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Fırkanın 
Programı 

.ANKARA 14 (Telefonla 
lıapnuhaniriınbıden) - Bize 
itiyorlar ki "fırkamZlll progra
llıı yoktur,,. Bu iddianın isbatı 
lliçtür. Vaziyet ve hidiseler 

~- löz önündedir. Cümhuriyet 
llalık frrkaamm programına 
temel olan fikirltt inkılibnnı
ıın bq)angıcmdan beri faali
yet ve tatbikat sahasında bir 
düziiye ilerleyip gitmeyoır mu? 
Esasen daha evvel teferruatlı 
nıufassal bir program yapmak 
111Üşküldfr . 

Filhakika bütün &Wlip ... 
kirlerini: ortaya atmadan ev-
9el bu fiki:-lere müstenit ve is
tikbale şamil bir program vü
cude getfunek yalnız ihtlys
aız bir hareket değil, ayni, ~
lllanda inkılap aleyhine -B" 
Veccih bir hareket ol.Üİ'cf1k u
llunla beraber cUm}ıUriyet 
Bakı fırkasmı prograınsızhk
la itham etmekte hiç ırir isabet 
Yoktur. Türk inkılibmm esa~
larıru tesbit eden urndeler b~ 
fırka programına aaıı tef~ 
ttnıeyor muydu? Frrka umumı 
riyaaeıiııin muhtelif tarihlrie . 
nıuhtelif vffilelcrle neşretti!\ 
beyannameler bir fırka prop:a . 
ttimm ana hatlarından bllfka 
bir ICY miydi? 

Kanaatimizce Cümhuriyet 
lialk fırkasını bu memlekette 
zaman zaman doğan siyasi te
tekküllerden ayıran mümtaz 
hassa, bu tarihi fırkanm her 
İşte ve her .ıqebbiiate hidisatı 
icbar etmesi değil, tekimül yo 
hmdıın aynJmamasıdır.Cümhu 
huriyet Halk fırkasının bek~e
nen programını vücude g~tır
ınek, bu büyük bir şeref ızafe 
edecek. Fırka programı tama
ınen hayattan ahıımıt ~ 
ve realitelere cevap veren bir 
§eydir. Eserin mükemmeliyeti 
en ziyade bu cephesinde göze 
çarpıyor. Cümhuriyet Halk 
fırkasının programı yalnız hali 
hazıra kısa senelere değil ' . 
ınemleketin istikbaline şamıl-
dir. İhtiva ettiği ana hatlar bü 
tün vaziyeti ifade ediyor: Va
tan, millet, devletin esas te§ki 
litr ve immenin hııkuk~tı ih 
tiva eden esaslar fırkaıWt ana 
vasnaları, iktıııat ınev~. 
ziraat, sanayi, madenler, or· 
ınanıar, ticaret, nafia, maliye, 
talim ve terbiye, içtimai hayat 
ve umumi sıhhat dahilt, adli, 
harici siyaset, memurlar, ser
best meslek erbabı, vatan mü

dafaası. 

İşte bütün bu esaslan en ı
ıneli bir tatbik şekline irca e
den program C. Halk fırkaaı
nın müşahhas bir hüviyeti o
lur. Unutmamalı ki memleket 
İdaresinde en büyük marifet 
parlak programlar, mükemmel 
kanunlar yapmak değildir. On 
lann tatbik ve tahakkukunu te 
ınin etmektir. Bu ooktai nazar 
dan şimdiye kadar Türk mille 
tini hayal veümitlerle oyalama 
llUf, onu hiç bir sebep ve müli 
haza ile aldatmamış olan C. 
Halk fırkaaınm ve şeflerinin ta 

rihi vatandaşlara en sağlam 

biı- teminattır. 

Siirt Meb'uau 
MAHMUT 

Tevfik Rüştü 8. 
Sofyadan geçerken 

SOFYA, 14 (A.A) - Cenev 
reye gitmekte olan Türkiye 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Bey, Sofya istasyonunda Hari 
ciye Nazın M. Bouroff tarafın 
dan istikbal edilmiştir. İki na
zır, trenin tevakkufu müdde
tince dostane bir surette görüş 
pıüşlerdir --, 
~ya \e Yugoslavya 

·h:an!:a k:.rc::t r_.nh. .._, ı""a. 

