre 1 • e . ı- soy eınıştır. 

ıo - Halka suhulet olm~k uz~ sebile kitabeyi d~ ~skeri m~z~- pek çok !;eneler Ramazan'ı i_d- polis vazifelerini daha iyi ifa e- Komünistler hakkındaki ~e ~hammü1 etınedı .. Bilha~sa Fa!tat bazı ufak tebeddüller 
t' beyanname vermek m~d~et ye heijiye edeceğını vadetmıştır rak etmelerini temenni edenz. debilmeleri için bunlar polis karar bugün I~~e-~f~on ~:a~sarh~yon oldugundan bahsediliyor. Mer· 
ıı~cı olarak subatm on eşme Fatihin 1stanbulda ilk kitabesi Son bir kaç senedir, oruç ayı mektebine gönderibnişlerdir. ıı:ıus k ~ e; . şı ~ •. e u:~ sin gümrük baş müdürü Enveı 

1Y '11ar tA"'mdit ohınmusturd. od olınası hasebile bu esere alaka- kış mevsiminin hükmünü icra Bidayette görülen bu tered- Bir müddettenberi muhake- de de'.
1
e Hen ıs~~d: ın karaşagı · •

1
• Bey münhal bulunan Trabzor 

- partımanlarını o a a · t vermek . - . lmektedi .. .. e ı er. eyetı ı arece ar o b ··d·· 1 .. - .. . dil . r darlar c;ok ehemnuye - ettıgı sıralara rast ge r. düt te kaldırılmış, butun me- meleri şehrimiz ağu' ceza mah d _ h ld l' lm aş mu ur ugune tayın e mLş. 
aya verenler beyanname... ve- G" del'k h tımızda az çok 1 idik h .. d ugu a e ana ız yapı aması tir 

ırler Fak k k b;rer tedirler. un ı ~ya mur arın sırası ge çc er tur kemesinde hafiyyen evam nın mes'ıilü ben değilim • 
ira · a~ at. at ve bir değişiklık yapan Ramazan lü vazifeleri ifa etmeleri alaka- etmekte olan İstanbul ve İzmir · Ti b 

13rız cıya v~n:ler ıse beyanname ayı evvelki sene şiddetli bir kı- darlara bildirilmiştir. komünistlerinin son muhake- Bwıu yaptırmak ya İktısat ıcaret orsasınde 
'f ıın değıldır. Bergamada bir tah şa tesadüf etmişti. Geçen . se~e Ancak, mülkiye müfettişleri mesi geçen salı günü yapılmış veka.ıe~e ve ya Tic:ır~t odası- Ticaret borsasında dün mü-

TEL l !ATI de kış~r'. B~ s~e ~~- m~sıının tarafından vekfilete v_erilen ra- ve gene hafi celsede müddeiu- na aıttır. H~kkı Nezıhı B. kon- tehassıslann iştirakile bir ic;ti-
dıl C LER TAHK sildan öldürdüler şiddetını hıss~~rdıg~ bir zama- por üzerine gün geçtikçe ehem mumi muavini Bürhaneddin B. grede aley~ımde .bulun~mş, İs- ma yapılarak borsaya ait dosya 

' Otelciler cemiyetinin beyan- na rast gelmi,ştır. Eger havalar miyeti artan seyrüsefer baş me- iddiasını serdetmiştir. tanb~la gelınce hır çevı_rme ~a- lar için Alman usulü kabul edil 
eı. ıneıcrindeki mühür mes'elesi Evvelki gün Bc;_r~amada soğuk olmakta devam ederse murluğu vazifesinin müstakil İddianın serdi bittabi hafiy- reke~~ yapara~ meselenın s~ı tc miştir. 

is. ın tahkikatına devam olunmak Bergama kazasına. tabı T~ran- Ramazan'm gece .~ayatı neşe- bir müdiriyete ifra~ı muvafık ym cereyan ettiği için, maznun f~.hhun:den ıbaret oldugunu 
1 dır. 1ı nahiyesinde Malıye tahsıl me siz geçe~ek denebılır. Fak~t ka- görülüyor. Bu takdırde seyrüse tarın hangisinin mücrimiyeti, soylemış!.. Avrupadan ?nÜtehassıs .. 
fi Bu hususta polisten müzahe- muru Tahsin Ef. mülhakatta rakıs içınde olmamıza ragmen fer memurları yalnız kendi işle hangisinin beraati talep edildi- Morfin miktarı belli olmadan . . . . . . . 

edildiği anlactlır ise onJar tahsiiat yaptıkta~ sonra .Y~nına açık havaya, berr~.k, .~dızlı ge rile meşgul olacaklardır. ği malfim değildir. Tekmil ko- yapılan afyon satışları tabii uy- Zıra~t. ışl~?Mızın. ın.kişaf ve 
kkında kanuni muamele ya- Hasan isminde bır ~kçıyı ala- celere kavuşmak umıdı de yok N k" Hanım münistler hakkında bugün ağır durma demektir Ben bunu dai- ıslahı ıçın hükfimetımız tarafın 

Pılacaktır. rak merkeze avdet edıyordu. değildir · a !Ye . ın . cezanın karar ağlebi ihtimal a- ma söylemeğe ~madeyim. Çün ~a~ lüzum .. görülen muhtlıılif ens 
tel Fakat bekçi Hasan tahsil da Beledıyede f aalıyeti leni bir celse de tebliğ olunacak kü bütün afyon satışları itibari :ulerk ~uteh:sıslarınm .. cel-

AAYY ARE CEMiYETi BE- rin iizerinde külliyetli para ol- Bir tavzih Şehir meclisi daimi encüme- tır. oluyor. Afyon miktarı yüzde li .
1
tmek ;:zere d~pa1nka gondde-

1 NNAME VE DEFTER- d -unu hissetmiş ve biçare me ni sıkı bir faaliyet göstermekte olarak gösterilen bir afyoH tah rı ec~ . eyet un ara an 
ER! ug ı • d · 1ıtanbul müddei umumiliğin dir . liJ edilmediği için hakiki nıcı fi gelmıştır. f L murun bir an dalgın ~gın an ı~- TetekkUr · h ı k 1 H N 

tifade ederek tenha bır yerde u- den: 15-1-931 tarih ve 1772 nu- Encümene en muntazam de- n~ m~ç u a ıyor .. akkt ez:- Heyet Konya meb'usu Ham-
. ayyare cemiyeti de Emniye . . 1mı Tahsin Efendiyi maralı gazetenizin üçüncü sa- vam eden Nakiye Hanımdır. Sevgili zevcım ve bıbamıı hı B.ın son hareketı karşısmda di, İktısat veka:Ieti ziraat müdü 

11111Utniye müdüriyeti ile mu- ~~ı:~:ı:ak !~retile öldürmüş hifesinde: Y'edinci müstantik Nakiye Hanım belediyenin ma Ali Reşat Beyin cenazesine ce_vap vermeğe bile lüzum gor- rü umumisi Naki ve İzmir İncir 
lia~ık kalarak nümunesine mu-. ve gbu cinayeti müteakip tahsil- hakkında tahkikat başlığı altın sarif ve münakasa taleplerini sı lştirıılı: !Odunda bulunan ve te· mıyorum . ., kooperatifi müdürü Muhiddin 
ba ık beyanname ve defterlen darın üzerinde bulunan parala- da intişar eden fırkanın musan- kı bir tetkikten geçirmekte ve cs~urumüzu tahfif ınubadilc Bu meseleye ait dedikodular Beylerden mürekkeptir. 
'ns~rınıştır. Bunlar .. me~leke: n alarak kaçmıştır. na olduğu ve mezkur müstantik bir kısmı sarfiyatı reddetmekte şİfaht ve tahriri tv.iyeue bulunan dan çok asebileşmi>? olan Nu- .. 

<'r tarafına gondenlerek . b k "yu buldug-u ile katipleri hakkında hiç bir dir. Belediye Nakiye H. ın bu ahibbayı ıılenen teşekkürler rcdci:ıı Münşi B ··ozlerinın be- Heyet, bugun Almanyaya ha. 
atıla k · · d Hadıse ça u şu · M"f · lik f li · · eli kl '--- ' • · " " · · d k · M · ha la ,. ca tır. Fıatı de ucuz ur... . . k .1. t k'bine muhtelıf meseleden dolayı u ettış çe aa yetını tak r etme e .,.,..- ederiz. y,.nat tclakkı edılnıemesını ve reket e ece tır. üte ssıs -
"nların 'h' .. at ve ıçın atı ın a 1 'k ı1 dı- 1aş 1 be b 1 1 d d f'k· 'h O,.,,ıı. Z · uk Cem· tercı 1 muesses mah ilerden jandarma müfreze tahkı at yap ma gı an ı - r, azı mese e er e e ı ır ı ,,~rı cvce~İ s:ıdecr lı:ısbıhlden ibaret buhın rın Almanyadan celbi m arrer 
~ ıyetlere tamim olunacak- leri ~anlmıştır. . ~ır. _ . --- _ -.-- __ tilafı çıkarmakt~~ ·-·- -. _; -· n Cc~~~ __ H~v~i~ _ duğunu ilave e~i~tir. __ _ _ dir. _ _ _ 

, ita _ _ . ·- öhretimizi bozdun ve bi- hariçt~~ tas'1r ede~ bır _.re~- sı olmakla_ ta_vsı! ettı~ı ~ır me~ l~~ızı, meth ve ~üdafaada kit Paul Soudy'nin yazmış oldu gösterememi tir. _o, uzak diy~-
tf il, dogrudan dogrura b~e rarak ş . an verdin!,, diye sam gıbı tersım etmış degildır: tub~da ki, fıkrı ve ~ıssı vas•- gosterdı hassas ve asıl noktai ğu gibi- hemen bütün tahminle rında hasta yattıgı yatakta bu
. ': Bunlarda bizzat Pıerre !...o z~ .z~~r B:e s~?ıer şimdiye kadar O ç~zdiği büt~~ lav~~lara k~ndı yetı deme~r. miJI.e~ımizin h~- nazan tekmi.I hayatı i_mtidadı~- rin hilafına ve nadir ümitlerin tün. bir ~~~!~ti~. kendisini .~a~ıl 
a 
1
\ tpl~ların şark hakkında~ı- ~nl~'. . lduğumuz dost ruhı haletlerını de ılave edıyor kukunu mudafaa ıçın yaptıgı ca ve mcdenıyet alemınde payı- fevkine olarak ka.rnıımıs bulıı- tazız ettıgını goremeden oldu . 

en ış fıkirlerine. Türk denın- 1 ısı_: e:nış .?h etimize nasıl ve onların manalarını ruhuna bu cehdi hayatının sonuncu mü dar olacak bir çok eserlerinde nuyor. Ve bu~ün artık bu hare- Her senenin bir gününde kalp-
lk Şalvar, harem denince oda- lu~- . '?<la at 

50 
r imtizaçlarile tahlil ediyordu. dafaası diye tavsif ediyor. Son teşrih etmiş bulunuyor. O za- ket ve tesirin §umulleşrerek fi- !erimizde on1L, hatırasına karşı 

e' .kalfa denince esir, ermeni uyabılır · ?.. · bütün ki Vatanımı71n karşısında hic; bir kitabının son satırlarında son mana kadar yaşadığt san'atk5,. li neticeleri de istihsal edil mi« duyduğumuz bu muhabbet, lıiır-
nınce .mazlilm, bir ~u.rban, 1 Romanl1trını ve s~:hrem ruz kalp bu kadar muhabbetıle mec- yazısı olarak necre~tiği mektıı- hayatile iktifa edip memleketi- bulunuyor. Öyle iken ona kan;ı met ve minnet çok görülmemeli 

i 
111 denınce mümtaz bır n:ıede- tapları_nı haya;:nın bu edibe ta lfip olmadı. Semamızın -.·güzelli bun sonuncu sözlennde bilhas- nin fikir ve siyasiyat sahasında nankörlük eden ve tariz eılen dir. Böy,lece hatırasına yılda bir 
~ vhe Şark denince daimi hır ba- namesıntfdedn'cl.! karan ok düşün- ğini, tabiatımızın saffetini, me- sa bize yapılan haksızlıklann hiç bir harekette bu'unmamıs şimdi bizler mi olmalıyız?. gösterdiğimiz sadakat çok de-
r atı ı ı an Avru sannıı a e ı ır en ç · · fk · · h' b" .ı·-· · · ·ı "ld""" .. .. ' -·1 ahı r ayan ve an ay · . . . "k mel bir deniyetimızın şe atını ıç ır veruıgı ı7tırap ı e o ugunu soy ve hic; bir rol ovnamamıs oldu- H 

1 
B" .. k .

1
.11 t 

1
. gı , azdır. 

arı k · f • fara melıdır Zıra o mu em h bb tl ı· b" · k d 'dd' 1 , ayır. uyu ı e ffiPC ı-
.j,, n endı ve e sanevı . : . d • r addedi- göz bu kadar mu a e e sey- ıyor ve ızı ne a arcı ıye a - ğu halde ihtiyarlığında ve ken . k 

1
. L - k d' . Eğer dünya üzümle bu ka-

Jeleri d · · t 'ştir samımı ve tın e tımsa 1 
• V h' b' k 1 ki d - b' · 1 . d' - · .. • ' sı ta ı ıre şayan .,ır a ırsınas-

ne e ıtıraz e mı · .. · ·0 . t nnu içinde- retmedı. e ıç ır a em, es - ıgı ır rısa esme ver ıgı unvan di milletile aramızda en uzun 1 kıl f t d 
1 

d:ır kuvvetli izler bırat<mış hatı-
~ . lebılır. envaı asa . . . . h' b' .. 'h · · 1 b' · ı a ona, eva ın an evve , se- ... 
f alkan harbından son~ kl mümkün olabildiği kadar samı- za~a.n tab~n ıle ıç ır. nı rırı a sa ıttır. bir harp geçmişken, lehimizde- ıamlarının tebliğ olunmasına ralar d_a sılınıy?rsa; m1;1hablıet-

\as~le~Jerle yer yüzün~ bır par mi idi. Onun "yalan,, ı kendisi- harın ta~nr,, bu ş.eyl~ bu ~a: "Bize Iazım olan müttefikler· ki kanaatlerini aksi fikirde bU:u pek isabetle karar vemıi. ve hıı !er eskıyor, geçıyo~; mınnetler 
~ar bır cehennem şekıl ve man ne lazım olan bir sey ve hayat· dar munıs: ahenlG!ı ve ıpek gıbı Le il" ,.1 s 't f 1• nan dostlarına, sonra vatanın nu tebliğ ettirmişti. Yazı'c 1c: manalarını kaybedıyor ve kalp 

ası lın . 1 . O b' .. hlp ıle yazarak bu yumu- s a ıes gu ı nou auraı a - h"k' . ·ıı . . • 1 d b' . k 1 k ~,,_ a ışken bu facıa arı u- t belki en inarldığı şeydı. - ır us . • d' s· d' b" u umetıne, sonra mı etının bu ihtiyar üstadı kurtulmuş h; er e ır şey a mıyorsa ar ı 
"'<tan l·ı · fl a k b' k ve yavaş ahenklerle kalbı- ,u,, ıyor. ım 1• asrının en u- · · nıhlar ahrette yapid r olu ~e (j a <ayt ve habe•sız, ga 1 nun "mübataı;a, sı anca ır şa_ . . hif 1 . yük şairle;inden ve Fransamn ekserıyetine miidafaada göster- İstanbulda bir cJaha istikbal _ ın _ P 

ilen argın, hic duvmadan seyre- • tt' Hatta müb lagası var mıze onun bıze daır sa . e erı- .. .. . . . . diği israr ve cesaret ve bu bap- d d 'k z 11 p· L . , olmadıklarını merak ctmege ha 
bi.· abus ve t~k Avrupaya karşı san.ad.,ı.B ı '<endisı de bilmi- nin verdiği tadı vermedı. en buyuk edıplennden hırı oldu ta açtıg-ı cihat neticesinde artı!· eilmlet_ı : avalı ıbbıe~~ dot•ye cet ;ok, onlar zaten ('lümdcn 

•tın h mı ı ı. um - 'b' h • "f kk' 1 m e ımız mu a etını- ostu 1 1.. . ... el . h'l' tı... akkımızı ve hakkı haya d k d samimi idi p· Lof ölüm dö~eg-inde i gu gı ı en ususı mu e Lre e- d ·ın da k d' 1 k t' kk'b' Gl d F , , evvc ve < unya yuzuıı e ın ı al 
• .,1~Lh . yor u, o a ar · ıerre ı ~ - • . . avas ı en ı meme e ı- ve mua ı ı au e arrere r" d' h, 1 . 1 kt' 

1 ~arı~ aykırmış olan asil ve cı • . 1 ket'miz ken bize pek müessir bir kitap ruıden hırı olarak tanılmakta nin efkarı ıımumiyesine karşı gösterebilmiş oldug-u "ibi- bii- e ıp ma \O ıı;or <eme ır. 
' -~·ıel't v· d ka b' 1 Pıerre Lotı meme 1 

· • s bul p· L 'b"t" · · " lbd-11 k SINASI ''n bi _ ıc ana rşı ız nası . G h' t da daha neşretmıştı. onuncu vazı unan ıerre otı u un var- son kıtabı münasebetıle mün;.k yük bir milli nümayiş halin<lı• ~ u ıa 
._ __ ıl__:e"'ski metallarla karıştı ,-Theophıle aut ıer arzın 
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illiy~t 
u ın cı aıdesl "Milliuet" tir 

20 K. SANİ 1931 
-- iDAREHANE - AnLara cadde,i 
('',';-~: 100 Telgraf aclr<:ıi: Milliyet, lı. 

f bul. 
""· 9)~ Telefon numara!an: 
r- tanbul 24311 - 24312 - 24313 
ti 'J I 

ABONE ÜCRETLERi 
1 :, TUrkiye için Hariç için 

1 
ayiığ• 

ıJ 
400 kuru~ 800 kuruı 

750 .. 1400 .. 
f\ô· l " 1400 tJ 270~ ,, 

" l• •bu 
Gelen evrak geri verilmez 
\ilüddeti geçen nüshalar 10 kurut 
'. Gazete \.e matbaaya aJt itler 

A 1 ınüdiriyete müracaat edilir. 

