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ebilerin vaziyeti' Divanı harp yar n il ararını verecek 
..ozan muahedesinin ikamet 

lahiyeti adliyeye ait ahka
•elecek Ağustosta hitam bu

. Malümdur ki muahede- . 
Cbu ahkamı yedi° sene mer'i! 

lı. Lozan muahedesinin 
'iyete geçtiği tarih 6 AğtL 
1924 olduğuna göre, 1931 ı 
iAğustosunun altıncı günü 
i Alustosunun altıncı günü 
'da kararlaştırılan siste

sonuncu günü demektir. 
1 

· u tarihten sonra Türkiye
i ecnebilerin vaziyeti ne ola· ı 

l Bunu çok kısa bir cümle 1 
ade edebiliriz: 6 Ağustos ı 
tarihinden itibaren Türki
ecnebiler hukuku düvel 

le.inin ecn~bi memleketler
cr1. ~~amet şeraiti hakkında va 
"'tigı ahkama tabi olacaklar

Gerçi hükümet alakadar 
lctlerle bu hususta ikamet 
aveleleri akdedecektir. Fa
hu mukaveleleri akdederken 

1 
em· olacağı şerait de ayni 
İpler olacaktır. Yani mese

ransız tebaasının Amerika
Jkcmeti veyahut bir Amerik~ 

İngilterede ikameti hangı 
ite tabi ise bütün ecnebile
de Türkiy;de ikametleri ay
eraite tabi olabilecektir. 

1 Lozan muahedesinin duhul 
et ve tekıilife ait ahkamı 
kapitüiasiyon zamanı ilt 
ız hukuku düvel ahkamınm 

i olacağı devir arasında bir 
ihale devri idi. Kapitülasiyon 
vrinde ecnebiler Türkiyede 
tıyazlı bir sınıf idi. Yedi se· 

,a n beri yaşadığmıız istihale 
\>rinde bir cok hususlarda, 

de mühi~ bir çok hususlar 
Türk tebaasile müsavatları 
uı edilmişti. Bazı müktesep 

ı lan da mahfuz tutulmuştu. 
~tostan sonra Türkiye Cüm 

·Yeti bu kayıtlarla mukayyet 
. ayacaktır. Fakat bu, ecnebi
karşı aleyhtar bir harekete 

ilecek demek değildir. Belki 
hükumet hiç bir ecnebinin va 

~ etini değiştirınesine lüzum 
eyecektir. Fakat buradak; 

r etleri ahitname ile tanın· 
bir hakka değil müsafirper 

.1ik ve mütekabiliyet esasına 
nat edecektir. 

Türk vatanında en büyük 
sahibi Türk vatandaşı ol-

k gerektir. Lozan müzakera
devamı sıralarında bazı sa· 

~ vatandaşlarımızın ecnebi ta· 
ı ~etine geçmek için ne kadar 
j,ıt Ştıkiarını hatırlarız. Bazı ce

bi devletlerin Lozandaki mu· 
aslarını vasıta eden bu va 

da şiar, nihayet maksatlarını 

Şimendifer 
• 

programı 

Heyeti Vekile yeni 

11 erkos kendisini mü
dafaa edebilecek mi? 

pr,ogramı~ dt Istanbulu bu derdin hikayesinden 
esas arını ç z J k rt k . . l k t 

Ankara, 22 ( Telefonla ) - O SUn U arma IÇJn yapJ aCa şey •• 
Heyeti vekile, dünkü içtimam
da inşasına devam edilecek o
fr.nşimendifer hatlarını tesbit 

' etmiştir. Bu suretle hükumetin 
yeni şimendifer programının e
sa5ları çizilmiş bulunuyor. 

Sıhhiye vekaletinin aldığı raporlar karşısında 
Terkos müdürü ne diyor? .. 

1 . d Mr kaç sima daha.. (x) işaretli hoca, mürtullerin M.-nement kaymakam 
M' zn11n mürtecı " en tayin etmek nlyetindı bulunduk/arı Se/fet hocaılıı 

Müddeiumumi yann divanı harpte 
iddianamesini serdedece -

Müteakıben n•aznunların müdafaası dinlenecek ve 
divanı harp karannı tebliğ edecektir 

Kara Ali çetesinin dün Kar 
muhakemesi başladı geliyor mu? 

Maznunlardan bir kısmı cinayetlerini 
itiraf fakat Kara Ali inkar ediyor 

- Rasathaneye 
göre: Evet! 

Kraliçe .. 

lsticvabın neticesi uzun 
bir rapor halinde 

vekalete gönderildi 

Talebe o/dutu için hakkında ayrıca 
tahkikat ve takibat yapılan 

ikinci gllztl 

Bununla beraber, şirket suyun da 
ha asri tesisat sayesinde ıehrc isali .. 
ni temin için azami fedakarlıkta bu
lunmuştur. Şimdi şehre gelen au en 
fenni şekilde terıih ve tathir olunmak 
tadır 

ACABA? 
Harik meselesine gelnce: Maale 

ıef, her yangından aonra, harik •• 

(Devamı altıncı aahifede) c.. 
1 

. ,, .. ·~- . . . ..... - ., 

Budalaca bir taktik 
Muhalif gazetelerden birinin den birine isyan etmek zabit ve Seniha Hm. 

Şuna buna sataşarak şöhret al- killerinin elinde olmadığını 
şide Hanım maarif emanetine mak istiyen bir muharriri be- da askerliğin yanından geçmi§ 
davet edilerek arizi amik ıstıc- nim için 334 tarihli bir telgraf olanlar bilir. 
vap edilmiştir. Maarif eminliği neşretmiş. Ben, ihtiyat zabiti Fakat bu kafasız muharrir 
Naşide Hanımın ifadatını tes- ve arkadaşlarım İstanbulda imi her kim ise, ben ona 334 tarihin 
bit etmiş ve etraflı bir rapor ha şiz. Dördüncü ordu şifre üstüne de drödüncü ordudan aldığım 
!inde maarif vekaletine takdim şifre çekerek bizi merkez ku- telgrafı okutmak isterim. Ordu 
edilmiştir. mandanından istermiş; fakat dan çıkan bir ihtiyat zabiti böy

e etmişler ve Türkiyede ika- • 
t edecekleri halde ecnebi dev 
erin tebaalığını tercih etmiş

~;Ai~di. Doğduklan ve irinde bii-

Anadoluda kar fırbna- Bir mua~limin güzellik kırali b_~z, -~ork".k ~üçük zabitler, bir 1~ bir vesika ile iftihar edebi-
ları bütün çeliği gibi bir müsabakaya işti- turlu ye'..ım_ı_zd~.n kımıldam~z- lır. .. .. . 

· dd ·ı d d" rak etmesi her taraftahayret ve ımşız. Dorduncu ordu Harbıye Telgrafı yazan dorduncü or. 
şı eti e evam e ıyor .• esefle karşılanmaktadır. Naşi- Nazırı ve_ Başkumandan E?ver du Erka~ı h~l'biy~ reisi Ali Fu

d'"k 3 

u len vatanın vatandaşlığı-
;ı reddederken, bu vatandaşlık 

atının istikbal için ne büyük 
l'ıtıet ifade ettiğini bilmiyor

~ dı. Osmanlı İmparatorluğun
!\ ~Sinanlı tabiiyeti, herkesin 
. erınden atmak istediği ağır 

/r YÜktü. Yeni Ttirkiyede Tiirk 
tandaşlığı, herkesin kavuş· 

ı . a~ için arkasından koştuğu 
Arım· 

!" tıyazdır. Bu vatandaşlığa 
1 Y~et veren de Türk Cümhuri-
1 dir. 

Havaların soğukluğu gittik- de Hanımın bir muallim sıfati- Paşaya bıle baş vurmuş; eger o at Beydır, kı benım en son gü
çe şiddetini arttlrarak elan de- Jc artık meslekte kalmasını mu- da yollamazsa İstanbula mü- ne kadar amirim o idi ve şim
vam ediyor. Dün sabah hararet vafık görmeyenlıer çoktur. Hat- s~lla~ kuvvetler gelecek, ve bi- di kendisi Ferik ve Diyanbekir-
derecesi tahtcssıfır 2 ye kadar ta Naside H. ın kraliçelikten is zı daga kaldıracakmış. de kolordu kumandanıdır. 
düşmüştür. tifa et;e bile muallimliğe avdet Başkumandan kim, dördüncü İşte vesika: [20, Kanunusani, 

Anadoludan gelen ınalfunat etmesi caiz olmadığı kanaatini ordu kumandanı kim, merkez 334 - Bahriye Nezareti kalemi 
her tarafta şiddetli kar fırtınala izhar edenler cı .. mevcuttur. Ma kumandanı kim, ihtiyat zabiti mahsus müdür muavinliğine 
rı başladığını bildiriyor. arif vekaleti esasen bu mesele Falih Rıfkı ve arkadaşları kim? res~en ba_şladığımz için sizi 

Şehrimizde de soğuklann bir hakkındaki kararının mesleki Bu küçük kafalı adamın bey· tebrık ederrm. Dördüncü ordu 
denbire artması kar ihtimalleri şeref ve haysiyeti göz önünde ni ne bu sualleri, ne de cevap· erkanı harbiyesinde benim için 
ni kuvvetlendiriyor. Kandilli tutarak verecektir. !arını düşünemez. Arada çağrı- pek kıymetta~ olan faaliyetiniz 
rasathanesine sorduk. Bize şu N . d H k r l"k lıp ta gitmiyen değil, fakat bir h~~ıraı;ıd~ daıma bütün gençle. 
izahatı verdiler: k 

1 
aş~~ anım~n ra ıçe 1 .te tarafın istediği bir tarafın da rı. ım~ısalıne davet edeceğim 

Havada lodasa dönmektedir. Hara .~ ıpİ . mayacagı, da meş~uk göndermediği zabitler olsa ge- bır mısa/ olarak kalacaktır. Göz 
. 

1 0 
Ali ı'x:>.) çelenin ikinci reisi palabıyık Hasa ı ret değişikliği kar tevlit edebilir tur. ntıhap tarzı etrafındakı de rektir /erinden öperim Falih Rıfkı 

(x) Çtle rtıs 111" ' A k k · · d · · d"ıkodular hal·d tm kt · B ' 
O O . . . H 1 ım· 1 d" rtı ar vazıyetın eyız. Gerek ıo a evam e e e- 334 senesine kadar merhum ey!] 

Ahmet Ş KR G b D ca ve havahsmde Balınye an.ım ar ge ış er 1• dostan gerek poyrazdan her han dir . . V "k . . 
e ze arı ı u· Reis evvela Safiye H. a şikaye- gi bir ' - k abir - · . . . Cemal Paşanın yanında ıdım. esı a dıye buna denır. Bir 

bir rok cinayetler ve çapu c . . d K ydagış. dar yapld ır. k 931 kralıçesının Avrupa seya Cemal Paşa ordudan rekilip zabit orada mı kalsın burad 
· ~l k . b T meş- tını sor u. ara enız e yı ız araye!l h ı· d d"" .. b • T • 
~ r a kongresi U luklar yapm~kla m_a~nun h k O da: fırtınası devam etmekt d" B a ı e s~_ya uşmuşe enzıy.or .. Bahriye Nazırı olduktan sonra, mı kalsın diye, seksen derece 

•• hur Kara Ali çetesının ~u a. e -Kocam Ce lanı öldi.irdü- e ır. ~ ~uala~ h.:~~m ~arıs~e kendi sivil ve siyasi bürosunun yukardaki amirlerin kendi anı-
n de toplanacak mesine dün sabah Agır cez~ !er• dedi ve ı,ıik{yetçi olduğunu Zonguldakta fırtınanın Turk~ye ~~ellıgını ~e~~~I edıp işlerine bakan beni ve arkadaş- larındaki münakasaya deftil ı 

ı lialk fırkası vilayet kongre- mahkemesinde başlandı. Saa .. ·1 d" Ş"kayetçi Bahriye H tahribatı ~?emı~ec~gı çok duşunulecek !arımı yanında alıkoydu. Çün- Biz, her bulunduğumuz işte ol 
r' ilde İntiha ed"len nizamname 11 e doğru maznunlardan çete soy e ı. t \arafından öldürülen. z ır no ta ır, kü hfila bu işlerle meşguldu ve duğu gibi,orduda dahi bize enı-
ı" t ·Yiha ve h~ 1 

encümenleri' re~i Kara Ali, çete efradından ıı:~a ib :ıı. mm geldiği 1~NGUL~~K, ~t be Ka- Güzellik müsabakasında ikin dosyeleri ancak ben biliyor- retmek salahiyetindt olanların 
Un de mes ~~p . devam et- Pala Hüseyin, Hasan, Resul, og u !dr ım na a ~aye . ~r~ınası ınm~ e raber ci gelen güzel san'at!lar akade- dum. Cemal Paşanın yerine ge- verdiği vazifeleri yapmışolan in 

~. İ§lerdir. F~k:r~~a et kongre-ıHalil, Ahmet ve ?i.gc~ iki rı;ıaz- anl~~Eı.REIS!NIN ISTJC. ar ;•pısı devam edıyor. misi ta.leb~sinden Seniha H. ın ç~~ kumandan bizi istemiş ola- sanl~rız. _Her beğendiği yerde 
bugün ·k· . . . y kdedc nun salona getırıldıler. Bıraz Ç VABJ ·1 rrtına esnasında karaya o- da vazıyetı talebe olması hase- bılır; Cemal Paşa da görderme- her ıstedıği vazifeyi almak ku(I 

·Cktir, Eı ı.?cı ıçtı~aını a ·ı !sonra da Nusret Beyin riyase- . turınuş 0 '.an Hacızade vapuru bile maarif idaresince tetkike- miş, ve Harbiye Nezaretine mü retini bir zabit vekilinin dahi 
esaiıen::.c~menlenn ~amamı. e 1 tindeki hey'eti hakime nı< vkiini Bundan sonra Ka~a. Alı aya-ı batmış, bır kereste dubası da dilmektedir. Maamafih Seniha racaat ederek yanında bırakmış kendinde görebileceği ordu ise 
in :Pazarı ı~m~_ı ~-de?ıl?1e.len li al etti. Maktullerin \eresesi ğa kaldırıldı. Çete reısı, Drama parçalanmıştır. lllendi~i aşan ·Hanıma bir tenıbih ile iktifa edi olabilir. Bunun ikiırinden biri- Türk ordusu değildir. ' 
aha" tesı g~m~ bır.ıçtıma şg .. tekilerden Sııfi•·e ve (Devamı 6-cı sa.hilede) (Devamı altıncı sahifede) leceği tahmin edilmektedir. nine tercih etmek ~de ikisin Falı'h RIFKI 

,,.apıJması ihtımalı vardıx. namına muş . • , .... 
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Prens von Bülow habrabndan bir fasıl: 

y··rkiye seyahati 

Bağdat demiryolu 
meselesi 

' 
Prens von Bülow diyor ki: "Bağdat 

HARiCf HABERLER •• 
lngiliz kabinesi ekalliyette kaldı 
Maamafih, hükumet düşmemiştir. Kabineye bu 
darbeyi vuran gene bir amele meb'us olmuştur 

Birlik 1 Ecnebi matbuah 1 Kabine 
hattının inşası meselesinde evvela Tetkik komisyo- Gazi Hz. nln Buna rağmen 

Akdenizde fırhnanın tahriba 
İZMİR 22 A.A. - Frrtma ı cindeki rehber feneri bati 

Akdenizde' de mühim zararlar muştur. Küllük limanıııdl 
yapmtl!tır Mersin limanmda tonluk bir gemi karaya 
bul~ Hidivi vapurlarmdan diger bir yelkenli de bate 
· ye . Foçarun Çamaltı tuzlasııı' 
biri haladıro kop~ ve deınır yüklü bir şat karaya oti 
tarayarak başka bır vapur bulun tur. Dikilide vapur isktl 
mıyan lirnanm içinde dolaşmış· ahşap kısmı ile gümrült 1 

tır. Limen şirketine ait iki ma- ve liman dairesinin deııiıl 
vuna karaya düşmüş, bir şat kısmı harap olmuştur. Nııi 
batmıştır. Ayvalık boğuı han- zayıat yoktur. İngiltere ile anlaşmak isteyordum.,, nu dağıldı I .. T~.~~:!~m!•d~ yerindedir 

- 2 - Cenevre, 21 (A.A) - Cemiyeti ki muhabiri gaaetesine yolladıgt bt~ Adliye müfettişleri Pariste bir teV' ~ 
... _ ~ . . . ' Akvam meclisi yukarı Silezya hadise melrtu!'ta O:W Hz. in ~leket dahi lzmirde PARİS, 22 A.A. - 11. 

Kısa bir müddet zarfında ve gfilı menfi, gah müsbet vazi- teri hakkında münkercyc başlamış- !indeki _tetkik -~yahatle~~en ~set . . . . dan "Le Joumal" gazete9f
1
t 

Türk hayatının derinliklerine yetlerin teakubü lazım gelmiş- tır. M. Von Curtius Almanyanm bu ~ekt~'. İngiliz mubahın Gazı Hz. İzmır, 22 (Mıllıyet) - Adli- diriliyor: Gualino narnnıılfo 
· B "da d . 1 h kk hadiııelere müteallik noktai nazarını nın tqnnısaru ortalamıda aeyahate ye müfettisleri burada teftişata banker, İtalya • -.. • -__ ftlte 

nu .. fuz ettig· ini iddia edemem. tır ag t ernır yo u a ın- daki ba·'·dıkl · 'ki · rd --a - DallJQlBi ..... 

d 
· İ .1 il zd b" . . izah etmiş ve Almaııyarun şarkın ~ at'tıu, gtttı. ~rı ye_ e '':" • ba !ad 1 ,:ı.cı 

Bu hususta Erzberger'den fark a ngı tere e aramı a ır ıtı aletler hakkında beslediği hissiyat hürat yapdmamasr ıçın emır verdilde ş 1 ar. yeti üzerine tevkif ecıı:t 
lıynn, o Eriberıger ki 1917 de Iafnamenin imzasından hemen ~~ktasma da temas ederek bu hissiya tini, fakat buna rağmen kendilerine Ekmek fırladı Le Journal gazetesi, bu.Y"~e 
':ürcher Neueste Naclıricbten sonra Sırbistana mahut ultima- tm her tarafca pek ala bilindiğini, lcarşı her tarafta kendilerinin is~balj · kifin Gualino'nun UstnC e 
gazetesi muharririne ~gil~e~e tı.un verildi Londra sefirimiz hiç bir veçbile değişmeyeceğini , an- edilerek uzak yerlerden köy!Werın ko İ:nnir, 22 (Milliyet) - Bura sı meselesinde oynadı~ :Jı· 
ile Almanya arasmdakı butun Prens Licru:ı.owsky, Belçika era calı: Alı.:ıanyarun maksadına sulhper şup geldiğini memlek7ti kurtaran~, da ekmek dokuzdan 10 kuruşa roldan dolayı Paris banJIJ'L. 

fi ı.. il ek . . k d' . . . . .. . İ .1 verane vasıtalarla varmağa çalışmak karşıladıldaruu kaydediyor. Muhabırj· ··ıkm•~tır. • haft'lın' de h_,..,.an uy"". itila an •• a etm ıçın en ı- z1sıne gınnennz urenne ng1 - di ki 3 ..., _, __ .... . . . .. . ta devam edeceğini söylemiştir. M. yor : M B • • - .~a 
sine, Lloyd George'la yarnn sa terenın bıze haııp ılan ettigı Zaleski Lehistarun noktai nazarı hak • Gazi Hz. ehali ile temas etmek ünir .ın ıtimatnamesı ru ilave etmektedir. GuY~·~ 
atlik bir mülakat kafi geleceği gün, Alınan - lngiliz Bağdat landa lıahat verdikten sonra Von l için her ftrsattan istifade ile bir çok PARİS, 21 A. A. _Yeni yakınlarda :ı:'ariste ~üs~ 
ni temin etmişti. Halbuki Erz- demiıryoltı muahedesinin tasdik Gurtiusun şark cyalitlerinin vaziyeti hey~~eri kabul etmiş, . bu~rda1.;:· .. . f" • • • • . rafından lstıcvap edılınif 
Oerger Fransızca yahut İngiliz namesini teseUüm etti. ne dair olan imalarına geçerek ı..e.. ha'.li. ışl_er _ha~kınd~ kcnd~sınc_ ~ r- Turkıye se tn ıtınıatnamesım r ka .ben hk'k ıdf 

histanın mülki tamamiyetinin mcv-j lerını bildirmışlerdır. Muşarünıleyh reisicürnhur M. Doumergue'e a ınho, n tkaa 1k~tdi > 
ceden bir tek ;kelime bilmezdi. Bağdat hattının inşasına da zuu babsolmadığmı ve sadet haricin bir çok nutuk irat etmiş, Türk inkıla j kd' · f nu uzuruna çı ca ı · ..ı 
Lloyd George un da. Almanca ir iradei seniye 1902 senesinde de bulunC:uğunu söylemeğe lüzumi hının gayelerini ve hükumetinin ta- ta tın etmış ır. • son haberlere göre, İtal? 
bildiğine emin deği.liın.. B!"ro~ ıkanunusani bidayetinde sadır görmediğini beyan etmiştir . ı kip .ettiği siyaseti _izah etmiştir. Ma- ~-•H ' kası müdirleri Gualino'fl 
Marshall';1a., Testa ıle cıddı ~ ıold\!. Bu irade, !kollar da:hil ol- Avru~ birlir t~tkik komisr.o~u- halli meı:nurla_ra ~ıta?lar~~- ~~nla· Rusya - Japonya olan ziraat bankasının ııı~ le 
kalemelerıınız odu: bunların ı- d • ._ ld ,,._. b' ..._ .. k' nun tahnr komıtesı Avrupada lıuküm rın kendılcrını mıllPtın hır cuzu ad- __..ı 
k' · d Türltl ok taraftardı ugu 1 a. e 1~1 ın "'eş yuz ı- süren ziraat buhranına çare olabile-- detmelerini kendilerine bildirilen her . TOKİO, 21 A.A. - Harici- be defterlerin~~ .. eh~ l: 
ısı e er~ ç . ' lo-netrelıik lbir hat Konyadan cek ameli tedbirler hakkındaki Layiha hangi şikayeti tetkik etmelerini em• kil' ye nazırı M. Shidehara Rusya yolsuzlııklar .gormu<ıleruı 

bundan b_~şk~-· ışlerı dahalek Yt:ı- ıbaşlıyarak Bağdattan geçecek yı kabul etmiştir. retmiştir. Gazi Türk gençliğine bil- hı ili1. Blşve . 
1 

ile Japonya arasındaki münase- Hındıstanda aı 
kından gormuş ve mem ~ ~n ve Basra ikörfezinde müntehi o hassa hitap ederek o kadar meşekkat Mr. Mac Do.ıald 
içlerine gitmi! ~lduk;1an ıçın lacağı nokta da bilahara Babı TETKİK KOMİSYONU . le l_<a~anılan !'ür?yeti muhafaza ."..a~i Son günlerde Avrupa birliği bata dair bazı beyanatta bulu- YENİ DELHİ, 21 }..~h 
vaziyeti daha sakın boc surette Ali ile birlikte tayin edilecek- Ceoev~e. 21 _(A.A) - A~rupa ı_nrl f~~n k~d~enne. onlara dllştligli • bahsi tazclenince beynelmilel narak iki hükumet arasında si· Meb'usan meclisi korido 1 muhak~e e?eı:ı Türk._o~u~ ti. Bu son ıkayrt benim gayre- J~ği tetkik komısyonun. tahnr komıt~ nu soylc".'ıştır.,. . diger meseleler az çok unutulu! yası ~üna~ebetlerin 1924 te ia- da söylendiğine göre, 