; 

Vatansızların telgrafı Mecliste nefretle karşılandı 
Büyük Reise lıürmet oe mulıabbetler Kuponlar lngiliz veliahh Ağus-

B. Millet Meclisi Vatan hainlerinin tık temas cumartesi tosta gelecek mi 
h • • •dd ti t kb•h ttİ günü olacak areketinı şı e e a 1 e A~KAR~, 14 ~Tel~fon) -. Prince de Gale'in Şarkıkaribe seyaha-

Himiller mumessıllen geldı- • 
ler. Hükllmet erknı fırka kon- tınde Ankarayı da ziyareti ıöylenivor 

Hatipler, Meclisin dünkü içtima!nda hai~lerin ~ı
dıklari zihniyeti vak' alar ve hadıselerle ızah ettiler 

Bu tan haiD)erine ·Türk milletinin u büyük intika11n, her ca
sened• &ir, Remcümhur intihabı göstermek olacakbr .. 

.......... ~ ......... 1994194 ......... 1194 ............... ~994 ............... ~ ... 
kanuni riyaset intihabmı ~ 
detle protesto edeN.,, 

REŞiT GALiP •• 

ANKARA, 14 (Tdefon) -
Bugünkü mecliı in'iluıdırun 

rwıruımesine Pariste toplanan 
vatansızlardan Büyük Gaziye 
telgrtflan bir madde halinde 
dahil edileceği daha dünden 
duyulmuştu. İçtima salonun
da derin bir asabiyet ha1'Ml-
.. _ ııa m rw oıd#: Pllrı> 
- f 3 lih Rıfkı ..,. zmir meb'U81l 
Hüsnü Beylerin tahlifleri ya
pıldıktan sonra reis Kimn Pa 
şa kitip mevkiini işgal edeJı. 
Ziya Gevher Beye Pariıten ge 
len telgrafların okunmasını 
söyledi. 

Çanakkale meb'usu Tllrkiy 
siyasi mülteciler cemiyeti im
zasını taşıyan telgrtfı evvelA 
Fransızca metııinden ve Fran
sızca olarak okudu. Salonda 
bir gürültü koptu. Hatipler 
söz isteyorlacdı. 

Bir taraftan söz iste~erin 
isimleri kaydolunurken dijer 
taraftan Ziya Gevheı- Bey tel 
grafm tercümesini ~e. okudu. 
Cemiyetin gönderdığı telgraf 
şu şekildedir: 

Ankarada Çankayada Musıa 
fa Kemal Paşa. 

"Kanunu esasiye mugayir 
olan tefrli intihabat ile gayri 

Türlriye siyaat mlUt .. 
oiler cemiy«i 

Dlfer telınıfm altmda İM 
~ehmet Alinin iımuı vardır, 
lha telgraf terapa hueyanı. 
4oludur. Telgnıfm ,punda& 
-'-btirriyetini ıaerbest intl 
hapla kazanmak içiıa Tilrk do 
molı:ratlarmın mücadeleye şid 
detle devam,, edecekleri mUMI 

rahtır. 

Mevzu ve mesele anlatılmıt 
u. Mehmet Aliden gelen ikin· 
d telgrafın okunmasına vakit 
kalmadan ön sırada yer alin 
Kılmç Ali Bey sert ve ftlkin 

V ABFI RAŞIT B N. ŞERiF B. 