Bilmecemiz !mxnx .... MELEK Sineması ~I'I'XXB - Bu akşam saat 21,SO te 

' ' 

3 

• s 
6 1 11 9 10 11 ~ . ~c FHJNSIZ T'YATHDS~NDJ yarın ak,am BÜYOK GALA olarak ~ J 

1 
• K J A 1 F 1. A /• 1 E 1 L 1ı E 1 K 1 Dun yanın on meşhur ve parlak tenoru • 
K. K A R A M A N ı JOHN MAC CORMACK'.. SAMARDJİ YUNAN OPERt~T 
A K • • • • K. } Ş • TRCPU tarafından 

R Alil/• A ll A \NA K ı~· 1 ~ 1 • LEBLEB'P' ennnnR llJl 
•A

1ARll···A Sl .• 1 TL E .·_Tt_•A g ıının esı lb) U ltUa U Opereti temsil edilecektir. 
E M .• A L T J N 9 K } Yarınki çarşamba akşamı 

L A:•. E • N •• A L Muazzam ve şcikat ve teessürle dolu dramda takdim edecektir. i AD~LFiMOU KAi EG~ 
İhtiyar ressam şöhret deni- genç ve güzel kıza baku. Sonra t E N •• g.. • M 1 JOHN MAC CORMACK bu filmde 14 ten fazla Fransızca, 1 

len ve pek çok kimsenin istedi- nasıl bir vaziyette resmini yap- ı K •I l, N \ T 1 l K AIM !' M lıalyanca, Almanca ve lngilizce şarkı söyleyecektir. • perşembo akşamı 
ği halde elde edemediği şeye se tırmak istedığini sordu. Genç ıı • 1 AA B t L 1 Mı G:ı::~~n~b:~v:::d:e::ı:ı:::~:68 • LA BJYJDEHE 
nelerden beri malikti. Şöhret .... kız bunu bilmiyordu. Kollan 6uglllfkÜ bllmec•aılz • --"''""""''"""""'""'--""'--------- ı ( 
kendi kendine bunu düşünür- çıplak olarak mı? .. Genç vücu- • : Bu akşam ve yarın yalnız matinelerin seanaları fiaı- ~ C ;•::==========~ 
ken: dünün güzelliği hakkında gö- 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 ~......... larında tenzilit vardır. Programda: ......... ~~ 24 Kanunusani cumarteıi ve 28 

lhtjyar adamın en büyük hatası 
-Fransızcadan-

-,, ~. Gazetemiz ilanların meı'uliyetini 
6 ini etmez. 

- Şöhret, diyordu, istemi- renlere takdir ve hayret vere- 1""ı ....,......,.., .............. ı---.-,--..... •~ ' GRET A GARBO tarafından ~ı._.• Kan~nusanl pcrfembe günleri 

12 

yenlerin arkasında gelir .. Ben cek surette mi? .. Yoksa yalnız -_ ----~-'•_ ~-- SEVMEK HAK K J matine olarok saat 18,30 te 
gençken belki meşhur olınak yüzünün güzelliğini göstermek FR'Neız T(Y'TROSllNOI 1 
için pek derin arzular duymu - le iktifa edecek bir resim mi?.. ••••••••••...,..,......,..,...•••••• B O B U B 

Bugünkü hava şumdur, fakat artık ona malik Genç kız uzun tereddütten 4 
-- - :::: AS R f S 1 NEMAN 1 N .•••• 

(. ı ÜI! hararet en çok 4 en az olduktan sonra insan bıkıyor .. sonra nihayet kararını vermiş- Önümüzdeki perşembe •kşamından lıib'\l'en irıeslne ba,layacağı 
;-. ' rcc idi. Bugün ruzgtr puvraz Şöhret isteyenlere benim nasi- ti. Ata binen bir kadın kıyafe- aşk ve neşe va korkunç şeytanlar sıhneierini musavver 

tur." ~ek ravı yağmurludur- hatim: samimi surette çalışsm- tinde resmini yaptıracaktı.• ş f ı d 
içi11 !ar, şöhrete vasıl olmaktan zi- Bu suretle yalnız yüzünün • anve ~ere yo un a 

' ~ yade ona Jayık olmağı düşün- güzelliğini gösterecek, saçları- 'T" 
ı.: 1 • .-Lp ~~nler.. Sonra .şöhret kendili- run güz~Lliği .hakkında fikir ve- 1. filmi, halkm sevimli artistti DOLORES DEL Rlü ve VICTOR 

!::: ~ !!!!- gmden gelecektır.. recek hır resım dlacaktı. MAC LAGLEN ile EDMONDE LO\VE tarafından temsll 

G
•• }}'k b h , İhtiyar san'atkar kendi ken- İhtiyar ressam, elinde kırbaç 11 

edilen muazzam ve muhteşem bir filmdir 
uze l a Si dine ıböyle düşündüğü zaman olduğu halde ata binen bir ka- ~llnıecemlzln h•lledllmlı 

, K- . T" ki büyük bir mahrumiyet hisset- dın olduğu kıyafetile resmini f~lr/I - EMiL JANNINGS 
•. ankunus,anı a;l:ruk'-; urtm yke mekten kendin.i alamadı: . raptırn;ıak istiye.n bu kıza daha Soldan sag"a ve yukardan a~ag"ı: •>ıO:ı< ><><G 

r ,ruretındeyız.. Bu ayda gun- b' .h . k' b "hr 1 F k t b' ld' ki 'h . 1 - Gızlı kalan şey (3). Sert y A L A N yalnız Fransızca konuşuyor ve 
k h 1 

• k ır ı tıyaç ı unu şo et ve f a a ır an ge ı ı tıyar t ak ( 3) C'lt ( 3) F 
r ısa, ava a~ sagu ve mev muvaffakıyet te temin edemi- san'atkar bütün kuvvet ve ira- opr . ı . .. . . cansızca şarkılar süyleyor. 

meşhur viyolonlıt 

VASA PRİHODA 
tarafından ilci resital verilecelctlr. 

Gişeler bilıı Sltıfına 
etmekt~dir. 

MAURICE CHEVALIER 

DEVLET I~~~ 
ın en. ura". ay L a " - e .. e - Aşk, de~lı, o kadar derın ılk dakıkada hayran almuştu. . . • 1 1 °io 100 Fransızca sözlll filminde 

- m tatsız oldugu kadar zevk- Ö .. .. l'k d .. k b tt' 2 - Uzak (4). Yaş (3). Nota blmde: lkı saathk ihtiras.... h••--İlıl-•İıııiiııll••" 
1 

yor. . mrumun genç ı sene- esını ay e ı. 2 A (S 
f de çarpı ıl:'or. . . . !erini hep san'ata ha-srettim. Genç kızın eUbisesi birden bi ( ). " o e Yeni nefl l at 7 

Bunun barız mısalını her se B .. b k b" "k b. .. .. 1 .. .1. t' b' ... 3 - Havayı haber veren (5). M A x • M .,r il 
bb

.. ed'l _ _, ugun ana az ço uyu ır re çozu muş, ı ış ıren ır ıgne At k d ( 3) 1 
! teşe us ı en ve <>Uına ga- d' 1 1 H' b ki . b' ın un urasr . ....... ............. Gü ••k k k l k b. . . .

1 
(T" k' ressam ıyen er var. Fakat ayrı mıştı. ıç e enmıyen ır 4 Ek k .1 b be•• mru ve aça çı ı 

'~ ır. uenım~em~ 1 .e . ur ~ye genr'ik geçti. Sevmek arzusu levha ihtiyar ressamın yorgun - _me ~ e ~r:ı r yenen G k 11 k k aJ ) t h b "" I (5) 22 Klnunusani perıembe akşamı Umrü istatistik müdürü Muı· 
~zc 1

.
1 

ır .. ıçels~ ~n ı a ... ı~- artık bu ihtiyar yaşımla biri göZleri önünde belirmişti. Genç yem;g~ v~rı en(3ı)ı:n · tafa Nuri B. tarafından Gümrük ve 
1 verı e~. g_u~.e a ın musa a tezat teşkil etmiyor mu?.. kızın beyaz göğsü meydana çık .av~ aş! · MASKELİ VE KOSTÜMLÜ kaçakçılık kanunlarını izah eden 
ısında goruruz. B' .. k .. 1 b' ,_ 1 mıştı Koyu r k elb' ,, f 5 - Sışenın agzına konan man bl 

B' d .. ır gun ço guze ır ~ız ge -, . en ıse ıue ev- • S B ~ ~" K t E ~ r eser Yucude ğetlrilmlş vı dil• ır kaç zaman o: dunyada miş. kendı resmini yaptırmak kalade bir tezat teşkil eden bu tar ( 4). açsız (3). . v ı 1· M e a M v 8 E Q 1· ınıı, .. etmiştir. 
•v;:ıc .b~la!1 bu. hal bızde ~e. her için müracaat etmişti. İhtiyar beyaz göğüs ihtiyar ressamın 6 - İdam e~ (2) .. So~~ına hır l 8 O R • lJ O -------
:y ~_ıbı hır g~ren.:~ .. şe~ını al: ressam şimdiye kadar pek çok il iradesini mahveden bir manza- (z) gelınce ordegın akra- M. Kemal paşa sulh hukuk 
r. Nıhayet Turklugun b~ nevı güzel kadın, pek çok güzel kız ra teşkil etmişti. San'atkar gay bası ol~r. (2). Nota (2). voryeıc kotiyon - sürpriz hakimliğinden: 
ropagandası olan bu musaba- .. .. tü" F k t bunl iri ihtı'yan· ha•"'-ırd. Uzak nıdası (2). D 1 ,, 11. . p f PANOSSIAN ı M. Kemal Paşa kasıba'1nın Lal• 

b
. . . . k . . gormuş . a a arın an-

1 
y~ ı. ans ar, uans rnua ırnı, ro essör 

aya ızım ıştıra etmeınızın a k k d k' h f _Rica eden·m k ld _ 7 - Leke (3). Bağışlama (4) şahin mahallesinden lsrnail ogıu 
1 . d d - ·ı· A t ca pe azı var ı ı onwı a ı-, ' ımı ama 1 . • ....... ~ tarafından ı'd re l na ktır ........... ,..., I' dd 1 . 

:y ıın :. egı .:z. mm,'.l: m~ • zasını meşgul edebiilsin.. Res- yır.ız.Böyle bir levhayı enbüyük 8 - şve (3). Bır vilayet (5)."" YY a 0 
u ca ·••• -ıasan ·ustanın mti ea 1 eyh deınır 

ıka , gu.zel ~~n.d?re~egız dıl:'e sam pek çok güzel kadın gör- ressamlar biile düşünememişler g • Göl ( 3). Kansızlık ( 5). eli karlyesinden Salih oğlu Mehmet 
'.~lettayın .bınnı ıntıhap edıp müş, fakat bunları unutmuştu. <lir. Bunu görmek saadeti be- 10 - Masset (2). İade (3). J f b } "}" ti• d ff d 1 " d ! vo aziı karı11 Hatice ve Aziz oğlu 
ondermenm de taraftarı ola- ş· d' 1 k b" b" .. b n'm ol Emeller (4) s an u Vl aye e er ar ıgın an Huan ve Azlzln sağır oğlu Mehmet 

ş· d' k d . 'h ım ı ge en ız us utun aş ı uyar. · ve A&lz klZI Emine ve Sellmı ve 
ııyo~uz .m ıye a ar ıntı .ap kaydı. İhtiyar ressam - güzellik Sonra genç kıza qoğru ilerle· 11 - Mısrrıı:ı suyu (3), Trab Kazanç vergı"sı" mu"'kellefı'nı'nı"n Halime ve uğire Fıtmı ve şolderf 
d1mış ve bundan sonra edıle· . 'b . b k ıd· th · d k k d' . zonlµ (.S" Yu"kseltmek nazarı _, .. .. .. . ıtı arıle u ızın ne kadar fev- ı. tıyar a am artı en ını J· karlyesinden Hıyrlye ve atarı mah" 
ekkbutun Turbk Hanımefben1dıI1e kalade dlduğunu takdir edlyor-ıgenç hissediyordu. (3). dikkatine lesinden terzi oğlu Şerif vı Şerif e arşı mec ur ve mec u o - d G · 'h . - b' "d n .. l k · k ________ _, __ _ __ 

- h" tt k b u. avrı ı tıvan ır mu det .ou guze ıza perestiş etme d' Baş.1armda Kutbül'aktap K k oğlu haun ve Bulgarlııan1a Emine 
ugkuı:n. urmed e~ zekr~e abr .et b k 

1 
d .

1 1 
T .. k' 

1 

te kendinde hak görüyordu. 
1 

ı. b h 
1 1 

t f d 'do- azanç vergisi anununun 27 nci maddesi ve Zeynep aleyhlerine ikame eyle· 
1e sızın arze enm ı; ızım sa a a ar a seçı en er ur ıye F k d h .1 1. d' M an azı a n er ara ın an ı a- 'b' • b d }' d • b dl•ı 1 1 1 d 

d ·ı .. ı· . . d" .. li h - k .. 1 d ğ'I a at a a ı er ıyeme ı. er d'l M h-d· . . mucı ınce ıcar e e ı üzerin en vermye ta i • z• e şayu avuının cerya" arz a seçı en guze ımızın un- guze atta ço guze e ı , h t . k 1. d k' k ııb re e ı en enemen a ısesının, o· edea mubıkemHlndı müddeııleyb• 
d b. · · 'k' · b · · 1 d .. ı· 1 D k 1 ame sız ız e ın e ı ı acı ' k l'b k t f d'l b" ük il f' · b · t ·· b l a a ırıncı, ı ıncı, eşıncı o - mevcu un guze ı o ur.. o san!kalld d İhti - ın ı a a arşt er ıp e ı en u- m e e ıne ıcar eyannamesı evzııne aş an- don Aziz oğlu basan ve Şerli 0gıu 

1asına imkan yoktur. Onun ı'· kio.ilik bir müs· abık zum" resı'nın' dır ı. yara vurmaga acı- yilk bir suikast mahiyetinde, H .- ma ı mıştır. • ısının llcameıglhları meçhul oldo· 
in nihayet bir gazetenin (pub- en güzeli de Türkiyede ne ifa- 'Aı k d d' b .. şümullü bir irticai hareket oldu ğundın namlarına lltnea teblll•' 
isite) vasıtası olmak hududun- de eder; burayı siz tayin ediniz. .:--ed' ça ' ~ ı, ana tecavuz ğu son tahkikattan anlaşılmış Kanunusani nihayetine kadar kendilerine icra kılınmış ve bu defa her !kiti 
lan çok dışarı çıkmış olan bu Benim garibime giden şey m~ ıyo~s~ · · d k İh bıilunmaktadır. beyanname verilmeyen mükellefinin mensup ol- hılckıııda mahıktmenln gıyaben ıc-
şe bir nihayet vermek lazım- -Aillah selamet versin- Noter t' onra ız a orast~ ~çtı.k . Hainler, bugün Ciimhuriyet rasına kar&r yerilmiş ve gıyap kı• 
lır. Yarın (Cümhuriyet) arka- Galip Bingün B. biraderimizin ~yar ressab~ pekrde ış e ı;ıei ı- adliyesinin, harpdivanmm pen- dukları şube kazanç tahakkuk memurluklarına rarlarının lllnen ıcblığinı hrar ve· 

. çın cansız ır a ın resmın se- · d' - k 
!aşımızdan başka hır gazetede zaptıdır ... Ben olsam tıu zaptı k d b' k k d çesınde ırler; elbette mu ad- (kazalarda varidat idarelerine) müracaatla icap rllmiş ve devamı muhalcemenln .+ 
ı · " abak t f d " 1 azanın vece yer e ır uş a ar serse der akıbetlerin kavuşmakta şubat 931 çarşamba günü Hat t4d• 
Y:~ ;::sgüzel ~~1ç er 

1~·~ü er .~e §~~~1fn gün ~~k· d t .. · ri olan böyle canlı bir genç kızı drrlar Perşemı: gu .. nü başlıy~ eden beyannameyi alıp doldurduktan sonra aynı ıılllc lcılınmıt oldu"'·ndan tı•ln olu· 
ı . d b' f'k~r~e, ot ~ g~ B ğl d (T" ık ave )uzelrıne sevmek istemişti! ... İşte ihtiyar d h. 'Ik fh d h . &• , 
zmır e ır re ı ımız zmır gu eyo un a ur uvaz sa onu h 1 ve a a ı sa asın a e emmı idarelere makbuz mukabilinde vermeleri ve şubat nan gUnde ıolb hulculc mahkeme· 

11 . d b' . . Tü k' k . . t . 1 . b ressamın atası.. . k b d h k Ur ı d h b 1 1 L ı h ld• ~e enn en ırını r ıye ıra na gıttım. sım erı maz ut ve . yet es e en mu a eme, m - ı n e azır u unma arı •~s ı 
içesi ilan ederse biltün bu mü- salahiyetileri memuriyetimizce Mektepliler müsabakası tedlerin asıl maksatlarını efka- nihayetine kadar .beyanname vermeyenlerin ver- mahkemeye lcabııl olunmıyacılcları 
.eaddit kıraliçeler arasında gü- meçhul bir takım zevat bazı ha- •••*·-·:"" . *•-w•- n umumiyeye olduğu gföi anlat gilerine 0/Q 15 zam yapılacaW. ilan olunur. _ı_ıa_n_o_lu_n_ur_. _______ ... 
~ellik tahtının tehlikeye düşe- nımlann içinden bir tanesini in Haınlerın mıştır; daha da anlatacaktır. 
;ek parçalanacağını siz de talı- tihaP. ederek kendisine (Türki h k • Aziz Kubilayın mübarek ka- •• • • •• •••••• .a. •••••••••••• 
min etmez misiniz?.. ye krraliçesi) dediler .. Vak'anın ffiU a emesi nını akıtan şerirlerle bu mel'a- • Agopyan hanı faciasında vefat 

Cenaze merasimi 

Bundan başka, bu müsabaka gözilmün önünde ve bu şekilde 87 nci haftanın 3 üncülüğü- net şebekesine dahil olan mür- ı• TTIHADI Mı• LLI,.... eden miralay Vasfi, Kasım ve 
ya iştirak edenlerin içinde mut cereyan ettiğini tasdik ederim.,, nü Ahmet Kadri Bey kazan- tecilerin, layık oldukları cezayı Mehmet Afi Atgoz Beylerlıı 
laka pek güzel hanımların bulu * * * mıştır. Yazısı şudur: görecekleri şüphesizdir. naışları bu gün saat on ikide 
ıııacağını kimse iddia edemez.. Rüfekadan birisi (Vakit) ar 87 nci he.ftanın en mühim ha- Fakat Menemendeki tarihi Türk sigorta şirketi Galatada Arap camllnden kal-
Tasavvur olunduğu kadar güzel kadaşımızın (Güzel bacak) mü beri, hiç şüphesiz, divanı har- muhakeme, her şeyden evvel, dırılarak Maçka kabristanın• 
bir hanım bu.1unamazsa; neden sabakasmı görmüş, bana dedi bin mürtecileri muhakemeye inkılap, cümhuriyet ve vatan Harlk ve hayat üzerine sigorta muamele.el icra eyleriz. 