1 ~ 
daıki zabıtlenmtzle goruşturn. tim esinde temin edilmi ti ıı taraf~~ ka~ul e~en .karar 11yı 1 Muhabır bundan sonra Gazı H•- .b. oldu Halbuki digeı- mesaıl de edılmesınden sonra ticaret mevkuflar hakkında unıııtı' 
Diger sefaretlere ~~~up ~lup çilnk~a~indistan'm sahib~d~ ~~::. ı;:::;ı:~;:~ .:!~::!:.m~J: ı ~:~~?~:a=n~~=ncih~:ı'i'sin~·:~ ~: ~endi .cereyanlarını takip et muaz;ıeleler_i.nin 3. ~isli art;.ış ilanı meseles~ umwni; ol 
İstanbulda rasgeldııpm dı~~o- hoşnutsuzluk veya emniyetsiz- misyonun mütaltasuu almaksızın : 919 da ilk defa Samııun gitmelerinin mekted.ir. işte dün gelen telg- oldugunu soyle~ştır .. ~· S ı~ı; rafından faaliyet ve te tJ~ ıu 
mat dostlarını.la ;ıaki ;>~ ı:niila !iği tevlit edecek het'hangi bir muslihane bir anlaşma elde etmeğe hatırasmı tazeleyen yeni seyahatla- ralların verdiği haberlerderı an hara, Rusya hukume~ ~ki de".am olunmaktadır: A e 
katlanın da, ısl.funlıga aıt bot vaziyet husulüne meydan ver- çalıı~ak üze~ ~ubat zarfm~a yan rinden bahsederek bilahara Trabzon lası/an bir hadi;;e dt böyledir. memleket arasında halamuallak valı kral namına af ılan 
şey~ karşısında galeyan~ ge-. memek için ıbu ndkta hak!kı:ııda resmı aurette ıçtıma edecektır. n'.' gitti~erini de yazdıktan sonn lngiliz kabinesi parlamentoda bulunan meselelerin haline kar- salahiyetine malik buluıııı1' 
len .~para~run bu haleti. ruhi evvela İngiltere ile anlaşmak is tşt BlTtRDt diyor ki· . . . ekalliyette kalmtttır !.. 1 rıgilte- şrlıklı menfaatların muhafazası. dır. • t 
yesınt teııkıne yardım etmış ol- tiyordum. M. von Siemens'in Cenevre, 21 (M) - Avrupa bir. "Evvele~ m~reffeh ~ır lıma~ olan rede hükumetin defalarla ckalli ve dostlukların kuvvetle?111esı Kanadanın ıhra~ h 
dular. müdeıbbW:- ve genç yaşında ölen liği tetkik lromieyorN DV9aiaine niha T;-ıbzB~ şımftdi letna gilunlere ~uş':'uş yette kalarak buna rağmen ge- namına Japonya hükiimett dere OTTAVA 21 A A _, t 

T .. k. den ayrılırken orada . t . tir Komİ5 on, da"''-·- tlir ır tara an ran e traru;ıt tıca- .. k ld , .. • d .. yil b l d ğu • . • _.. .. ur; ~ye • . . . • halefi M. von Gwinner'de be- ye vennq · Y. ı;:--- reti durmuş, diger taraftan hıristi- ne iktidar mevkimde a ıgı go cesın e mutema u un u - nada ihsaiyat kaleminin il' Y 
~1zım ıçın vası hır iktısadi_ faa- nim gibi düşünüyordu. Bağdat ~ ;':f !nVon ~~.:dl= yan ekalliyetler çıkanlmıştTr. Gazi rülmemiş şeylerde!l değildi. na kani olduğunu da beyan et- ti~· bir cetvele öre ~ 
lıyet sahası me"'.cut o~du~ ıhattı gibi muazzam bir teşebbil dan ıı:rp ealeyh;:".ıe ~ au.1h lehinde Tralnon tacirlerine Tebriı yolunun lngiliz amçle hükumeti biı rniştir. M. Shidehara, sözüne 1~0 . ~t ih cat 
ve .bu memlekC1;~ te~ll!'-e gun: sil İngiltere ile tamamen anlaş kaleme alman beyannameyi milttefi. T~kiyeden geçen ~ının otomobil çok hücumlara uğrayan ve bu- nihayet verirken, Japonyarun senesıne aı . ra •t f h 
lennde gene bızım ~ın şecı madan neticelendirme!lı: kabil kan kabul etmi§tir. m~kaUtTna ~lv_erı li surette fll:Pıla: günkü müşkilfit karşr'>ında me~ Avrupa ve Amerika rnilletlerile nu 9o5•37o,OOO ve ıthalli j\I 
bir dost olacağına kant bulunu- d -·w· Meınl k ki .. caguu vadetmıştır. Bu suretle ~ım.'lı·k ... 'k "fi a·-· ·da· di- ,, __ " b tl . . tamamen nu 100,847,000 dolardan 1 

rd F k d hill• f k egı ı. e ette munase- M:. BRİANDIN NUTKU lrana gı·decek ticaret emtiası şimdi- ıı gıttı çe zaı e ıgı ı ıa e mwı=se e erının tir. 1929 senesinde ihracl 
yo um a1 at a1 za ı no - .ı. bi · ' b' L b' ed' B ı b . · · · b' h ld · t" ·f 

1 
.. 'd ka lm ..:stı ve tızun r gayret sayesın Cen 21 (A.A) _ Avrupa ki gı"bi Sovyet Rusyadan aeç~cek len ır ... a m ır. ununa era memnunıyetı mucıp ır a e 733•800 'th Iat 1 298 g9• ı 

tasınd~~ az a umı e P~ az- de İngiliz - Alman iti.lifını te- birliği ";;:ın komisyunu Anupanm ye,-dc Ttirkiye tarikile gidecektir... ber amele kabinesi muhafaza· olduğunu ve karşılıklı dostluk '. ve 1 ~ ' ' ı 
dtk; dıger taraftan Jeşb' bay- min ettiği vakit Sırbi~tana ve- §1".rk ve merkez Jnsımları:ıda buluıwı Muhabir bund~n sonra Gazi Hz. karlara rağmen Ahrar fırkası- hislerinin kuvvet!enmekte de- dan ıbaret bu unmuştu~· 1 
raktan ~ ~ekl~n~. . wr şey rilen Avusturya - Alman ulti- ziraat memleketlerinin geçirmekte ol nin İstanbulıı geldiklerini buradaki,,; nm müzahereti ile tutunabil- vam edecei':i kanaatinde bulun- ispanyada vazıyt 
yoktu. Türiciye e 1 ınıpa~tor matumu bu kadar emeği Ye ü- duldan buhrana çare olabilecek ted- yaretlerini. Tr~kyaya azimetlerini an mektedir. Fakat §İmdi birde11bi duğunu da kaydetmiştir. MADRİD 22 AA - f 
Nikola'nm 1853 te lngiltere. midi birden helak etti birler hakkında tahrir komitesi tara- !atmaktadır. Muhabir bu sene Rusya rr kabinenin ekalliyette kaldığı fü fed ' İ:,· • j " 
ıefıri Sir Hamilton eSymour.r'a · Cından teklif edilen metinleri kabul dan Türkiyeyc çok buğday gelme•i k 1 b f Ll d G 

0 
-- -~· ·- --- nun . erasyo~.u ır . ·tıf 1 

söylediği derecede "basta a- * "' ~' etmiş~.. . . . . . ~zlinde.n zarar edil~iği no~tasıru ~a na b3 1 ırsa u se er oy_ • e c tarafından verileı; ~e hükumet~ red akd~ş be bu~den ıtı y 
dam, de-ildi; fakat ha ından 26 teşrinievvelde Hayfaya Tcşkililt_ heye~ vücude get~~ ılave e~ıl'.or. _Muha~ır .Gazı Hz. nınlgeu11 _Ahrar fırkasın~n_.hükum_c dedilen tadil teklıfı Kamara tarafın- talebenın umumı grev ya'İ 
.. r.' .. f. . 1 . ş _ vasıl olduk. Bir çok telgraf na- hakkındakı teklıf kabul edildikten seyahatının hır netıce~ı olar:ık hal- te muzaheret etmedıgı tahmın dan 249 nı.ıhalif reye karşı 2s2 r~y na karar vermistir. Gre'· t 

tur u. tur u. tş_ er ge~ış ve ar sonra M. Briand kısa bir nutuk daha km kendilerini bir kat daha sevdiği- edilebilir. Lakin buna rağmen ile kabul edilmiştir. Bu tadil tekli· 1 r es~asında ıe 1 n~ şıddC1;li bU: tı;<iavıy~ taham me göndemıek meoburiyetinde söyleyerek demiştir ki: ni, Edimede bir gelinin armağan o- lıükiımet düsmemiştir. lngilte- findeğ hükUın•tin meclise verdiği bu 60':1 ~ama "d . 
1 

ili 
1 mul edemıyen ıhtıyar bır kadm- olduğundan Hohenzoliern ya- .. _ Bugün son içtimaını yapan tarak kendilerine bir kavun hediye d k' t ÜT hasebile ikinci layihanın yapılmasına lüzum göster edılm.ış olan. mu e;ns e:. 

'.ı. tından imparatordan beş daki- komisyonumuz hayata ilk adımını ettiğini kaydederek diyor ki: re e 1 eam dil 'lll diği masraflara tahsisat almayan mek lebenın tahlıye edilmesınış( 
* ,. ka sonra indim. Wilhelmi atan bir heyet olmak itibarile sar- " Gazi Hz. seyahati esnasında ida- derecede ad~e e~al me~aı en tep idarelerinin karşı koyabilmeleri- ve askerlerin maaşlarının 

~ İstanbul~a buİunduğumuz kirli ve harap 'bir •kulübenin ö · fettiği mesainin verdiği neticeler- re makinesinin .nasıl_ ça~şt_ığı hakkın d?!ayı e~allıY_ette_ . sa ~;e;. ni temiı~ içiı; umumi bütçeden mu- m.:ısını ve nasionalistleri~ f 
d .. d t b ldum. İm den memnun kalmamak mümkün da krymetlı fikir edınmıştır.,. kıını. ter:r:etm. ıyebılıJ'or. U ayyen _hır mıktar para a_ynlması hak yett"nı' rotesto etmekte •. ,ıı Sırada Deutsche Baınk mü ürü nun e o uruyor u pa- kal d ki ka kah 1 ed 1 ed t t p cııv değildir. Memleketlerimizin efkarı Muhabir tevsii mezuniyet usulü.'tün metın ekallıyette masma se- kın a nun u ı m en a • •• 

Voıı Siemens'le birkaç kere gö- ratorun ve kulübenin etrafında umumiyeai k:ırşrsmda b~zı tczahü kabulü suretinin a5ilciir olduğunu, bep olan mesele mecburi tahsil bik edilemey.eccği ~eyan olu~.muşt~r. Italyan sanayıı 
rüştüm. Bağdat demir yolu fik müz'iç .. sU:e~ler uçuşuyordu. ~1 ratta bulunmaksızın dağılmamalı- mülld memurların bugün salahiyeti yası hakkındaki kanun layiha- Gene ~u tadil merıı;~t m~v.kunc gır- ROMA 22 A A _ saııt 
l"i bu değerli is adamında doğ- cak mı~tı:ııştı. Bu aralıık kons1s yız. Hepimiu derin derin düşündü mahdut bulunduğunu ilbe etmekte l E l 1 T memesı lazım geldıgı de ilave_ olun· . . . • . . __ ı, 
muştur. Siemens. M. Von G- tuar reısı Beı:ckhausen yan~ı • ren bir takmıiktisadi ahval ve şe- ve vilayetlerin azaltılacağını ilave et- sr 0 muştur. vve ce ngı 1~ muştur . Araya vujcu bulan miiracaat tevhıdı ıle meşgul olaı;;>ıP 
vinner gibi _ bu muazzam pro- za geler.e.k bıze_ mutantan bır raitiçinde bulunduğumuz muhak- mektedir. İngiliz muhabiri Gazi Hz. çocukla:ı 1~ yaşrna kadar tahsıl neticesinde hükumetin 33 rey ile eka~ yeni cemiyet toplanmışıı_r~ 

k 1 b şl d H kaktır. Ancak, komisyonumuzda memurlarm az aylık aldıktan nokta- mecb1.1rıyetmde bulunuyordu . liyette lı:aldığı anlaşılmıştrr',_Bu n_e~ nayi Ct"babmdan birisi isW. 
jenin temkinli, mahirane ve nu~ soy. ~ege _a. ~ ı: a- 27 mı1te~'n temııil edilmiş olması 11nı da nazarı dikkate aldıklarını da Halbuki 14 YB.§llld&n sonra ame ce •. riyaset tarafında~ teblıg ~r tın standardize edilmesiniJI 
stılhperverane bir siyaset saye- vası~~ ta~ının 21 ıncı ~as~mn Cemiyeti A~ ':"esa~e işti- lcaydcderek mektub~nun sonunda Ga, /e olan çocuklar şimdi işsizdir. ·~. muh~lıfler ~ukud':"e: •:fa zuu bahsolmadıg"ıru ancıılı 
sinde tahakkuk edeceğini anla 7 net ayetıne n~aran t· OU· rak eden ve ilk vazıfelennm harp- zi Hz. nin ince zel<-ası, sayesinde bü- HükOmet cocuk amelenin ade- etmesını !~klıf ct_mışbler_ ır h · . :.c 
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ınişti. Reichstagda liberal lir· !us şu bulundugumuz mahalde ten uzaklaşarak sulbü kuvvetlendir kClmeti ikna ederek iktısadi tarzı de- . . • . . Donald hukO.mctın u ışe ayati ır sa ata aznn o senna 
ka ıneb'usu olan M. Von Sie- itkamet etmişti. İmparator, her mek olduğunu dü§Ünen mes'ul dev fiştireceğini ilave etmektedir. dm~ ~za!tm~k ıçın bunu çrkart- mesele naz~rile !';~~d~~m~ve il!: asgari hadde indirilmesi :ı 
mens banka ve borı;a işlerinde şeyi affettiren sadeliğile Bere- Jet adamları arasındaki temaslarm ma ıstıyor u. ~u~_run t~I teki .. ~ a :cegı hassa satılacağı muhakka '1 

bü'yük ıbir vıık-uf sahibi idi ve khausen'in sözünü ıkeserek de- inkitaa uğramaktan uzak bulundu Bu sefer bizzat amele nı soylemıştır. Hukiımet .meclı~t~n miktardan fazla istihsal.it.~ 
ğunu memleketlerimize göster&- Fransız parlamentosu / k • nd b' b müzakereye devam etmeeini ve layı- • • . e<Jİ'.', 

nafiz zekasile, ameli malilınati diki: "Bunlar çok güzel, çok cek bir delil tctkil eder.,. rr ~~ı' ~zatislr ._anab' ır . me ... ~sun/ hanın üçüncü kıraatine ge'iilmesine maması gayesının takip '".-.4 
le bende çok müsait bir tesir bı iyi. St-Poulus'le diier havari- rı:uua ". a e ~ ın!nın ::"! e karar vermesini iııtiyccektir. Arada te bulunduğunu beyan etJll7 

~=;ıı::~:~gu;~:~:~:~ r;;,;:~rş~i:~~~~ Batan bir vapur sanp:e~t~ ~~~ ~ğıecl!e!::~ ~~.dar ,_ ... ,. agradrgını goruyo- ~:~.'.'.::~d:::di~·~:rin h;:ı,= Fransız akadeın~ 
b . . d d' ki to ları defetmek için •bir ıbar ATİNA, 22 A. A. - Tatra - M B t tarafından . Londra, zı (A.A) - Talebe için den mütevellit müşkilitt bertaraf e- PARİS, 22 A.A. - F.," 
ana proıesın en uzun uza ıye z ... · ouya ven- mecburi tahsil haddinin ıs yaşına ka d~cek bir tesviye_ sureti bulmak için akademisine bugün şair v~f 

bahsetti. Siemens'in tasavvurla daık seltz suyunu varzlannıza namındaki Macar vapuru Seri- len ve buğday spekülasyonuna dar çıkarılması hakkındaki Liyihanm hüklımetten tabsıoat almayan mektep ~~~ı Focha halef ıaıı"" 
rının ta:haklruk edelbilmeleri i- teıxl.!h ederim.,, fos yakininde batmıştır. Tayfa- müteallik bulunan istizah takri Avam kamarasında müzakeresi esna- !erle evvelce girişmiş .oldufu müzake . M ... ""F'. ,. 

0 ~· 
cin on altı senelik müzakerat (Devam edecek smdan 8 kişi -uımuştur. rini müzakere etmiştir. smda amele frrksı azasından M.Scurr relere d•vam e<lecektır. 1 şal Petaın ı kabul edec __ -········ ~~-~~~~~~~:~~~!~~::r:::::1 selesini bir tarafa-bırakarak-ı::- rettüp eden vazifeyi· yapmak -hat mesclesi!e me~gul-dlmağa cegiiıi kesfuniektedir._--. ~ 

1 l ; : talyanm böyle bir teklifi neden içindir. Yoksa Fransularm * başladığı bildirilmektedir. Mec Fakat nihayet bu taflb "rl. 
ir ir ir H:ı!taJ~kS:yası!cm:ıl •*: ortaya sürd_üğünü tahlil etmek veh~üm ettikleri gibi entrika !is, Quinones de Leon tar~fın- ti ı;heı:ı:ıiye~:.i o~akla !Jeıııf 

•ww _ ------------------------ le meşguldür. Fransızlar, 1tal- çevırmek aklnmZdan geçer şey dan hazırlanan rapo:U tetkı.~ ve rutıı:ı bır meseledir. A~ıl V~ * 19
- --- yanın siyasi teşebbüslerini sü- değildir. müzakere etmektedır. Tabu bu retlı mevzu A~a~y~a ıle J3~ 

Hafta arası Cenevrede iki mti zuu babsolan bu mesele, Cenev Hariciye Nazın Curtius, bu iki kfuıetle muhakeme eclemiyorlar. * * * müzakere esnasında bir takım t~n arasındakı ıhtiliiftır., ı11"' 
tıim içtima oldu: Avrupa Birli- re teşkilatına ilhak edilmişti. devletin de iştirak fikrini ilti- Asabiyete kapılarak çocuk gibi Akvam Cemiyetinin iç- temenni yattan başka bir söz ttlafm o kad~ hararetlı 1't! 
ği koı:nisyonu içtima etti. Ce- Bundan sonra da Cemiyeti Ak- zam etmiş. Sonra İtalyan Ha- şeyler y<'pıyorlar. timaına gelince; bu defa- söylenemez. Konferansın. içti- kerel~re ze~~ olması ~ i 
miyeti Akvam meclisi içtimala vam;;ı mülhak bir komisyon şek riciye Nazın Grandi daha bü- Dünkü gazetelerde cıkan bir ki içtimada ba lıca şu mesele- ma tarihi hakkında heniız bu yor ki, ıneclisın b1;1 ?efıı ~,I 
rma başladL Ehemıniyet itibari linde faaliyetedir. yük ısrarila Rusya ve Türkiye- telgrafa göre nihayet komis- lerle iştigal edileceği anlaşıl- dakikaya kadar bir habe~ _?'Ok- maın.a A~nan Harıcıye ·ıceıı• 
le şü!?~e~iz. c:;emiy~ti ~am İşte bu ko~isyon hafta ara- ~ ?.a~leri lüzumunu ileri yonRusya ve 'Türkiyenin de da- maktadır. . tur. A1manlar, içtima gim.uniın Curtıus nyas__et edecek 

1 
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mecI:~ının ıçtı~~ı dıgeırıne ta- 51 Cenevrede içtima etti. Üçü surmuştur. vetlerini kararla~ırmıştır. Ge- 1 - İhzari tahdidi teslıhat n;ıümkür;ı mertebe .Ya~ hır ta- many~nın ~~akası ~o.ıar ı1' 
kaddum e~ı:_~ .l~dır. Fa~t Başvekilleri, on altısı da Hari- Cenevrede söylenen nutuk- lecek içtimaa bu devletler de k~nferansının. ~J?Or.11 ve u~~- rıhe konulmasını ı~tıyorlar. Se yasetı İngt,lız Hancıf tir· 
~vrupa B~r~gı ıçtım~'. C~ye ciye Nazırları tarafından tem- !ardan ve Fransız gazetelerinin iştir.ık edeceklerdir. Mesele bu ~ı kon~ez:ans ıçın ıçtıma tanhı- n.e ~n~ndan evvel. ıçttma etme- Henderson a terketm ş 
tı Akvam ıçt:maından uç~ ev sil edilen 27 devletin iştirakile neşriyatından anlaşılıyor ki, bu şekilde karara iktiran ettiği bir '1ın tayını. sını ısttyor~ar.. J?ıger taraftan Almanya Cemiyeti A~"°'eı 
vel .toplandı?ından evvela bu- aktedilen içtimada bermutat, teklif FranSI2!1arı fazlaca hid- sırada kendi hesabımıza şunu 2 - Almanya ile Lehistan gelecek senenın ılk baharında gönderdiği iki nota ile. Sı~ı" 
nu ızah edelım: Avrupa devletleri arasındaki detlend.irmiştir. Fakat gariptir söylemek isteriz ki, Avrupa arasında Lehistandaki Alman olması hakkında da bir meyil ~ Koridordaki Ahnan ekli ~I 

Avrupa ittihadı komisyonu, teşriki mesainin lüzum ve fay- ki hiddetin sebebi, Türkiye ve- Birliği kongresinin ic;timalan- ekalliyetler hakkında tahaddüs vardır. Konferansın büyük kü- ti hakkında reva göciiletl ete 
her vesile ile bu sütunlarda i- dalan hakkındaki beylik sözler ya Rusyanın içtimaa davetin- na iştirak etmekliğimize lutfen eden meselenin tetkiki. çük bir; 11;eticeye va~ası, içti: mclelerden acı acı şiı:aY ıııP 
zah ettiğimiz veçbile, Brian - söylendi. Fakat ilk celseden iti den ziyade davet teklifınin Al- müsaade etmekle bu muhter-em 3 - Liberya Cümhuriyetin· ma tanhı sıralarmdakı umunıı miştir. Alman yada efk8!1 ir.' 
chn Avrupa Birliği hakkında haren tebarüz eden mühim nok- manya ve İtalya tarafından ile- hey'et bize fazla bir şeref bah- de esaret meselesi hakkındaki siyasi vaziyete tabi olduğundan murniye bu defaki cencVfC

11 
Cemiyeti Akvamdan ayn vücu- ta, Cemiyeti Akvama dahil ol- ri atrlmasıdır. Almanyanın ve şetmiyor. Nihayet kendi vazife rapor ve bu mesele hakkında ne bu tarihin asabi bir hava esme- maında Almanya nartl~;J'. 
de getirmek istediği teşkilat mıyan Rusya ve Türkiyenin de bilhassa İtalyannı her hareketi sini teshii etmiş oluyor. Bizde yapf!acağı. si muhtemel olan günlere isa- yük bir muvaffakıyet ıcaı;;{ 
projesinin istihalesidir. Son Ce içtimaı!ara davet edilip edilme- arkasında gizli bir maksat se- iştirak etmeğe karar verirsek, 4 - Afyon meselesi. bet ettirilmemesi her halde fay- cağına o kadar inandıril tı~~ 
rni~e? ~':aın h~~'eti. tımuıni- meı;n mesel.esi .. olmuştur. Bri-ız~n ~ransl1_. esas itibarile_ dave- Y_airı;1 ~kta·s~ ve mü~eme- İki günden_ J:ıeri ge~eı:ı te!- dalı olur.Yalm:ı: mese~e,bu a~abi ki, bu .~uvaff~kıyet ıab:Y'~ 
\'esının ıçtımar ırnırlennd,. mev and dan sonra soz alan Almaıı tuı luzumlu olmı olmadıe:ı me- tın amılı sıfatıle uhdemıze te- ı:-raflarda meclisın tahdıdi tesh- havanın ne zaman esıp esmıye- etımedıgı takdırde Allflll 
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• • • 
Tütünlerımız harice nasıl tanıtılacak· ? 
Vilayette ] Açıkgöz Tütünler 1 Bt!lediyedtJ 1 Tevkif at Vergiler L ~Jahkemelerde 