Fırka Kongresi 

Dün vergiler meselesi 
görüşülmüştür 

Maliye Vekili temennilere ve 
tenkitlere cevap verdi 

Adliye ve Dahiliye Vekillerinin izahab 
ANKARA, 14 A.A. - Cüm 1 açılan müz~rede T~bzon mu 

h · et H Ik fırkası büyük kon rahhası Azını Bey soz alarak 
un~ b .~ ···ıeden evvel İs- Adliye vekaletince kanunlarda 

!ıı;:1 P~H'!retıerinin riya- Y?pılmakta olan tadilattan. ve 
setinde toplanmıştır . bılhassaceza muhake?1eıe.n~su 

Bu içtimada vilayet kongre lü kan?nu hakkındakı tadılat'!1 
terinin tetkikine memur edilen umumı hatla~~an k~ngreye ~
rayiha encümeninin mazbaıası zahat v~rmesır~ı ~dliye Veln-
kunmuştur Mazbata bu te- linden nca etmıştır . 
~yattaki asli maddeler AdlifC vekili Yusuf Kemal 
hakkında alakadar vekiller ta- Bey adli. ~nu~la~d~ yapılacak 
rafından layiha encümenine ve olan tadılata ~t layihaların ha-

·1 · a!1at ve encümenin nok- len mahkemeı temız tarafından 
n en ız 'k d"l k ld " ai nazarını ihtiva eylemekte tetki ~ ı me . te o . u_gun~. ve 
~d. bu tetkıkatm ıkmalını mutea-
1 'Heyeti umumivesi üzerinde (Deva.mı 6 mcı sahifede) -

IGlLlf: ALI •• 

bir sesle rei .. hitaben ~ 
dı: 

- Paşam bu vata bainleri 
nin telgraftan bunda neden 
okrmuyor; bu nıı• rtltlan 
kıymet mi veriliyor? 

Bu mütaleaya mfpbib •lo 
nun bir çok köşe1'1'inıfen ICS

ler yükseldi.. ürsiyl İfgal et 
• bul 1 ~~h-;_J,JJll9ııll
. Nazıfi Şerif Aqi4' enJrli 

sesi gürültülere galebe çaldı. 
Genç hatip millet lmraüsünden 
Pariate toplanan aefillere, mil 
Jete tercüman olarak, cevap ve 
riyerdu. · 

· Antalya mebusmıdan sonra 
Vasfi Raşit, İzmir mebueu Ha 
lil, Hasan Fehmi Re•it Galip, 
YahyaGalip KocaelimebuauSır 
rı, Ali Saip ve Edirne mebusu 
Şeref Beyler •a ile kürsüyü it 
gıl ettiler ve Pıristeki vatan
uzlann hiyanet ve hayasızlılı:
larmı ortaya döken sahnenin 
perdesini milletin huzurunda 
açttlar. 

ANKARA 14 (A.A.) - Bü
yÜk millet meclisi bugün saat 
15 te reis Kizım Pş. Hazretle-: 
rinin riyasetinde toplanllllftır. 
Celsenin küptt.m müteakıp 
"Türkiye siyasi mültecileri., 
namına Mehmet Ali imzasile 
R.eisiciirnhur HazretlerineMec 

(Dev11111161ncı sahifede) 

Jüri usulü 
Mecliste haramli 
taraftarlan vardır 

ANKARA, 14 (Telefon) -
Jürinin kabulü usulünün kon
grede kabul edilmemiş ol
makla beraber bu fikir millet 
meclisi a.zası arasında ehemmi 
yetle nazarı dikkate alınmış bu 
lunuyor. Jürinin taraftarları a 
rasmda Yusuf Kemal Bey "Ad 
liye vekili sıfatile değil,, Yu
suf Ziya Bey (Eııkişehir) ve 
Vasfi Raşit Beyi saymak la
zımdır. 

Kocaeli meb'usu Salahaddin 
Bey de şimdilik hiç olmazsa 
matbuat davalarmm jüri usulü 
nün ihdasına şiddetle taraftar 
dır. Bu mesele fırka programı 
na girmemiş olmakla beraber 
meclisin bu devresinde bir esa 
sa raptı ihtimali kuvvetlidir. 