· · b d - defnedileceklerdir. mutlaka hır tanesini intihap et ki: aŞlamasıdır. hainlerinin, daha ogrusu alelU Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. __.. 
mekte ısrar etmeli! .. Evvela: - Galiba güzel yilz hı.ilamı- Mürtecilerin, Menemende mum softa gürühunun taşıdığı M k • 'd · G 1 d U H d Dr TBŞClyan 
Bir güzel nedir? .. Ne gibi vasıf yanız diye işi bu şekle döktük.. yapmak istedikleri mel'unca ha sakat haleti ruhiyeyi teşrih et- er ezı ı aresı: a ata a nyon anın a • 
lan olmalıdır?.. Bunları aşağı Desene! Güzellik te ayag-a düş reket, bütün halk, bütün bir mesi itibarile dikkate şayan gö Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktapır. Belsoluklulu ve Frengi tedıvl· hanesi Eminönü Minasyan eczanesi 
yukarı tesbit ,.tmedikçe bu mü til... FELEK gençlik tarafından tel'in edil- rülmektedir. ·~~···· .... Telefon: Boyo/!lu-2003 ....... karşı sokaıtında No. 4 

Milliyetin Edebi romanı: 88 ınum.. . 1 - Bugün çok yoruldum... \ Benim bu derece ısrarımı gö-ıdım: ınun degiLler!.. 
Dedi. Biraz piyano çaldım, dan başka ağzından kelime çık rünce, bu kadarını da söylediği - Herhalde küçük bir deği- -Belki daha muktedir fBf· 

şarkı söyledim. Ben söyler mıyordu. ne peşiman olan bir hal ile: şiklik olsaydı bu kadar üzül- zettikleri birisini getireceklet· 
ve çalarken o, oturmuş boyuna - Hayır. , - Ehemmiyetsiz bir şeydi. 1 mezdin. dir .. 
eli şakağında düşünüyor, arada - Değil!.. zam ettin galiba?.. Nihayet hepsi memuriyet de- Deye ~öylene söylene en so~ 
bir uzun uzun dalıyordu.Bir ara - Bir şeyin var.. Filan demeye başladı. Fakat, ğil mi? .. Şu müdiriyette olma- onu kızdırdım: 
!ık en çok sevdiği şarkıyı çal- - Mutlaka üzülüyorsun?.. ben bırakmadım. Hatta, mış ta ötekinde olmuş. Bundan - Ha~ır. Bunların hlç birisi 
dım. Her vakit daha ilk nağme Diye diye, en nihayet ağzın- - Niçin söyılemeyorsun?.. ne çıkar?.. Daha başka bir şey değil! Bfaakis terfi ettim .. "MB' 

EtemlZZET yi alır allmaz hemen baş ucuma dan yeni bir şey alla:bi•ldim: Diye biraz da hiddetlendim. var?... aşımı derecemi arttırarak göll' 
Bugün çok rahatım. Artık geçiyorum.. gelir, .. kendisi de benimle bera- - C:anını sıkıldı!.. - Yerimi değiştiriyorlarmıı:i - ~ayır .. Hayır!. . deriy~rlar .. 

ne bir üzüntü, ne bir yorgunluk _ Birisine bir şey söylemek her sorlemere başlardı. Bu ak- Dedi. Ve .• Konuşmaya baş.- ta ona ~aruı;ı_ı sıkıı!dı.... D~dı, .başta~ sa~a hır cevap Dedi. Son kelimeden yatts· 
ne bir kararsızlık.. Hiç bir şey isterken "B ... ,, diye başlıyor, ş~m hı~ yerınd:n kıp.ırdamadı. ladık: . . - Kı~.soyl.~dı?.. verdi. Bıraz agır soylemeye baş ladnn: 
hissetmiyorum. Hayati Bey, ge güçlükle kendimi toplıyonım ... b'.~e:. Dıkkat .ett~m: Bır ~facık - Nı.~ın?.. . . . .- Bugun mı.:steşar haber ver ladnn: . - Nereye gönderiyorlar? .. 
ne telefon etti: _Hep seninıle bir ve bera- yuzunde h.~fıf ~ır.teb.e~sum dal - Musaade ~~· Netıcesı.nı a- dı. ~arar. m~cıpten çıkmış ve - Öyil.e ise azletmişlerdır... Güldü: · 

_ Nasılsınız?.. her olmak istiyorum... galandı, gozlerımın ıçıne bak- lıncaya kadar soyl~eyeyım!. tasdıka gıtmış... Buna da: - Nereye mi? ..• 
_ Çok iyiyim... Diyor. tı, so1gun güldü. Tekrar daldı, - Canım ne var kı?... - Nereye tayin etmişler?.. - Hayır .. Ne münasebet?.. Ve .. İlave etti: ıı· 
Dedim. Ve ... Epeyce gülüş- - Aman bu kadar dalgın ol tekrar uzu~ u~ı.:n düşünmeye - Se~i1'. de .. canın ~ıkıla~ak - İşte onu ıben de öğreneme Öyl~ şey.hiç olur mu?:· - Bağdat valiliğine .. "D8 iı 

tük. Açılmak için bir çift man- maktan sakın!.. başladı. Dı~lerını gıcırdatıyor, ta onun ıçın soylemek ıstemıyo dim. Müsteşar pek hatırında Dıye hır cevap verdı. 1iye Nezareti umuru rnahail, 
danın gücünü arıyan adam, şim Dedim ve .. O söyledikçe ben şakak derileri geriliyor, bacak- rum. .. tutamamış!.. - İnanmam. Başka hiç bir yei vilayat müdiri umumi ~~8 

di bülbül kesildi: güldüm! Fena değil. karikatür !arını odayı sarsacak kadar kuv - Hayır.· Soyle. • Dedi. F-akat, söylerken tered şey seni bu kadar üzemez. vini,. Bağdat valisi oldu. sırı~ 
- İstiyorum ki, sana her sa- gibi bir insan. Beni, epey eğlen vetle oynatıyordu. Beraber ya- - .. Vaz~~ç. . dütle söylüyor, kafasının içinde Ded' V B kt .. . ci sınıf vali. Şimdi anladın ıtl\ 

niye te·lefon edebileyim... direbilecek... şadığımız için mi, yoksa fazla- Boxle ~oylle.~ı~çe merakllanı- çarçabuk bir şeyler hazırllıya- d ım. tti e.: u no a uzerın Ve .. Adeta hınçla, istihza 
1 

- Zihnim hep seninle meş * * * ca hoşlandığım için mi bilmem yor, uzerıne duşuyordum: rak onlan bana söylediği anla- e ısrBarhe m. b 1 1 D le devam etti: A 

1 d , ş k 'b k R' d . .. 1 1 d - a ane ne u muş ar. . e f' . 1 ,.. 
ı~u.. Nüsret akşam eve çok asa- ·ne en .. ar ıyı yarım ıra - - ıca e enm soy e.. şı ıyor u. a 1 k f'l' , - Ter ı ışte buna der er ... 

M.. · d'"' k- k lk D h . . 1 d v msız ı ı an mı... b' ıııt 
- .usteşarın getır .ıgı a-. bi geldi. tım, a tım:. .. - a ~ netıceyı ama an _ Hayrr bu kadar değil. Ne- _Yoksa yolsuz bir iş mi yap ~:~~. kaydı~m:ı~ın başka ı~ırııD 

gıd~r~. ımza atar~en bılc sem _Ne var?.. _ Nüsret, neye böylesin bu soylemek ıstemeyonım.. reye tayin edildiğini söyleme- tm?.. lusu. Emrımı~ı n~'.r bey 1
• ı 

<luşunuyo:" ekserıya dalgınl'.k- Dedim, akşam?.. _ Olmaz mutlaka söyıleve- yorsun?.. _Nazırı mı kızdırdın?.. aarrıış ve tasdıka gonderrnıŞiı 
la evrakı ımzaladım zanncdıp - Hiç bir şev yok .. Yorgu- Denim. ceksin... Dedim. T"Ckrar tekrar zorla· - İhtimal, mesainden mem- (Bitmed 

{n tt!5U.IW~· · .. • · _ ı · Bıınaan "sorır 
_, ru· nku rtk- tır. 
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Fr.ııısıı kupası nıortarı11dan ntjf; bir enstantane 

1930 senesinde Fransızlar .. . 

T otbella' nın meşum 
raporu 

1928 Olempiyadından biraz 
evvel antrönör diye başımıza 
tutup ta bela gibi getirilen Tot 
bellan Efendi ne seciyesiz bir 
.adammış. Futbol bilgisi berta
raf idare cihetinden yaptığı ba
yağılıkların en azametlisine se 
neler geçtikten sonra teessürle 
şahit oıauk. 

Sırf mevkiini muhafaza dü
şüncesile mağH\biyet !lel.epleri 
ni tamamile kendiüzerimlcn a- I 
tıp oyunculara tahmil etmek i
çin yalan yanlış bir rapor icat 

(57) ·· k k dılar Mm Godar 15 Jan T aris ederek mi!.11 spor şer~fim~zi se-yuzme re oru ır . . ' nelerce mı,ıdafaa etmış, bır çok 

"k" . A k 1 k '" re 10 rekor kırdı temiz Avrupa ve hatta Afrika 
1 ısı vrupa re oru o ma uze . . . . . . t1;ll"neleri yap~ış, memleketimi 

ı· ı 930 . F .. .. .. ı· ld. ıle Solıta Solgoda ıdı. Şu ıkı de- zm tanıµmış aılelerine mensup 
senest ransız yuzucu- t ır. l ·h 

n ri için çok muvaffakıyetli ve 31 Kanunuevvelde Madam - rece Madam Godarın mücadele nezı gençle~e .sürdüğü leke~e 

1 
Parlak olarak geçti. Bir Çok re- von Gotlar 800 ve 1000 metrele edilemiyecek derecede bir ka- spor ,kongresmm nasıl ~ydugu 
Otların kırılması bu vadide de ri 12, 43, 4/ 5 ve 15, 54, 3/ 5 de d .. .. .. ld • k'f. b. na el an hayret etmekteyız. 

" . t ld ki eski ın yuzucu o uguna a t ır E et b k . · · ı rransızlarm naod dev adımlar parlak bır surete a 1• , • • • , v. ~ ongrenın, sevıyesı. 
k terakki ettiklerine ivi bir de rekor 12, 46, 4.15 ve 15, 58, 2ı 5 delıldır zannederız. belırsız bır adamın çala kalem 

· doldurduğu bir raporu ınahıı 
1• Cuma gu" nü icrası Belçika da futbol Rusya da yapılan hakikat zannetmesine doğrusu 
ıu diyecek bir §ey bulamıyoruz. 

u k l mu arrer rnaç arı muazzam Öyle, ki OY,Uncularınrn istira 
er 
ı" l' l Bel 'k d F t ı bı'r stadyom.. hatini düşünecek yerde snhı. . ıg maç arı.. 1 . ç.ı. a a.n - ransız f{aze e e er 1 .. hm daha beşinde oda içinde 

Ö .. .. d k' C .. . T 1 1 rıne gonderıleı. yazı ara gore n·· .. l d M k d 1 .1 • . numuz e ı uma gunu a.{ , . . • . .. .. unyanın en guze sta yunıu genç acar ·a rn ~rı e para 
1 •un stadyumunda Beşıktaş - · Kanunusanının l l ıncı gunu nun Anıerikada Los Ancelosta kavgası eden, ve daha una ben 

nadolu, Galatasaray _ Süte) muhtelif ldüplerin birinci sınıf yapıldığını Avrupa spor gazete zer tür!~ türl~ .~ask.aralıklar 
.~niy,,., Vefa_ Beykoz, Kadı· takınılan arasında icra edilen ~e~ini m~talea iJ~ öft~enmekte yapan bır antronor bozmasının 

e oyde To»\.~pı _Boğaziçi. Ka maçlarda bir takım vak'alar ha- ıdık. Yuz beş bın kışı alacak pa~vra .• pa;çasma uymamaıl'ıy
dis olmuştur. Hakemlerin gev- olan bu stadyomun parmak ısır dılar. Şımdı soruyoruz: 
~ek idaresi o, ı•nların çok sert "Oyunculara müdafaa hakkı 

1 
devamını icabettirmiş ve bu vermeden, onların şikayetlerini 

. yüzden müessif kazalar v.ukua dinle.meden! ?nl.~r~.n şeref ve 
ı gelmiştir. Fran,.sız. ~azetesı, ?- h.aysı~etl~rını duşun~~dc;n tec-

~.:ı~~ıi!t'I yunun yegane an•Jrı lıakemdır. zıye cıhetıne nasıl gıdıldı.,. 

J. 

Voleybmolaçı 

' 

Sert oynanması muhtemel olan 
bir oyunu temiz bir şekle ?~k
türebilir diyor. Ve tıpkı hızım 
gibi hakem. eı_ı kü~ük bir hatayı 
affetmeınelıdır, <lıyor. 1 

İstanbul Atletizm Hay'etin. 
den: 22-1-931 tarihine musadif 
perşembe günü saat 18 de Ga
latasaray klübünde icra edile
cek Voleybol lik maçları: 

ı 

1iir · sı·ırm artisti spor y'1pryor 

Şampiyona maçlarında Anter \ 
•erp 2 puan farkla baştadır. 1 
İkinci Berşem spordur. Bunla- ı 
rın arkasından futbol I<ıüp Mila 
nuva, ve D. C. Brüksel takımı 
aynı puvanla gelmektedir. 

Jlttıp !!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ta •şa - Totonya müsabaka !!!! 
f(!ırner.ı 'nın karşıl.ışacatı boks 

şwıpiyonfarından Strib/ing 
bıılıar banyosife zayıflarken rı Yapılacdktır. 

lj 3~~ tnaçların en ehemmiyet 
efa - Beykoz maçıtlır. 

:Bu iki takımımız di~er birin-

ci sınıf üç takımdan, bu s~neki 
lig maçlarında, fena n:tıcele• 
almakla beraber kuvvetlı bır o
yuna sahiptirler. 

tacak derecede güzel olan re
simlerini görmüş ve hatta gaze 
temizle de neşretmiştik. 

Halbuki Rus dosillarımız A
merikadan daha yakınımızda, 
Leningratta (125,000) yüz yir
mi beş bin kişi alacak bir şekil-! 
de muazzam bir stadyıım inşa 
ettirmektedirler. 

Leningrat stadı Neva nehri
nin ihatg ettiği (300,000) hek
tarlık bir ada üzerindedir. Bin
lerce amele bir memleket gibi 
olan stadyom ve müessesatını 
hümmalı bir faaliyetle bitin~:c
ğe çalışmaktadırlar. 

İki sene sonra ikmali mukar
rer olan stadyum şu müesse
seleri de ihtiva edecektir: 

1 - Terbiyeyi bedeniye :nek 
tehi iilisi. 1 

2 - Opera. 
3 - Yüzme havuzları (kış

lık) 
4 - Plajlar. 
5 - Kış patinaj mahalleri. 
6 - Çocuk bahçeleri. 

Masrafın (lOG,::J0,000) yüz 

Kurtuluş - Beykoz 
Kasımpaşa - Vefa Hakemleri 
Orhan Ali Bey. 
Galatasaray - Pera Hakem İlha 
mi Bey. 

16-1-931 tarihinde icra edi-1 
len Kros musabakası neticesi : 
Birinci, Beşiktaştan Mehmet 
Bey, İkinci, Kurtuluştan Pana
kis Efendi, Üçüncü, Kurtuluş
tan Tsalidis efendi. 