Bir komisyoncu Hariçte nasıl rak 1 Bu ne iş? Emniyeti umumiye Kaza~ç:;;s;kkafat iki tahliye 
gu''mru"kte lam edilecek? . -- müdirinin beyanab ve veraset Ü k ft 'k' . Belediye namına . . . ,. ç mev u an ı ısı rta İktısat vekaleti Turk tütünle Ankara, 22 - Adanada firari l d tad l t 

eremliler 
ve yumu l pmış . . ak . . . h k d l d l bel .. k d" . vergı erın e ı a tahlı'ye olu d ne er ya rıni harıçte tanıtın ıçm ne gı a l O an ıran ar A ul a ır mesellesmden dola- . . • . O U 

r tatlı dağıtılacak İstanbul gümrüğünde mühim bi vasıtalara müracaat olunaca- . yı yeniden bazı tevkifat ve istic ".ergı ~dil~tıru.tetkı~ . eden Agopyan hanı faciasında te-
V r M . . B . d"" ıh b" d 1 dırıcılık meydana çıka- ğını İstanbul ticaret odasından Belediye namına bazı kırnse- vaplar yapıldığı buraya gelen M_~lıye_ mu~ettışlen ~ey ~tı, ba_ş seyyüp ve ihmalleri görüldügü 

il. a 
1 uhıddın eyı un ~ ır 0 an Ana tas ı"sıını· "nde bir sormu~tur. Tütünlerimizle ha- )er tarafından yapılmakta olan malumattan anlaşılmaktadır . ,mufettış Nazım Beyın nyasetı . . Ih h"kim" k ri1 t k"f 

Ye müdürü Ali Rıza Bey Zlya nlmıştır. s ~ . . . . ı d 1 ak k · ıçın su a ı ara e ev ı t d . . •. 1 · . gümrükten riç memleketlerde rekabet ya- bazı yem dolandırıcılıklar mey Bu hususta Emnıyetı umumıye a tın a tep anar azanç vergı- 1 . 1.. . ... 
1 

E .
1 , kke erek vılayetm sıhhı 1yş e~ Rum ~o~syoncu kilo adedini pıldığını gören oda, Türk mah- dana çıkarılmı ve tetkikata müdürü Tevfik Hadi Bey: si projesini gözden geçirmişler- yenne_ 

1
uzu

1
m gorube? d 'mi 1 ve 

.a ında görüşmüştür enı geçirdığı eşyanın . b" 1 · d 1 k d" B ·· b ti 1 orgı ste yanos ıra er er ı· . . . . · _ Jd au anla ılmış sulü ve sigaraları içm ecne ı baş anmıştır. Bıı dolan ırıcı ı - .. _ Mesele esaı itibarile Adliye ır. u muna_sı;, e ~ yapı~ ve 1 k y . b" k .. d _ 
~e ıçınde yem dıspan.serler a az yazmak~ 0 u0 

• uJn so- merrJ!eketlerde rekJam yapılma lar muhtelif şekillerde yapıl- ye intikal etmiştir. Adana müstan- yapılacak tadılatı şoyle hulasa ; ?ra k"tru dır tç ~n ~· 
·~ acaktır. Bakım evlen de tez- tır. Bu. komısyon~~ ısı:ı k k smı zaruri görmüştü. Oda tica- maktadır. Bir takrmları mesela tikliği tahkikatı yapmaktadır., edebilirim: en tev ı ane e b_u unma ta .. ır 
ıt olunacaktır. Gerek sanator- nuna bır. de _ _R~.ısm'.. t: r::k ret raportörlüğü Parlste en bü- belediye tarafından esnafa veril demiştir. Sınai müesseselerle ihracat ~~- Maznunlara ~t e.vrak .. dlln 

• OIJ1da ve gerek Cerrehpaşa ve kendisiru 1:'urk gı ı gı;ıs. :f 1 yük ticaret mecmuası olan miş beş kuruşluk makbuzları • • • eşyasından alman vergi ve dahi- o_gl~~en son:a ~eş~c.ı mustan-
:apa~iyonun~a fazla yata~ is?y~rek bır ç?k ye~len_ ıg o~c~~ "Revve intemationalle des ta- ellerine geçirerek bunları 150 Antakyadan yazılıyor: Ne gi li muamele vergisi tamamen kal tik~ıg~ tevdı ~d~l"?ışt~.r. 
er dıgmdan hır çok ~cremlı- mıştır .. Sahtekar. 0n;'~~ı tır bacs,, ismindeki mecmua ile mü kuruşa illl~ğ etmekte ve kendi- bi sebeple şehrimize kaçtığı he drnlacaktır. k. stıntak haki?1'. dun geç v_a-

ıcle Yatın!lamaın~t~! dıs~an;.er nun e~den ves~k~sı ao~da ~ tabık kalmıştır. !erine memur süsü vererek öte- nüz a:dlaşılmayan Ahali fırkası Mükerrer sigorta ile hayat tiıt maznunları ıstıcvap etmıs 
u!ia~tan tedaVl go:;eb_tek~ ~e vaki1:t~n _ber~ u ~- tahkik Memleketimizde yetişen tü- kine berikine vermektedirler: lideri Abdülkadir Kemali bura- sigortalan da diger memleket- ri . . . d E T 
in ar an _muht;a~ 0 h ır b a ru~te suı ;tım~ Y~P ı;:cunun tün ve imal edi!len sigaralar hak Bir takımları da ellerinde yem ya gelir gelmez ilk işi olarak !erde olduğu gibi vergiden istis- ttv~~:ap 

1 
.. netıces~~--~ .. mı ın 

~eremlıye vılayet .. ~s~ ~ e~ı~kte ır .. . omısyod n geçr: kında mezklir mecmuada daimi numaralar olduğu halde .evler_e başındaki şapkayı atıp fes giy- na edilmektedir. ' h kk 1 de uz~ g~ruiZuş . ';: 
- nın muayyen gun e:ın e gumruk reSttU?,1 ~e~ e . ve muntazaman rekiam yapıla- müracaat etmekte ve tallık edı- mek olmuştur. .a .ın. a tev . muze eresı c 

_ag, Yumurta ve tatlı verılecek diai mallar muhim bır yekUna ktır B hususta lazım gelen len numaraları bedeli olmak .. . . Fakat sigorta şirketlerile sılmıştır. Yorgı İstelyanos ve 
r "ı· • ı ktadır ca · u n Abdulkadır Kcma!lı bu hare- bankalar idhalat işı· yapan mil- çırak Yaninin hSdisede he h · , ba ıg oma ' . v tahsisat miktarı inhisar idaresi üzere 25-30 kuruş gibi muhtelif d h Ik . . .. . .. .. r an 
ısırcia ikamet meselesı KomisyoncununNe!ındenkitte- tarafından tediye edilecektir: ücT"etlcr istemektedirler. Halbu ketile, ora-~ me~c~t . a ı m~~ esseselerde muamele vergı51 P. bır tcseyYlı~len gorulemed• 
M . sikası alınmıştı:.· .~ va .. ~ Bu neşriyatın tütünlerimiz için ki numaralar be!lediyece ücrete nun edecegme bılakıs gençligı aynen ipka edilmektedir. gmdcn kendılen serbes bırakıl-

ila ısıkra g~de~ tebaambeız~. b~ beri bu yo!da ~ktd~lsuıktıstı çok müfit olacağı kuvvetle tah tabi olmayarak yerlerine kon- kızdırmış ve sfokaktan geçerken Kazanç vergisinin yeni şek- mışlardır. 
rı cndılerme on ş gun al yaptıgı tahkik e ı me e- . . d" T"" ""nl • . n· - . d çocuklar tara ındaıı taşlaıımı~- r .. b "b" 1 S ht . rt l en f 1 "k . . ··saatle rn . .• ""k mın edılmekte ır. utu cnmı- muştur. ıger bır kısım a ev, tır Vaziyetin çok fena bir şekil ıne gore eyannameye ta ı o a- a e sıgo acı ar 

eri~zd~-ı. ~et~~~ ~u tmiş- dir .. K:omısyo~cunun. :~ru 1 zin muhtelif cinsleri yaprak ve dükkan gibi müessesata ellerin aldığını gören Aıbclüllkadir Ke- cak miiesseseler, şirketlerle bü- Asikürasyoni cenerali is-
lerdi eV~!~m e~ şıhaye etetki- resmını ve~e en ~eÇlrbaıgliı_rnal sigara halinde renkli resimle!' de makbuzla müracaat ederek mali Antakyadan kaçmaktan yük müesseselerdir. mindeki sigorta şirketi namına 

r. ı ayet uu ususu lar mühim bır yeküna g 0 - d d"lecek bel d" · t h ·ı t 
ke başlamakla beraber Mısır q~ bu mecmuaya erce 1 e .ıye namın": vergı a 51 e başka çare bulamamış ve Antak Serbest meslekler, vergi nok- bazı e\ı:ıeri yanmış gibi göster 
Otısoloshanesinden sormuştur. maktadır. tır. .. .. mek ısternekte~ırler. Bu doaln- ya civarında bir adaya gitmiş- tasından derecelere ayrılmakta,. mek surP.tile 100 küsur bin lira-
., k 1 d"" alı· mu • d h ti. Avrupanın buyuk merkezi~ dırıcılıkların hır şebeke tarafın t"ır avukatlar ressamlar ve küçük lık ihtilas yapma1':la maznun 
'"ısır onso osu un v T caret o ası eye . d · • ·• • · · • ' 

Vini F zil B · · etle Mısır 1 r.Jlde aynca aımı serguer açı dan mı yoksa ayrı ayrı kimse- Oradan da sesini duyuramı- seyyar e~naftan alınan vere;ilf'r Kazaret<> biraderler hakkında 
hiikuma · 

1
• eb}'.~ zlıyab~r kanunu İstanbul Ticaret odası idare rnası hakkında tetkikat yapıl ler tarafından mı yaoıldığı araş yacag" ını anlayarak Halebc gec- bu smıflann lehine olarak tadiİ dün ikinci cezada karar veril 

etının oy e 1 
• •· •• f kalade akt d B h ta 1 W tırılm kt d • , · ·· -olmadı - h b rin doğru o- hey'etı pazar gunu ev ":' a ır... u ~sus. rı:a ıa. 1 a a ır. miş ve yüzelliliklerdenRefik Ha olunmaktadır. mış ve bliyuk Kazareto (5), di· 

1 Gım ve a e . . b. · ..:-~ yaparak bazı hususat •ıcaret mumessılle r ::le dırektif F'l d kk d · · ül" "ka · · · · · • • 1 h ahk" 1 aınayacağım söylemıştır. ır ıç ...... = ' .. d . . . ı m epolan ha ın a lıtten bır m a t ıstemıştır. Musakkafat vergısı kanunu gen sene apse m um o 
Maamafih böyle bir şey vaki müzakere olunaca~. k gon erı1mıştır. • Fakat Refik Halit bakın Abdili münasebetile v11kua gelen bazı muştur_. _______ _ 

olduğu neticede anlaşılırsa ay: Müzakerat .hafı ola~ ur .• Tasfiyeden feragat edil- takyıdat kadir Kemaliye ne cevap veri- yclsusluklar da göz önünde tu-
nı Şekilde mukahc'le edilmesı Esnaf cemıyetlerıne aıt mesini isteyen şiketler Belediye, Agopyan hanı gibi yor: • tularak mükellef lehine ta'1i15t Yetim mnaşı 
lllllhtemeldir. rapor . . . . facia'lann bir daha olmaması i- "- Sen eğer mefldlre ugrunda yıınılmaktadrr. Erazi vergisine 

B l . • f .. akıp Evvelce tasfıyelenru ısteyen çin filim ticarethanelerinin ne ..atandan u%3klaşmıg olsaydın ıe- . • tetk•k ed·ıen son şekle 20-45 yaşında 2 bin kız 
eyanname er ışı .. Ti~t _oclas~ esna mur. bazı şirketler yeniden İktısa'- gibi yerlerde bulunacaklanna ninle anlaşmak isterdim. Fakat aen f~ınce~r . ~·kta~ iı;letilmeyen t f t b' tu 'd 

Zabıta nizamnamesine gore !iği şeh'.ırnızdekı ~f cemıhe~ vekaletine müracaat ederek tas dair bir talimatname hazrrlaya ihtiraala kabına sığamayıp patla- gore.dv gı ltı; kt drr as ıyeye · 1 tu. U 
hususi hastaneler, h~s~~i. mek- !erine aıt mufassal bır rapor. : fi yeden feragat ettiklerini bil- cak bu gibi yerleri sıkça teftiş yan ve bu suretle buralara dü~en erazı e aza ma . a · . Haber aldığımıza göre zat 
teplerde müstahdemını ıçm be zırlıyarak halk fırkası teşkilat dirmicJerdir d • k . bir adamsın, seninle ne konuJa- lratsız arsalar ıse vergıden maa~'an muhasebeciliğince ba 
'' d" • · takd" tm" tı" r · e ece tır. · · edil kted" 1 b d 1 20-4 Janname verecekler_ "'.· hey etme ~ e ış · . Vekalet va2Jiyeti tetkik etmiş yun . ., ıstısna me ır er. a an llijlaş a an 5 yaş ara· 

Otelci_ll'.~ ce_miye~nın tı:ya~- Rapor~a cem!yetler adedi ve ve sui misa!l olmamak için bu Müstahdemın idareleri Veraset ver~isi projesi kon- smdaki kızlardan şimdiye ka-
~mclen. uzerı~dekı r_es~ mu- bunlara aıt malumat vardır. şirkelerin tasfiyesinde ısrar et- Hususi müstahdetnin idareha Lisan dersleri greye verilmiştir. Kazanç kanu dar tasfiyeye tabi olanların mik 
hUr tah~ikatı bı~e~~ştır · - Vapurlanmızın tiğini bildirmiştir. • nu biter bitmez ı;ıra Ver:ıset ve tan iki bine baliğ olmuştur. 

Otelcı'ler cemıyetının sattıgı , , Afy k . nelerinin vaziyet!len hakkında Sa k nl 1 kt" Mahalle heyeti ihtiyariyeleri 
beyannameler de maliyet fia- karentınelen on omısyonunun belediye ı;ubelerince tetkikat Liselerde rok ehem- yrm anu arma ge ece ır. tarafından tanzim olunan ya.ı.:ıs 

ı1 kt . a· R k b"l .. " tındcn fazla ise defterdarlık ka Şimdiye kadar uğradıkları raporu yapl "';a aalnı ı. Bu ~lı muSe~- mİyet verilecek }' • d" }""" ma ilmühaberlerindeki mühür 
ıan . . 1 ak . sese enn y ız eyog u ve ır lzmir po ıs mti ur ugu bad ka k k 1 .1 ç vergısı a ac tır. • her iskelede karentıne muame· Cenevrede toplanmakta olan keci mmta.kasında bulunduğu Lise talebeleri lisan derslerin ema za ayma am an e 
ICaragümrük nahiyesı lesini tecdit etmeğe~ecbur olan afyon kontrolu ihzari komisyo ve adet!leri on dört olduğu tes- . Ankaradan alman haberlere nahiye müdürleri tarafından tal 

F . 1 . ·ı· vapurlar hakkında tıcaret odası nu mesaisini ikmal etmiştir Ya b" d"lm" t" D . • .. den pek zayıf çıkmakta v~ lise, göre İzmir Polis müdürü Ömer dik edilecektir. Zat maaşları 
\> atih kazası nahıye er~e ~~ bahri ticaret raportörlüğü tara- kında hazırlanan rapor C~mi- ıt e ~ ış ır. ta~~~ encumen- mezunları arasında hususı ola- ı Bey, Emniyeti Umumıye Baş- muhasebecilii;;i tarafından ayrı. 
ı eten Karagümrü~~ .~eş~ ~ .;: fmdan yapılmakta olan tetki - yeti Akvama gönderiİecektir . ce.!_u d ususta e at yapıl- rak lisan öğrenmiş olanlar an- müfettişliğine tayin edilmiştir, ca kontrol ·edilmeyeceğinden 
en nahiye müdürlugune . ~. ~ 1 

kat hitam bulmustur. Komisyon bazı hususatı tahtı m ta ır. • cak yüzde iki nisbetinde bulun Malı'.lm olduğu üzere Ömer Bey maas sahipleri yoklama ilmü 
Ydc vekaleti sicil miimeyyı gBın Sahilleriınizd~ işlemekte o- karara almıştır. Türkiye ve Ja- Darülbedayı· nasıl idare maktadırlar. Bu itibarla Avru- rahatsız bulunmaktadır. Bu se- haberlerini mensup dlduklan 

en mu·· t f" Ahmet Numan · • dk ah il .. d ri1 tal b be ı k d" · ·· · k k k ı kl ta . s a 1 . • ı Türk vapurları her ugra ı - ponya komisyonun ihzari içti- l k? paya t s e gon e en e e- p e en •sıne uç ay mezunı- az;.ı ayma am ı arile nahiye 
l~n edilmiş ve va_:~e~ı:ı_e bı~f" ı: iskelede karentine muaın- malarmda reylerinı istimal et- O unaca !er uzun müddet vakitlerini sa- yet verilmiştir. müdirlerinden tasdik ettire t; 
lıka~tır. Nahiye katı~~~~e; lesi yüzünden vakit kaybetmek mediklerinden bu kararlar iki Darülbedayie verilecek vazi- dece lisan öğrenmeğe tahsis e~ İzmir Polis müdürlüğüne, !erdir. ;, 
ta . mt;mu.rl~~ . r te idiler. Yapılan tetkikatta bu hükilmet hakkında muteber de- yet ve mü~ssesenin yeni tali- mekte ve memle~ete a~detlen/İzmirde teftisle mesgul bulun- Maarif bütçesi ı:, 
tnYın edilıniştır. Nuf_us ve ?ı~~ yenelerin lüzumsuz olduğu ğildir. matnamesı hakkında müraka- bir müddet geçıkmektdir. Bu ıruıkta olan Fmni~t Umumiye 
Sa~rlarda .~er~~tı ~yı~:;~ ~:şılmıştır. Çünkü her !ima? Cemiyeti Akvam meseleyi be enciirr_ıenince .tetkikat~ de- vaziyt son zamanlarda Maarif Bafmüff'ttisi Fevzi Bey tayin e- İstanbul maarif eminliğine 
kcıi b.Kara~ pol~ . itti dahili şehirlerle otomobil ve saır bu ay sonund~ müzakere ve v~m ed!Iı:_n.~~ed_ır, Encumen vekaletinin na.ıan dikkatini cel dilmi tir. Ru husu.~ta re~men merbut maarif idarelerinin büt-
ha;; ı~as! ~ahı ye ı:_ner .en mm- vesaitle daima hali temasta bu- tasdik edecekbr. nıhayet ıkı u_ç ~ç~~a daha yapa betıniştir. VekaJet bunun sebe- hf"nüz bir is'ar yoktur. Ma~ma- çelen mülhakattan gelmiştir, 
taka~d~mışt~. ~ah;y~~edile- lunmaktı.ıdırlar. Odanın bir senelik c:ık ~e ~~::~sın.~ ı~~ı e~e~k- bini tahkik için, şimdiye kadar fih bugünlerde gelmesine inti- Maarif eminliği bunları tetkik 
Ccltf a ya m a es . Badema, vapurlar yalnız i1it faaliyeti tır. aı_:u ayım . ın ogru- takip edilen usulün ne şekilde zar olunmaktadır. ettikten sonra vekalete gönde. 

ır. v son i~J<elelerde karentinemu- 1 b 1 . od -• bdan b~og~ya beledd~~ey.ed mbc:,- ISiah edilmesi lazım geldiğini recektir. 
D Gazi 1 • tab" tutulacaklardrr. stan u tıcaret ası umumı ut ır muessese 1gen e .,,e umumi müfettişlerden sormuş- Fuhuşla mücadele I • a 'ita muallim'er 

arülfünunda ~\:~ı~: vap~ırcnlarımızı mem- ~tibi Vehbi B_. ?d~n 1930 fa- diyen:~ h~ayesi :ııtın~a ol- tur. Sebep anlaşıldıktan sonra Fuhuşla mücadele talimatna Son zamanlarda havaların 
Hz. nı'n resimleri · · · alıyet ve mesaıs r.e aıt mufas- mak uzere 1dare edılmesı hak- \ı"san dersleri cezri bir şekilde · · k b"r surette tatbı"ki- fena gitmesinden dolayı bı"r ço'· nun etmıstır. b" h ı1l k d k d "k" d M mesmın sı ı ı r 

D G . ,'. k w d sal ır rapor azı ama ta ır. m a ı ı cereyan var ır. a- slah edilecektir. d d"I ekted"r Zabta" muallimler hasta olmuşlardn 
...,. arülfünun Emaneti an Tvr ocagın a Bu raporla odanın alakası yok- amafih mürakabe encümeni be-

1 
Al"k d 1 ted . ttaki bo- nahel"kevambe"lhı m . 1

1
: 

1

1 
1
• v 

o;azretlerinin Darülfünunu zi- k f İ k"l . ,.,_ d" b b" .. a a ar ar nsa ... ıye ı assa gız ı yer en azifesine gelıniyen muallimi~ 
Yar 1 . on erans tur. ktısat ve a eb mezkur ra- le ıyeye mcr ut ır muessese ki • al Id b lmak • yerine tayın' ed"l ek kil ., 
· et erı esnasında çekilen re- ·· k "mda poru Vehbi Beyden hususi su- halinde idare edilmesine taraf zu ugu Y. mz u~u e u : arayor. 1 cc ve e "~ 

8ıınI~rden 9000 adet bastırarak Dün. akşam. Tur ocarg ın- rett~ istemektedir. tardır. tadırlar: Halen. lisan derslen Halbuki l~bulda, bilhassa ay müd~etle _ücret verilmediğin 
li'ııkültelere tevzi etmiştir . müderrıs lsmaıl HaltJı:ı t~ 3! K b. . . E b' kt l muktedir muallımler tarafından Beyoğlundaki bar, lokantalarda den bu ışe kimse yanaşmamak. 

Ü . . dan bir konferans venlmı~tır: am ıyo vazıyeti c?e ı ı !11~ ep er • okutulmaktadır. çalışan bazı ecnebi kadmlarm tadır. • 
nıfiye ne halde? Üç talebe daha gıtti Osmanlı bankası direktörü muallım.ennın kongresı Maarif Vekaleti badema Av- gizlice fuhuşla meşgul oldukla- lta!ya sefaretinde yangın 

h Dün borsada düyunu muvah- .. ü talebemiz daha tah- diin konsorsiyom heyeti reisi Pazar günü ecnebi ve ekalli- rupaya göndereceği gençlerin li rı anlaşılıyor. Zabıtai ahlakiye Dün akşam saat 8 de Beyoğ. 
b_ade muamelatında fevkal~d~e . ~ p ç ·se gitmişlerdir. Nurullah Esat Beyi ziyaret ede yet muallimleri kongrelerini ak sanına dikkat edecek ve her ta- bu nevi kadmları şiddetle takip !unda İtalyan sefarethanesinin 
ır tebeddül olmamıştır.Ünıfiye sıl ı:. ar~iyetlerine binaen rek son bir hafta zarfındaki tedeceklerdir. Kongrede ders üc lebeyi bildiği lisana göre bir edecek ve garsonluk eden kadın üst katından yangın çıkmış i11e 
İk~ üzeri 98 de kapaıı:ı:nış~r. h 5~. ~ar~et etmiyen iki ef. kambiyo vaziyeti hakkında bir retlerinin yükseltilmesi mesele- memlekete yollamıya çalışacak !arın namuskar olmalarına e- de derhal söndürülmüştür. Za. 
:erlin 930 muamele gormuş- b~::re ideceklerdir. saattan fazla görüşmüştür. si de görüşülecektir. tır • 1 hemmiyet verecektir. rar cüz'idir. 