Bu sene Darülfünunda 
barem tatbik edilmiyor 

ANKARA, 14 (Telefon) -
Darülfünunda bıı sene baremin 
tatbikı bütçe mülahazasile te
ehhüc. etmisti•-

gresile meşğul bulunduklıınn- İngiltere veliabtr Prince dı;, . 
dan mtlmeuill~le .. ilk teman Gale Hz. nin önümik&lıi qu. 
ancak cumarteaı gunll bqlıya- 0 ayında Şariu garipte ·blr 
~- ~yni gün hükOmet na- 1eyahata çıkacağı din phrimis 
maıa m~ye memur Sa- ecnebi mahafilinde töylaılllelı
~lu Şükrü ~rıe_ mlbueıı- tıe idi. Verilen babeıiere nua
liller araısmda birincı milzake- ran Prince Hz seyahatlerinin 
re ~lsesi akte?ilecekt;ir. ilk mcrtıaıeei ~ llllll'& ıl

Miizakeratı ıdare edecek o- derek kral Fua iadci .,.ret 
llın Şükrü Bey Mall!e Ve~ ıedecıek. onıdan Filiatine ı:., lla 
tinde bir büro ~ etmiftj.r. verayiferiaya qıW• 1 _. 
Bu büro Lozındmı l~ dtı- Iraka seçerek kral F., > aiya 
yunu mnumi~ meııelesinde ce ret edec:ektiT. 
reyan ed~ m~akerat ve mu- Batdattan aW.tindl ,.,...._ 
ha~;a ut bil(\~ evrak ve kiyeye uğrayacak Ankara.,. 
vesaikı tanzim etmiftlr. pderek Gazi Hz. ni n~ 

Hapis cezası 
-~ 

30 vilayet iadesini talep 
ediyor 

ANKARA, 14 (Telefon) -
Pırka liyiha encümeninde tet 
tiJl edilmekte olan villyetlerin 
tememıileri araunda en çok 
aun dikkati celbeden mesele 
otm villyetin borç meaeleain
de hapsin iadesirte taraftar 
olduğudlll". ---
lsveç temyiz azasından 

M. How 

ııcıpra fdırimize adale& bir~ 
giin kaldıktan IOlll'a Romaaıya 
ve Çekoslovakya, Almanya ta
rikile Londraya avdet edm ı ık
tir. 

Prince de Ga1e H11. hemen 
bütün dünyayı dolatt*Jlırl hal
de henüz Şarkı Garibi paaw;
mit oldukları mıılimıdur. Jh i
tilierla ağustosta yapMMhn 
rivayet edilen seyahati bill ec
_. miıhafil çok mümktbı rör
lnektedir. 

Bu huautta malım.t aimalt 
üzere İngiltere sefaretine mü
racaat ettik. Sefaret erlı:inuı
dan saWıiyettar bir zat ııeya-

tn,ffiıı veliahtı 
Priace 411 Gal 

laıt haberini tekzip etmeyerek 
,.._. "henüz sefaretin böyle 
Mİ' ICfden haberdar olmadığı
ftt* ııöylemeklc iktifa etmiştir 

İsveç mahkemei temyiz aza 
amdan M. How dünkü ekspres 
le şehrimize gelmiıtir. Muma
Jeyh ~'*kaç ıltt 
kaldıktan sonnı Anttıınıy.a gi
decektir. 

Muhiddin B.in maaşına 
250 ·ra ~amyapıldı 

Fil Bebl ı 

'J"Uırim Sttkm<I• ••iN l..U-li 
bÜJ'Ük filin .Jtında c•zeı•ı:il• 

Şehrimize, evvelki gün dört 
müalüman Tunuslu kardefİll 
idaresi altında, büyük bir sirk 
gCldi. Sirk müdürü dün saat 
ikide erkaru matbuatı davet e
derek, sirki gezdirdi, hayvana 
tı vahşiyeyi gösterdi ve icap e 
den izahatı da verdi. Sirk, ha
kikaten asri bir tarzda kurul
muştur. Ben Amar biraderle
rin verdigi izahate göre sirk fe 
rah ferah elli bin kişiyi istiap 
edecek bir cesamettedir. Sirkte 
iki büyük fil. dört büyük kap
lan i 1 c on kadar arslan, bir pan 
ter, dört beyaz şimal ayısı, 
muhtelif atlar, maymunlar, de 
veler ve saire vardır. Hayvana 
tı vahşiye demir kafeslerinden 
lubiıyat yerine kadar nöbl 
şeklinde demir kafeslerin içi 
ne geçirilmekte ve gene bü
yük bir demir kafes içinde ic
rayi h'.lbiyat etmel<tedir. Filler 
muhtelif talimler yapcak şe
kilde mükemmel terbiye edil
miştir. 