VtJcııt sporla güuıl~ştirillr 

Parls - Saygon hava stferini muvajfakıyttlt yapan Mnrls Hilz 
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Kış kadın .,por/urından 

ISPANYOLLAR 
1936 ve ya 1940 olempiyadının kendi 
memleketlerinde yapılmasını isteyorlar 

Rusyaea spora veri 
len ehemmiyet 

Rusyadan avdet eden sporcu 
bir arkadaşımızla Rus sporu 

l hakkında görüştük, ve anladık 
ki Almanya, Amerika, Fransa 

1 gibi mütemeddin memleketler
de olduğu gibi Rus Şuralar hü
kumeti de spora her şeyden faz 
la ehemmiyet veriyor. Bu hu
susta hükumetin her sene sar
fettiği para çok büyük bir ye
kuna baliğ o1uyor . 

Merkezi Moskovada o!an 
teşkilat bütün Ci' nhuriyetleri 
bir örümcek 2ğı şeklinde yekdi 
gerine raptctmiştir. Federasyo 
nuri reisi posta nazırıdır. Mer

ı kez umumi hey' eti ci::.nhuriyet· 
'ı !erden intihap edilip gönderi
len, birer murahhastan teski.l o-
lunmuştur. 

Rus spor tcşkilatma mukay
yet ve filen çalışan azanın ye
kilnu, insana hayret verecek de 
recede, yani dört milyondur. 
Böyle muazzam bir işi başar
mak için milyonlarca rubleye 
ihtiyaç ols.<.ağı şüphesizdir. Yal 
nız Moskova merkezinin bir se 
nelik sarfiyatını karilemi:::e söy 
!ersek bize h:k v1..rirlcr. Mosko 
va merkezinin bir senefık sarfi
yatı (50,000,000) e;;ıi milyon 
rubledir. 

Memlekette beş tane terbiye 
i bedeniye mektebi alisi var
dır. Bunlar Moskova, Lenin
grat, Kiyef, B:ı.kü, Tiflistedir 

1 

Her birinde lt'yli olmak üzere 

1. 
Fransız ylizme şnmpiyo ıu 

Modam Oortor 

kız, erkek karışık beş yüz kişi 
vardır. 

Bu yüksek 
kan talebeler 
merkezlerine 
tadırlar. 

mekteplerden cı
spor teşkilatının 

taksim olunma!:-

Ruslar her medeni memleket 
te olduğu gibi sporcuya daha 
fazla ehemmiyet vermetkedir
ler. Şampiyonlar Operalara, si
nema ve tiyatrolara, vesaiti 
nakliyeye tenzilatla girmekte
dirler. Sporculara her yerde iyi 
bir mevki verilmektedir. 

Beym,.<•nilel teskililtla alaka
dar olmıyan Ruslar kendi Cüm
huriyetleri arasın<la muvaffakı
yetli spor temasları yapmakta
aırlar. 

milyon rubleyi bulacağı talı- Amerikada 1932 de icra edile terbiyeyi bedeniye propagancla ehemmiyet verilmektedir. 1936 
min olunmaktadır. cek olan olempiyad oyunların- cısıdır, spor sahalarınm bütün veya 19·10 olempiyad oyunları-
Şu muazzam mesai ve P.ara i- la bütün millet'er iyi neticeler bütün müesseselerden daha e- nın İspanyada icrası memleket 

le temin edilen şeye bakın. ld: etmek iç'n çal!pyorlar. hemmiyetli olduğunu bir eserin te spor ıılakasını y..:kselt:nek 
Döı·t milyon ~enç sp:ırcu Rl!s- .'.ıo:os·.tt t yarışr:.ı ka:.J c~ b:r .'< lı Madrit t("-biyeyi bedeniye ;:ı-, de l:aydetmektedir. için iyi ' .. ir propagaııda olaca-
yaya en miifit birer uzuv ob::ık g<:•c fıe. ş ydn Cl":'f! : ·11•a: 1ir.i :ıdemisi sab:'.: prc:~5Örü Con- İspan::ada atletizme futlıol, ğı clüşünülclliğ:.:n.!e•ı, teklif edi-

--&--~------------~---'""'""""w.;:ı...."'"r.--..ı..ı.:ı· <ıtı~· ;w.ı~k~te:::d~i~r.:.;l '!;.;.r ____________ a_. l_is_a_·ı-_:ı_;v_r ____ __;__;":......:G:;c:::::.::1:::::;:ı::!.:~.::·:....::''.:..i _:H:.::..::-;.:'..,.:..:r:..:t:.._.:u.:sı.::ı :..:li::ci •.:l::..:o:.!:g:..::a:...!!.gül c~i. boks derecesinde lecektir 
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Facia _zannedildiğirld811 çok daha hazindir1 Şehit Kubilay /Heyecan ve tehltl 
, (Baş taraf bırıncı sahılede) can ıçınde kapıya doğru ko=r- SU DA 0 (B ~·. - · 

.. k ·dd · · ,..... Y K.. 1 Saatler ilerliyordu Handa · · lar G S Edeb· t b • aşı bırıncı sahifede) 
ı--- !ardan başka handa şu yazıha- en-~ e~ı hır patla~ş oluyor . . taharri • • ı~yor . · -~~ kap~mda ~ • : • ır~ ~U esme mur da dinmiştir. Fırtına, 

ne ve müesseseler vardır: Fele- ve filıml~nn .bulundugu odadan İtfaıyc gelır gelmez su bulun 1 d b. ~~ y':;ılıyordu._ Cadde - fılimlen go~rmek uzere hır ıki vekıhmızden rin bazı mıntakalannda t~ 
menk tütün şirketi, ticaret ve daha kesıf bir duman çabucak muyor. Musluklar nerede kim- 11 e ':l' 0 .um ~vası estı. _Ceset~ ~amal bekletiyorlar .• Filimler 1 l bat ta yapmıştır Yüksek 
.sallanıyor. .. şeritler ateş alır ortalığı karartıyor. Kadri ef. se bilmiyor .. Su membalan an- er sıı:ı~ah bır ha~~~ bıı:~r bı- ıçerde gizli olan bir tertibat sa-· ge en cevap ar.. rüzgara mütevec~ih bazı alıl 

-- tercİi?1anlık idaresi, Södo, Bo- oraya düşüp bayılıy°':. . . cak beş dakikada. bulunuyo~. ı:~~il ~ ıyordu: Tutun tuccarı Y:Sinde gö~t~~o.r. Ve. filim .. , . ·- · binaların kaplamaları saçakl 
,,~ monti şubeleri, Erdoğan maden • Duman var kuvvetile ve infi- Fakat sıkılan su bir damla gı- m . ya Beyın Y3:1~~sı Meh gostermek ıçın kafı vesaıt olma . Guzel ~3? atler Bırlıgı ede- uçmuş camları krnlmıştır. 

('1'1\1 müessesesi, Halit Ziya, Orhan liklar arasında hanın üst katla- bi, alevin, dumanın şiddeti kar ~ Atkof B. de ~lu olarak <lığından iştial vukua geliyor. bıyat şube~ geçende akdedi Şiddetli rüzgar limani da· 
il!J-~ Mitat. Ali Vasfi ve mühendis rına doğru çıkmağa başlıyor.. ŞISIIlda tesirsiz kalıyor.. çı alı yo~du. B_unu, bır baygın Talebeler derhal kaçıyorlar. le~ ko~~e~ınde. ~en~mendeki üst etmiş, fakat 0 esnada seı 

Zeksarin yazıhaneleri bütün bu Bu esnada duman büyük ka- - Y~. t:*ip ~· B~ hastanın Facıaya sebep olan bu şekil, muessıf ırtica hadısesı mevzuu sefer az olduğu için hiç bir k' 
fi'" hanın sakinleri mecnmuu 130 pıdan ve 'PCncerelerden sütub. MÜHENDiSiN JEDAKAR - huvıyetı tes~ıt edilememişti. /filim sahiplerince inkar edilmek bahs.o~uş, .m~~ ve zabit vukua gelmemiştir. 

1 kişidir. Fakat hadise, pazar gü- halinde tramvay caddesine çık- LI 1 Boyacı oldu~ anlaşılıyordu. te ve evvelce yazdığımız şekil- ~ubilay B~>'.~n .~nkılap yolunda Glen malfunatta karada ti 
nü olduğu için handa 40 kişi mağa başlıyor. Y okular şaşıra: D~r~üncü _katın ~c~ı:e!erin Bo~ac~. da bıraz sonra hastane- de :vukua geldiğini iddia etmek ki ac~~ olum?nden . <l;t~~an raf muhaberatmı ~kteye ug 

1 ı> mevcut idi. rak oldukları yerde duruyorlar. den bınnde bır feryat ışıtiliyor. de old_~· . . . . . . tcdırler. 1 teessıırı:n ma~f ve ~lı. muda tacak derecede tahribat yar 
flio 1 Filim paketleri birer birer iştial Bu, musevl lisesi müdürü dok- . Öluler ~ırıbir~ennı ~ıp et- Tahkik hey'eti bu noktaya faa vekaletlerıne bıldinlmesi rüzgar, Kara ve Akdenizleıl 
l• · bu ONLARA GÖRE y ANGI ı ettikçe müthiş infilaklar oluyor. tor Mraküs Beyin kızı makine tiler: İthal~~ v~. ihracat şırketi çok ehemmiyet vermektedir. ~ararlaştırılını~tı. ~u kaı:ınn de tesirini göstermiş ve batı 

NIN SEBEBi Herkeşte bir can korkusu. mühendisi M. Zeksarın yanın- , m~a~ebecısı S?rt'YJ'.a B., Ka- ı üzerinde yürünen diger iki iz ıcra 0.lunmas~ uz.e~ın~-~debıyat zalara sebebiyet vermiştir. 
da daktilo olan Hemda hanım- ! d_ıko~de mukim Zıya B., Ar- hakkında alakadarlar şimdili~ ş~besı .~umı katı?lıg~e maa- Haber aldığımıza göre St! 

1- Zemin katta bulunan Depo!- BOGUK VE ACI FERYAT- dır. Ve ayni pencerede mühen- tın_ Fırenkyan ef., Kasım ef., ketum davranmaktadırlar. rıf ve~lı Esat ~e>'.ın ımzasi:le sefain idaresinin Yeşilırma~ 
<... la filim şirketi şehrimizde mü- LAR dis ve odacısı da ölümle karşı Akib B. 1 Mesele ile müddeiumumi mu- şu,.ı~ .. er~ gel:ıııştır .. ·- · mindeki şilebi Ereğli önJerİt; 

~ • messilleri bulunmıyan sinema karşıyadır. İtfaiye bu pencere- 1 . )enler bu suretle yedi kişi- avini Şefik B., Galata merkez b' uze ~atlar bırl~gı ede- karaya düşmüş, fakat, müret.l 
ı ı şirketlerinin filimlerini satmak- Handan gelen boğuk ve acı ye hemen bir ip atıyor .. Mühen >'.ı bulmakt?dır. M_ü~deiumumi- / memuru ve mevki muavini Meh ıyat ş~b~~ı~~ kon_?I"~Sı11:de Me batı tah"()ı olunmuştur. Bal' 

tadırlar. Bu müessese ayni za- feryatlar .. Sokakta koşuşmalar dis büyük bir maharetle ipi pen !ık c~setlerI? def~ı ıçin ruhsat ı met Beyler meşgul olmaktadır- n;s~:niz~a~ ı:ca hadısesı dol.?- Katle isw..i.T1minde bir !ngi!İI 
l manda sinemaya ait teferrüat oluyor. Duman 0 kadar tesirli ecre demirine raptediyor. Ve ' ve.~ış ve aılelenne teslim edil lar. ~e muallimin~~n . te.essur puru da Zonguldak önlerine 
11 ve makine de satmaktadır c...ı.. ve ıı1ddetli ki yolculardan bir kıza: ,, mıştır. Yalnız bunların içinde ı· 1 b h bır timsa- tan kara ederek parçalanmı} 

ı · """' r H · l"' · di Artin ef ye f th " · ı ı 0 an u mu terem şehidin ç · · d k'I k ''.r. .rimizde bu §irketin mümessille- kaç kişi düşüp baylıyorlar.. - aydi, evve" sen ın yor. · . e '. meyıt yapı a HANDA KEŞiF YAPILMIŞ . milli edebi atımız<J d . ensın e ı er urtarılmıştır· 
ıç"' ri İstelyanos ile Emildir ve bun Bu sırada handan kurtulabi- Hemda H. hayatını kurtarmak caktır. A~tın ef. nın yanarak mı alması hakknd k' a a bı~ y~r 

~ !ar iki kardeştirler. Gene bu fi- len İstelyanos sokakta şaşkın için hemen ipe sanlıyor ve aşa- Y?ksa_bogul?rak mı öldüğü tes Dün sabahleyin handa bir mi muhte em ka ı temennılen- TELGRAF HATLARI 
~. li~ şirk~tinde çalışan Yorgi is- ve perişan bağırıyor: ğıya sar~or. Diger ikisi yo- ı bıt ~dılecektir. . . keş_i~.y~pılmı~ ve yukarıda söy- arz ve bil~esile ~~~:i :ı:: BOZULDU 

mınde bır de çrak vardır. -Yangın var .•. yangın .• Çok karda beklıyorlar .. Fakat Hem- Ölenlerden Ali Vasfı, Meh- ledıgımız şekilde cereyan etti- eyterim efendim Fırt .... d 1 tık ıl tahkika ·· eh · · ·· .. da h rumın sa- er y ld m t Aı· Atk f K ı -· d · üh. · •· . .,, ına yuZU?l en Anado U yap an ta ve yan mut eyyıç hır halde onune ge- a g 1 an yo a I e 1 o ve asım Beyle- gıne aır m ım delaıl elde edil Milli müdafaa vekili Zekai B bütü tel f h be jııl 
gına sebebiyet verenlerin iddia· lene bağmyor: parçalan1?'.o~·; Kız.~a-~ız ~aldı- , rin cenaze_I_eri bugün Galatada ~iştir. Akşam saat dörtt bir tat de Edebiyat şubesi umumi ka-· taa :ğra~tırmu a ratı 
sına 1132aran yangın şöyle çık- . ~-~~aire nerede .• Ve nere>'.e nml.~ ustl1;'1e duşup olmek1Arap camı~den kaldınlar~k bıkat yapılmıştır. Han pazar_a~ tipliğine. gönderdiği tezkerede Ankara ile t~Jefon muha~ 
mıştır: .. .. .. ~~~1 bılm~.den _koşuyor .. Bır tehlikesın?e<lır... . . 1 Maç~a kabnstanma defnedile- şamından bu saba~a k~dar kıtlı 1 kongrenın hissiyat ve teessüra tı da evvelki geceİzmit civat!" 

Pazar gunu akşamı. bu uç ikı kişı yol gostenyorlar: .. ~:· bır anda kor~u. ıçındel cektır. .. · durmaktadır. İçerıye kimse bı- tmoa müşterek olduğunu bildir da hattın bozurması dola 1,. 

arkada"?, saat dört buçukta ge- _ Şıt sokağın içinde banka- duşun~or, ve etek!ennı .kal?ı- Pazar gunü gece saat doku- rakrlmamaktadır. miştir. kesilmiştir. Anc k d" ~ııı' 
ne her günkü işlerini yapıyor- !ar polis mevkii var git, haber rarak ıpe sa"J:'or, şıddetlı hır za kadar handa taharriyat ya- Bu sabah yeni bir keşif daha saat on biri yi~· beun s çe 
lar .. Karşılıklı iki bobin müte- ver ... Sinemacı hemen karakola hızla aşağıya ıniyor... pı!ımş ve başka ceset bulunma- yapılacak ve han açılacaktır. kadar sarf edilen ı ş · ge ti' 
~diyen_ dö~nLkte .v.e filiın bi- koşuyor ve muavin Hafız Meh- Hemda H_. o anda düş~~ ha- mıştır. H~ hazırda Sen Jorj Tah~!katın bir kaç gün daha sü C. H. Fırkası sinde Ankaraya t;;;;~:~ ~: tt 
nnde.-ı dıgerıne geçirilerek bo- met Beye vak'ayı haber veriyor yılıyor .. ellen kan revan ıçınde. 1 hastahanesınde tedavida bulu- recegı muhakkak göıiilmekte-/ fon muhaberatı te · d"Jelıl 
zuk, yırtık olup olmadığı mua- Matmazel kaldırılıyor ve ayıltı- nan ve yaralan ağır olanlar ı dir. Hanın yalnız zemin katında ( Ba§ı brinci aahifede ) miştir. mın e 