. g - --- -- - - ~-- -- ---- - 1 ------· --- - -=-c· .- _ __ - -- . - -. -- --d ğiştirmiş .Ailmanya~lekesi olanlar da var, dahili ida olacak ve halk tarafından inti- temsil meselesidir. Guya büyükjdık: Romanya ile Lehistan ara- nesinde imzalanan itiliif beş sC-
b·emıyeti Akvamdan çekil"';e~ı 5~1 -~ etleri 'arkasındaki relerinde tam istiklale yaklaşan hap edilecektir. Hükilmet an- bir salahiyeti varmış gibi bu larmda bir itilaf imzalamışlar ne içindi. Şimdi müddeti biti 
r~!e mevzuu bahsolmakta ıdı. n~li :.!~siaı izall etıneğe bar lar da vardır. cak ?er .iki me~l~s.in sülüsan. m~li.~e ehe~!yet ~erili.yor. dır. l?timaI _ki, A~ ~~~grafı- yor. Bi~enale~h tecdit edilmi 
lıa kat son zamanlarda suk.u~ famı ır. Yani Almanya Cem_~: Konferansın en çok meşgul eksenyetı ademı ı~at beyan Musl_wn~ar, n~f~s nısbc~e nm bıze bildirmek ıstedıgı ~ava de~e.~~ır. A~ı ~-anda t~v~i 
tıfya.le ~aha! _bırakmam~ ıç~ · ~kvama giderken tedafw j olduğu mesele, konfederasyon ederse sukut edecektır. temsıl edılmek ıstıyorlar. Hınt dis bu idi de telgraf tellen a- e~il?ıgı de bıldınlıyor. İtılaf 
y uh~ ~~ nebce eld~ ed~lemı: h~tı . ete atılmış oluyor. Her hükilmetinin şeklidir. Tesbit e- Bu teşki!latın tatbikatta na- liler buna razı olmuyorlar. Ve! ı rasında· karıştı. Filhakika Ro· gı~lı. dlmakla beraber, ahkamı 
k ccegı so~cnm~kted!r. Fılhakı hırl~~~zı münakaşalardan son dilen proje~ şudur: Hindistan sıl tecelli edeceğini tahlil et- hastl henüz ortada ne fol ne yu 1 manya ,Je Lehistanrn aralannda ası kar de~ecek k?dar ~arihtir. 

a da ~azıyet böyledır. a be da Cemiyeti Akvamca valii umumisi bir nevi hüküm mek için bu kısa icmalin sütun- murta Y.Qk iken Hintliler ile 1 bir mukavele imzalamalan daha Roman~a ıle L~hıstan bır nok-
l L~hıstan Hariciye Nazırı Za ~ ~':rzda halledilmesi muh- dar vaziyetindedir. Valii wnu- lan müsait değildir. Şunu söy- müslümanlar arasındaki mev- vanttir. Fak<lt bu mukavele ye- tada mu~· .. ~r~kt_ı~~er: ~usyaya 
eskı, Varşovadan hareket et- s Jd" . Bir komisyona hava- mi, hükilmet teşkillini bir nazıra ilemek kafidir ki, konfederas- cl't ihtilaftan bir ihtilaf daha ni bir itiJaf değildir. Romanya karşı. Bıldırıldıgıne gore, bir 
:~en evvel irat ettiği bir nu- :em~-~~k suretile.... Harbi u- verecektir. O da konfederas- yon idaresi Hindistana kendi katıldı. İşte yuvarlak masa mü- ile Lehistan, biribirine beş Sf'ne harp zuhurunda Lehistanla Ro 
iti Leh~~an~ Cenevrede ta: ~~: e iştirak ctmiyen bazı ;:on hükfunet;~ni te~kil .e~ecek- ~~kadderatııı_a hakim olmak zakerntırun yuvarlak hesabı kat evvel, ı 92~ sen_esindenberi bir manya orci~larının . ~usyaya 
ı P ~de~e~ı tabıye h~kında bı d 1~ ·n vazı tebaalarına ye- 1 tı.. Yalnız Mudafaaı Mıllıye ve ıçın atılmış bır adım olmaktan isi... mukavek ıle baglı bulunuyor- karşı ne ~ek_ılde tes:ıkı ınesai 
'-~• bır fıkır vermektedır. Zales- ~vb. . en ktı Hariciye Nazırları doğrudan çok uzaktır. Belki de ric'ldir. E- • • • !ar. Bn, Lehistan ile küçük iti- edecek len bır asken mukavele 
" 1 Ye g·· J Alman ekal- nı ır ış çı · • li" • f · · · · • · ·ı t h•t ci"I "t · B .. •· b l" ore, mese e * • • dogruya va ı umumı tara ın- sasen Hmt mıllıyetperverleri Atina garip garip haberlerin J~f 11rasında bır ırtıbat temini 1 e e~ 1 e 1 mı şır. utun u 

. ;Yetle~iıUJ:ı h~ukunu muhaf~- H~ d" verilecek idare dan tayin edilecektir. Yani bu bunu hissettiklerinden konfe- membaıdır. Hafta arası bu garip icin imzalanmı bir mukavele a~keri mukav~leler de 1894 sen 
,1~1~ndışesı degi'l, hudutların 

1
ta- ,_,,. 11.1 ı~anka eden konfe- iki nazır, diger kabine azaları ransa iştirak bile etmemi lerrli haberler cümlesinden bir hava- idi. Cünkii ına!Cımour ki kürük sınde Rusya ıle Fransa arasın 

ı ıd" v ·ı b" ·h · ı Za es <ıe,.;<1nı muza ere . · ı · • ı · ı k • k 
k. dır. e ag e 1 1 uma " L d d saı"sı"nı· bitir- gibi medlıse karşı mes'ul olmı- Netice milliyetperverlerin bu di~ karsısında daha kalmıştık: itilfıf devletleri , Romanya Yu- la ımza anan as erı mu avele 
·ı 0 - ·· 1.. . F ızlann rans on r::ı a me .. · . · ' • · b" k · "b"d" F bu gru soy uyoı.. rans .. d" A 1 1 r ki Hindistan yacak, valıı uınumıye karşı mes hususta ne kadar haklı oldukla- Rusya ile Romanya anla ıyor- goslavya ve Çekoslovakyadrr. nın ırer opyesı. gı ı ır. : ra,ı 

h meselede Lehıstana muz_a- . ı: n aşı ıyod"l bük" ,.._et ul olacaktır. Hindistan konfe- rmı gösteriyor. !ar. Tevfik Rüştil Bey de iki Bu itilaf Fra 1 h sızlar tarafından i!lham edıldi eret d ki · ·· h · dır. ıçın tasavvur e ı en wu j .. . • • . . ı sanın egemon .. b d .. 
Sima· e ece en Ş:1P esız ki" bir konfederasyondur. Bir derasyonun teşrıı teşkılatı ikı Dıger taraftan kongre her ih devlet arasında mütavassıt ro- yası altındadır. Lehistan da ne gore, ıınu_:ı a m~sveddeye 
İard ıde_n ° kadar agır basmış- ~· ~- tan konfederasyonu .1 meclistir. Biri, mahalli hüku- tiJafı da haliletmiş değildir. Bi- lünü ifa edecektir. Baştan başa Fransanm Avrupadaki ittifak- muvafık olduguna şuplıe yok 
~ay~ kı~ A!lrrıa~ya .. davas~nı Kın /~erasyonu teşkil eden metler tarafından . tayin edi!le- lakis Hintliler ile Müslümanlar uydurma olan bu haberin tekzi- !ar silsilesinin mühim bir hal- tur. . .. 
tand tı:nış addedıleb~lır .. L~his- -~~ el hükfimetın ayrı ayn cek ve azası da 100- 150 ka- arasında yeni bir ihti'laf belir- bine hangi taraftan başlamak la kasıdır. Bu Romanya _ Lehis Leh~st~ - Romanya_ ıtıla 
~iye~k~ Alınan ekallıyetının va yu~·~t e. !acaktır Bunlar ara- dar olacaktır. Bu, ayan vazife- mesine sebep olmuştur. Bu da zım geldiğini düşünlirken, diğer tan itilaf?, Lehistanı küc;ük iti- ~ yenı ~ır e~ 01n:adıg~dan 
den tn ~1.1 merhametle bahse): ~e dl eırı 0

.lterenu; bir miistem- sini görecektir. Digeri 250 azalı konfederasyon meclislerinde bir havadis karşISmda kal lafa bağlayan halkadır 1926 se- .. v~pa sıstemAınhcie bır oseyı de 
n ilız matbuatı ansızın ı snı a nı;ı • gıstırınez. met ş KRO 
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4 MiLLiYET CUMA 23 K1'NUNUS.~Nl 19Sr 

Fikir, Atl.i.z;~h, Edebiyat, Scı.:ı ı.'« tt ' 
~ 

.... u = •••• o u ............. ..,..ncuaa~._..,....,._............ ... .....,...,. • ........_~ 

•illiyet 
A uın ıımdesl "Milliyet" tir 

23 K. SANİ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde•i 

io: 100 Telaraf aclreoiı Milliyet, ı .. 
fi ınbuL 
~ Telefon numaralan: 

lıtanbul 24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERl 
1 (.. Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kuruı 800 kurut 
(j U 750 ff 1400 K 

2 H 1400 .. 270~ tt 

u 

iktisadi bahisler 

Ankara ziraat kongresi 
Ankara Ziraat kongresi tam meselesini, tii Kalifomiyada se 

zamanında aktolundu. Cihan nelerce tetkik eden, fındık me
buhranı devam ediyor. Fiatler selesini rakibimiz İspanyada 
mütemadiyen düşi., x, ve buse öğrenen mütehassıslar, ziraatin 
ne dahi durdurulacak gibi gö- fen ve ilıni üzerinde eser yaz
rürunüyor. Başta gelen müstah mış genç alimler kongrenin se-

ik~ 
--=~ 

Dul kadının hakkı vardı 
-Fransızcadan-

si! memleketlerde yani supr- viyesini bir kat yükseltmişler- İki genç kadın konuşuyordu. - Konuştuğumuz şeyi unut-
producteur yerlerde buğday"ı dir. Kumral, güze'! bir kadın olan tun mu? .. 
vaziyeti çok fenadır. Dün gelen Diyebilirim ki, bu kuvvette misafir esmer dilberi olan ev - Hangi şeyi yavrum? .. Ne 
telgrafta Kanadada, buğdayın' bir ziraat kongresini, Balkan sahibin~ diyordu ki: söy,Iemek istiyorsun? .. 

Gelen evrak geri verilmez okkası kambiyo ile, tam beş bu memleketlerinin hiç biri topla- _ Üç seneden beri dulsun. - Bana bir baba bulmanı ko 
Muddeti aeçen nüıbalar l~ ~ruı ç~k -~u;uştur. Halbu~i bizde yama~. Bu bizim için ciddi bir Artık buna bir nihayet vermen nuştuk ... 

., 
" 

• •••••••••• Dün akşam •••• • ••• 
MAJIK SINEMASINDA 

ALEXANDRE KORDA'nın eseri ve MARIA KORUA ve 
MILTON SILSin ternslli muhteşemleri 

KANLI VENEDIK 
sesli, şarkılı ve muzikah milkemınd ve muhteşem film 

ile seyircllerl fevkaldde ~Uldüren 
ı<OHEN ve KELLi TAYYARECİ 1 emsalsiz kahkahalı komedisi büyük muvaffaklyet kar.anmıştır. cuııı 1 

ve pazar günleri saat 10.45 te tenzilAtb matineler. ikinci 25- BlrinCl 
••• 40 - Hususi 50 - \e 4 kişilik localar 200 kuruştur. :......-

\ 

•• ••••• BÜTÜN KADINLAR; •••• 
( ŞEFKA 1' filminin muhteşem mübdiası 

MARCELLE CHANT AL'ı 
Pak yakında M E L E K sinemasında ı 

İraesine başlanacak temam en F rans1zca sözlıı 
uı·. Gazete H matbaaya .. t •ıl• dunku fıat okkası yedı buçuk şereftır. 1• d A tı" "h k - Sana ne oluyor çocuğum? .. " · .. d" · te ·· ···t edilı'r azrm rr. ç gın terzı ane ço r ;ın mu ırıye mura~ • k D k "h b • d K · k · · "l N l d"' ·· ·· ~ 

Gazetemiz ili.nlann ma'uliyetini f"ur1;1şT~.r.k be~ed • cıf. atı~ dug ~k~ d ... onhgrenı~ ta. sımıdama elver iyi işliyor. Fakat sen bütün yo- e er uş.unuyorsun ... 
Bütün Hayati 1 

ıatı ur ug ay ıa n en ı ı ~iP. e ~mmıyetı şun an anıya rulup da akşam dinleneceğin - Sana bir şey söyliyeceğim 
ıabul etmez. kuruş _ucuzdur. Nefaset farkı na bılınz ki, kongrede 24 komıs- vakit kendini yapyalnız görün- de 'anne .. Ben kendime bir baba 

Bugünkü hava zarı dıkkate alınır~ı daha fazla yon çalışmıştır. Bunların bazı- ce bundan sıkılmıyor musun? .. buldum .. 

1 ün lcliraret en çok 5 en ız 1_5 ~cu~ olpu1ukhe~ap ··~l~a~ı~~ir: ~rında 4 s~~komisyon vardı. Böyle yalmzlık i51'i değildir. - Bu tuhaf!.. Nerede bul-
c rece ci. B gün hava kapalı a · u ucuzu gumru a ını yle ki, muasır medeni dünya- Sen gene bir kocaya varmalı- dun? ... 

aşarsa.... da, ihtısastan gelen taksimi a- sın Çocuk ciddi bir tavurla biı-
hafif kar Diğer büyük bir müstahsil male ehemmiyet veren her han ·· E . b tt" - · isim söyledi. Bu genç kadının 

memlekette Cemahiri mütte · b" k" · · b"" 1 1 - vet senm ana e ıguı hatırına gelen ya">1ıca adamdı. 

Emsalsiz filminde gidip görmelidirler. ' f' 

··········••9••········· e••=··· Önümuz<lcki pazartesi akşamı 
ELHAMRA SiNEMASI 

Programlınn en zenginini takdim ediyor: 
2 BÜYÜK FIL\1 BiRDEN 

1- ;\IARGUERl'IT~~ MORENO ve Jl':AN \1URAT tarafından 

DEFiNE ARARKEN 
1 

;a.ı fk d b -<l k"" .. . - gı ır. ımse ıçın °'( ~ a tmrş bu nasihati ben de birzamandan ~ F i ı : a, 1 ug ar dom:r ye~ne t;dar ~h:ıs~.s hey·~:~nınd.:'~{ıla- beri düşünmüyor deği'ldim. Ha Çocuk uzun uzadıya anlattı. Bu tamı:nen Fransı;:cı sözlü film ve -=L r.~eı!~rc':.1"~nicle~~g::e~si ~ıiy:~ ~a~ae~dil:::ty~~r ~a~rseı ~eği~ dk~~adt.:~ .. akşam olupk dda. e_vimk~ ~a;:,~~~~;~;~~~r,A~~~~~i ~~~ 2 LIAN HAID vo "GÜSTAVE FROEHLICH tarafınldan 
T t hl ki: belki memleketimizin bilgi sa-! on! ughu.m zda.man enFımk ıt;e kit vakit ziyaret eden diger er- E 8 E Ü 1 S E R S E R 

aç Ve a Şimali Amerikada kömür ye- hasında en olgun ibir seviyeye ya nrz ısse ıyorum. a a . .. keklerin hiç biri ona benzemi- filmi, her ikisi de sinemanın birer şıheserldlr. Haşiye: Türkçe ve 
Her sene kanunusani ayında rine buğday yakıyorlar. Ucuz o çıktığını göstermesi itibarile - Ah, fakat!.. İşt~. h.~ tahaf- yordu. Bu iyi bir adamdı. Genç l"ransızca ınl\kllernelerlı kAffesi film üzerine aksettirilecektir. 

ıütün dünyada olduğu gibi biz- luyor. Çünkü tonu 36/- Şiling, cok ehemmiyetle kaydedilecek tır... Her maku~ ~uşunceden dul düşündü. Sonra çocuğa hak •••• OO~DC~DCMMM~OCOOO~D4~1 
le de genç hanımların yürekle- kömürü11 tonu 64/- Şilingtir. bir vak'adrr. ı s_onra mutlaka bır fakat., ge- verdi· •••••••••••• ..... 041CMl~O•=c~ 

L B "d ki K lır' P
0 

k" d d" d :;::;: • , oynamaktadır. Bu yürek üzün ug ay yavaş yavaş, yanma ~ ongrenin mesaisi bitmiştir. · ·· . .. .. . _ - e ı yavrum, e ı, ma em s 
· "ünün sebebi hepimizin bildi- b~rıı:ber mah~ukat olarak çok b Bu mesai bir kitap halinde neş- - Fakat benı~ kuçuk hır og ki sen istiyorsun.. ~en de bu M A K 
•imiz tuhaf bir maceradır: yı hızmet edıyor. redilecektir. Hem, pratik zira- lum var. Bunu uzmemek, . on.a yaşlı adama varacagım. 
' "G"' ell"k k l"çesi intihap Eğer bütün eşya fiatlerinin atla meşgıü olanlara, hem de baş.kabir baba yanında yetımh- Genç kadın sonra kendi ken 

uz ı ra ı . l b "d d"" .. . h' . k l" 
1 b.1 k" E" b .... tü.. nazımı o an ug ay uşerse ne- ziraat ~litikamızı sevkedenle- gını ıssettırmeme azım.. dine ilave etti: ı una ı me ger u uzun - . .. . • 
ıü çekenler yaşlı başlılar olsa tıce?..... re, bu itap çok kıymettar bir Bu mevzu uzerındekı ~on~ş - Çocukların muhakemesi 
ıck adırış etmiyeceğim amma * • * rehber olacaktır. Kitabın sür'- ma lbu kadarla kaldı .. Mısafır büyüklerinden niçin daha kuv-
izülenlerin hep '25 den asağı 0 _ Ankara Ziraat kongresi tam atle neşrini bekleriz. gitti. Genç dul anne bir az son- vetili olmasın? .. 
anlar olduğunu düşündükçe zamanında toplandı. Bu kongre Bugüne kadar böyle bir reh- ra çocuğunun içeri girmesile Hakikaten bu yaşlı adam di-
l - b d .... 1 .. orum Za tarihimizin mühim hadiselerin-, herden mahrumduk. Ziraatimi- kendisine bir eğlence bulmuş ol ger erkeklerden daha az hodbin Ve tekmı"l yenı" 
ogrusu en e uzu uy . . . dır b . k anlık b" . . . l k ak . d ğ'l . İ--'· t e taht kimi rahat bırak- den.dır. Bır kere, asırlar a- zın ar ır çok cephelen mak ıçın onun a onuşm ıste e ı mı?.. ;ouıvaçta aranan da 

iM 
Her aktım 

DUO BAKLANOF 
"ÖLÜM RAKSI" numaraları 

program 
~~ ~~ ~· · kr r e eya nam- kımsız kalan ziraatimizin ihya vardı. Bugün o cepheler çıplak di. Fakat çocuk biıraz dalgın- bu... IC0000941 • 
•. t~l ~ . ızımh t a bıç vk Hele çarelerini araştırdığından, bir olarak meydandadır. Şimdi ar- dı. Konuşmaktan ziyade düşün !il••••••••••... !!!••- Bugttn Herkes •••JI 
e erını ra a ıra sm. k d "h b hr d l k f"l' d . b 1 lıd O .. . . d B" ""dd 1 Bu b l ETUAL . d - ilutün tehir ebıliıl bngtln -

. k r . h r b km ere e cı an u anın a a aca tı ı ıyat evn aş ama ır. megı ıstıyor u. ır mu et son a ta sınemasın 8 MEtEK , ASRI SiNEMADA 
~~ yenıd rha ıçt. ahenın a ıtune ad · ğıınız vaziyeti mütalea ettiğin- devir ki, asırlık inhitatı bir ham ra söylemeğe karar vermiş bir Büyük ACrHtlAstNMTALARCELLE sıneınasına . 
ıcare a a ta 

0 
rma an d b k b"" "k b' l d ük" ı · · · · · ··-" DOLORES DEL RIO · d •1 · hü en, u ongreye uyu ır e- e e y se tsın, zıraatımızı mu tavuı~a: 

•• mı gıyme kenld~ eNmınd ? Ccuk- hemmiyet atfolunmalıdır. Kon-. asır seviyeye çıkarsın. O devir - Anne dedi sana birşey tarafından temsil edilen A!e- ICTOR MAC. LAGLı 
v.ına maruz a ı. e en o d an1 tld k; b .. l .. . ki . • had .. d" _. . • D' . d gidip dünyanın en meşhur ve 
~üze! dei("ilmis .. Hoca imiş( A- gre .e . ~ş ; ı,_ .bu~ m z~- ·İı sıy~sı s~ t a j~-~ter ~gıı~z söyliyeceğim._ emm .. bur:ı.:1~ ğandre Dumas) ın şaheseri. parlak tenoru JOHN MC. EDMOND LOWE 

an efendim. ,Dünyada bu ka- rd~a~ız usu .. i1~bı ~l e genrl- chı anah§umku l ece ut evr e. giden misaflnn. ne soyledıgını Kıraıı·~enı·n Ger~anıııı CORMACK'ın 
, k 1. H . . .. 1 ~ ır, ser:ıınaye., tı arı e ge - em en o sun. işittim. Bana hır baba bulmak M N ~E~l 
,ar ra ıçe var... angısı guze . d" f "t"b ·1 "d" z· · U t 1 k" T"" ki b"' B Klt~' ' T k r . ., H b k _ ır, en ı ı an e gerı ır. ıraatı nu mıya ım ı, ur ye, u istiyorsun değil mi?.. abam ( ( 
.nr!l .ız . raHıçesı Hını· a ~ş kura mizden tam nema almamıza tün sahalarda ayni fili yat ener- öldüğü zaman ben altı yaşında Fransızca söılü ve şarkılı fil-
ıresı mı? em oca yanı 0 r mani olan "zirai hastalıklar jislni göstere k ·· t · b · K · · · k · · h mini her kes görmek isteye-
;azar olmak neden bu işe mani d " · -1 · - ,,..:.' d 1 ı b T re mf ev:zın ır imişim. e ısını pe ~yı a- filminde tagannl ctdğl _.rkılan 
>lsun? . hva ı:• b zıaat ~~rdgı erlliı:• agkır..,.,.d ev et o a ı Nır _ve o ac? tA~rL. 1 tırlamıyorum. Fakat ~~te:sen cektir. 

· . . atta azan yuz e e ye a ar ızamettın bana iyi bir baba bulalbılırsın. .. Bug(in birinci matine saat 13 t~ı dinleyecektir. 
Bununla beraber yem kralı- çıkıyor Kongre bütün bu me- G k d • k ak •ııiııl•••••••••mli• ilaveten: FOX halihazır dtiny• 

b · 1 · • Yeni necfl.rigat enç a ın çocugunu uc -
1 ;eye şu eytı hatır atırım: seleleri tetkik etti yaralan or-. v 1 d .. t .. +._· • d susu 

0 
du havadisleri ve bıanbul tfalye 

. • .. a ı, op u. J.)Kısı e Y r · B ·· PPERA' da "Edep bır tiç imi~ nuri Hudadan" t~Y? koydu,_ hır ~aç yuz temen. TÜRKSPQR Annesi nihayet: - ugun alayının talimled BugUn aaıt 
•Giy ol tici emin ol her belidan." d t bit ttı LILY DAMITA ve EDMUND l0,4S te tenzilltlı matine. 

nıyı e es e · Dan çıkan 17 inci sayısında - Sen böyle şeyleri düşün LOWE -ııİl•••••••••lllllii 

urahndan temsil edilen 

filmini görmelidir. 
F O X filmidir. 