1 

Kaymakamlann maaşına zam redde
dildi; masraf bütçesi 

11,514,350 lira olarak kabul edildi 
ıl Şehir meclisi dün topllndı 

Ve biri öğleden evvel, ikisi öi
leden sonra olmak Ü&ere üç 
celse aktetti. 

Müstahdemin ttlimab 
• İlk celsede müttahdimin .. 

besi talimatnamesinin hey'eti 
Ull)umiyesi reye konarak kabul 
edildi. Bu sırada Safiye Hüee
yin H. söz alarak; 

- Milltahdemin idareleri 
ehaliyi adeta dolandmyor. illi · 
racaat edenlerden bet lira ah
yorlar. llüttahdemi• piııııi 
bunları menedebilecek mi?" De 
di. Sadeddin Ferit B. tılimat
namenin hey'eti umumiyeai ka 

j bul edildiği cıiıetıe lltJk hu hu-
ı susta müzakme c:weyan edeme 
1 yeceğini ıöyledi. 

ldıır• huuaiye bütç•i 
tdarei huautıiyeııin k o ı .ıt

de bütçesine geçildi. Muhiddin 
B. demulık kümq hayv-tı 
içia bin lira tahsisat istedi. O. 
lip Bahtiyar B. dımızbktan ev
vel tahsisatın tawk hastalığı
na karşdık tutulması daha dof 
ru olacağını söyledi.Tevfik Sa
lim pata, Cerrahpqa ~ 
sine ait tahaisatm Usldidarda· 
ki vı:rem haatahaneainin masa
rifi inşaiyesine devrini teklif 
etti. Bu hUSUltaki tahsisatın 
müesseııatı sıhhiyeye muave
net şeklinde bütçeye geçirilpıe
si muvafık görüldü.Masraf büt 
çesinin belediyeye ait kısmının 
müzakeresine başlandı. Bir kı
smı maddeler kabul edildikten 
sonra sabah celsesine nihayet 
verildi. 

ikinci eıelae 
İkinci celae saat ikide açd

dı. Hey'eti fenniye maaptı mü 
nasebetile Hacı Adil B., fen 
memurlarına ihtisas zammı ya 
pılmak suretile ikdar edilmele
ri tazım geldiğini söyledi. Büt
çe encümeni de bu fikre iştirak 
etti. Bu hususta bilkGmeti mer 

Şelair mıcli ·we m··ı- 2IO lira 
edil. 

llUHIDDIN •· 

keziye nezdinde tetebbüe yapıl 
ımsı kanırhıttJ. Mektebi ana
yi ft bıelediye ındMıallrmm 
tevhidi ile lllabı ve ihtiyacı te
mine lrifi bir telde koıımaamıı 
blw...erildi. 

Şehir kütüpt.-i 
lnlnlip müzesinin beş bin 

1iralık tahsisatından iki bin li 
ruı tenzil edilerek tesiı edile
cek belediye kütüphanesine ve 
riliyordu. Belediye mektpçuııu 
Osman B. buna itiraz etti. 

-''Tahsisat kesilirse her iki 
teşebbüste yanda kalır". Dedi. 
Fakat encümenin teklifi muva
fık görijldü. Darlllbedayi ve 
konservatuar için 84 bin lirt 
tahsisat kabul edildi. 