1 

ye1'.~ edilmektedir. Bobinlerin ITFAlYEYE HABER lıyor. .. . şunlardır : Ayşe H., Nadire H., ~.h~bat vardır. Diğer katlarda e_saslan izah olunacak, vilaye- Tamirata geç vakte Jt8d 
ustunde v.:: ç~k yakmmda. ta- VERIL1YOR Yoka~ıda kalan muhendıs o- m~tmaz~l Marta, Kadri ef. ve butun ~şya_ zabıtanın nazareti tı~ umumi ihtiyaçlan tesbit e- devam olunmuş, saat on se1'il 
vand~ a~ılı yuz mumlu~ bır e- dacısına. . . . . mühendıs Zak~ar. Diger hafif ve e~yetı altındadır. dılecek ve büyük kongrede ya- de Konya ve lzmirle de muJıl 
lektnk la~bası c.telyeyı ~y~- Polis meseleye derhal vazı- . - Haydi, şımdı d~ se?' ın.... yaralıl~r ev:lenne gönderilmiş Dun yapılan keşiflerde mü- pılacak nizamname tadilatı esa- 1 bereye başlamak mümkün ~ 
latı~or. Lamba uzunca hır_ ıple yet ediyor. Beyoğlu itfaiyesi ve dıyor ... Ben en arka ~~~~m.. olup. aılelen ~arafından tedavi tehassıs sinemacılarda bulun- satı üzerinde noktai nazarlar muştur. 
aşagıya _sark;11tıl~ş old~gun- müteakiben İstanbul itfaiyesi .. Od_acı boynunu bukuyor ve ettınlmektedır. muşt~~· teatı edilecek ve fırka noktai A~adolunun diger yerleri! 
d_an bobın_lenn ~ıd~~tlt;_ donı:ıe- haberdar ediliyorlar.. Muavin gozlen ya~rara!.: . . .. ~as~~~an-~de vefat eden iki ~ızım yaptığımız hususi · nazarından yapılacak umumi d~ b~lv?sıta muhabere tesis. 
sınde~ mute':'ellıt n.;zgarla, lam B. mevkide bulunan bütün me- - Ben ol~cegım, dıyo_~ ... ı~e kışının olumu suni teneffüsün ta~kıkata nazaran yanan filim- temenni yet tesbit ve müzakere 1 dılmıst~r. Maamafih umu~ı· 
~a mutemadiyen sallanmakta- murlarla beraber derhal mahal- mem .. Ve, ~ır kolunu g_<>sten- ~apılma~ı ~erhal kabil olamadı lerın mecmuu 500 pakettir. Ve edilecektir. Kongre'de Afyon j le tahnbatm zaruri' bir net' 
uır. . li vak' aya geliyorlar. yor ... Zavallı odacının bır kolu gın~an ılerı geldiği söylenmek 1 b~nlar 20 bin lira kıymetinde- n;b'usu ve lstanbul'daki teşki-, olarak muh~?eratta intizarıı 

Makine başında buluna~ çı- Felaket büyümüştür, bu za- çolak._._. . . tedır. dır. . . ) 1:ıt hey'eti reisi Ali Beyin de, !ık ve. t~ehhurler olmuştur. 
r~ Yorgıye İstelyaııos diyor mana kadar hanın her tarafı ze- Muhendı_:ı kay1?.ed~le~ek za- . Hastahanede tüp içinde oksi Fılımler altı bin lirası Da-

1 
bazı izahatta bulunması muhte- S~ahı.y~~tar zevat tamirat 

ki: • birli duman tarafından istila e- ~an olmadıgını mu~n~tır. Ay- Jen aranm"?, fakat bulunama- nüp ve bin lirası Nordstern si- 1 meldir. b~~. ~ıtırılerek her tarafla 
- Lamba ç.<'k yakın .. hem dilmistir. nı zamanda kuvvetlı bır adam •mıştır. Hastane müdürü bu ne- gorta şirketine olarak 7 bin lira Bugün yeni idare hey'eti de kı~ı gı~ı muhabere imkanı 

sall~ıyo_r-.. Şe:ıtler at~ alır olan M. Z~k.saı:: . vi oksijenin pahali olduğunu, ya, han 40 bin liraya sigortalı- ' intihap olunacaktır. mın edıleceğini söylemiş!ercli 
' belki ... bıraz lambayı yukselt... CAN KURTARAN YOK - Sen ıpı bir elinle tut, ben halbuki Seri Jorj hastahanesi- dır. -~- ~ -

Çıra~ b~ söze aldırmıy~r: MU? de bir el_imle s~ni belin~~n kav- nin fakir olduğunu söylemiştir. Filim mües:;esesinin İzmir- Jki mevkufun bir HANGiSiNE lNANAL/Jf 
- Hıç bır şey olmaz, dıyor. H 1 . d ramn, dıger elımle de ıpı tuta- 1 Bu hususta tahkikat yapılmak de de bir mümessili vardır ts tavzı'hı" Kandilli rasatanesine gaf. 

. . anın pencere enn e şaş- b b · · d" o - · ·· · · - ·· - ., 
- Nasıl olmaz. sıgara ateşı- km ve ölümün kovaladığı bet- rım.. era er ınerı_z._. ıyor.. - ı tadır. · ~ı Depolastır. Muddeıumumi- burın soguk devam edecek."' 

ni bile yaklaştırsan alev alır ... baht zavallılar: dacı memnuı: ... _ lkısı ~eraber lık onun da nazaret altına alın- 4 Kanunsani 1930 tasihli nüs va ıcapalı ve poyraz olacaktı' 
Dakikalar geçiyor .. bobinler dö _Can kurta k di hayatlarını hır ıpe tevdı ederek YARALILAR NE DiYOR~ ması için İzmire telgraf çekmi~ hamızda Kars muhabirimizden Rasatane kar yagm-a11mı fi 

1 
ran yo mu - - . . 1 . 1 . " di.'.I 'k ıt 

nü yor .. : lamba sallanmakta d~- ye bağırıyorlar. İçerde kalan- I aşag~~ ınıyor ar. . • tır. Hali' hazırda şehrimizde na- ' or?<Ja ce:eyan eden bir vak'aya . . ı muhtemel görmeme~ 
vam ~dıyor .. lstelyano~ ~e Emil i !ar bir parça hava için oradan j .. ~~ısı de kurtul~yor.. Bıraz Dün bir muharririmiz yaralı ~are~ altında bulunan iki şerik d.aır aldıgımız yazıyı ~~şretmiş J· dır. 
den zıyade çır~~ _y-orgı ış~~ ala- oraya çırpınıyorlar. Cadde bu yuzunden ve ellerın~en yar~~- !arla konuşmuştur. Bunlardan ile bı~. çır3:1uır. tı~. ~arstan ~evkuf ~ccardan . R?83:taneden şu malfunat 
k.adard~ .. İş yuruyor,.. Filimle- sırada kalabalıkla dolu .. bağı- inan M. ~eksa.r dogru İ?gıliz Besim ef. diyor ki: M~ddeı u~umilik dün alaka j Kamıl ve İsrafil İmzasıle ~<lığı rılmiştır: .. 
rı Y orgı muayene ediyor. ran, çağıran .. tramvaylar, oto- hastanesıne gıderek tedavı olu- _ M. İstelyanosun çırağı dar sıgorta şırketlerine birer rı:~z ~n fakat ~uhtevıyatı .. -, ı:trtına esnasnıda ruz# 

. _ mobiller işlemiyor.. yor. "yangın var" diye bağırdı. Der- tezker~ göndererek hadise hak- ~uçl~kl~ 3;11Iaşılan hır telgrafta sur atı 18 metroya çı~ş. ve 
FlLIMLER iNFiLAK EDI- . FECl BiR SUKUT hal koştum. Aradaki demir ka-ıkındakı tahkikatının neticesini kendılerının. mevkuf olmakla hah~. kadar devam etmıştır~. 

YOR.. Kapıdan ara sıra baygın bır . . pı k ta ktım 0 istemiştir. beraber katıl olmadıklarını he- Dune kadar havalarda g~ 
h ld t '· t "" k çıkanl 1 Bır pencerede gene bır fer- yı apa ca · sırada ·· h""k·· · . . . len · b" ·ı a e e,, u ar o uyor... . . ..thi b" . fil'k ld nuz u um gıymedıklennı ser- gayn ta u sıcaklık zaı 

. B~binlerin muttarnt gürültü- Bunlar y~r çıkmaz bitkin bir y~t var ... Hu Ayş~ ~· ısmınde l m~ıld:m.1~ ıno;d~-~nuu . . Y~re MÜDDEi UMUMi NE Dl- vet~eri_ni alınterile kazartdrlClan muş ve. bugün (dün) asga~.11 
siı bır anda duruyor. Durması halde duşuyorlar. Bu yaraWar bır kız ... Uza;ııan ıpı der~al ka- yı.,. g bılmıyo" YOR~ ı nı ıddıa etmektedirler. raret bır dereceye düşmüştü!· 
ile beraber müthiş bir infilakia hemen kaldırılıyor ve en yakın pıyor ve aşagıya sarkmaga baş r?m. d OKS .. · Fırtına çıktıktan sonra yaf/ 
fılimler tutuşuyor ve ateş alev- bulunan Sen Jorj hastanesine lıyor. .. Fakat, yan yolda ip bir- c vnş J ı. Sug,, ?o -Msov Müddei umumi muavini Şe- Kongre yağınur 13 mlimetreyi \,il 
den sütunlar halinde tavana yük gönderiliyor. denbir~ kopuyor .. ~-cı~ b!r .. Ma!'111~~el Marta da şunlan fi~ !3· dün bir muharririmize Mürettipler cemiyetinden: muştur. Karın ne günü ba~ı 

·selyior .. Şeritlerin üzerindeki ravayla ... Ayşe H. muthış bır soylemıştır. hadıse hakkında demiştir ki: Kanunusaninin 16 ncı geçen cağı şimdiden kestirilemeı. 
selliloz maddesi simsiyah bir HANA GiRMENiN iMKANI hızla kaldıı:m~ara d~şüyor. kik !e~ ~:m a~ka kısmında- - Şimdiye kadar yaptığımız cuma günü Cemiyetimizin mu- Fırtınaya Balkanlardan f 
duman halinde odayı şiddetle YOK Çok fecı bır şekılde .yarala- d u B" a as~ ~ c;alışıyor- tahkikat onların iddia ettikleri tat senelik kongresi ekseriyet len soğuk dalgası sebep olıfl 
istila ediyor. Duman bir anda nan kız, derhal Sen JorJ hasta- .. um: ır fui paDa. · Camlar gibi kontaktan ileri ge1miş de- hasıl olmamasından in'ikat ede tur. 
0 kadar kesafet peyda ediyor ki -~ört dakika _sonra itfaiyı: nesine nakledil!yor .. Ayşe ha- uzerıne yı dı. ıger ar~ad.aş- ğildir. Esbabı tehkik edilmekte memiştir. Kanunusanin 23 üncü l Artık tedricen soğuklara~ 
gözgözü görmediği gibi yüz yetı~ıyor v~ te_r-tıbat alıyor .. Fa n~ yarası. ag'.rdır. Ya~ılan lannun ne_ olduklarını bılmiyı; dir. !önümüzdeki cuma günii gene caktır. Fırtına ihtimali şiındil' 
mumluk elektrik ışığı de görün kat ıçerdekılenn hayatını kur- tahkikat . netıcesınde Beyoglun- °;im· Ellenm, her .. taı::uım kesıl I . 1 ekseriyet hasıl olmadığı takdir yoktur.,, 
müyor. tarmak için kimseJıana giremi da Margarit sokağında 19 nu- ~· ~~şım yarıldı, oldum zannet FEN ŞLER/ MÜDVRÜNÜN de mevcut ile iktifa edilerek in Yeşi:lköy rasat merkezi ift 

Zifiri dumanın içinde ve ma- yor. İtfai~enin dumana karşı n_ıara<la. oturan Kafkasyalı Me- tım .. _ . . .. . . BEY AN ATI 1 tihap yapılacağından arkakaşla hay_et bir haftaya kadar kat yJ 
kine başında duran yerginin se- takacak hıç bir maskesi yok ... cıt Beyın kızı olduğu anlaşıl- Fılım şırketi mumessillenn nn ogün öğle üstü cemiyet mer maga başlayacağını orta ;.fi 
si yükseliyor: Herkes şaşmyor.. Pencereler- mıştır. Ayşe H .. bu handa ma- den İstely~~s da. ~uharririmi- . Y:ıngında belediye ve itfaiye kezinde hazır bulunmaları rica doluda devamlı kar yağdı~ 

_Eyvah ... ölüyorum ... Yan- den sa~kan insanlar bağınşıyor den şirketinde daktilodur. ze şunları soylemıştır: ~~.~mal ve no~an görül- ,,ı..,,.,r . normal kış havasmm başladı' 
gın var. !ar... itfaiyenin merdivenleri Duman devam ederken pen- _ Faciadan kendimizi nuı1 dugu ha~ndak_ ıddialara karşı .. . . . n'., bilhassa Zonguldak, E~ 

Odada her şey altüst oluyor. kuruluyor .. Fakat ne çare .. mer cerelerden ı;arkanlar da kurtul- kurtardığımıza şaşıyorum. İşti- da belediye fen ışleri müdürü Mot.?rle elektnk ıstihsal ~er~k hır v:elzıpirde fırtınalar oldUf 
Aranıılan kapı çabuk çabuk bu- diven dördüncü kattan yukarı muştu ..• Filimler birer birer ya- al elektriğin kontakt yapmasın Zıya B. şu beyanatta bulunmuş 1 !ecrube yapıyorla'.°1ış". Bız, sı- nu bildirmektedir. 
lunamryor İstelyanos ve Emil uzanmıyor.. b't' rd t fil'k d dan çık:U F'liml b' d tur: emalarda ufak bır fılım oldu- ı 

.. nıp ı ıyo u... n a urmuş- · ı er ır en tutuş B 1 eli g-u h ld b" f' 1 .. tedb" al FIRTINANIN I I t"r haykırışmağa başlıyorlar .. Üçü tu. tu. Bir kaza ... Tabii ist · - e e yenin ihmali yok- a _ e ın uru ır .t'J?- ZM R L ,,. 
de güç hal ile kendilerini dışan 21 KiŞi KURTARILDI Biz filim göstermeyiz.~· ~ur". Kule yan~ı haber vermiş, ruz. Eger bun~an da habenmı_z NINDA TAHRIATI 
atıyorlar . ITF Al I tec .. be d . Filmi ıtfaıye de vaktinde gitmiştir olaydı, derhal ıcap eden tedabi-

. Pencerelerden ipler ve uza- ,.. Y
1
E 

1
N HAYET akse~ e~nz·.. ~d~ye Yangınlar İstanbulda azalma-' iri alırdık. Hadiseye müddei u- İZM!R, 18 - Şehriınİp!' 

DUMAN ORT ALIÖI tılan. ~erdiven sayesinde ancak G R YOR için b~ at~~:n:edıgımız mıştır. Gene eskisi gibi çoktur. mumilik vazıyet etmiştir. Biz- ço~ şidde~ bir fırtına ~ 
KAPLIYOR 21 kişı kurtanlıyor.. İ . . . . _ ın tertibatı oktur,, ynca yan- Fakat vesait mükemmel oldu- ' den sorulan hususata cevap ve- sagnak halinde yağınur yağıl' 

Hanın diger pencerelerinde ~faıye. ıçenye gı~ege . te- g Y · ğundan çabuk söndürülmekte- receğiz. ya başladı. Limanda bulıııı' 
birikenler bac;ırışıyorlar· şebbus ettı. Camlar bırer bırer dir İtfaiyenin n kild . kayıkların çoğu battı Ayni '1 

ı_Duman gitt;kçe kesif bir sis - Ölüyo~z .. Bizi de. kurta- kırılıyordu. İc;rdeki boğucu du- FACiANIN ASIL SEBEBİ tek.emmül ettiğ~ni ~~iaşe ed: VALi MUAVINlNIN BE- manda da iki vapur . çarpışt~ 
ha ınde kapı kapı dolaşıyor ve rın .. Polis memur lan derhal o- man dışarı çıkıyordu. Dakika- mem Fakat bugünkü vesait ve y ANA Ti Tramvaylar durdu telgraf ıfl 
hanın her ~a.ı:afmı sarmağa ?a.ş radaki mevkiye koşarak efendi- lar geçtikten sonra dumanın a- , _Dün zabıta ve müddei umu- ı mem~rlarımız ehird k" . haberatı kesildi istanbul jJe 
lıyor. Acı olum feryatl?rını ışı- !erin battaniyelerini toplayıp zaldığı görüldü ve içeri girildi. mılık mesele ile geç vakite ka- tarla başa çıkatıece~ ~a;~:~n V ~angın_ ~eselesı . hak~nd? Ankara hattından istifade eC 
ten h:ın oda başısı Besım efen- geliyorlar Bataru'yele bi Daha ilk adım atılır atılmaz dar meşgul olmuş, tamik etmiş d' N" k" A Y e alı muavını Fazlı Bey dun bır ' ıerek uh b . ·ni~' 
<l" · b" d · K d · Ef d ·· r r ' . ır. ıte ım gopyan hanı yan h · · · d . . ki ı m a erenın temı f 
hı~ı~ ıra en f a nl ., d er- tente gibi açılıyor, ve muavin i merdiven başında Kadır ef. bay :u-·.Yak:a. fili~ s~hiplerinin söy gınında da beşinci kattan 18 ki- m~. arr~ımıze emışkmtir : çalışılıyor, fakat henüz rnııvl 

a .osuy~r •. eryat arın, uma Mehmet B. ölümle n ele en gın, elleri. başı yaıuruş bir hal- edigı gıbı degıldir. i k ı · - angının _çı ?sında fak olun dı 
nm ve zehırlı kokunun çıktığı !ere bağıny~r· pe ç ş de bulundu. Bir sedye ile der- Tahkikat hey'eti üç mühim ş :rtarı mıştır. Bınacnaleyh kasıt olup olmadıgı tabıi tetkik İ ama · . rJiı! 
yere .,.eliyor, baihnyor: - Üç d"'d'"kt b. b' hal hastaneye nakledildi nokta üzerinde yürümektedir ~rt! 1::yad bu.n~n ~oksan ol- ve tahkik olunuyor. Sinemama .. ZMİR, 19 (Mılliyet - (1 