Yıktlnlzl hoş geçirmek için 

1 ~undunla. dem1 ekh iste1r~mb~ d Kongr-~~~,!~~?t ~ki cephe-. bilhassa müsabakada kazanan me dedi. Çocuk çekilip gittiği 

8 
' 8 t l t j 8 

mu e ep tacı 0 an oca ıgı ır en yap......,,..~.. ır ere umu- sporcu gazellerin spor hakkın· ge ç dul kendi kendine ı E Bugün görülıcek film - GRETL THEIMER ve PALJf, ' 
ıede paslanan teneke taçlara mi ziraat meseleleri müzakere daki mutalealarını okuyun. Bu ~~:ın:. nd . CLIVE BROOK ve VlNCEN11 tarafından kem•ll 

.eğişmek pek karlı şey değildir. olundu. Zirai teşkilttlar, stan- rok cazip resim ve yazıdan ha"- uş,unBuy~r ~·. · b" k ? RICHARD ARLEN muvaffıklyetle temsll edilen 

iRTiSTiK Sineınasrn~ı 

t · d · 1 ı ri k • v - enım ıçın yem ır oca . 
nanınazsanız Nezihe M. Hanı- art ve tıp meSJC e e • oopera- ka Bir penaltı çektik isimli baş- B k" 1 bT ) Evet ban flmlndo ~·ıııuınıNEll 

:na sorun! tiflli~· bankal:U-• • odk alaunlr, ra~hyo- yazı ile • soyahatnamel Muhsin re~i~:~ ,~: ~~nç var.. ffa~ lllveten: FELIX KEDi ( eanlı tarafuıdın tem.ıı edilen mu11A111 1 
N na zasyon, zıraı an ar, ı ra Efendi" Serlevhası altında Rus- k d h k" b 1 ve sesli resimler ) n mUuslr 

asıl olur? catımızın inkişafı meseleleri bu yaya giden boks grupunun ser- at 0 k~.ı: ~~ ~up ı ona a- 8ugttn tam saat ıo 1-i dı nrtlo- •tizlil, f&tkılı ye ıauzlkalı fllıniııl 
Bir beyanname işi çıktı, orta- meyandadır. Bir de teia:r teker gOzeştı,lyl futbol oynamanın sır kınca gu e ıstı~~rum. cek madnenin umumt dllhultye görmellslnla. Bllllıtlını herk:ttlJI 

lık biribirine girdi. Guya ben bir ziraat maddeleri tetkik olundu. ları. TOrkspor kupası musaba Sonra başka b~rı daha: ~~ ilcreti :ı~ kurustur. Nanıusunı ,. ~ı· D anlayacağı ıureııe Türkçe mııt•· 
bT · · · "b" b Tütün fındık incir hububat kalannıo filkstUrll. Mekteplerdeki da yakışıklı. İşlerı de çok ıyı lemeler film !lzırtne hususi W 

şey 1 
1 ır ımışım gı 1 

ana soru- panca; üzüm'. zeyti~ bu madd~ faaliyet l{arlkatUrler. V. S. gidiyor. Faka:t bu adam be- maldne Ue abeıtirllmektıdir. 
yor;:·meyanda b" d l lerdendir. Ekl T t ni a1makla ayni zamanda terzi- TEPEBA; GARDEN' Bugun tım Hıt 10,30 da mıd•' · ır şey sor u ar G"' ·T· k' k g · er ya rusu haneme de sahip olmak İstiyor 1 1 filmidir. ilaveten: FOX JURNAL oevap veremedim Rivayet edi- oru uyor ı, on reyı orga- O Ol . bb 

1 
LUmuml dUhuliye 85 kuruştUl· 

1 k. b""t"" · k 1 d ki nize edenl.sr tam Avrupai kafa Yunan peret Revusü ym- zannederım. Muha ete karı- ve Istınbul itfaiyesinin talimleri 
vor ar ı u un me tep er e · · K · · R" d" k lb" f h b ~ 
eyli talebenin de beyannamele- ile çalışmrşlardır. Kongrenin pıaB, a.~nktıo.~ı, ıçar ı. 14 30 şı Gır mkendaatk eds~ ı.k 1 HER AKŞAM BuıtJn ıaat 10,l/I! dı ıınz!llılı 
.,. . . . 1 Ga. müzakerat tarzı bunu bir kat u gu u program: . ta enç a m en ıne oca o a f!ıtlı matine J 
•ım ıstıyor :ı;mış!:. lıba ~~- teyit eder. Atina Apaşlar! (operet). bilecek adamları birer birer gö· K ı gün müddetle m~zıyedoye vız'• 
d_a. - çok degıl - hır parc::a muba Kongreye 350 aza iştirak et- 17 .30 ta "Miki Maus" (Revü) zünün önünden geçiriyoli,du. T E M ,. 1 J E N 1 mlş ve yevmi müzayede olarak 10' 
laga var 

1 
FELEK ti. Bunlar muhtelif ziraat şube- 21.30 ta "Kristina" (operet) bunlardan biri vardı ki pek IJ tJarfavnlyal Vakfından: batın 14 üncü cumartesi tayin tıııo· 

Kadıkı!y Süreyy.ı Sinem111 !erine mensup idiler. İçlerinde Cumartesi akşami ROZİTA genç denemezdi. biraz yaşı ile Köprübaıında Valde Hanı deru- mıı olduğundan kira ile tutmak ır 
•;,ıı ~üniinden itibaren operada çiflik işleten ağalar bulunduğu Pazar ÇARDAS, Pazartesi, E- rideydi.F;!.kat sevimli bir adam V JRf ETE PROGRJMI nunda 9 No tdalar ı ı No maı odı teyenlerln yevmi mezki\rda saat ısı 

fc•·kallde rağbet gören gibi, hayvan besliyen, mahsul. XO OLA (Revü) dı. Parası da çok değildi. Ara- mağaza, 16. ıs No maa oda mağı· kadar lstınbul Evkaf mildUrlyetiPd~ 
AŞK isteyince satan pratik kimseler de vardı.' Pek yakında "Proti ağapi" dan bir kaç gün geçti. Bir ak- muvaffakıyetl za, li, 18, 21 No mağaza ve oda- pertevnlyal vakfı idaresine veyaıd• 

Se-li <iizlü sarkılı filim Diğer taraftan, mese1a incir l "Fimi" ve "Prenses dö sirk" şam çocuk annesine sordu: l w ıa,. •ç' ,rtırma •uretl1e ve yirmi encümenine müracau evlemele~ 
Milli,r:etin edebi romanı: 90 1 ratı gene asıktı: . 1 gibi yaptı: 1 zü hiÇayrılmamacasma ya bir ı ladılar!. . 1 cezasını. çekecek!. 

- Ne yapıyorsun Belkiys? - Ge'ierken uğradık... çift güzel baldırın, ya bir çift Sofrada, bakışlarm arkasına Sabırsızlıkla soruyorlardı: 
Anlayarnayorum!.. Ve .. Arkadaşını bana tanıt- gözün esaretine bağ1amak, ben- sinen ve beyinleri kinli bir bo- - Cezası da ne?.. e# 

Dedi. Ona da kestirme t>ir ce tı: detmek. ğuşmaya sürüyen bu mücadele - Daha bir kadehi heJ11 
vap verdim: - Dahiliye Nazırı Rıdvan Rıdvan Beye ben de bun~arı yi benden daha iyi sezip seyre- yalnızca içmek!.. ~ 

- Senin aklın ermez. Dur ha Bey... yaptım. debili.en yoktu. Rıdvan Bey, bu cezadan d~ 
kalım ne olacaik?.. Ben de iyi bir aktör gibi ro- Ve .. bir az sonra, onlara: Hele, en son altı göz birden şetli korktuğu ıçın olacalc tıİ' 

- Ben hiç bir şey olacağına lümü hiç bozmadan sonuna ka- - Yemeğe buyurmaz mısı- bir gözün bebeklerine kalpler- kadehlerinin dibinde sııuıtı 
kani değilim.. dar iyi yaptnn. nız?.. de kızaran şehvet alevini akset- le kalınayordu. 

"stiyorum. Onu da yapmayor- de yemeğe de sizde kalmış o1u- - Neden?.. Ve .. Onları zorladım: Dediğim zaman gene ilk ıkal tiren birer yangın meş'ali gibi Ve .. Böyle üstüsto: 
unuz?... ruz.. - Hele Ridvan Bey seni ta- - Yemeği beraber yiyelim!. kan ve yürüyen o oldu!. tutulursa!.. _Çın .. Çın .• 

Hayati Bey düşünmeye Dedi. nıdıktan sonra, hiç bir şey yap- Fettan kadın, şuh kadın: Da- * • * * * • Lar, 
asladı. • - Çok teşekkür ederim. mazi.. ima dediğini istediği gibi yaptı Sofra mükemmel.. İçki bul- Gözlerin bu kıskanç ve iutah- - Prozit.. "P 
- Fena... Ve .. Telefonu kapamadan ila - Tuhaf şey? .. Neye öyJe? ... ran kadındır. du!.. lı anlarında onlara hiç Nüsret- Ler arkası gelmeden sUfll 
Fena!... ve ettim: - Neyesi filan yok. Nihayet Ona: Ridvan Bey sağımda, Haya- ten bahsetmedim. Yalnız içme- gidiyorlardı!. 
Fena!... - Siz gene yarın akşama ka- sen güzel ve herkesin dilinde - Mükemmel dişi... ti Bey solumda idi. Nüsreti tam !erine, çok içmelerine; daha • • • 
Dediğini telefonda işitiyor- dar Nüsretin İstanbulda kalına bir kadınsın. Diyorlar. Ben de bu akşam karşıma oturtmuştum. Dikkat çok iştahlanmalarına, hırslan- İkisinden biri olmalı. yıı: 

um. Bir saniye böyle geçti. sı lazım ge!ldiğini ona anlatınız . Sonra, benim karım da değil- n_ıükemmel bir dişi idim. Haya- ediyordum: Bir göz yarışması malarma ehemmiyet verdim. _Nefis ... 
onra, olmaz mı? .. Hele, buneticeyi sın!... . tıBey:.. . vardı! İkisi de biribirlerinden Rıdvan Bey: . . -Enfesi .. 
- O halde bu davet şekli ol- almış olarak gelirseniz çok se- - E ne olur, ne çıkar liun- - ~usaade e~senız.. azgın, biribirll.erinden deli na- - Y.~mez mı hanımefendı?.. - Harikulade... le 11~ asın da uğramak olsun.. vineceğimi, sevincimden neler dan~ .. : . De~ıkçe, yerınden kımılda- zarlarla yiyecek gibi, eritecek Dedıkçe, . . . . -Bana ne zaman kalaca 
Dedi. yapabileceğimi tahmin edersi- !çını çektı, kafasını salladı, mak ıstemeyen enbaşta: gibi hınçla, kıskançlıkla hep - Daha ne ıçtınız kı?.. kadın?.. ııtl 
- Nasıl olursa? .. Uğrarınız, niz değil mi?... gözlerini kaydıra kaydıra: - Dahilliye Nazın Beyefen- Nüsrete bakıyorlardı. Diye hemen kadehimi kaldı- Diye düşündü, yahut ta ~iJI 
kşam yemeğini de bizde yer- Dedim ve .. Hemen telefonu - Bakalım ne çı~ar?.. di Hazretleri!.. Hayati Bey ve .. Rıdvan Bey: rıyor: , daki vaziyetin ne olabilece te~ 
iniz?. kapadım. O, bu cümlemi istedi- Dedi. Sustu. İdi. Bundan daha mükemmel Sonra bunlar da biribirlerine ay - Çın .. Çın!.. hissetti de ondan. Ben d_e .ı:aııi' 

Tekrar sesine kuvvet geldi: ği gibi tefsir etsin... Ben hiç aldırmadım!. _ dişilik ne olurdu? .. İlle görüşte nı kıskanç, hınçlı bakış!larla, Diyor, ilave ediyordum: böyle isteyordum. Benır11• del 
- O lıa 1 de ben, Ridvanla size Ben, telefon ederken Nüsret ·• * * bütün bir vücudü şehvetin ağı gözlerin hep Nüsrete bakan o kı - Ama, hepsini bitireceksi- lıir şey sö:ylememi beklel1le 
ı!ramış ve bir emri vaki halin- başımın ucunda duruyordu. Su- Hayati Bev sahiden dedifi içinde derlemek ve bir çift gö- zarış ve kızışı ile bakmaya baş· niz. Kimın kadehinde kalırsa lfıfı kendisi açtr: .ı; 

~jtJt!OI>' 

' ~l';;. .. .. • -

EtemlZZET 

% Bes hasla var l ı 
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'r JİK - KANLI VENE· 
(Perşembeden beri) 

uını ıLORYA - (EFENDiLiK 
odN UŞAKLIÖA) ve (BUSE 

HAKKI) (Pazardan be-

~ELEK - KALBiMiN SE 
\Çarşambadan beri) 

IPERA - BAŞ BELA.LA· 
,<Çarşambadan beri) 

lu RTİSTİK - ÇIKOSBA· 

1 
ES (Salıdan beri) İ 

N lIAMRA - NAMUSUM 
(Pazartesin< ~n beri) 

'ilk 
a·· 
·f'k sinemasında Milton 
1 e Marya Korda nın oyna
arı: 

KANLI VENEDIK 

~inye bir dram geçmekte
! es1ı ve şarkılı bir film olan 
s~rin artistleri iyidir. Mev-
l~~le hülasa edilebfür. 

1:1 adaki İngiliz müstemle 
~~deki bir harp esnasında 

ır İtalyanın cebinden çı
ve. Venedikte bir güz1:1 ka
aıt ollan resme Lord (Dri-

tutulur ve Avrupaya avdet " Bııseni11 /wkkı .. filminden 

Ce Operada hanende olan · · D L•! • 'd 

n

. bulur, onunla sevişir ve Wray gibi iyi artistlerin çevirdi temin ıçın uu ene gı er. 
.. ırler. Fakat Lord karısını ği: İki irlandalı arkadaşının iti-

r (B 
NAMUSUM I

·çlN matsızlıg"ına rag"men Sin'in şöh 

.. aroti) den kıskanır ve 
Uzden aile faciaları olur. İsmindeki film geçmektedir. 
Oti) de Lordun karısını Bu film bir aşk macerası değil 
sus lekelemek ister, Lord bir gencin izzeti nefsi ve namu· 
sını··ı ·· -o dürmek cürmile mah- sunu kurtarmak ıçın yaptıgı a-
eye sevkolunur fakat sonra zim fedakarlığın destanıdır. 
ı~J~ banş~r ve Baroti hayat Filmin bi•lhassa son yarısı se· 
81lınir. rapa heyecandrr. Mevzuu da 

Org~: 

O !orya sinemasında bu hafta 
ı<: lt~ransızca diğeri İspanyol
"' ı film geçm~ktedir. 

bir İngiliz asilzadesinin Sudan 
da harp olacağını işiterek kor
kusundan askerlikten iırtifa et
mesi üzerine arkadaşları tara
fından namussuz telakki edildi 
ğini görerek Sudana giderek o
rada bulunan askerlik arkadaş
larım müşkül vaziyetlerden 
kurtararak namusunu iade et· 
mesidir. 

ransızca film Baron Fi'ls, 
jen Geti gibi iyi artistler 
tndan oynanmış güzel bir 
edidir. 

Melek: EFENDiLiKTEN 
UŞAKLIGA 

lllindeki bu filmin bir zen- Mellek sinemasında pek ma-
Çocuğun mali b"r teşebbüs ruf hanende Mak Kormak
bi!e namusunu 

1 
kurtarmak ın çevirdiği şarkılı ve sözlü 

~ 1
altlanrnak için sevdiği bir Kalbimin sesi 

g nın Y h' k~ ol U girrn anına 1~.et ar ~- İsmindeki güzel filim geç-
(.)L • eye te§ebbus ettnesı- mektedir. Filmin mevzuu şu-

,ıı kinci fİ!J. 
1
. 1 lm dur: 

r - m spanyo ca o a- s·n O'Karolan halasının mü 
h ~~rnen ses hususu gayet ~aatmdan dolayı intihap et· 
anı ır eser olduğundan gü- ~-- kııJla evlenemez ve halası 
· aşılrnaktad Don Jose ıgı ' ' 
1nde b" ır. . kızı zengin birile izdivaca icbar 

ıııl il. oyn~r genç artıst tarafın- eder. Bilahere zevci onu terke-
ıJll mış olan: der ve, iki çocuğu, Ay len ve 
ki · BUSENiN HAKKI Ted ile huysuz halalarının ya-
bll İsınind . nında yaşamağa mecbur olur-

"edr _ekı. bu filmin mevzuu lar. 
-• ıı as~ ısmındeki bir haydu-J Sin kalbi kırık dlduğu halde 

teıt~ maceralarıdır. Eserde kocasınrn kendine verdiği 
.,.Üt ~~ ~ayat çoktur. Esa· cesaret ve komşularrn göster

al'n ~'1 "1~ adam olan Don dikleri muhabbet sayesinde köy 
ın sesı d .. elld' J. (J e guz ır. de yaşamaktadır. 

e fO' llJmra: Aylen, Fergus O'Donel_is~i? 
h~· · h de birisini sever; fakat ıkıncı 
ır lıoitarnra sinemasında Clove defa olarak halası işe müdaha· 

' Richard Arlen ve Fay' le eder ve Fergu"s de istikbalini 
f 51 • 

ı: 

" Do ı jose · Busenin H.ıkkı .. 
{ilminden 

reti ortalığa yayılır, ve mual
limile birlikte Amerikaya gi· 
der, bütün ~ehir ona muvaffak 
yet temenni eder. Meri onun if 
tirakrle aşklarının son zaif rab 
tasının da koptuğuna hükmede1 

Sin, Amerika da büyük mu
vaffakıyetle elde eder, ilk tem
silinin arifesinde bir felaket 
hissetmektedir. Bu esnada Me
ri İrlanda da vefat eder. Son ha 
reketi çocuğuna bakması ricası 
nr havi bir mektup yazmak ol
muştur. 

Sin mukavelesini fesheder, ve 
Aylen '\e Fergüs'e yardım için 
tam vaktinde ~etişir. Fergüsün 
serveti yoktur. Fakat Sin onu 
teşçi eden ve onun istikbalini 
hazırlamak için yardım edeceği 
ni anlatır. Bu suretle Fergüs 
Ay len [e evlenebilecektir: Sin 
de genç Ted'i 4merikaya götü 

1 

r 

j 

·.· 
" Kalbimin sesi .. filmMıfrn 

, •'•·' lj ' ' . .. "'ı I' p' ı ı , 
~~- ı' ,1. 

Sular çekiliyor 
Geçen hafta açılmış olan 

(Artistik) sinemasının şehrin 
sinema hayatında yeni bir hare 
kete ön ayak olduğunu yazmış· 
tık. Bu hareket fiatlann ucuzla 
tılması hareketidir. Filhakika 
bu sinemanın en bahalı yari 75 
kurustur. 

itiraf etmeliyiz ki; bizde sine 
ma ücretleri Avrupaya nisbetcn 
bahalı değildir. Orada çok yük 
sek hc,.:lli sinemalar ve mevkiler 
vardır,. Ancak bizde bu gün tat
bik edilen tarife hal•ka ağır gel 
mekte ve bundan sinemalar zi
yan etmektedir. Ayni mülahaza 
bazı bazı ecnebi tiyatro takımla 
n celbeden Fransız tiyatrosu- • 
nun da nazarı dikkatini celbet
miş olmalı ki; o da Hatları yarı 
ya indirmiştir. 

Esasen şehirde yalnız üç ta
ne sesli makine mevcut olduğu 
devirlerde sinema fiatları tez
yit edilmişti. O zaman sesli fil
min merakı saikasile bu hal bir 
aksülamel tevlit etmedi. Fakat 
geçen sene sonlarına doğru ba 
!ayan bir gevşeklik bu sene he
le sesli sinema silsilesine Majik 
Glorya ve Artistiğin inzimami-
le tamamen meydana vurdu. Si

l Holeyvuod'ta figüranlar nemalar dolmamağa başladı ve 
. bu hal yavaş yavaş umumi bir 

1930 da tabedil~n bır es~re_ bezginlik gibi göründü. Halbu· 
~azaran Holyvood ta 197_~~ fıgu ·ki mesele bizce daha ziyade ik
ıan va:dır. Bunun 17700 u ınsan ! tisadidir. Evvelce 100 veya 120 
2150 sı hayvandır. ~ılh_assa bu kurusa sinemaya girebilen bir 
ha_Yvanlarm ehemmıyetı vardır. adam şimdi bu parayı veremi
Studyolarm hayvanat bahçeleri yor. Amma diyebiliriz ki: 
yoktur. Bir rejisör bir aslan, bir _ Sinemalarda daha ucuz 
kedi yahut emirle havlıyan bir yerler de var. 
köpek isteyince kataloğu açar, 
bu köpeğin sahibini bulur ona Vakıa böyledir, amma her-
telefon eder ve hayvaııı günde- l:es işin zahirini korumak ve eşi 
liklc kiralar. ne dostuna karşı düşkün bir va 

ziyette oldugunu göstermemek 
Hlyvood'ta güzel bir bacağa için eskiden oturduğu yerden 

sahip olmaktansa böyle mari- daha ucuzuna oturmaktan ise 
fetli ıbir köpegi olmak daha kar sinemaya hiç mi hiç gitmemeği 
lıd<r. Holyvood'ta güzellik ar- tercih ediyor. Onuniçindir ki ;si 
tık iptizale uğramıştır. nema fiatlarının bu günkü ikti-

Bu kitapta 6160 güzel, 11540 sadi icabata tevfik edilmesi la
erkek, 345 tanesi menıe emen zımdır. Bunu ilk önce Artistik 
2050 çocuk ismi ve adr~i var- sinem~sı düşündii. Zanned~~o-
dır rum kı; Bu hal yakında dıger 

· . sinemalara da sirayet edecek 

" Efendilılten uşaklığıI ,, filminden 

Kıtapta aynca şu taksimat ve evvelce yükselmiş olan su
ta vardır: 887 iri adam, 1153 cü- lar yavaş yavaş alçalmağa baıı
ce, 605 kolsuz ve bacaksız a- layacaktır. Salonların elbette 
dam, 7 500 şarkıcı, 4850 dansör boş olmasından, dolu olması mü 
3740 bıyıklı figüran, 352 şişman reccahtır. Bu suretle halkta mü
kadm 3125 mütekait zabit ve şahede edilmeğe başlayan sine 
kumandan,1053 aristokrat. 2167 ma alakasızlığı zail olarak tek
çiftçi, 444 Çinli, 615 zenci, 953 rar eski şevk avdet edecektir. 
diğer vahşiler. . . • • • recektir. 

Ar.isl ik 
Artistik sinemasında bu haf

ta bir Macar mevzuunu hikaye 
eden. 

Cikosbarones 

İsminde güzel ve şen bir fi. 
lim geçiyor. Bu filim manzaları 
ve Mactrr havaları itibarile gü
zeldir. Mevzuu şudur: 

Baroness " Terka von Mars
sicz,.in müteaddit yarış atları 
vardır. Her gün at üzerinde do
laşan bu genç keza herkes Csi
k?sbaronas diye çağırmaktadır. 
Bır yarışa hazırlanan Baroness 
Terka henüz tanışmadığı yeni 
komşu graf(Elemer Hukai)den 
kendini mağ!Up etmemek icin 
yarışa girmiyeceğine dair bir 
mektup alıyor ve fena halde kı 
zıyor. Amcasından ::ıldıgı tel"· 
raf üzerine otomobi :inin' so~ 

ka şimdi konta aşıktır. Lakin 
tekmil mektuplan cevapsız kal 
<lığından nihayet bizzat kendisi 
ona giderek ilk aşk busesini al
mağa mecbur oluyor. 

Opera 
Opera sinemasında bu hafta: 

Baş bela/acı 
İsminde gayet haraketli ve 

enteresan bir füim geçmekte
dir. Bu filmin mevzuu iki Ame
rika çavuşunun bin türlü mace
ralarını hikayedir. Harp, darp, 
sergüzeşt ile dolu olan bu filim 
alaka ile seyredi•lebilir. 

2050 hayvan içinde 740 kö- 1980 de hayat! 
pek, 510 at, 2 büyük yılan, 50 R • · -
fare, 15 terbiye edilmi inek o~y nın yem yaptıgı ( 1980 
32 terbiye edilmiş may!un, 94 sen~sınde .Nevyork) f~lmi şaya
kaz, timsahlar ayılar develer nı dıkkatıtır. Aynca bır kıymeti 
bir düzine kad~r asla~ vardır' olmamasına rağ~en istikbalde 
Bundan başka b"t"' h · ol~cak şeylere aıt hayalin vüs'-u un ayvana- at . .. i . "b .1 tın sesini taklit edebilen 32 ar- 1 1:'1 .gosterı:nes ıtı arı e eğlen 
tistin ismi de mevcuttur. celıdır. -~~ ~~imde 200 katlı bi

Sinema odası 
Santiyago şehrinde sinema 

menafiini muhafaza için bir si
nema ticaret oJası tesis edil
miştir. 

nalar goruluyor ve sema tayya 
relerle örtülüdür. Dokuz tram-
vay ve metropoliten hattı ve 
beş otomobil yolu vardır. Va
purlar Nevyork'un göbeğine ka 
dar hususi kanallarla geliyol'. 
ölüler rliriliyor ... Nasıl hayal?~ 

•sür'ati ile Budape teye gidiyor. 

.. 

/ 
" !(anlı Veııedık ,, fil ur.den 

Amcası kendisinin bir gençle 
evlenmesini istemektedir. Bu 
genç yeni komşudur. Teklifi 
reddeden (Terka) yeğeni ile 
beraber çiftliğe dönüyor. Ertesi 
günü yarış. Son dakika yeni bi, 
atlı yarışa iştirak ediyor ve ... 
kazanıyor. Bu yeni birinci biz 
z:t ~raf "Elemer Rııtkai,. dir. 
Lakın kendisini uşak diye"Baro 
nes Terkaya takdim ediyor. Ak 
şam tistü büyük yemek esn?.:;ın 
da "Terka,. kontu tanımak ;rzv 
sunu istiyor. "Elcmer., gitmeğe 
mecbur kalıyor. Orada otomo· 
b;' bozu uyar, köşkte yalnızlar 
B_u~ı~ gören "Terka,. kontu ken 
dısını yalnız yakalamak için bl' 
oyunu oynadığı iddiasile tah
kir e?iyor. ~on• fırtına ve yağ
mur ıçınde bır otomobil buluı:. 

genç kızı evine ydllayor. Te~ " Namusum ırı n .. /ılmindtn 
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• l'ıilLLl\'ET CUMA 2S KANUNUSANi 1931 

·-
Spor Müddeiumumi iddianamesini serdedecek Kara Ali çetesinin muhakemesi T erkos derdr gün 

lıiıJlhur 

1 t• d b ı • ı ı ( BB!jtBraiı birinci sahilcde) l iya allahın mevcudiyetinden (Başı birinci sahifede) . - Kara Ali, kalk ayağa ... ne ( Başı brinci aa tan 

Ç ıma a eyn e mı e seyi gazeteye ihbar eden kimse ve bütün şehirlere gidip şeriatı h olduğunu, mübadeleden sonra diyorsun b~k~. nasında su bulunmadığı 
nin hüviyeti sorulmuştur. icra edeceklerinden ve Mene - Tiirkiyeye geldiğini, 52 yaşm- Kara ~· hi~ sarsılmadan, yapılan neşriyat doğru .~·•""""' 

ı 
• • • • • • l d • • Ç · "aşıl cak b k kanlıl kla, Tesı'sat k ı· ı'stı 

t Polis müdiriyeti bunu tahkik mendeki cinayeti ika eden cani da olduğunu söyledi. etenın " a ır sogu ı ımızm uvve ı, 
em~s ar goruşu u etmiş ve "Yeni Asır" gazetesi- !eri mukaddeme olarak gönder- ikinci reisi olduğu anlaşılan Pa- inkar etti' . . . . . hi~'!:v~:ry:,~:.:::~~v~:.ı 

.. . • . . nin sabık mes'ul müdürü Abdul- melerinden ve bir gün sonra da la Hüseyin iriyan bir adamdır. - Hepsı yalan- Hıç bınnı mes'ul olduğUmuz tebe# . !er 
Dun ~erk~zı ıın:ıumı _re~sı G~EŞÇILER ~l?ECEK lah Abidin Bey olduğunu tesbit kendilerinin gelmelerinden bah Merkum da Dramada doğduğu k~bul etmem. Ben namuslu ada miş , ademi mesuliyctiıniı• ı 

Rana Beyın nyasetınde ıçtıma Bır Avrupalı gıbı, haftalar- d k M b' ldi . tır' sediliyordu. nu 25 yaşında oldug- unu r..,..ber mım... verilmiştir . e · 
d F d n1 .. .. d be . alı 1 b ben" b e ere enemene ı rmış . , , -~ I . . . cı 

e .. en.. e e.rasyo . ar ruesası, C: an rı _ç ~ı ~ u şu.. ın . u "Yeni Asır'' vak'a . ilk nüs- Paşa Hazretleri: lik ettiğini söyledi. Üçüncü ola· Koyun sahıbıyım. Zaten has YENİ TEKLİF '40 
numuzdeki mevsımde yapmaga beynelmılel ımtıhana gonderil- yı . . B .. ı · ·· 1 · · ı ak h" · · b' dil s··1 tayım da Harmanlara bı'le ~ · · · "'' _ . . ., . hasında gayet ehemmıyetsız u soz enn cum esının ya an r uvıyetı tes ıt e en u ey . ··· . . ~ Bız, suyun ıstıtaatmı tez)..,. 
mecbur oldugumuz beynelmılel mesı kadar tabıı hır şey yoktur. .. . b al l'd b" oldug-unu ve esrarke.,lere mah- mandır Bundan sonra Ahmet tomobılle gıderım! ne evvel düşündük. HıikuOııt 

1 .. .. ..1 Alt 1 b 1 t gostermış ve unun e a e ır . " I · H'' .. _ _ . . . . . . 1 
temas an goruştu er. . ı ay evve . aş anmış,. eş vak'a oldu- nu tı. t>us olan ılkaati şeytani.yeden i- ismindeki maznun isticvap edil- usnu oglu Ahmet ayaga t~klıfatımızın ıcrası ıçın ıkı TZm 

Sabık futbol federasyonunun vıl\ r ıusabakalarile, kategorile- "Y . Aguır'' yazmM ış . baret oldug-u gun" !erin gelip geç di kalktı; !ıra sarf edecek, gerek şehre. 
k h .. . . d 1 · d . . 1 . 1 .. enı s enemene gı- I • - harik mu$lukl•rına mebzule!l mh 

evra ı enuz yenısıne evr o un nn e ıyıce yer eşmış o an gureş d uh b' . . b"ti f mesi ve bir taraftan kimselerin I l l I l - Dogruyu söylemiyor. Hep . . · 
matlığından , Kral Fuat kupası cilerimizin (Prague) da muvaf- enzdı~ akı:ının tKaes ı ne aı,edn zuhur etmemesi isbat eyledi. B R ŞAK N N T RAFATI sini yaptıran bu Kara Ali .. Ben re~l·~=· .. d d·,,; sani 
. . d' - . . -d ah' . f k 1 cak1 ku ti talı ya gı va ayı stamonu a H -1 Ah et 'f d . u et musaa e ver '•· tı ıcın ver ıgımız va ın m ıyetı a o a arını vve e - T k .. . d Binaenaleyh hakkımızdaki sui asan og u m ' 1 a esın- bunun yanında esir rribi çalışıyo de derhal işe başlanacak ve ın 

1 1 tır B h . d" o soz gazetesı e aynen neş- d d 'kkat b 'ti afatta . . . " · d an ası amamış . u ususta mın e ıyoruz. . . B h kkmd d zanların tashihini adalet namı- e şayanı ı azı ı r rum. Alinın hır fransız mavzeri zaman zarfında şehir asri bıf ece 
karar verecek olan yeni Futbol Yalnız burada dikkat edilme tahretmk~kşti. bu galanmzete a a a na iddia ediyoruz. Hamdolsun bulundu: var. Herkes bu mavzerinonun ol kesine malik olacaktır . ., • lece 
f d b d H . . d b' kt kal ı ata aş ıştır. 1 K Ali b Şirket .. d.. .. .. bu il'llı-..i ~ era~yonunun aşın a am- sı ıc~~ e en ır n? a mıştır. İZMİR, 22 (Mi:liyet) _ Di- şeriatımız, mevcuttur. badeti- - . aı:a . , ~geçe~ sene duğunu bilir. mu urunun _ .. ;n 
dı Emın Bey bulunuyor. Surantrenmanıdan sakınmak h ''dd . , . K mize bir mani yoktur Emniyet İbrahım ısmınde bır çocugu vur Bu mavzer Ahmede gösteril- nı okuduktan sonra h~,JÇ 

Hamdi Bey her milli temas meselesi.... varu arpd mıkanu eTıumku.?1ısı as- ve asayişimiz berkem;udir Biz- 1 durdu. Bizin Halil ırzına geçe- diği zaman tanıdı bir defa daha insan ter Dl 
kl .f. . beh h l k b 1 F la . . d tamonu a ç o soz gazete- . . , . . . k im b . . A. . düşüyor• 'R te ı ını, eme a a u et- az antrenman netıcesın e . d k' M k' h k !er gıbı alemı medenıyette neıı- ce o uş unun. Kara Alı ınkar edıyordu: · E 

mek taraftan değildir. bazen hiç. belli olmadan başlı- :de ı ıkanenemen va a~A a : vünüma etmiş kimselerden bu Kara Ali bana tabancasını - Bu mavzer benim değil.. -Acaba ha~kmda kı INo 
Federasyon elde mevcut kuv yan bu uzviyet düşüklüğü işi, alç y Y:ız1Yl evvet . y~ misillQ cahilane ahval ve ef'alin verdi, attırdı. İbrahim, iki gün ifademde söylemişim. ıl~r kopa~lan şırket başlı' 1 kfı 
l . d'" .. k . . h 1 • bil . k k ktuk1a f mış o an enıasır gaze esı mu- d 1 Ol . ku 1 ··ıd·· ş.ırket mı' demekten keD vet en uşunere , ıyı azır ana· ecne enn enço or n e di . 'ul r· .. d tti. su uru tasavvur o unamaz. - sonra benım rşunum a o u. ÇOBANI NASIL VURDUR · tt ·c 

Bileceğine kanaat getirdikten lakettir. n ~e~ ~.;-mu ~;e e sa olsa hudutlarda, dağJarda, O zaman beni tevkif ettiler. 58 MU , al:unıyor. ~ ~ 
sonra, hariç~en ya~ılan te.k~ifle- I Bilhassa fer~i ve mücade~e y . 

0 Asır~:rı v aıı! :r~ıs~- çöller.de yaşayan ve ':1Jum irfan gün yattım. Beni bu Kara Ali . Ş . K z •• 
re cevap venlecektır. Bu ıtıbar- sporlarında (Surantrenman)bır ~ b ş •k dan bJbehre olan mılletleıden l kurtardı Ahmet (devamla)· ar .en 
la zamanı pek dar olan kral Fu- afettir. Cem'i sporlarda ferdin ne , sır .. u yı:ı~y~ar de~ bahusus indelicap İran hududu Müte~iben bir cerh mesele- . -.Kara Ali İdrisi vurdurmak cekt 
at kupasına iştirak edeceğimizi mes'uliyeti her saniye ayni de- ~ak ;yı g~'.~~ .. Y , 

1 
.. ~y .u na iltica etmek ve malzemei sinden aynca maznun olan Rüs- ıstedi. Çoban bunu duymuş, ha- 'ı \F 

<annetmiyorum. I recede olmadığından, bir kaç gun ~u .uruy m~s ~ u 1~~~~ harbiye ile maişetlerini temin, tem Koca Hüseyin Bayram oğ ber vermiş. Çobanı ben de vur- (Başı birinci sahifed·'' ani 
Eğer eski federasyonun Mı- azası (Siirantrene) olmuş bir v.~P e 'ul"şti~, em .. sıred~~ u için sair devletlerin muaveneti lu Hasan Şaban oğİu Halil istic dum amma 01düren Halildir. dalgalar, liman fenerini i)ll a 

ııırlılara verdiği cevap, taahhüt takımın randımanında büyük ~ ~eaks, ud v .ki?YI gorm 1 ~~ ni görmekte olanlardan tasav- vap edildiler. Halil 14 yaşında Ben kurşunu ayaklarına sıktım. ci, iki vagonu ve bir loltıııf iE 
h. . d . K h" . b. kl"k H lb ki nnı v a an ı saat sonra mu- 1 ' K Al" b 'f del k d . L' ·• ma ıyetın e ıse, a ıreyc gıt- ır gevşe ı yanmaz. a u . .. d"kl . . .. 

1 
• vur o unur. olduğunu ilk mektepten "ali- ara ı u ı a ere arşı enıze uçurmuştur. ıın.,,. ~ub 

mek bir emri vakidir. ı Boks ve l!iireş gibi sporlarda ~arnr go~der 1d ennı sdo_Y_ emış İkincisi - Tarikatın neşredil yu''l'fila" ~~ı.adetname aldıg· ını kayıtsızça: nndaki demiryollan harar cc 
T , d ı· ki M bö" 1 d ''ld' tır Tahkikata evam e ıJor. . d b h' "d' p H , !l""' ' R kı . . d k -d tur B h .. . d eme~nı e e ım , ısıra ye egı ır. .• DANADA () EYH TEV- mes~ en ~ ~s. L ı .. aşa . az- · yüzbaşı Hamdi Beyin yanımda -. a. ıçıyor u, og um. muş . u at uzenn e ld 

verilen vaıt, şarta bağlı bir şe-1 Müsabakanın tabn, mes'uli- A KIF Ebf LDI retlen, mev~ zıeıle talım tankat bağ bekçiliği ettiğini söyledik- İftıra edıyor, demekle mukabe- yat yapılamamaktadır. 13 J tı 
kilde olsun. Çünkü, Yunanlı la- yeti. her an ferd_in ü~tilndedir. ADANA 21 _ Nak ibendi ar~sınd:ı .m~a~e.b~t mevcut ol- ten sonra bazı itirafatta bulun- lede bu_lundu. . .. . . başka be!ediyenin dere keJ'in 

01 

rın, Mısırlıların aylardan beri l Bızim güre~cı1er de bu afet- . dan' ve hukuk r!kültesi ~ugu g~bı bınbırııun gayrı oldu du ve ezcümle: ı;ı:alıl Ahmedın sozlennı red yaptırdıgı rıhtım duvarı dl 1 • 
hazırlandıkları bu müsabakaya, ten korkacak kadar çalısmıslar- l tarikatın .. . gu dahı erbabının malumudur. _Ahmet Hasanı benim a dettı: kılmıştır. 
yanğmdan mal kaçırır gibi, yol- dır. ! ıı:ezunlanndan. Mucteba efendı Paşa Hazretleri, Vaiz efendile- da "ld" d" ded' Y - Beni aldattılar. Bal çıkar- Sahildeki evlerden bir~ rap 
tanmağı hiç arzu etmiyoruz. 1 Sah günkli soor sahifemizde, oglu şeyh Sam~ ve şeyh . za~e rin telkinatı yalnız zahir cisma- nım 0 

ur u ı. mağa gidiyoruz dediler. Ben de tehlikededir. Bunlardan ~ l 
Bu seyahat hakkında vaziye- Sürantrenman hı-kkında m::ılO- jHa;Sall, ?'utekaıt ~sa efeı:ıdılenn niyete mahsus olan ibadatı za- MÜSTANTIGIN KARAR - sözlerine inandım. Guya gecele- ğu tahliye edilmiştir. zl lefoı 

ti bilmediğimizden ve henüzbir mat verecei'Hz. Aynca büviik tarıkat ıle meşgulı~etlen İstan- hiriyeden ibarettir. Samiinin NAMESi yin bal daha çabuk çıkarmış. miktarını tahmin etmek iıt' kat 
karar da verilmemiş olduğun- miitehas=lann nazariyelerini bulda şeyh Esadı zıyare! Ye o- bir kısmı bu telkinatı tarikat gi Bundan sonra maznunlar Hem de cinsi iyi olurmuş. sızdrr ve herhalde milyoıııl' takı 
dan şimdilik bu kadarla iktifa e- !seri halinde yazacai;z. nunla muhat>:rc. ettık~en ~la:_ bi anı:ım.ışlar~ır. Bahusus vaiz hakkında tanz~ edilen müstan Sonra oraya g idince isi anla- sağı değilc1:r. 1: 

, •;yoruz. 1 Bu suretle memleketimizde şıldı ve kendılen tevkif edıldı efendı hır tankata .mensup b~- , tık karamamesı okundu. Karar dun. Ses çıkarsam Ahmet beni Nazım, Vefa vapurll tr.nb 
Mart ayının 27 den 30 una esaslı bir şekilde tetkik edilme- ler0 1 

UMl IDDlANA !unmuş ols~. T~a~ te~kı- ı namede Kara Alinin etrafına de vuracaktı. Korktııın. ağzımı havanın ~ükUn bulmasııı~oka~ı 
kadar devam etmek üzre açıla- ı1 miş olan bu bahis hakkında spor M DDf 

1
UM natı altına cısmanıyet ıle alakal topladığı kimselerle Darıca ve açamadım. tifade ederek buravaırelı11 kiiı 

cak Avrupa şampiyonasına culara ufak bir yardımda bulu- MES N HAZIRL~OI!- sı ~lmayıp ~~ak k~lp, ruh, sır, havalisinde müttehiden şenaat Müddeiumumi Cemil Bey, dir. Fakat hu emniyet ve# 
Türk milli takımmm iştiraki ta- nabilirsek sevineceiiz. A ~~~EME'.N, 22 - stıntak h~~ı, ahfa_ gı.bı v~zaıfı.hamseye i icra ettikleri, Yahya oğlu Mü· meselenin ehemmiyetine ve berlere ml'kabil maalesef a 
karrür etmiştir. 1 F. K. hakimı ıfadesı alman mazn~~- mutevec~ıhtır .. Bız_Ier ı~e. beş s~ min isminde birini merkeple tar maznunların isticvaplan ikmal bir vapurun daha battığı Y~ 

!ardan altısını ceJb,.derck mup- ne_?enben ~':1 cihetıt~~e .ka~ ı lasma giderken parçalattığı ve edilememiş ve bir de Halilin dir. ııııı 

M t ti d hem kalan bazı noktalar h~km alaka etmışız ve hukumetımız diger iki şahsı balta ile öldürt- sinni tesbit edilmek üzre muha- Filhakika Bukarest !'ıtu • 
U eme er a vası d~ kendilerinden malfunat ıste- emrine i~'.\~ eylemişiz .. Çü1:kü tüğü, sonra da adli tahkikat üze kemenin tehirini istedi. Mahke- ortad;ı voktur, b~tmrs o!~l~:d 

di, bundan sonra da akşam geç Allahımız füze evvelemırde ıta- rinde rol oynamak suretile ken- me bu ta1,.bi kabul ede'rek muha muhakkak nazarile bakıltl";" •r 

d •• b • tt• vakte kadar dosyalar üzerinde at etmemizi emir buyurmuş- disini kurtardığı, Danca beledi- kemeyi 12 ı:ubat perşembe gü- dır. ı ,'i. un 1 ) meşgul oldu. tur. Yalnız vaiz olduğumuz ha- ye intihabatında muarız bir va- nüne talik etti • • • , • -: tesı 
• . . . . .. . ~üd~eium~i. Hidayet Be- s~bile vaız v~ifesini ifa eylemi ziyet alarak Darıca eşrafından KARA ALI CETESILE MU- Bir ihtiyar kendı~ ·~· 1: 

Bursa, 22 (Milliyet) - Mu- yor ve bu ıntı~~bm Reısıcum- yın, ıd~ıanamesını ~u aksama şız. Bu_b~ptaki mar~~ızı ~a j Tahir B. zade İdris Beyi öldürt HAKEM ELER! BiRLEŞTi- kuyuya atfı 
temetler davasına bugün 10,5 ta hur Hazretlennın pek kıymet- kadar ılanal etmesı muhtemel- nazan ıtıbara alıp butun va:z - t bb" etti-i çoban Ha- RILEN . . ---' ~ 
devam edildi. Samiin pek kala- li arzuları hilafında yapılmak l dir. Bu takdirde cumartesi gü- efendilerden bizleri tefrik bu- mege .e~~ ;:: al~ İd ·s B LER Eyıpte Nışancada Nazr,:, 

, balıktı. Müdafaa şahidi müteka- istendiği bildiriliyordu. Hasan nü iddianame okunacak, maz- yurmanızı acizane iddia ediyır sar:a;~ı a r d' -· Ali~ C:- Ağır ceza mahkemesi huzu kalfa sokağında 27 nunıııP ~ 
it yüzbaşı Tahir Hadi B. tahlif Feyzi B. istidasında meb'usla- nunların müdafaaları dinlene- ruz. y_ed. umabt veHr ıgı, undanu ı- runa Kara Ali çetesile birlikte de oturan 85 yaşında Ha~ 
Ue istima edildi. Kendisinin Bur ın Kemal Ziya B. i fırkaya çağı cek ve pazartesi günü de karar Paşa Hazretleri, ahvali husu şı ınce ço ~ ~= d"orta "k sevkedilen iki şahsın da dün mu mm kendisini bahçe~eki_;;ıı N 
sada bı.ılıunduğu müddetçe Ke- rarak "Sen dava et, biz şahitlik verilecektir. siyeme gelince fakiriniz 90 ya- kal.~_t~ç; H e ı ~~ hakemesine ·başlanmıştır. Bun- ya atmışsa da kurtan~v ı 
mal Ziyanın Yunanlılarla te~ri- ederiz demeleri de kendilerine Muhakemenin bu kısınma d'l· ş.ındayım. Yirmi senedenberi ettıgı, e ın,_ ~n~ P !ar Bulgaristanlı Mehmet oğlu M d"• k J" ı 
.ı mesai etmediği kendilerine ve hayati siyasiyelerine yakı- hil olanlarm adedi 120 kişidir . kendimi mevta gibi addederek edere\ Keldere ısmı~ e ıssız Rüstemle koca Hüsnüdür. emuru uven a 

kavmi necip demediğini, hatta şır mı? Husumet ve garazlerini Bunlar hakkında karar verildik istikbali ahretimi teminden baş yerde .. r'_l.11~_?,lavze e vurup Rüstem ve koca Hüsnü, Da- Berayı tamir İstinye lı • 
doktor Mehmet Ali B. ile Bur- ispata bu hareketleri kafidir. ten sonra mütebaki maznunla- ka bir arzuya tabi değilim. yere d~~urdugu, ~tten so,: rıcada Kara Ali mandrasmda na girmekte olan Şile -"~ 
sada Yunanlılarca mahkfun e- Bu hicle nazaran müddei Ke- rın muhakemelerine geçilecek- Paşa Hazretleri bundan 35 se ra H~ ço~a ~1• ata~ _ bir yolcuyu parasına tamaen kaptanı Mehmet Ef. g":, 
dillen bazı ze\atı kurtardıklarını mal Ziya Bey değil Refik ve Şe tir. ne mukaddem İstanbulun ula- katle~ti.gı tesbıt ~dılıyor ve da başından yaralamışlar ve cebin- muhafaza mcmurlanndaJI fl7 
~yledi. Avukat Hamdi Emin fik Lutfi Beylerdi~. Ke~al Zi- Buraya gelen haberlere naza ~ası faki~in~z?en bi~ ~ers iste- ra Alının hareketıne temas e en den 45 ku.~ş.tan başka para çık- ~~! Ef. yi vazife ha!iııdt 

kalkarak T ahir Hadi Beyin ya Bey hakkındakı tahkıkat ne ran Anadolunun bazı yerlerinde dıler. Mhıddını Arabının ulfunu ceza_k~ununun 6.4•. 69 uncu ve mayınca oldı.irerck cesedini bir dugunden yakalanmıştır;,.; 
nisbcti askeriyesi katedilmiş ticesini mebuslar mer'~ezi umu yeni tevkifat yaptldıih ve mev- irfana dair bir eserinin tedrisini 1 ~5~ ıncı maddelennın 3• 4 ve ~ çuvala koyup denize atmışlar. [ s· r· o 
bir zabit olup olmad1ğını sordu ~iye y~ış bildirmiş:ler ve be- kuflar yola çıkarıldığı için ikin- istedil.~r.Te_drisiye.vmüt?til olan ı~cı fıkralaı:rıa, Hasan ?ğlu.~lı Hahkeme bunlann davasının ınema - 1yal0, 