- Sinemacılar öldü Yeti- lavrnTz ~,u du .. d~'kı:_et'.. ırer abt- . Bu noktalardan biri tenevvu··r· d~~u. b mk aki ıddiaları tak- !halleri ve filmlerinin ne şekilde ku fırtına çok tahribat yaptı'' 
·· r·- .. uç u u o uyor, u . ınruze ıra ırım edil -· . var d -ı ka J ·· .. l .. d .. r v 

sin.. suretle yokandan atlıyorlar. CESETLER ÇIKARTLIYOR etmış~r. Mü~dei umumiliğin Yangınlarda biİaki be halk mu~y~ne ecegıne daır, İzmir dag a: r a ortti u ~~ııf. 
Besıın ef. dumanın seri isti- . . . . yaptıgı tahkıkata nazaran ha- ten . • . . s n dekı sınema yangınından sonra, ~3? _a saglam kayık ka 

lası içinde onların çıktıklarını ~ab~ ~· ı_smınde bir zat bu Biraz sonra, itfaiye neferle - dise şu şekilde olmuştur: şikayetçı~. Yangın ?lu- Hey'eti vekilece bir talimatna- gıbıdır. 
""Öremiyor sıra a şıncı kattadır. Çok rinin sırtında tercüme müesse- Pazar .. ü ak yor, zamanın a haber vermıyor me yapılarak tamim olUlUJlUŞ.. 'f/f 
"' Simsiy~h dumanın dışarı y~sek .?ı~uğ~ i:in atlamak sesi sahibi mütekait miralay Ali saatlerde ;::;ete ü~~nçgc:ı:. 1~;1!endileri söndürmek iste- tu. TARABYADA BiR KA 
doğ~ süratle aktığını gören guç .. Burük hır ~oguk kanlılık- yasfi ~- çık~n~yordu. Vasfi B. be müracaat ederek bir miktar ~la · Başa çıkamaracaklamıı . Bu. m~~e bun:ı riayet edi-1 DEVRILDl . ~ 
Kadn ef. lıcmen hanla burasını ~~ ~le~.tnkk tekllc;ıne -~tunarak olmek uzere ıdi, kendisine uzun filim alacaklarını söylüyorlar ki ymca ha~r venyorlar, la- / lıp edılmedıgı tahkik olunuyor. Zfilkefil reisin idaresın°e.ıı 

d . k uçuncu ata auar gelıyor o "'dd t · ld V · n zaman geçıyor Tar tnam • t tL!'-" ·ı B ı XJll" ayıran emır apıvı kapatmak d k di . . .. - mu e masa1 yapı ı. Fakat e bunun için de alacaklan kı Filim dı · ıına enın a uuu ı e e- balıkçı kayığı Tarabya açır. ııı' 
aklına ;reli yor. Teİas ve heye- Bra dank en 1sını bırakıyor. Sabri hastanede biraz sonra gözünü sımlann kendilerine bir defa - d' Fak mebvanl müşta~eden- lediye ve hiikUmet muvazzaftır , havanın fenalığından devri1, · 

. e urtu mustur d.. k .. . ır. at u ar beledı-den Neti' d • il 1 / f ··e 0 
, • unyaya apattr.. perde uzennde gösterilmesini . ıli 1 ak d . J.~ ce e mes u er ceza an- tay a Hasanla Yusuf denı•· 

ı ~ .. r~~ 'k"-::--m· l tir Bundan sofü-ıı. ...... ~" o ar eoo tesıı etmışler. m göreceklerdir. müs. fak:ıt kurtarılmısJ.ırclıf . . r _.un tı H~- • 



imam 
· d ı ·. la de- - Şayanı dikkat bir nokta! 1 - Taıurun efendim r.. 

(Ba§ı birinci sahifede) 1 mahkemeı a a ettıı, ya n diye bağırdı, 0 tarihte İstanbu- ı Horoz köylüler bu tanıma-
.ra gene halkın yüzüne b~~-ı mem._ D' 1 h siz oraya la İngiliz donanması gelmi§ mi yı beğenmediler: 
ktan utanır gibi başını önu-

1 

_Reı~ -ld ın e Ooca, başka tahkik ediniz. Ben yalan söyle- - Yalan söylüyor .. Biz tanı· 
e- · .. 1 · · klan- mısafır o unuz. raya . b ad d d"l 
gıyor, goz erını aya . . . d ldi Ne konuştu· mem Paşa Hazretlerı.. mayoruz u arru.. e ı er. 
ucuna dikiyordu. Deı:vış mısafırler efe · Bwıdan sonra reis, laz hoca- Bundan sonra Horozki:>-

hmet lakayttı. Korkunç na- nuz bakayımH.. tl . sı·yasi ya dinlemesini ihtar ederek bir yünden getirilen şahitler dinle-
! · .. · Paşa azre en. "ld" Ş hitl d an salonda herkesın uzerın- .- . k d k Ben bu kaç mektup okuttu. Bu mektup rıı ı.. a er şunlar ı: 

da bir müddet duruyor ve herke hıç bır şey "konudşma ı İiiç dos- 1ann mürsel ve mürselünileyhle Hasan çavuş, Mehmet Emin 
· ·· .. d kadar seneli a amım. · "lmi 1 d" Ef Mustaf S "t B k" vuş zun uzun suzuyor u. d , B"z orada ri mahkemeye getın şer ı. .. a aı , e ır ça , 

Salona basıaçı~ ~~t-~r~_en ho- tum yok mu r u~-~di 1kendimize Fakat ıaz hocanın bundan habe Kar~il hoca.. . , 
çok endişelı gonınuyorlar dostça oturu Benim ni aza me- ri yoktu. Reis aocdu: Bu~~.?u ~hi~er, Laz h~a-

En şayani dikkat olan maz- konuşurd~ be d . y niyaz _ Bu mektubu yazanı ve ya- nın koyliilen tarikata soktugu-
n mütekait tabur imamı ve rakını. var n aıma zrlanı taruyor musun?.. na şehadet ettiler. 
tbülaktabm halifesi Laz hoca ederı!ım. _ Katiyen Paşa Hz. Karanfil hoca izahat verdi: 

IP-lı:ı:ıdl" e maruf İbrahim Hakla E Reıa: • .. .. d tni- Reis memurlara emir verdi:. - Bu adam, vaız verirken 
di idi. Son irtica hadisesinin - Hıç nıya; yuzu~ en _Getirin hoca Ali Efendiyi. Reisicümhur mesuldür- Çünkü 

itiraf ediyor Laz Sinema - Tiyatro 
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A. \luhtat 8. 
Gişe her gün •••t 13 '"" itih•

rea ıçıkor. 
Alo yışındaıı ışıl! çCICllklar ri· 

yıtroya kabul edilmez. 

kanı harbiye reisi vaziyetind. e bata duçar d!F unk mbeu .. et ettı"m. Hoca .Mivi salonda gören i- rakı içer .. Rakı içenler gavur-
d ı 1 Evet. a at ra J • Kadıköy Sııreyy• Sınemuı 

lunan ve cürmün bütün e ı • - . · . 1 M" 'f B de ınam sarardL Kekeledi: dur! dedi.. Bunu işitince bey- Salı gününden itlb>ren operada 
ini üzerinde toplayan bu a: Bu nıyaz~ mıra ay unı cnlya- _ Evvelce, dedi zihnim karış nim attı. Hocayı dövmek iste- fevlrattde nığı,.,ı gün:n 
nı oturduğu yerde ~ını iki vardL Çagınp sonın:~s gü- mıştı .. Birdenbire hatırlayama- elim. Amma ayırdılar. dedi. Kadın isteyin ca 
rafa sallayarak zikredıyordu_.. ben dans Y~~ay~, 1 olduğu dım. Fakat şimdi göıiince tanı- Laz hoca şahitlerin şehadeti 

Ramazana mahsus ilan 
Şirketi Hayriyeden: 

1 - - .' di tuifemitde Hoj';a7.tn } ukan Rumeli 
saatte rapur olmll1ı~ı için mevcut sd rlcre 1. ' ten cum• da~tl 
olarak KAnunu anini 1l ';..>2: inci per~embe akş3n ınJan itibJreil H ma· 
zanda herfiın l\opruJen sut 15,4~ ılc lır •apur hor.ketle 1 tın\C, 
Ycniko., T. ı •yı, l\ıreç~urnu, BJrnkJcrc, San er, \oi m halle ve 
R. l\avagını uğrovıp .\. t\" •ıtm• gıJeC(ktır. 

2 1lamaıan gecetı.:ıine ınahsus olar.ık kı:zı Klnunusa ini 
2-l nı.:i per~erubc g:ti,ıu akşıul!.ınJllln itibırcn b,.rr!ının birinci gcc -
•ine bdır (bu tcc dıhil) hil~i<ıisna her gocc llog•z iskelet rin• 
den 1\öpr{.yc azimrt \C Kü[ltüdcn 1~6azı &\Jet ~cfcrlcrl tcrtıp ı.:dıl 
mi~ur. bzla malônııt ıçin ".pur ve isketel<re ı lık olun.cak illn 
larıa nıuı .cA:tt ı·lı.ınmıılı :ır. -

• 

Ta~liiatı Ticariye ta~oratuvan Mü~iriJetin~en: 
Laborntu varJa mevcut hava gazı, elektrik ve tcrkos suyu m~salara 