Tahir B. mütekaidim, dedi. mm vılayette.ve halkın nazarın l ci kısım maznunların adedi de sı:-t~ ~unlenn~ ıta.lık ettıler. F~- nın ~5~ ncı, Pal~ Huse~ının Kara Ali çetesinin davasile tev- İs. B. Darülbeda)'1 
Müteakiben maznun bir istida da sukut etmış bulunan nınte- mühim bir yekilna baliğ olacak kırınız tam hır sene bu esenn 408 ~cı n_ıaddelenne tevfıkan hit edilmesine karar verdi. Şu- l Hl I 
takdim etti. Bu istidada şahit- metlik yapan Kemal Ziya B. in 1 tır tedrisile meşğul oldum. Yüzler teczıyelen talep olunuyordu. batın 12 sinde her iki davanın ama er 
lerin ifadadatının külliyen ya- yaırltz nisbeti askeriyesi ke~ il- İZMIRDE BiR HOCANIN ce hoca efendinin nazan tevec- MÜŞTEKIIjERlN VEP'ILLE rüvetine ayni zamanda devam ISTAllBUl uıırr.ı Bu , 
lan olduğu ve tarafgirane şeha mi• bir ~atın ş~~it g~~t~rme;i TEVKiF'! cühlerini kazandı~. . . . . Rl NE DIY~R ? edilecektir. 1~ ~;~e ııı ı 
det te bulundukla~ y~zılıyor~ ~eselenın tenv: rıne kafıdır . ., de İZMİR, 22 _ Bugün İkiçeş .. P~şa ~azretlen;. fakirınızın Kararname okunduktan son- • U ~~ UU süvare I 
ve b~ı m.aksatl~ v~~~y~tı~ . <:Jazı nıyo~du. . melikte Kalafat camii imamı h~kumetı cumhurıyey~ karşı , ra şikayetçilerin vckfiletini de- lngıltere - Fransa ır nır !l,30 a 
Hz. ne ızah edıldıgı bıldırılıyor Reıs e.~s hakkında L~şk~. ~~ Hacı HaS<'n Efendi tevkif edil- hır hakl~ı ma~zu~ d_:ıhı v.ardır. ruhte eden Esat B. mahkeme- PARİS, 22 A. A. _ Hülrll- AYN~~~ 
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M. l'k . ' d'l . k'l' b k k'J' k Ik . su! · ı· .. b "dd met ngı terenın arp ıs az- ~ 5 
du. lyeceklerını sordu. Mazm.n sozu mis ·e Menemene gönderilmiş- O da. İngılız hukumetı Mu- nin pek mühım bir davanın rüye İ .1 . h . tikr 

1 

K;.J,I· 
utemet ı ten ıs.tat e ı mış ve ı ıne ıra tı, ve ı ı a tı, tir Hac Hasan Efendi evinde vı ayetını eş sene mu et tine başladığını maznunen ada- 1 ' .. ilik bul ııooıeo" 

olan Kemal Ziya Beyin miıte- meb'us intihabatınm '.Şeklinden mUritle~ni toplıyarak Nakc;ben işğal eylediği sırada ahaliden ! ıet huzuruna çıl~anlan Kara Ali- arma mutea . . ~B nota- 1111 6 ııbl0 
,. - · ·ı · · · b' b h d k · d ~· · tı' ak ama h"tabe b' sına cevap vermıştır. u cevap-met.ıge getırı mesı ıçın me - a se er en reısçe esasa avet dl tarik.ati hakkında ders veri- cemıye v ı n ır nin maiyetinde çalıştırdığı kim- d . 'kraz tahvili . F yaıan 

usların merkezi umumiyelerine e.ı ; ıdi. yormuş mazbata istediler ki "biz Türki selerl Danca h"valisinin asayı·- namd e ~ ıstı ih di~:i ran lllJllll MüsalıiP •& 
h k 'k' · · k · 1 · h"''-" · · · t · 1 e .. sa a pıyasaya raç e ş ol· il" 

karşı a 1• 1 vaz~yetı. et!~ e '" Emniyeti umumiyedeki dos ŞEYH ESADIN MÜDAFAA- ye u.':"u!1'etı~~. ı~ e~ıyoruz. . • şini ihlal ettiklerini kaydederek du- dan bedellerinin ancak Cdtl ~~ 
b~şka ~ki'lde tevıl ettıklerı ıd- ya geılirse Hasan Feyzi B. aley SININ METiNi rak _hukumetıru ıstenz,, den ıba tecziyelerini istedi. F~ frangı olarak verilebile- Gişe her cila saeı 13 ıcıı O 
dıa edılıyordu. hinde müfteri davası aı;amn Ş h E d D' anı h ta ret ıdı. O sırada mahdumum Şik' il d maktul M" -· . · .. daf . re• ıçıknr. __ -tll' ~I 

Badehu " Ben fırkam erkanı- dedi , " _ey ~ ın ıv . a~ Mehmet Efendi da!Jeri Türki- . . ayetç ~r eı:ı u- cegı no~taı nazan mu aa edil Ala J•~ındo atalı ~ t~ 
nın nazari dik~atini celbettim, B~dehu işğaldeki vaziyetini :~~ ~::~~:l~::ı~e~:~ Y~ müh.i~ban. cemi~_eti?i? re.is~ :ı;ı:ı:.evcesı Safıyc H. şunlan mektedır. yaıroya kabul edilmez. 3 

bu benim vazıfemdir izah et- ve istirdadı mütealnp teşekkül hri .. d f d·-· . ıdı. İngılızlenn vaduvaıdıne ıltil · k ( . • • )5 . _. • . "d . ta ren mu a aasını ver ıgını f t tm" k - 6 sene evvel ocamı cına w• 6 tııın;ı hususun aksı 1 dia eden tasfiye heyetinin kendisi dün hülasaten telgraf haberi <>- a 7 ı~r~. ; ·· .. A . yet) ettiler Katil meydana çık- meşhur mıcar vlyolonisı 
lıyorsa hakkında ha - hakkmda verdiği hüsnühal ka- 1 k . 'k D" ,_ Bız Turkuz Turk hukumetın . - h 

-· .. f . . ara neşretmıştı . un ge..,n den başkasını isteme iz di ı madı. 10 yaşında çocugum, ar 
et degıl mu ten davası ıka- rannı hatırlattı. O zaman Ha- İzmir gazetelerinden Şeyh Esa . .. . . Y ye- da bekl b ba B' • d 

me ile Dahiliyede ve poliste ve san Feyzi B. de burada idi ne- dm b .. daf ' ' metn" • rek bilcümle ahalı ıle ısrarda ı man. . . .. er a ~-· 11 
· e 

emniyeti umumiyetle mevcut ve ye sustu. Hasan Feyzi B . .;e ya u .km~b aanamd. esı. ını bulundular. Ennihaye İngilizler mesı ı:unu bakarız ki parça par 
. aynen ı ti as e ıyoruz. ahd B f' · ça etmışler 

Kemal Zıya B. hakkında tesbit ranmm hamiyet damarlan HAk' h ti ·. m umumu asraya ne ıyettı . • İb . . a ım paşa azre en. 1 b • 1 ı h T" k' 1 Bahnye H da· " rahımm 
edi'lmiş maddeleri havi dosyayı 9 sene sonramı galeyana ge'ldi G b .. .. b' . . er ve aoe musa e a ur ıye- · · • 
celp ve benim müfteri olduğu- dedi .,, t ~ç~ per.~~ e ~~u k ı~~ı ye göstermiş olduğu sadakat yü 1 beni Kara Ahmet vurdu" dedi-
mun meydana çıkarılması ta- T ·h. H d" B . h d . 1 ar; ın.k.n soyken~f ~ ço ı5CJZ ZÜRden, muazzezen ve muhte- ğini söyledi. 
zımdır . ., diyordu. aslır,. ~· 1 .eY!ı°ı~~ ak etme erken ~d~ ;;ata d 

1 
a b~.? '.111- remen mahalline iade eylediler. ÇETE RE!Sl lNKAR ED1 -

thb h
. t" 

11 
. tdema ad ıze ıstı c a ı fa~a~- ma .~af ı kı. un .~r an. ıns1ı .op Bu ihtiramları !hal bakı ve her YOR 

arınma ıye ı eme erme ıran or uya mensup cere lı hır ve tti en ten muteessır oma- 17_1_9 ? 1 ~ cl ,., · ~rn '1 tr . .. "'} R · · ·· · d ld nail ol'11ak isteyen meb'usların zabitin şehadeti herhalde alelii yan altm·s vetm;s bin kaclar ev- eısm ~l'r Sf'sı uv u: 
fırka içindeki gizli maksatları- de -ıahitlerden kıyrıetli<lir. H. ı ·· . . . . edilmiş Şefik B. ise bu ifadeden derim dedi. 
na nihayet ~ ermektir, deniliyor Fırkasınr.ı banisi bu f "ta•· ı çir nı tale~ e~ş~ı~. !f· Emın B: aykırı bir ifadede bulunmuş , or 
ve K. Ziya Bey hakkında emni- kin dedikodulara zemin olmak kalktı muekkılının Kılıc Alı tada yalnız Refik Beyin iddiası Kemal Ziya B.kalktı: 
yeti umıımiyede bulunan dosya için <lcğil, efkiirda itiliıfı temin Beye vuku ıbulan ihbaratı bir cü kalmıştır, binaenaleyh hakaret- -Ben mutemetlikten iskat e 
nın celbi •a"ep ediliyordu. Ru için • .unnuştur. dedi. Ve lfo·::n rüm teşkil etmez, hakaretamiz te miinferiden iki şahıs arasın- dilmedim, çekildim, diye cevap 
11ususta büyük vazife ve memıı Feı•z • B. ile yaranının hakikati elfaz istim0 'H.nin sübutu ise ka- da kalmış, deme~tir, bu mesele verdi. 
riyetlcr<le bulunan bir çok zcva ~oğmai: istiyen faaliyetleri kar nun nazarında hirdeıı fazfa eş- sırf meb'usların asabiyeti yü- Bnun üzerine Hamdi Emin 
tin sabit olarak istimai temen- şısında ı:ıahkemeni.1 iidil bir ka has huzurunda olması elzemdir. zünden isaa' edilmiştir. Bittabi Bey keyfiyetin sabık halk fırka 
ni ediliyordu. Bilhassa bu meb- r Jıına il'tiza ı etti~iı:ı ve i s tan- Halbuki meb'us Refik. Sefik, mebusların vaziyeti vilayet mu sı müfettişi Cemil Bey (Antal
oıslann muaddel fffka nizamna buldaki Cümhuı~yet ve Milliyet' !,utfi ve kaza reisi Mııh· '.clin temetlerile ırlakadardır. ya)dan sorulmasını istedi. Re
mesine riayet etn1ek"İ7İl1 sun t' «Zetelerine VPrilcn ta'r ifkiir lneyl r·ıı Jıuzurıınd:ı ,s2rf ettiği Hareketin anasırı cümhuriye is Hamdi B. muhakemenin hita 
intiha batta l a t 'i ~uı dte miida h<lberler sütununa \ • ilc~ci ıu icldia e di!0ıı sfo•' e riıı Muhıdclin s; yoktur. Müekkilimin irae et- mmı ve kararının pazar günü 
halede bulund .ık l n . i ,re·liıô 'idil k<>rarm <la n~:rin ıı tcnıini B. t" fından i~itilmed'ği ifocle tiği şahitlerin istimaıru talep e· tefhim edileceğini bi!idirdi. 

YASA RRiHODA 
bu r;lln fehrlmize mnnsaladı yarınki cumuıell gUoü 

sur 18,30 te matine olarak 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
verecektir. ikinci ve ıon konseri 

'"'~amba giinu suı 18,30 ta madnede verilectlcı!r. 

~······· ···········~~~~ i FRANSIZ BuTJYATRQSLJNDA 
SA'-ıARDJI YU AN O_PERET HEYt:TI Tar ,nd•• 

iki muine verilecektir. 
Birincisi saat 14,30 te HORHOR AGl4

1 ikincisi saat 18 ta MA SOEUR ET 11110 
akşam <uvare ııaaı 2 l ,30 te fevkal~de gJla olorak 

CHRiSTiNA 

7 
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1 

i~~ EYRISEF AIN 
ıle --:---._..;.., ____ _ 

rr;: · :crkeı acenta: sı Galatı küprü 
mı 1 il. 2362 Şuh• Acenteıl : 

CCİ Mühilrclar 7.ade hını 1. 
4-0 

zyid>--~~~~~~~ 
üııı<' 

i~. 1zmir sür'at postast 
ıeıı mhuriyet) vapuru 25 Unu· 

digı sani pazar 14,30 da Galata 
ve tıınından kalkarak lzmlr'ı 

bir ılldecek ve perşembe sabahı 
. tlccektır. 

u.~Ç~ET_A_IT-.1:\•L Y•AN-AJ 
e~ Dl SERViS r MA.Rflt'\11 
kı~ -REZA. SKi 
şkll PlNo vapuru 
kel kanunusani 

ır~cınlıe (Bur
ız. Varna ve 
stence) ye gi
ektir. 