kadar temdıt ettirilecektir. Talip ollnların 24· 1·91 cumartesi güniı 
aaat 15 te Sult~nahmet'te Ticart."l mektebinde mczltOr l!boratuvar 
miıbay:ıa komisyonuna müracaıtları Illn olunur. 

~~~~~~~~ Dev:letin kendisini seksen l_ı- nahtır demış~.. a an dun.. ne itiraz etti. llebe Danyel> 
hakkuk ettı. Sesli sö?.lii ş11kıh flllm 

maaşla tekaüde sevketıne.~ı- ta-S' B k ~ oturuyoncn Reis, hoca Ali Ef. nin şehade Bilhassa Karanfil için: O }f M""b K • 
rağmen sefil sergerdan köy- ız ~y o '.'- · eldiniz' tini dinledi. Sonra mektupta is- "-Bu adam bana düşman- Bu akşam Pıngnlıı sine,,,asında arÜ Ün Un U ayaat OmISYO• 

rde ekmek kazandığını ~öyle: nuz .. ~ya .~1k ! hem d~ mi geçen Mustafa Ef. yi de kar- dır!. Bu. eşkiyadır, cahildir, şa- K. Şevki Beyin d 
kten ve devletin şefkatına hı ~ e~ tep~~ kviçin.. On şısma getirdikleri zaman Laz hidı adıl değildir, sözü dinlen- Ramazan ıemsillerı s•bık Lnrül· nUO an: 

anet ve ihanetle mukabele et· e~~ dost an gorme hocanın dili çözüldü ve Manisa- mez!,. dedi. bedıyl sın•tkArlan blrlikto Aşk Fır· Fen fakülteoiniıı muhtelif lıbotıtuvarlan için mübayu~ını lüzum gös-
RI ekten utanmaIIllŞ olan a?am· gun durd:f1".. 'k'l mi dön da aleni zikir yapuğmı itiraf et Bundan sonra, Fehmi, Jl'aif, tınal&n Facia~ perde, varveıe c•nb11. terilen ve nev'i mülrcd1ll musadd•k listelerinde gösterilen .ıtı ,.c ede>1ı 

a yalan söylemekten çekınme .. - .. Ban ~a tarı 1 
e ti. Mustafa Hilmi Efendi, vaki Hasan Ef. ler şehadet ettiler. .,. 1 kapalı z•rf u.ulilc münakasaya konulmuştur. lhaksl ı 1-2-931 tarihine mü-

en bir hal nazarı dikkate ~arpı dunuz sonra.1·· . t rikile olan şehadetinde, laz hocayı Laz hoca hazırladığı 'kısa bir 1 Ekler • Tiyatrosu .adil çarşamba gunü saat ıs te yıpıtıcaknr. Mattlmat alm•k için ıallpl•rin 
0 _ Hayır zmır a " ld" - · .. ""d f · d B d 1 r. t . d h · otelde kal- kendi evine ge ıgı zaman gor- mu a aananıeyı oku u. u a Yunan Operet . Rcvtisu şartname ı·e llsıdcrlni görmek Uzere her gün öıleden sonra l>ariılfunun 
lley'eti hakime salona tanı - zmır e angı du""g" ünü kendisine tarikata gir tercemei halinden bahsediyor- m baı.·aaı komisyonu kltabetinc müracaatları re teminat akrelerini mUnak:ıSR k d ? • Hu akşam 21,30 Ilı • 
at ikide geldi, iddiama .amı- ınızÖt ld d ğ"l dostum Tire mesini teklif ettiğini, fakat ret du. Mııl;}akeme yarın sabaha ta • !\lıki . :\hous • 1 g ınünden evvel Darül!Onuo muhasebe wznesln tevdı etmeleri ilAn olun' r. 

t ınuavin Fuat B. işg~l edıyor- . - ru: eEt ~i~ evinde kal- le kar~ıladığmt. bunun üzerine lik olundu. 1•-n••ııııiıı•••lıılıııiıı••lli -
u. Evvela Menemerılı ma~nun 1ı Me et · !hocanın: D l t D • il 
_rdan Kerim oğlu İbrahıme drm.1 . d ta dg"ınhocavar -Senhayvangibibiradam- Son dakika t:yip Sulh llukult i\lalıkerocsinden: ev e emıryo arı 
ıt d"ld" - zmır e nı ı 1 1 k Eyıpt; P,akt yukuşunJa 27 nu· ap e ı ı. . . , sın, ben hayvan ar a onuşa-
Rcis - Siz asilen teşcı et- mı... M h k . d"• m.ralı hanede ınuklm ve Kuru kı· ·daresı· ı·ıa-nl is .. , - Hatırlamayorum.. Sorar- mam. U a emenın UD vaktı 62 mıın rıh dilkk:lnJa a~tar 1 arı 
sınız.. b lk' h tırlarım Diyerek gittiğini söyledi. iken 2l.11 ·930 da vtf.ı eden müte· 

- Ha ır efendim. sanız e 1 a . " · · L' h l tr 1 •-~ k•• fh İ J, d" unuz fakat - Niğbolu ve Hısar cami:lerı az oca şaşa amış · n""r U sa ası 
.. - n dr e tyors ' imamlarını tanır mısın?.. edemedi. Tevil. yoluna sapt~. İzmir, 19 (Hususi muhabiri-
orenler var. H 1 T rmam Başkalarını tarıkata davet ettı- . d ) d 
_Görenler varsa cezama ra- - ayır. an ·.. la •.... f. tt' V d d' k' mız en - Fırtma yüzün en 

'Yım. - Manisa toplanma rına gı~ 1~:~d:U ::na~sa~~ ~~zı ca İzmir telfrag telleri kırıktır. 
Reis - (Memurlara) ~etirin hoca Mehmet Ali ile gittiniz hil adamlara ilim verr.ıekti. Ho Telgraf Estem'den işliyor. -

ahl.tlerı·. deg"il mi? .. Orada hangi evde Menemene büf" .. kar ıyag 
rozköyünde halk aptest alması- dı. un gun 

İlk evvel sahit Hulfisi efendi toplandınız?.. b'l k lm _ İlyas Ef. nin evinde yat- m ı meyor, nam!lZ ı ayor- H 
etirildi: d arp divanı irtica mamunla-
- Efendim, dedi, bu adam ka trk.. H uLaz hoca devamla: rınm muhakemelerine bugün 

an halka: _ İçtimalarda tatlıcı asan devam etti. 
"- Karmayın yahu, bu adam bulununnuydu?.. - Ben onlara abdest alması- Muhak 10 da ba"-

" _ Hayır bulunmazdı. Ben m, namaz kılmasını öğrettim. 1 ldı. İded~eye sakaat :' 
ardan zarar gelmez, bunlanneh . . • 1 d anı ıa ma mınr muavın 
didir, evliyadır . Bunlara tatlıcı Basanı bır cenaze mese- Bu cahıl halkı dognı yo a avet Fuat B. işğal etti. Evvela Meh-
kurşun işlemez., diyordu. Ben lesinde tanıdım. Bir kerede İs- ettim. . diler'le berabe 1 rkan Ra-

1 .. d · tanbulda Erenköyünde gör- Dedı r yo a ç öy e gor um.,. . · .. . . mazan istiçvap olundu. Tatlıcı 
Mamun şahidin bu ifadesine düm Reıs. Horoz koylülerı kaldıra H"" . 1 .. h 1 d' S " d useyın e muvace e en ı. on 

itirazla: - Tarikata mensup musu- rak 50~ u: . ra mehdilere tüfek verenlerk' 
- Ben bu adamla evvelce kav nuz?.. - Sız ~pdest a~ıp ~az kıl- İsmail ve Mustafş diıtlendi. Mü 

ga etmü;tinı. Aramızda münafe - On iki sene evv~l mensup mas!m bılmez ı:nıvdınız... . teakiben kurabiyeci Hasan,/ 
ret var. İftira ediyor. dedi. idim. Şeyhim öldü. So~a bana . Laz h.~. yerınde terter tepı- Mehmet oğlu MeJunet, simsar 

Baska şahit Mehmet getiril- hacı Esat Efendiyi tavsıye et- nıyor, ~oyfül~e: . . kitibi Mustafa, kara köse oğlu 
di. tiler. Dergahına devam ~e ede "kd Bı~m,ezdık deyın, bılmez- İbrahim isticvap olundular. 

o da avni ~eyleri söyledi'.. dost oldum. Onun tarıkatına dı eyın. Hafız Ahmede Mehdi ile ara 
Maznun bu şahidin de duş· müntesip değilim. Ben Kadiri- Di~ordu.. sının n:ısıl olduğu soruldu. Bu a 

rııanı olduğunu iddia et~: Baı:ı yim. Ben evde camide zikir ya- Reıs: d" dam ifadesi arasında mehdiler-
Şahitleri çağıracağını s~yledı. parrm. Fakat başkalarına de la- - Sen sus hoca!.. ıye sustur den Mehmet Eminin, "Sen mah 
B ı maz Jet etmem. Çünkü kanunun du. .. .. kemei kübraya hazır ol!,, diye Undan sonra Menemen 1 

• •••. bT . Ve Horos koylulerden cevap . . . . .•. 
nunlardan Raşit oğlu İbrahim men'ettıg·.nı ı ırım. . d' l 1 . d b" . kendısını tehdıt ettıgınden bah-
ayag" a kaldırıldı. - Sen her zamaıı Erenl~öyu- ıste ı. ç eı;n en. ırı: ... sediyordu. 

. . . , _ Ben bılmezdım. Hoca og- D h H ·1 S"' 
Reis _ Sen bu vak' adan bir ne gıder mısın... • . 1 a a sonra asan og u u-

k M _ Ara sıra giderim .. Tatlıcı rettı · '. Jeyman Seyh Ahmet Muhtar aç gün evvel bakın enemen- D d ' ' 
de 1 1 , d · ·n Hiiseyini ikinci defa oracla gör Be ıd. F"I . h . 1 Hacı Hilf;ıi, katırcı Mehmet, ha ne.rr o acak' emışsı · · u a anı • ı orına mu acır e- . . .. 

- H f d' düm . d" K"" .. ~ d h fız Hacı Osman dınlendıler. Mu 
ayır e en ım. R ". N 1 c Hasana rmden ı. oyunun e mu tany t k"be . d Al" k' 

- Fakat şahitler var. cıs - a ın. ı . d 55 d kadar vardı. Ya- ea ı n ıan arma ı va ayı 
- Çağırın şahiti. hitap ederek ve Lkaz İbralıım e- !~~ sö0~~~ia asikardı. Diğer anDlaahttı. .. .. .. H" . 
Şahit tahsildar Yusuf çavuş fendiyi gösterere : ' köylüler bu suvali cevapsız hı- . a sonra tutuncu useyın, 

getirildi. Tahlif edildi. Vak'a- - Tanır mısın hoc~yı.. • kt 1 N k~· dPrvi i oldukla- Halil, Mehmet, Mustafa o 
~a~ iki üç gün evvel maznunun - Tanımam! efendım, yalan ~:nı :na:iır e~tiler. Bu ~snada Na ~ehhmet. i~tiçva.~ etlildilerb.Fa-
goeceksiniz Menemende ne- sövlüyor!.. 1 Hasan ayağa kalktı köy- at epsı e tarı at mensu ıyet 

ler olacak?,,' dedio-b· ini anlattı. Ve hocaya haykırdı: .. . ~~cı . ' lerini inkar ettiler. Mehdilerin 
1 ı h Hoca karşında Cumhıırı- lulereU. müvacehede yalan söyledikleri-

!üteakiben sahit Abdul a - lf d · doğ - tanmayor musunuz ya- . "f d . 
Çağırıldı. Bu ~;hit: yet kanunları var.. a enı l .. lemeye çümhuriyeti a1- nı 1 a e ettıler. 

" ru ver. Mi1leti aldatmaya çalış dan soy A p' be ayıp' dedı" Maz!Um ve Hacı Ahmet oğlu 
1 -::- Ben Halk fırkasmd.a ç~- atmaya.. yı ... · T ı· ı· 1 d"k 
ıstı . . b s z ma... S . d"" d"" a at ta ' ın en ı ten sonra mu gım ıçın maznun enı ı • onra reıse on u: - l"k 

kait Fahreıtin Efendinin ıerekt~ine 

.-az'ıy<t olunduğundan Alacak ve 
borçlularının bir ay znrfında mıhke 

meye müracuılan Ye 'ere senin ıJç 
ay zarfır.dı sıfatlonnı lıevm etme· 
leri ilAn olunur. 

ZA Yi 
Mührümü gaip ettim. 

çıkaracaRJmdan eskbini<l 
yoktur. Bedriye 

Yenisini 
hükmü 

1 !asköyde, 1 lacı Şahın malııl· 

le;inde l\alıyc, hohçede KAmll 
Rey sokak r\cı 4 

Liseler Mübayaat Ko
misyonundan: 

lstınbul f:rkek ve 
ıalehe>ine )Apıınlacak 

Kı?. liseleri 
elbi<c lç.n 

komisyonda me•cuı numune veçhile 
kumaş ve lm:ıliyesinin ihalt:ıl mukar
rer olduğundan talip o'an zevıhn 
8 ıubat 931 tarihine müsadff pu.r 
iıgnü aut 16 da komisyona oJIÜra 
caatlan. 

Yeni çıkan 
Otel, !'ani yon, Ti..:arethane 

'c sair umumi müesseselerde 
oturan ve calı,anlann hüviyet 
variliı vcrmclerl mecburiyetine 
dair: 

Kanun ve talimatname 
1 No. hlıviyet •arakası, Bcya7. 
2 ,, ,, ., Pembe 
3 ,, Hcı anname ,, Yeşil 

4 ,. ihbar " Sarı 
5 Defter 

Hamit maclı3nsında sattlır. 

tır. Yeni bir takun maznunların 
celbi için vilayetlere iş'aratta 
bulwrnlduğu tahmin ediliyor. 
ŞEYH ESADIN MÜHiM 

MEKTUBU te•k't• ' b kı b' k gu" Reı"se dönerek: y la .. 1.. 1 bunlar hakeme yarına ta ı olundtL. ~ ı at yapın a ··n ır aç - . - a n 50Y uyor ar 
ile kadar Menemende neler ola - Paşa Hz. bu adam camı~.e Pasa Hazretleri .. Bulardan bazı ~ENi MAZNUN_LAR Menemen, 18-Vakti.le şeyh 
Cak, dedi. zikreder zikrini de herkes go- lan' İstanbula Şeyh Esadı ziya- Ögleden sonra ycnı ma::nun- Esat Efendi tarafından yazıl-

h 
Reis _ ( Maznuna ) Vak'a .. dü Abdülhamidin oğulları- t bile gittiler. dedi. !arın istintakı yapıldı. Bu maz- mış bir mektup ele geçti. Bu 

akkrnda maltlmatınr anlat: rur g~leceğini de bize şeyh ~: re~ 's maznunlara sordu: nunlardan birisinin üzerinde bir mektup mesele<k 9imdiye ka-
- liiç bir sey bilmiyorum nı~ın evinde o söyledi. Fes gıyı ~Gittiniz mi 1stanbula.. put bir murassa asa, bir bel? yüz dar müphem kalmış bazı haki-

tfendim. ~ceğini, tekkelerin ~ç,la~ağınr Şevh Esadı ziyarete?.. Iük .tesbih 51ktr. Bu maznun, katları meydana çıkarmaktadır, 
Bugünkü muhakemenin en anlattığı zaman Eskışehır ;;meb Dedi. Emıralem ıstasyonu memuru Gene bu mektupla maznunlar-

e~tresan safhasını irtica hadi~e usunun da orada bulundu,.wm Maznunlardan Koçalı ccwap İrfandır.. dan bir çokları ağır ithamlar 
sınin ele başrlarından olan Iaz anlattı. . . . .. verdi: MANISADAKI TAKYIDA - altında kalmaktadır. Geyve ve 
?oca İbrahim Hakkı Efendinin Laz !brahım ıtı:ıız ettı. _Gittik efendimi.. TIN TAHFiF! Alaşehirden gelen iki mevkuf 
1Sticvabı teşkil etti. - Pa~a Hz. benı ~ssal~r J.ra- _ Kim kim gittiniz baka- Manisada idarei örfiye takyi- hakkında tahkikat devam et-

R · . lan söylemem. Hakıkatı 1~ a datrnın tahfifi tekarrür etmit- mektedir. 
eıs. h ı görmem Bunun soyle- yun? tir Şeyh Esat zamanını yıhı yaz 

k - İbrahim Efendi Manisa as ma a. . · alandır Saydı- - Osman, Ahmet. Ali, Ha- · 

1 
esri hastanesinde ne vakit bu- diklen katıyen )' 

0 
·meb'us, şiın, Natit, Hasan birde ben.. Teşkilat heyeti Ankaraya git makla geçirmektedir. Şimdiye 

Undunuz?. . ğ~ adamları ça=. onu da ça _Ne yaptınız orada?.. Ne ti. Yarın sabah İstanbulda bulu kadar arap harfleri ile 100 bü-
- Rica ederim efen.dım, bura kı ben ıamma~ a . eyleri kadar kaldınız?- nacaklar. yük kağrt yazmışttrBuyazılann 

~~ nıahkemei adalettir. Ben ~en ğırın, sorun. e~ :;: !.~ _Bir ~ece kaldık .. ~Y!1 E- Şeyh Esat müdafaanamesini müdafaa yahut vasiyetname 
t Ya~dığırm okuyayım, dedı. tekrar ede~ •anı öatererek: sat Efendi hastaydı .. Göruşeme ikmıil etmi,tir. Yann okuyacak olduğu tahmin ediliyor . 
. Re~s - Sonra okutnnDD ODU. Nalmeı a İs~anbulda evi- dik, döndük .. 

iınıaı sen sualime cevap ver. . - B1;1 C::. bulduın. Şim - Niçin gittinis? .. 
- Hastayım ben, ne vakit ~e g~~ı: ~ş ukabele e- - ftittik ihtiyıaıuuşbn adam. 

~ltlundum bilmiyorum. Unut· d~ eyılıgıme böyle m Onwı için gittik hat.tr IOl'l118-

unı. Belki üc buçuk sene evvel dıyor... - kalktı· ya... 
bulundum · Hasan tekrar ayaga d. ..,_,ft ... _ .. , ki, n . iftira tıneyorum e- ~ ....,... • 
k eis - Manisada ne kadar .-~ . e beraber ~eyh - Zaro ağa ondatı. bir mWi 
aldın? ~ı:z h~ ilegiduken iki tngi ihtiyardır, ona neye ~tmedi-

u - Manisada hiç kaimadnn· . m evme .......... ı..ı- • • taz niz? ..• 
•ıoroz k'" ""nd turdwn :liz donanmau goIUl&aM'ruu Onu . ·........_~·1c •-•-yelik . oyu e o · donanma1an göstere· - 111= L .._.. .... 

ile P..ets - İbrahim Ef. geçen ııe hoc~ te bunlar Abdfilhaıni- OG& da giderdik
ll 'tttanisaya geld~inizde. h~ r~ •• 1farmı etirdi.. Onlan Reis sonra Nalmct Basanı 
tas Efendinin evıne mısafır din ogu g dediğini Jı:aldmlı: 

o dıınıız. tahta .çıka~ğız.,, eriııden fır - Hasan taııır !l1llm bunları 
1.faznun aö?iinü keserek: söyledı .. Liz hoca Y sen? 
- Pqa Hazretleri. Burası !ayarak: " 

ELBEYAN 
Fi Ayatil- Kuran 
Kunnı .lıcr!mln Ayan şerlfs ile blrl!lctt terceıntsldk 

BOyilk Alim Cevdet paşa merhumun çok .lııymertar IOgttı 
kuraniycslnl ve Wılbi fCl"lfellııl lınldlr, 4'.• 

Mqhur bir heyeti ilmiyenin Dezaretlle yu:ılmışttr. Arabi 
ayetlerin kar1lian11da türkçelert ntımerolarla götrerllmt"1r. 

Miltemmrl yaldızh ciltllli 200, albn yaldısh kaymak .lı:Atırlı• 

900 kuru~r. Taşradan porıa Ocreü alınmaz. Merkezi: 
Ankara caddesi ŞARI w MAAIUE ICUtüplıandeddlr. 

................................ 1 ......... 1 
386 aılet lokomoti! ve vagon bandajının kapan zar!la ik, ıd 

müna'.;,ısası 23 şubat 931 pcıartesi gllnii saat 15 te A ıbrad 
De det ıl~miryolları idare .inde yapılacaktır. 

:\lilna sa ·a iştirak edecdderin teklif maktuplannı ve muHkkat 
cemin.ıtlannı aynı ı:linde saat l 4,.10 a kadar komisyon kAtipliRine 
'ermeleri Uzı mdır. 

T:ılip!er mllnakasa 
r:ıd ı ve lla ,·dar paşada 

şartnamelerini beş lira mukabilinde Anka
idarc veznelerinden tedarik edebillrlar. 

• !' • 
Ulukışla ile Bo~az köprü arasında bulunacak o'an p ız b 1\1. 

!tün 'in ala aylık et ve ekmek ihtiyacının kapalı zarfla mjnakasası 
9 şubat 931 pazartesi günü saat ! 6 da Ankar;ıda Devlet demir 
} olları idaresinde yapılacaktır 

l\ltinakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde '1!at 15,30 a kadar komisyon kAtip
llp;ine vermeleri l!zımdır. 

Talipler munakasa prlnamelerinl iıçer lira mukabilinde Ankara, 
Haydarp:ı~. ve Konyada idare veznekrindan tedarik edebilirler. 

• • • 
26-Hı rsne meşt rraversin kapalı zarfla miinakas3sı 9 şubat 

1931 pazartesi günü saat 15,30 da .Ankarada Devlet demir yolları 
idaresinde yapılacaktır. 

l\lünakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak
kat teminatlarını aynı günde saat 15 kadar komisyon kAtipliğine 
vermeleri l•lzımdır. 1 

·ı allpler münal.asa şartnamelerini iıç lira mukabilinde An karada 
'e 1 taı darp:ı~aı.la idare Ycznelerinden tedarik edcbilirkr. 

Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
9000 adcı tkmek torbası ve 0938 ıdec ırkı çantı•ı kapalı zartı. mu

bıyu olunac•ktır. ihale gı1nü: 4·'2·9~! çarşamba olup saat JO da ark 1 

çantası ,., saat l 4 de ekmek rorbası jandatroı imalAıhaneslnde ihale edı;e. 