• ·WR.ODIT \ apuru 29 kdnu
ede) ani perscmbe ( Napli Mar· 
·i)ı· . ' 
~~~ ve Cenova) ya gidecektir. 
!~ .1 ER!!:l·\ SKlı\FlNO vapuru 

arsP ~ubat pazartc,i (Burı\aı, Kös
de ';/ ~c ve \' arna) ) a gidecektir. 
l! 1 d811At için Galatada merkez 

• - .Jht 
keıı'lıı· ıın hanında umumi acante-

dl ' ınüracaac Tel: P.eyoğlu 
1 · 772 ye ya Beyoğlunda 

bir ~rapalas aitında !'<atta Nasyo· 
Jıil 1 'fürkiş turist acenaiye 
~ lefon Beyoğlu 3599 ve ya 

k il katlıyan k~r~ısında beynelmile 
011 takı. vagun kumpanyasıua 

1 
l: Beyoğlu 2~!JO ve yahut 

ıırd/, &nbulıla Enıinöniınde lzmir 
e~ıııı0t~ğında 8 Numarada acente 

• 1line •nilracaat. 
verı ef Tel. lstanbul '176 

ğJ avn ınııbadillcr cakdirl kıymet 
1ııiıyonundaıı: 
~usokka!aı 11bılıı gayri mnba· 

0 ! lerd<n esami ı aşılJda yuılmı, 
ıbJ. nlırın vüıde iki istlhkaldannı 

•!r. lizer.e 24 klounusanl 931 cu· 
• •<rtesı güı•il s>at on:ls.n itibaren 

dı •lııada IJanub hanında ıa~dlrl kıy· 
et komisyonuna mUracutlın: 

Sait Arif l:f. vcre•esi: l\lehmeı 
Sait ve lsmall Hakkı Ef. !er, 
!'atma Ayşe, Pıklıe, '.\levize 
H. lar. 
Mahmut Ikrvış, llüjeyln Nı· 
zıı · B. !er 
lluseyin l lu,nu il. 
Dnktor Ali Samı B. 
l .. a.1ı B. ' 

_,;{( !\hım Nurı B. veresesi: Cev· 
gıv~ tlı e, SaaJe•, Müzeyyen, Feride, 

aJ1 1 Ruhiye iL lar ve Nly11J B. 
indi ? '! man 1\v!ik Ef. veresesi: 

Emine Hatibe, Cenan, Handan 
il. lar. 
A lımet paşa zade İsmail B. 

a'f1 Veıesesi: Holi~ Fehm~ Vehbi 
il. ler. ve Hacer H. 
Hiıseyln Hüsni! Ef. tli ~lza B. vere:;e;it Fltaa(, 
uphıyo, Zebra, Saniha H. tar. 

Binbaşı llallm B. zevcesi ŞUk
riye H. ve mahdumu Fikret B. 
Kerlın pş. 'orcıesi: Rtlkı, lftcl 
ve Nur H. tar. 
AU Haydıır El. bin Kannlıl 
Mahmut llılzı pş. veresesi: ffa. 
tıcc Suphiye, Faımı Neılme 
lL lar ve Nüzhet, Cevdet 8.ler 
H.Idoyet H. 
litbi~ Server Ef. 
Hasan Rl.za B. 
Hasbiye H. 
Ad.m B. kenmeıl Refet H. 
liüıeyin Cemal B. 
liayrı Pş. kerimesi Zehra Nire H 

6 Rıfat Sami E.f. 
Ömer Lltif, Şeyl;ec, Hikmet, 

7 Keıııaı il !er, ve Rabla H. 

8 Y tlıbaşı Ziya B. 
Kavalalı Ömer Lnıli El. vere
sesi Mtinilıe, Safinu H. tar 

~ Ye Nahit B. 
Kenıalive ve Ell!lye H. lırlı 
Sermet • Ef. 
Şohlne ( ı. Blnd Molla ude 
t\li Talat Et. 
Ahmet lbrıhim B. eevcell Mllı· 

2 rlvcr H. ve •vlaıları. 
8.ı Doktor Ali e. 
~tına TL 

İ'. ' rao ·•yı - Muş cUzdanım ve be-
u 111 ve batı scncthtı ve altı yiiZ 

dt~ulu ihtiva eden si) ah cep cilz
nirıı~~ı zayi ettim. Para. kendine alt 
derıı Uzere adr<·•ime cıizdanın gön· 
!:'1tt~eslnf in5l:liyct namını rica 

,. 111. 
•l&rrı:ı 

ı..~ .. 1 ~Y• ILıcı liasa:ıag• mahallesi 
'• sokatında 3ll hanede mflıe· 

kalt lllnb• ı Tnhıln 

• 
•• 

1 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka Kommerçiyalı 
ltalyana 

Sermayesi 700,0JO,')~il 
(lhtiyat akçıni: 

580,000,000 Liret) 
TravellerJ (Seyy11!1 

rekleri) '.At:ır 
Liret, frank, İngiliı lirııı 

\'eya ~olan franlı: olarak 
satılan bu çekler sayesnde 
nereye gitseniı paranaı ke
mali emniyetle taşır ve her 
zaman irterseııi' dünyanm 
her tarafında, se!ıirde, otel
lerde, \·apurlarda, trenlerde 
btı çekleri en küçük teıliy.ıt 
r'n nakit makarnınh kl)lı· 
ylıkla islim:tl ede:ıiıınıu;&. 
TravellerJ çekleri h'.lki'<t 
sahibinden haşb kim~3nirı 
kulnaamayacağı bir ~ekilda 

1 1 
= • =- _ lı ~~t~e~• l~ip~Y·~h~ta~:;~rrl~i~l'n~;~~t~iı~. ~ 

/lugil•Jril bllmec•111lz _ [-İstanb~I- belediyesi J 
Soldan sağa ve yukardan aşagı: ılanları 

ı - Fecir (5). Temizliyen ~-4• -
madde (5). lst.ınbul Belediyesi Üsküdar 

2 - Bravo (6) Göğüs (4). şubesinden· 
3 - Nur (3). Cet (3). Üskudardıı Selman ağa ma· 
4 - Namus (2). Serbest· hallcsinin Atlamata~ı cııddc:inde 

tik (4). . kftin olup mektep yapılmak üz· 
5 - Garaz (3) · Sonuna bır re istinıldkl mukarrer bulunan 

(ı)gelince bir renk ismi olur(J) bostana ilhak edilmek üzre 65-
6- Yüz sene (4). Nota (2). 

7 
_ İtap (4) Yallıı.ız başına 67-69 numaralı dıikkanlarda ls-

'içalman muzik (4). timlAk edilmektedir. Beıstan ve 
8 _ !ç kumaş (5). Dal (3). dükkftnların lstimlAk kararname-
9 - '.ı'abi olmak (4). Meşhur sinln 8 inci maddesi mudbince 

bir hekim (6). tanzim olunan haritaları lstan-
10 - Ekmek yapılır (2). K1r bul belediyei Üsküdar şube bl-

mızı (2). Valide (3). sına talik edilıni~tir. Tarihten 
11 - Batın (5). Atın kundu-

rası (3). itibaren seklz giın asılı duracak-
• .. • • • • • • • • • • • • tır. Bu müddet zarfında şifaen 

lstanbul Kasapları 
Tilrk Anonim Şirke

tinden: 
Ruznamei müzakerat: 

J - Meclisi idarı ve murakıp 
raporlarının kıraıtlle meclisi idarenin 
ibrosı. 

\!- TemetıUll hakkındı karar 
ittihazı 

3- Murakıpların yeniden lntihı-
bile ücretlerinin tayini 

4-- Niz .. nnamci dahili mucibince 
hamil oldukları hissoleriıı bedeli şir
ket sermayesinin IAakal rub'una baliğ 
olan hlssedarlar toralından yevmi 
içtimadan on gün eve! vuku bulacak 
reklirat 

Şirketimiz heyeti umumıyesl se· 
nelik adi içtlmaını 23 şubat t93ı 
pazartesi ıur ondürtte ş!rketl~ m~r:: 
kezi idaresi olan Sirkecıde Köprulu 
Handı daire! mahsusasındıı ya~ıla· 
caktır. Nlzamnımei dabilir.in ~ırml 
altıncı maddesi mucibince lçıımaa 
takıddilm eden on gün zorftndı Msse 
aeneılerl hamillerinln o mildJet 
içinde her giln sut on beşten on. 
seldze kıdar tirl<etin merkezi .tdareS 
sine mUracaatla hisse senetlerini tevdi 
ederek dübuliye varakası almaları 
ltzımdır. 

iJe;oglu Beşinci Noterlllf C4111bl 
&llaint 

Efendim. 
Belçlkada, Herso şehrinde mukim 

mlivekk!Um La Heraeautolse ( La 
Hersotuız ) anonim şirketinin lsuo· 

buldald komlsyoncuıo bulunan lstan 
buld& Marpuççularda, Kezıpçoğlu 
Hanında muldm S. Levl ve Şureklst 
şlrlced bu kere yazıhanesi efyasııu 
ıaıırık bir semti ıneçhule azimet 
etmiştir. Binaenaleyh ınezkOr S. 
Levl ve Şürelı:Ası şirketinin ve şir
keti tetkll edenlerden Jill Eli Efen
dinin müvekkilim La Hcrseıutcılse 
slrkeıile alakalan kılmadığını ve 
bunların mUvelcklllm namına hiç bir 
muamele yapmağa mezun bulunma• 
dılı:lannı ve bundan evvel Jtil Eli 
efendiye verilmiş ola• vektleıln 
dahi hillcmU lkalmadığını b~yan 
eylerim. 

Keyfiyet malam olmalı: Cizre bet 
nıısha olarılı: takdim eylediglm ifbu 
Uınnımedcn ıslııuo hıfzı ilı dört 
nüıhısının guetelerle llto edilmek 
Uzre mıuaddalı: olaralı: ıarıhm• ita· 
sıılı bilvekll• taleıı ye rcca eylerim 
efendim. 19·1-931 
lsıanbalda Basiret Hanında avukaı 

Mahir Raıo 

N: 1231/I 
Daıred• ıııabfıız nllşbap muta· 

bılı: olan bu lllnname borayı neşir 
va Iliıı M!lllyeı Gueıaslne lrıal 
kılındı. 22 2ei Unun 1931 

veya tahriren vaki olacak ifade 
ve itirazların lstanbul belediye 
reisine hildlrilme•i i!An olunur. 

.. . . 
lstıınbul belcdiye>inden: 3575 

kilo sovan, 84'i0 kilo patateı;, 
t 550 kilo kuru fasulya, 350 
kilo börülce, 400 kilo mercı· 
me~ 350 kilo nohut, 265 kilo 
salça, 30 kilo kurubamya, 900 
kilo kuru üzüm, SOO kuru ka
yL<ı, 50 kilo kuru vişne pazar· 
Jıklıı satın alınaca~ından verme
ğe talip olanlar şartnameyi kör
mek iıZre her gu~pazurlııta gir
mek içinde teklif edecekleri fi_ 
aan yüzde % 7,5 nisbetinde 
teminat akçelerile lıcr.1lıer 26- ı 
931 pazartesi günü >aat on be
şe kadar levazım müd~·liığün~ 

gelmeleri . .. . 
lstıınlıul belediyesinden: Bcy

oğlunda Aynalı çeşmede kain 
Emin camü mektebi binası bir 
sene müddetle kiraya verilmek 
üı1re açık müzayedeye konmuş
tur. Taliplerin şartnameyi gör
mek için her gün levazım mü
dürlüğüne müracaatları müzaye· 
deye girmek içinde ihale günü 
olan 15-2-931 pazar günü saat 
15 c kadar 1 O lira teminat ık
çelerile encümeni daimlye mü 
racaatlatL 

• • * • 

lstanbul belediyesinden: Kam
yonlarda kullanılmak üzre lü
zumu olan 6200 kilo vakum 
ya~ kapalı zarfla münakasaya 
konm~tur. Taliplerin şartname 
almak için her gün levazım 

müdürlüğüne müracaatları l ıı6 
liralık muvallit teminat mak
buzile şartname ve teklif mek· 
tubunu mühürlü zarla koyarak 
ihale giınü olan 12· 2-931 per
şembe giinü saat 15 e kadar 
encümeni dalmtye vermeleri. 

--- -·-
Muhasip aranıyor 

Anadolud& bilyilk bir müessese 
muhasebesinde çalışmık tızre uaulD 
muualayı ve Fr11111zcıya blbıklcııı 

vltıl tecrUbell bir muhasip araıııyor. 
Taliplerlıı nsılı:alarilt beraber 24 
k&nunuıul cumartesi gllııil sut ;ı.ş 
arasında Galııa'cla Bahtiyar ilanı 

2 el katta 44 •uıHroJı ~'eyıi !leye 
aıüncaıtlJn. 

• 
Iktısat Vekaletinden: 
Ankara Ziraat mektebi cıva

varıııda inşa olunmakta bulu
nan Zirai ve Baytar} Enstitü
lerin ( Tavukçuluk enstitüsü 
hariç ) kalorifer tesisatı, sıcak 
su kazan merkezi (Şebeke ha
riç ) soğuk su hidrof er lan, bir 
talibe ihale edilmek Üzere ka
palı zarf usulile münakasaya 
çıkarılmıştır. -

Miiddeti münakasa 12 kanu
nusani 1931 tarihinden 12 şu
bat 19.31 tarihine kadar hir ay
dır. E''rakı fenniy<~si ve J)roje
leri Vekalet muhasebesine ve
rilecek 25 lira mukabiliı1de 
telsiz telgraf civarında enstitü
ler inşaatındaki hey: eti fenniye 
tarafından verilmektedir. 

Zarflarııı 12 ~ubat 931 güııü 
saat 16 da İktısat Vekaleti Zi
raat Müsteşarlığı kısmı11da 
konıisyon tarafından açılacağı 
ilan olıınur. 

• 
Ma~ine -tAotör -Elekwik Mekte~i 

kLkkfR1i< r:~hrf.rsrz 
TELGRAF ıuhe !erile MO
TÖRLER ve DİESEL 

r:.µ-..:;.. MAKİNELERİ şu!>esi açı-
lauk tcdri,atı başlmacıktır. 

"llllııı..o;~IC.. \!· işleri a.bcbilc mektebe jevam 
cdemlyen maklnbılcre MQ • 
TÖRLER ve DlESEL 
MAKİNELERİ şnbesl ;çın 
mtktuplı tahriri dersler >erilir. 

3 - TELLi ve TELSiZ 
TELGRAFA alt aynca mu-
habere dersleri \'l•dır. 
4 - Mektep yalnız nebıridir. Ay
lık ders ticred tO llradır. 
S - Kaydolmak için; 

Gılatadı Mumhınedc Llord 
ı'rie•t!no acenwı brtı<Uıda Arap· 

.' an hanını biıişık olan mektebe 
muracaaı edilınelid!r. 

B~YuK TIYYIBE PiYlNGOSU 
YENİ TERTiP BAŞLADI 

1. Cl KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 
Yeni ı:;landa 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyük 

ikramiye konulmak suretile tertip 
üçer keşidelik iki kısma ayrılmış 

gibi bir şekil almışhr 
Mükafatlar keşide sırasile: 20,000; 
25,000; 30,000; 35,000; 40,000 ve 

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
satılmasına haşlanmıştır. 

Bromural •Knoll• tableUeri dQnyada en ziyade mQteamm1m 
Asap mOsekldni ve mQnevvimdır. Bu mQ~tahzar milyon
larca valcada lecrQbe edllmişlir ve hergQn binlerce doktor· 
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakika 
geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini gösterir. 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczanelerde 
ıo veya 20 lablellik cam IOplerde satılır. - fabrikası Alman· 
•·• •, Qhein üzerinde Ludwigshafen, de KNOLL A.-0. dır. 

IST ANBUL V YET 

DEFTEROARLIK ILANALRI 
Maliye vekaleti teftiş hey' eti riyasetinden: 

MallJe nıületti~ nınavinll~i iınti~anı 
28 şubat 1931 de yapılacak müfettiş muavinliği 

musabaka imtihanına girmek istiyenlerin, memu
rin kanununun dördüncQ maddesindeki evsah 
haiz olduktan maada, yirmi dörtten aşağı ve 
otuzdan yukan yaşta bulunmamalan ve )-Oksek 
mekteplerin birinden mezun olmaları şarttır. 

İmtihana talip olanlar, 10 şubat 1931 tarihine 
kadar Ankarada Maliye Teftiş Hey' eti Reisliğine 
istida ile müracaat edeceklerdir. İstidaya şu vesi
kalann rapb lazımdır. 

1) Nüfus tezkeresi ve ikametgah adresi, 2) 
Kendi imzalarile tercilmeihal hulasası, 3) Asker
liklerini yaptıklarına veya tecil edildiklerine dair 
askerlik şubesinden verilmiş bir vesika, 4) Mektep 
şehadetnamesi ve ya mezuniyeti mutazammın tas· 
clikname.(Bntün bu evrakın Noterlikten musaddak 
suretleri de verilebilir.), 5) Hastahkr bulunmadığına 
ve yolculuk yorgunluklarına dayaoabilecekine 
dair hilkOmet doktorundan verilmiş rapor. 

İstenilen evsfı haiz bulunanlar tahriri ve şifahi 
iki imtihana gireceklerdir. Tahriri imtihan Ankara
da ve İstanbulda, ve bunda muvaffak olanların 
şifahi imtihanı da Ankarada yapılacaktır. lstan
buldaki imtihan Maliye Teftiş Hey' etinde ıcra 
edilecektir. 

iMTiHAN PROGRAMI 
1 . IKTISA T : Servetin istihsal, tedavül, 

inkısam ve istihlaki bahisleri. 
2. MALİYE: Maliyeilmininnazarikısımlan, 

devlet masrafları, bütçe bahisleri, umumi kredi 
ve istikra:r., Türkiye düyunu umumiyesi, vergiler 
ve tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri, muhasebei 
umumiye kanununun esaslan, Türkiyedelci vası· 
talı vasıtasız vergiler ve tarh ve tahakkuk ve 
tahsil şekilleri, muhasebe ve varidat teşkilatı 
(Umumi malmO.at) 

3 . HESAP ve HENDESE : Kesirler , 
tenasüp, faiz ve iskonto., yeni milcyaslar, satıh 
ve hacim mesahaları. 

4. TiCARET USULÜ DEFTERİSl: 
Esaslı ve pratik malümal 

5. HUKUKU İDARE: CDZA MU
HAKEMELERi USULÜ ve TEFER
RÜA Ti, KANUNU MEDENiNiN GA Y
RI MENKUL TASARRUFUNA MÜ
TEALLiK HÜKÜMLERi. 

6. FRANSIZCA. 
7. TÜRKIYENIN T ABlt, iKTiSADİ 

COGRAFY ASI ve MALİ T ARIHl. 
Hakkında umumi malumat. 

Bu imtihanlarda muvaffak olanlar azami üç 
sene nihayetinde e~liyet imtihanı geçirdikten 
sonra müfettişliğe tavin edilerek hir sene staj 
görmek için F ransava gönderilirler. 

Müf etüş muavinli~ imtihanına iki defa ğirip 
kazanamamış olanlar ilçüncü iıntihana iştirak ede 
mezler. 
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BlN SÖZ 
BİR RES1~1 

Ahiren "Day,, Film kumpanyaaının direktörtı mösyö Gasyades 
Atinadan şehrimize gelmiştir. l\endisl dlln ınatbaamızı ziyaret et
miş ve Türk darlllfünunu gençlerinin Atinayı ziyareti münasobe
tile alınan filmleri izah ederek talebem:zin orada pek samim 1 
hüsnü kabul gördDklerini anlatmıştır. Mösyö Gasyad~s Yuna
nistan halkının umumiyetle Türklere karşı pek muhabbet besle· 
diklerinide anlatmışhr. 

Bu resimler, mezkQr mOes;;esenlo Yunanistanda aldırdığı yeni 
sesll flllmlero aittir. Buradakı san'atkArlar Yananlstanda ileri ge
len san'atklrlardır. Fillmler şehrimizde gösterilecektir. 

fil, etme~ ve Ja~ se~ze nıünatasası 
Nafıa fen mektebi mübayaat komis
yonundan: 

Mektebin 931 senesi mayısı gayeıine kadar ia~eye ihtiyacı nlan 
et, ekmek ve yaş sebzesine yevmi ihalede talip çıkmadığından 
kapalı zarf usullle yeniden münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin münakasa gönü olan 16 ~ubat 931 pazartesi gbnü 
saat 14 te teminat akçalarını ikusadl müesseseler muhasipliği vez
nesine yatırdıklarını bildiren makbuzlarile birlikte mektepte top· 
]anan komisyonumuza gelmeleri. 

Asipin -Kenan 
Komprimeleri 

Nezle, Grip, Baş ağrısı 
için 

1 s- Kat'I Tedavi 

Emvali metruke ınü~irll~in~en: 
Semd 

Yeşil köy .. .. 

Mahallesi 

Köy içi 
Ümraniye 

.. 

Sok3ğı 

Dibek 
Uçüncü 

.. 
1-3 
6 

14 

Nev'i 

Hane .. .. 
,, " " 16 " 

icarı şehrlsl 
Lira 
40 

3 
8 
s 

,. ,, (Giiğercin 13 " 5 
Balada evsafı muharrer cın!Akin icara raptedilmek üzere 1 !-2· 

930 urihine ınüsadif çarşamba günü saat 14 de pazarlık surctile 
müuyedelerl mukarrerdir. Taliplerin % 7 ,Su teminat makbuzla
rile lstanbul emvali metruke icar komisyonuna mlıracaat eyleme
leri. 

Evkal levazım nıü~irliğin~en: 
Guraba hastanesine muktaai muhtelif cins yerli bez alent mü· 

nakasaya konmuştur. 
Taliplerin ~craiti anlamak üzre her gün levazım idaresine ve 

ihale tarihi olan (24-1-931) cumartesi günü saat ondörtta idare 
encümenine mlirac.ıatları. 

Adalar malmüdürlüğünden: 
Eksinafon ve ~artla ferağından. Atinanın icardan borcu olan 

(365) lira (45) kuruşun temini istifası için Büyükadada Nizam 
caddesi ve fabrika sokaklarında 38, 13 No. evlerin medyuna 
ait dörtte üç hissesinin nıs!ının mlilklycti saulmaktadır. Taliple
rin 25 K. sanı 93 l ıar 1ıiııc kuıhr .~+' ı'.,r ·,ıare hey'etine lüzumu 
nı"iraca~d ın ıl;\n ohınur 

Bıı sene Piyade ve atış mektebi tahsilini ikmal eden kahraman zabitlerimizden bir kısmı ile 
mektep hcy'etı 

•• 
Oksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 

bilumum otomobil 
döşeme atelyesi 

'c 

ve 

Foırit mlÜltelhl~$~o~o 

Resul Bey oğlu Ahmet ve Ihsan 
Almanya ve Paris boya müesseselerinden diplomalı 

ziyaret etmeden evvel ~ka yere müracaat etmeyiniz 

Taksim kı~Iası geçidi No. 9 

BU 
Yeni teknik, dlşlcre · eerian ve PARLAYAN BiR BEYAZLIK verir 
Dlfleri ıerian ve tamamen temizle· KOLYNOS kallanmığı başiıd>-

mek ve beyazlatmak için ancık bir gınız S gün zarfında dişleriniz daha 
çare vardır: Uzun zamandanberl diş beyaz olacak, •• diş etleriniz pem· 
tabipleri tarafından tavsiye ve KO- bıl~ecek ve ığzınızda serlnietld ve 
L.YNOS !lyeıinde tekemmül etmif ve fltlf bir tazelik hiıııedeceksinls. 
kuru fırça tekniği tatbik etmektir. 
Bunun için yarım sandmlik KOLYNOS KOLYNOS •ıtza alındığı andı 
dit macununu kuru bir fırça Ue leziz ve muzadı taaflüa bir köpük 
günde iki defa kullanınız. haline lnkillp ••ağzın her delik ve 

Lekelenml\!. ıararmıı ve çüriimUş boşluğuna nüfaı ederek mükemme-
dlşlerle diş etlerin mevcudiyetl ı&za iea temizler " biitlln mlkroplın 
iılna edilmediğine dc!Aleıtir. öldürür. 

Umumi deposu R. FARAGGI Yeni Volto Han lstanbul 

arsalar 
Kadıköyünde Cevizlik cad

desi Hasırcıbaşı sokağında 
bulunan müfrez arsalar sahibi 
taşraya az:met edeceğinden 
gayet ehvecı fiath sablıktır. 
Talip olanlar Politika gazetesi 
mürettiplerinden Ali Memduh 
Beye müracaatları. 

li,~~!i!!~!, ! 1 ,\ gopvan han - 13Jnkalar - Galata 1 
--- Tel; B. 1961 • 

Bursa asliye mahkemesi 2nei 
hukuk dairesinden: 

Borsanın ibni bezzaz mahallesin· 
dea Ahmet kızı Ayşe hanımın o 
mahalleden halepll Mehmet oğlu 
Abdurrahman aleyhine iklme eyle
diği iıpatl tallk ve nesep davasının 

l!umetglhı mechul bulunan M. aley• 
bin gıyabında icra kılınan muhake
m•ıi neticuinde M. aleyhin kansı 
mCddeiyeyl Eytui 1330 tarihinde 
tatlık ettiğtae ve 326 doğumlu Kt
mil '" 330 doğumlu Fıdılın da 
tarafeynin nesebi sahih füruları ba
lunduğuııa i7 tefrinlsani 928 tari
hinde Bursa ikinci hukuk mıhke

meılnde karar verildiginden müd· 
deıl kanunlyesl zarfında merkum 
Apdürrahman müracaaı eımedigl 

tıkdinl• hükmttn kesbi kıtiyet ede
ceği iltn olunur. 

Z AY 1 
lzmlr lıkdn dairesinduı almı' 

olduğum nüfus tezkerem ile içinde 
on uç lira ve senelik tarik bedelleri 
makpuzları çarfamba akşamı Sirkeci 
Ue Karıköy arasında kaybettim. Zayi 
evrakın hükmü olmadığı ilin olunur. 

Devi et Demi ry o il arı :a~!::r.üb:;~ıeş~~~:n 
idaresi ilanları En ıyı RAKI 

............. nam ....................... .. 
H. P. ?vlağaza :\lüdürlüğünden: 
İdaremiz için miibayaa edilecek olan (70) kalem malzemenin 

pazarlıgı (26- 1-931) tarihine müsadif pazartesi günü ifa edilecektir. 
Malzeme müfredatını öğrenmek isteyenl~rin cumartesi, pazar 

günleri ve teklifatta bulunmak arzu edenlerin de pazartesi günü 
saat on bir buçuğa kadar tahriren taklifatta bulunmaları ve nil
munesi birlikte olmayan nazarı dikkate alınmayacağı ilAn olunur. 

Erzak ve levazuın saire ınünakasası 
Yüksek orman mektebi rekturluğundan: 

Büyükdere de yüksek orman mektebi ile orman ameliyat mek
tebinin mayıs 1931 gayesine kadar bakiye erzak ve levazımı sa
ire ihtiyacatı kapalı zarf usulil~ mUnakaaaya konulmuştur. Talip
ler şartnamelerini görmek üzre her gön ve münakasaya iştirak 

için de yevmi ihale olan 4 şubat 931 tarihine müaadif çarşamba 
gUnii saat 14 de defterdarlık binası dahilinde rniieı;seıarı ikrt.adi
y.: komisyonuna ırelmeleri iltn olunıır 

CUMA 
23 K.SA '11931 

BN ha6i• ne:ıle 
size tarif edilmeı bir rah•lsıı.lık ve
rir; n• İf< neci. zevk ve saf•ya iıt.b 
lırakm ... 

GABA tabletleri derhal ıennl•• 
lir. nefes borul•nm deze_n~ekle eder 
ve çok hoı bir suretle 1111 rahıatsız, 
lıkt.n kurtanr. 

Dır hıuda taknbtft 4ClO labl. nr. 
Htr eaanc ,,. ecza depolannda. 

9«'e 
Kızıldizede seyyar jandar 

yade alay komandanlığından: 
!35000 ~.ilodan 4.5000 kiloyl kadar 'aman eııı· 

bin kiloya kadar ot 30000 den 4001)0 kiloya arpa 7 !\O 
kiloya kadar gaz ı 5000\J ıl~ 200000 kiloya ka(br 
aleni ıısuli ile ıminak:ı ~aya konulmu~tur. 2 - münakasa 
den 21 gün ınt.ddctlc devam edecek ve 9-2·9J 1 tarih 
dil pazarte>i gün ı • >aat 14 Beyazttta seyyar jandarma 
bur kumandanlığında mütc:ekkil komisy0nca fütlar h 
gürüldUğü takd nk ihaleyi kat'iyc icra olunHcak. 3 -
mecmuuna bir veya bir kaçına pey ıürebilirlcr. -ı - :'il 
iştirak edecekler lıcdcli muhammine göre saman için t 

244 arpa için 27 gaz için 30 ve tezek için 225 liralı 

murnkkatc ak~;ısını usulen kumisyona teYdi cdccck\:r. 
ve mahrukatın mahal ve tarih teslimi diger ~craiti :rnl 
mezkur komisyona miı,acaatları illin olunur, 

-Her 
1 

; -. I• .,. 

EYl BiR VAIJD 
Evlidın~n sihhatini dBtOnen, be 

-hangi bir rahatsızlık sebebile zail 
düşdüğünll gören, bu münasebet: 
le k•nsız kalan, ~tibasız bulunan 
çocukhınna lltif lezzetli ve mil· 
keınnıel bir kuvvet i!Acı olan 

enoferrato 
vermelidir • Her cczaocde ı..Juar. 

nevi av derisi ve Avusturalia Hin 
ve Çin ham camuz gönleri 

Ticarctile müştegll tüccar ve komisyoncuların naz.rı di 
Pek çok senekrdenberi <lı·vam etmekte olan tecrübelerimiz 

Avusturılia Hindlya ve çı,ı ham camuz gun:rnnl en ucuz fi• 
menba ve merkcılerinden tedarik etmeğe muvafük olduğtomuzdan. 
ve eiddiycc ü1.1e ticareı etmek arzusunda bulunan tüccJrlara, dai 
futlcrl nuın itibare alınarak, komisyon!• mezkar mallanhn l 
mıkdarda gönderebileceğimizi ve av dcrisile meşgul olan tüccarın 
Londra piyasa11nda satabileceğimizi illn eder ve zirdeki adr,se 
lannı rica ederiz. 

KeljiL et Co. 
Sandy's Row Bishopsgate E. C. 2 LO 

Ticarethanemiz iıakkında Londra'da National Provlnciale Bank 
velstanbul'da Döyçe Bank, Bankalarına müracat olunabileceği yed~ 
mıillmat almak isteyenlerin Isı. Çokmakçılar'da Tarakçılar sokağın 

Kelcikli Zade Mehmet Naci Beye 
müracaat etmeleri rica olunur.~~~~~ 

YENİ 

lngilizce - Türkç 
LÜGAT 

A V A H 1 T Beyin 
Vahit Beyin evelce intitaı eden vı Maarif Vekaletimiz ile 

Darllfünunu tarafından kabul ve mübıyaa edilen büyük l~gaıind• 
Türk talebe ve gençll&lnin isdfadeıi için, pek ltinılı olarak . 
tasbllı edilerek tertip edllmiştlr. Basılışı, Uğıdı ve cıldl çok .ıY 
sahifeye yıkın olan mubte>lyaıı teksif adilmiş olduğundan ki 
mine nl!betle, hemaa iki mlıllnc muadildir \'O böyle olduğu b• 
yalnız 2 liradır. . 

Vahit Bey bu yeni Jaıatln aynı hacimde bir Türkçe · Jngllı 
d.hl hazırlamaktadır. 

Tevzi merkezi: Mondlyal Kütüphaneıl, Beyoğlu, lstiklll ced 
Her kitapçıda bulunur. 

· ıstan~ul ~raat ~an~asın~an: 
Kariyest Sokağı Cinsi 
Pendik Arabacı Hane 

Numarası 

98 
hane kiraya veril Gayri mübadillere alt yukarıda yazılı 

ihalesi 9 şubat 931 pazartesi gilnU saat 2 de yapılmak 0 

zayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin yüzde yedi buçuk re" 
ihale saatine kadar bankamıza müracaatları. 

Jandarma imalathanesinden: 
ol 

Jandarma için kapılı zarf uıulile 8176 adet mıtra mub11ı• J 
Münılmı 7-2-931 cumutesl günü saat 14 de Gedikpa;ıdıkl 1 
lmalltbanesinde yapılacaktır. Şartn•me imallthaneden vaııır. d•r 
mÜD<'.kıı.sa gi.inünde temin:ıtlarlle birlikte milr.ıe:ı:ıt crm ~ıer: J;lzını 

Mes'ül müdür: tturııar. 