cekcır. Şarıname ımalAthıneden verilir. Taliplerin ıemlaatlınnı beraberlerin 
geıirroclet" l•zımdır. 

Asipin - Kenan 
I\omprlmelerl 

Nezle, Grip, Baş ağrısı 
l~ln 

Kat'i Tedavi 

... Muhasip Aranıyor ~ 
.\nkara'da hir ıicareıhanenin umuru hususisini usul il muzu! dalrc

alndc tedvir edebilecek pratik bir m"haslbe ihtiyaç vardır. Arzu 
edenler şeraiti ant,ımak üzre Sultan Hamım civanndı ~:mın Bey 
Hın No. ıo ı azıhancyc mUrıcaat etmeleri ve hüviyet ,·arakıtarile 
hüsnühal $ehıdetnamelerlni beroherlerinde bulundurmalın tlln olunur. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 

latllıt apartıınan ve ına~aza ~issesi 
BeyoğhJnda Asmalımescit mehallesinde istiklal caddesinde eski 

426 yeni 354 numarıdı mağaza ile üstünde dört odayı müştenıil 

Tlmonl wkaJtında eski ve yeni l ve 3 numaralarla murakkam 
olu;> kapısı ittisalinde bir oda bir dükkAn. ikinci katında: t'ç oda 
bir mutfak ve bir hell Üçüncü katında: C'çü kıiçük biri büyiik 
olmak üzere dört oda bir mutfak ve bir heli. Dördüncü kannda: 
Üç oda ve her kıttın merdiven başındı ayrıca ufak birer odıy ı 
ve tl'rkos suyu ve elekttilı: tertibat ve tesisatını ha vl apartı man ın 
bazlr.eye alt nısıf hiıseslnin bedeli sekiz taksitte ödenmek üzer' 
23000 Ura bedel üzerinden 24- 1 ·931 tarihine müsadif cumartesi 
günü uat l 4 de pazarlık ıuredle int&~"l muamelesi mukarrerdir. 
Taliplerin "' 7,50 teminat makbuzlarlle lstanbul emvali mı:truke 
•Cif .lıomiıyoııuna miiracut eylemeleri. 
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Maliye vekaleti teftiş hey' eti riyasetinden: 

MaliJe ınnletti' nıuavinli~i inıttbanı 
28 şubat 1931 de yapılacak müfettiş muavinliği 

musabaka imtihanına girmek istiyenlerin, memu
rin kanununun dördüncü maddesindeki evsafı 
haiz olduktan maada, yirmi dörtten aşağı ve 
otuzdan yukarı yaşta bulunmamaları ve }'Uksek 

SEYRiSEF AIN 
Mcrkeı ıcentı:sı Galata kllprtl 

Başı 8. l!J62 Şube Acentcıl : 
Sirke~! llllhilrdar 1.ade hanı l 
2740 

Mersin postası 
(Anafarta) vapuru 23 kl· 

nunusanl cuma 1 O da Galatl
dan Çanakkale, Jamir, Küllük, 

Bodrum, Rados, Fethiye, Finike, 
Antalya, AlAtye, Mersln'e kal
kacak dönUşte Taşucu An• 
mor, Marmul1, n.tyan'a 
u~ayacslttır. 

Trabzon İkinci 
postası 

(KARADENtz) vapuru tt 
lrAnunusanl perfembe akşamı 
Galata'dan lnebo!u, Sinop, 
Samsun, On ye, Fatsa, Ordu, 
Giresun, Trabıoıı, Rize, Ho
pa'ya lralkacalr, döntlşte 
pazar, Rize, Of, Trabzon, 
Polathane. Giresun, Ordu, 

Fatsa, Ünye, Samsun, Sinop, 
lnebolu'ya uğrayarak gelecektir. 

A vvalık sür' at 
postası 

(Mersin) npuru 20 kAnu
nusani aaJı 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Küçük· 
kuyu, Edremit, Burhaniye, 
AJTılığ'a kalkacalı:11 dönüşte 
Altınoluğa da uğrayacaktır. 

mekteplerin birinden mezun olmaları şarttır. Di ı k d ' 
imtihana talip olanlar, 10 şubat 1931 tarihine r ıre .. s enuerıye 

kadar Ankarada Maliye Teftiş Hey' eti Reisiiğine t 
istida ile müracaat edeceklerdir. lstidaya şu vesi- pos ası 
kalann raptı lazımdır. ( lzmır ) vapuru Salı 

20 kAnunusanl 
1) Nüfus tezkeresi ve ikametgah adresi, 2) saat 10 da Galata rıhtımın· 

Kendi imzalarile tercümeihal hulasası, 3) Aske~ dan kalkarak çarşamba sabahı 
liklerini yaptıklarına veya tecil edildiklerine dair lzmir'e pertembe sabahı Pi-

re'y~ cumartesi sabahı isken
askerlik şubesinden verilmiş bir vesika, 4) Mektep deriye'ye varacaktır. lsken-

şehadetnamesi ve ya.mezuniyeti mutazammın tas· deriye'den Pazartesi 15 de 

dikname. (Bütün bu evrekın Noterlikten musaddak kalkacak Çarşamba Pire'ye de 

suretleri de verilebilir.), 5) Hastalığı bulunmadı,.,.,..a uğrayarak Perşembe lstanbul'a 
6°• gelecektir. 

ve yolculuk yorgunluklarına dayanabilece~ne •~--D-ak_til_o-al-ın-ac-ak---• 

dair hükOmet doktorundan verilmiş rapor. idareye bilmüsabaka kırk 
istenilen evsfı haiz bulunanlar tahriı-i ve şifahi lira ücretle iki daktilo Hanım 

iki imtihana mreceklerdir. Tahriri imtihan Ankara- alınacaktır. Şeraiti öğrenerek 
6 • müsabakaya girmek isteyen· 

da ve lstanbulda, ve bunda muvaffak olanların !erin birer kıt'a fotoğraflarını 
ıifahi imtihanı da Ankarada yapılacaktır. İstan- mektep vesikalarını, nüfus 

buldaki imtihan Maliye Teftiş Hey' etinde icra tezkerele•ını bamiJen levazım 
şubesine gelmelerL Müsabaka 

edilecektir. ı şubat 931 saat on dörtte 

iMTiHAN PROGRAMI ROYAL maklnaları lle yapı-

t 1 
lacaktır. Lisan bilenler veya 

1. KT SAT : Servetin istihsal, tedavül, daha iyi tahsil görmüş olan-

inkısam ve istihlaki bahisleri. !ar tercih olunacaktır. 
... llf!lll .......... ... 

2 . MALiYE : Maliye ilminin nazari kısımlan, Lüks İzmir-Mersin postası 
devlet masrafları, bütçe bahisleri, umumi kredi Tu"rkı'ye vapuru 22 perlleınLe 
ve istikraz, Türkiye düyunu umumiyesi, vergiler kanunusani Y U 
Ye tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri, muhasebei günü saat 18 de Sirkeci rıhtı-

mın<lan hareketle , Çanak-
umumiye kanununun esasları, Türkiyedeki vası- kale. lzmir, Küllük, Fethiye, 

talı vasıtasız vergiler ve tarh ve tahakkuk ve Antalya, AIAiye, Mersine azimet 
ve avdet edecektir. 

~ahsil şekilleri, muhasebe ve varidat teşkilatı Tafsl!At için: Sirkeci, Yalı 
(Umumi malmOat) köşk caddesi MUanoğlu ban 

3. HESAP ve HENDESE : Kesirler' No. 
4 ~~~;:~~~~t~ ~~;caat 

~enasOp, faiz ve iskonto, yeni mikyaslar, satıh - ............... .. 
Yelkenci vapurları 

ve hacim mesahalan. 

4. TİCARET USULÜ DEFTERist : Kv:~=~iz ~;~~· 
Esaslı ve pratik malumat. ç A R ş A M B A 

5. HUKUKU JDARE; CDZA MU- giiaU ılıtııııı 18 dı Sirkeci nbıı-
HAKEMELERJ USULÜ ve TEFER- ~ıe~~~ ~::~:~· O:d!°~!: 
RÜATI, KANUNU MEDENiNiN GAY- ~~:~ı:~n.:;;n•v:· ~::: 1

:::: 

Rl MENKUL TASARRUFUNA MÜ- ce~~ılllt için Sirlıecldı Yılkaacl 
TEALLIK Hu .. KU"" MLERI. banıllda klla acenteılnı milr .. 

6. FRANSIZCA. 
7. TÜRKIYENIN T AB11, iKTİSADi 

COGRAFY ASI ve MALI T ARIHI. 
Hakkında umumi malOmat. 

Bu imtihanlarda muvaffak olanlar azami üç 
sene nihayetinde ehliyet imtihanı geçirdikten 
sonra müfettişliğe tavin edilerek bir sene staj 
gönrek için Fransava gönderilirler. 

Müfettiş muavi liği imtihanına iki defa ğirip 
kazanamamış olanlar ücüncü imtihana iştirak ede 
mezler 

cut. Tel. lstanbul 1515 

Liseler Mübayaat Ko
misyonundan: 

Kab1tış Erkelır, Erenköy kız Uae
lerl ile Kandilli kız ona mektebi 
talebesi için lüzumu olan 2 50 çift 
ayakkabı şubatın 8 inci puar günü 
ihale edilmek üzere kapalı zarf ile 
milnakasaya konulmuştur. Tılip olan
ların komisyon kitabetin• milr•caatlan. 

ıl .~2~i!!~~~ ! 
1
, 1 ,\gopy1n hon • Bankolar · Gailta J 

Te4 8. 1961 

20 KANC. '!.JSANI 1931 

ı••••DarUttalim••••ı 
# H. BÜRHAN BEY HEYETLERi 

Ramazan geceleri Darüttalim salonunda terennümsaz olacaktır. 

Eskiıe~ir Yilayetin~en: 
Sivrihiıar - Ha midiye yolunun 8+ 600-4+ 500 ilncti kilomet

releri araıında bir kilometrelik şosenin mttceddeden inşası 7382 
lira 03 kuruş bedeli keşifle n kapalı zarf usulilt 6-1-931 tari
hinden 26-1-931 pazartesi günü nat on bqe kadar münakasaya 
konmnştıır. 

Taliplerin bedell keşfin ytlzdc yedi buçuğu nlsbetinde teminat 
akçuı veya o mlkdarda l:ıank mektubu veya l1tlkrazı dahill tahvt
IAtının tarifııtı lıanualye dairesinde takllfnameye leffi Te inpatın 
devamı aıliddettnce inşaatın nezared fennlyesinl teabhüt ettiğine 
dair bir fen memurunun teahbütnameılnln tekllhıameye rabtı llzımdır. 

İnşaat baklanck fazla malOmat almak isteyenlerin Nafia BaşmU
hendislilfn e Ye yevmi llıalede vilayet daiml encümenine müracaat 
olunma• i!An olunur. 

lstan~ul il~alat ~onıro~o mD~irli~in~en: 
Adet Nevi kap Cinsi eşya 
IOI Sandık Limon 
Mezkör limonlar 22-1-931 tarihinde Yemlş'te Gümrük bahriye 

hıy'etınin bulunduğu binada bilmUzayede satılacağı cihetle yevmi 
mezkörda saat 13 te talip olanların mahalli mezkörda mevcut 
olmaları ve lstanbul ithalat gümrüğü aatış hey'etine müracaat et
meleri ll!n olunur. 

~nıir nıektejler nıu~aJaa konıisJonnn~an: 
ızmir erkek lisesinin ( 15228 ) lira ( 12 ) santim bedeli keşifli 

kaıJalı teneffüshane inşaatı 15-1-93 l tarihinden itibaren 20 gün 
müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. ihalesi 3-2-
931 salı giln saat 15 te erkek lisesinde müteşekkil komisyonda 
icra edllecketir. Talipler şartname ve keşifnameyi görmeleri için 
her gün saat 9- 12 ye kadar erkek lisesine müracaat edebilirler 
ve münakasaya iştirak etmek için mühendis veya mimar olmak 
Ti yahut bir mimarın için mes'uliyeti fenniyeslni deruhte 
ettiğine dair musaddak bir taahhütname bulunmak şartur. ihale 
tarihine kadar bedeli keşfin % 7,50 nlsbetindeki teminatlarının 
İzmir mektepler muhasebeclllğine yatırılmış olması veya usulüne 
tevfikan bir banka mektubu temin etmiş olmaları lılzımdır 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
şubesinden: 

Kiralık Voli 
Esas Mevkii ve Nevi Teminat 
149 Büyükadada Mayandiros Volisi 250 Tütk lirası 

edllmek üzre şe-BalAda muharrer voli bir sene müddetle icar 
raitl tediyıı dairesinde müzayedeye verilmiştir. 

1 - Müzayede (kapalı zarf usullledlr.) 
i - müzayede milddetl 2-2-931 pazartesi gunune kadardır. 

lbale muamelesi yevmi mezkörda saat onaltıdu icra edilecektir. 
3 - Bedeli icar llk taksiti ihaleyi müteakip ve digerlerl Uç 

aylık olmak üzre dört taksitte tesviye edilecektir. 
4 - Talipler teklifnamelerlni bir zarf derununa koyarak işbu 

mazrufu teminat akçen lie birlikte diger bir zarfıı vaz ve Uzerinl 
tahtim eyledikten sonra ihale saatinden evvel şubeye teslim etme

li,lrler. 

uuyı.;ı:: LEY Al'T LINI y E 
Hambura-, Brem, An't'trJ, 
lstanbul n Bahri Siyah ara 
ında azimet n &'t'det munt ı 
zam poataaı: Bamburıı,Brem, 
Stetin, AnTers n Roterılıın 
dan Jimanımıu muvasalatı 
beklenen vapurhr ; 
Nopliı vapunı iO K. Saniye doğru 
Pommem • 25 • • 
Akayı • 81 • • 
Mil oı • 2 tobıtı • 

B•rgu, Varııa, Kö1t1nce, 1Cal11 
ve lbrall lçlıı limuıınızdaıı 

buıktr edecek Tlpurlar: 
Nopliı vapuru 23-24 Unonusı
nlde tahmllde --Hamb•rg, Brem, Aııven, Roterdam 
ve Dançlı içi" yakıada llmHımıı

dan lıarelıeı edecek nporlu: 
ı PERA vapuru22·23K.naldı tahaılld 

Angorı ~ 25·116 • • 
lmbroı • 80-SI • • 

Y ıkındı Tekirdagdın Annrs, Ro
terdam ve Hımborp hareket 

edecclt vıpurl1r 

ıra vapur.ı 19-!2 K.saolde ııhmlld 
Fazla taf!ilit için Ga\atada 

Ü't'alı.imyan Hanında lı.lin 
mumt acentelitioe müracaat 
Telefon ı .Rero~lu 641 -674 

Sultan Alamet il inci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Kısımııatadı Kulaksızda Ahaıeı 
Kapıan 111ahalleıinde Kulık11z aoka
IJndı No. 180 bınede lklmıt et
mekte iken elyevm Balıklı Rom haa
tanesindo tabu tedavide bİılunın 
Mihıl veledi Andonun ıkıl buıalı
P;ıle malM ve muhtacı vesayet hu• 
lunduğu olbaptıkl mutat rapor miln
derecadle ınlıtılmıı olduğundan K. 
M. nin 369 uncu maddesi mucibince 
medeni halduınııı i'timalindc n men'lle 
ananaı Hluwıtl hanımın vdlyeti 
altına konulma11na 3 l-12-930 tari· 
hinde lıarar vcrlldlğı ll:ln olunur. 

İstanbul belediyesi 
ilaplan 

tanbul Belediyesinden : 
Üsküdarda Hoca Hasna hatun 

mahallesinin paşa binası cadde
sinde knın 136 eski 39-31 yeni· 

em!Ak numaralı hanenin enka
zına 450 lira kıymet takdir 
olunarak aatılmak için açık mü
zayedeye konmuştur. Taliplerin 
şartnameyi görmek için her gün 

levazım müdiirlüğüne, miizaye
deye girmek için ihale günü 

olan l şubat 931 pazar günü 
saat on beşte encümeni dalmlye 
müracaatlan. 

llefiktaş, Sın yer 'l'C Kemcrburgazda 
mıhfuz 388(}kllo odun mUzaeedeten 
11ulıkur. Taliplerin Betlktaı orman 
ldaıeılne Ye 4. 2· 930 ihale ctıaıu ma
halli kıymıkamlıklannda milz.ayedı 

lmmiJyonunı mUracaatlarL 

Dr.HORHORUNI 
Cilt , :ıı:Uhrevl ve bevllye 

Tedavlhınesl;Beyoğl11 Tokatlıyın yanın 

da Mektep IOkü Ne. 85 muayene 
her gün ılqaam kadar. Tel 8.0. 3152 

Piyango müdiriyednden: 
Nümune ve şartnamesi vec

hile 50,000 adet defter tap et
tlrlleceğinden tab'ı talip olacak· 
!arın pey akçaları ile birlikte 
19-1-931 pazartesi günü saat 
15 te piyango müdltrlüğünde 
müteşekkil tayyare cemiyeti mü 
bayaat komisyonuna müracaatları. 

Dr. A. Kutiel 
Cilt, Frengi, Belsoğuklu&u ı 

ademi iktidar muıyene VG elekıılk 

tedavlbanesi. KorU:öy Börek~ hmu 
11rasında No. 34 

• 

Iktısat V ekaletinderı 
Ankara Ziraat mel\.tebi ci 

varırıda inşa olunmakta bu 
nan Zirai ve Ba ytarl Ensti 
lerin (Tavukçuluk enst~t
hariç ) kalorifer tesisatı, sı 
su kazan merkezi (Şebeke 
riç ) soğuk su hidrof erları, 
talibe ihale edilmek üzere 
palı zarf usulile münakasa 
çıkarılmıştır. 

Müddeti münakasa· 12 ka 
nusani 1931 tarihinden 12 
bat 1931 tarihine kadar lJir 8 

dır. Evrakı fenniyesi ve pro 
leri Vekalet muhasebesine 
rilecek 25 lira mukabilio · 
telsiz telgraf civarında ensti 
lerinşaatındaki hey"eti fenı1i 
tarafından verilmektedir. 
Zarfların 12 şubat 931 gii 

saat 16 da İktısat Vekaleti 
raat Müsteşarlığı kısmııı 
komisyon tarafından açılac 
ilaıı oltınur. 

Miktar 
9000 
2500 

100 

ıooo 
150 

6 

40 

adet 

.. .. 
kilo 
adet 

.. 

Cinsi eb'adı, marka! t 
Telefon teli Üç milimetre ko 
Maa demir Fincan (10 santim irtifJI 
Pil takımı (A.D) marka (13 S. irtifaı o 
Avrupa zengi 
Nışadır 

Mikrafon zarfı 

Grafik levhası 

(lngiiiz) 
(Si mensi) 

2 ,. Onluk satıra! makinesi (Si mensi) 
3 .. Beşlik ., .. .. 

14 ,, Telefon makinesi (Tarto) 
Evvelce 1 :ı kAnu nusani 931 tarihin de ihale edilmek uırl 

gün müddetle münakasaya konulan, yukarıda cins ve mıkd 
zıh malzemenin münakasa müddeti görülen lüzum uıe 

kAnunusani 931 tarihine kadar temdit edilmiştir. Taliplerin 
meyi görmek ve daha fazla malömat ~ımak üzre vinyet 
encümenine müracaatları ilan olunur. 

Tütün inhisarı umumi mii'düı 
ğünden: 

Anbar inşaatı 
Balikesirde yapılacak tütün anban hakkında teklif 

bedelat ve inşa müddetleri haddi layık görülmemiştir. 
rin en son tekliflerini Ji:apah zarfla bildirmek üzere z4.! 
martesi saat 16,5 da teminat mektuplarını hamilen 
miıbayaat komisyonuna müracaatlan. 

1 LAN 
Bayburt: Coruh un fabrikası Türk anonim şirketi hcy·cıı 

miyeslnin 1-2-931 pazar günü içtimaı mukarrer bulondı'. 

hissedaranın esaleten veya vekAleten mutasarrıf olduk!Jrı 
ııenedatıt1ı şirket kasasına tesliııı adet ve numaralarını ha,·i d~ 
Tarakuını almaları lüzumu ilAn olunur. 1. J.9.ll ~ 

Bayburt : Coruh şirketi 
Ruznamei müzakerat: 

1 - Bi!Ançonun ıetki k ve tasdiki. 
2-Meclisi idare azalığından lnhİIAl eden dört azanın 
3-Mürakıp ve meclisi idare raporlarının kıraati ve 
4-Alelı:trlk Te bazı mesail hakkında miızakerat 
5-lkl mürakıp tııylnl 

lstanbul- Dz. Sabnalma komis 
nundan: 

17000 Mette yırli malı lşbııı elbisclitl kirpas 5 ıulıJI 
perıembe güoil saat 11 de lhıle edilecektir: eıı' 

Dikim ı,ıert mildUrlUğü ihtiyacı için yukarda yazılı 17000 ııı tf 
malı tırpu mUnıkasayı kooulmuıtur. 5 şubat 931 perşembe 
ı ı de yapılacak klpılı zarf rnünakasısındı tekli! edilecek fiac\ır 1 
görüldüğü takdirde ihale <ılileceğinden şartnamesini almak isCC' '~ıı 
gün va vermek iıteyenlerin ihale gün ve saatinde tmnamcdc '

3 
1 

nadan ile birlikte K.sımpışada lleniz levazım ~atınalm• k0
/ 

'in ıdare!"' mörac•otları. • 
-------1!1!1!!!!!!1!--!!!!l!l!l!l!!!!!!!~Tarab•·· 

Jlıles u11ı ğır 

\a Y vt'• .• .> 