Krq tabıinb 
Darill'icezeye muavenet fu 

lmda on bin liran 1ı:rete olmak 
üzere 55 bin lira tahsisat vardı. 
Bu fall1 hayli münakıpyı mu
cip oldu. Hacı Adil B. tahsiııa 
bn tezyidini teklif etti. Bütçe 
encümenince buna imkin ö
rülmedi. Refik Ahmet B. k~
şin tevsii ve tecrithane yapıl 
maııı lüzumunu müdafaa ~ 

(l?t;Y.•mı 6ıacı S'iJ 
~· 
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l\o: 4 Yazan: M. Yavuz 

Istanbul' da ağızdan 
ağıza dolaşan bir şayia 

ispanyada 
Umumi bir tees-

•• sur var .. 
MADRİT 13 (A.A.) - Taş 

rada, bilhassa Brenada ve Ali
kant'ta yeniden bir takmt ha
diseler olduğu bildirilmiştir. 
Bir çok manastırlar yakılmış

"· tır. Kadiks'te meşhur San Do
- Aman, dedi, çabuk .. Efen 1 halik arasında kuvve~li bir !- mingo manastırında yeniden 

dimize haber ver ... Çok mühim man halinde devam e<lİYQrdu. yangın çıkmıştır. 
bir iş için geldim. Ali Paşa da bu iman ve kıa- Nümayiş yapan ehali ile za-

"Hüsrev zindandan kaçmış, Hüsrev 
hakikaten zindandan kaçmıştı .. ,, 

Padi.şah Ali Paşa ile görii- naatle yaşıyanlardan biriydi. bıta arasında bir çarpışma ol
şü: ken, Sakızlı Ahmedin huzu - Acaba. Hüuev, hakika- muş, nümayişçilerden bir kişi 
ru hümayıuna girmek istediği- ten zindanda öldü mü? ölmüştür. Arcos - de - La Fron 
ni söylediler. Diye sorarıken, ayakta. du- pura'da Salesiens'lere ait bir 

Sultan Mehmet müsaade et ran Sakızlı Aıhmet, tekrar a- mektep yakılmıştır. 
ti. tıldı: MADRİT 13 (A.A.) - Po-

Ahmet huzura girince, padi -Padişalum! dedi Hüsrev lis müdürü Havas ajansı mıı-
şahın sükunetinden cesaret a- yaşıyor ... Gördüğüm atlı o idi.. habirine vaki beyanatında, pa-
larak, Hüsrev hakkında şu iza Sultan Mehmet (Kostan- zar gecesi tevkif edilen 80 ki-
hatı verdi: · lm 'd b' - b t b k tin)in hazinelerim bu uş gi- şı en ır çogunu ser es t ıra 

- Bu saıbah Edimekapı ci- bi sevindi: mış olduğunu, çünkü bunların 
varında dolaşırken uzaktan _ Sahi mi söyliyorsun, Aıh- merak saikasile şurada burada 
bir atlı geçti, hünkarım! Mc- met? toplanmış veyahut komünistle 
rak ettim; arkasından koştum, Ali Paşa sakalını kaşıya- re teveccühlerini göstermek i-
yetişemedim rak gülmeğe başlamıştı. çin kalabalık arasına karışmış 

Ahmet, geniş bir nefes aldı: Ahmet, bu tesadüften ve kimselerden ibaret olduğunu 
-Fakat sokaktan geçen- padişahın zafından istifade et söylemiştir. 

ı , !er, bu atlıyı tanıdılar ve: "Ko mek istedi: MADRİT 13 (A.A.) _ Sa-
ca aslan, ölmemiş " diye ba- - Onu, atla giderken, gö- lamanque ve Saragosse ve Sa-

' ı 
1 

ğırdılar. zümle gördüm, padişahım!.. ragos'tan gelen haberlere göre 
A~met su.~tu_. Hüsrevi yoldan geç,enler de ta papaslar ahaliden tanıdıkları 
Alı Paşa onune bakıyordu. nıdılar ve arkasından "Yaşa kimselerin evlerine iltica et
Sultan Mehmet canı sıkıl~ , koca aslan!,, diye haykırdılar. mektedirler. Herhangi bir ha-

dıgı zaman, Sakızlı Almıedı , - Baska bir şey işittnedin dise vukuuna dair malumat 
yanına oturtur ve onun tahaf . , · yoktur. memleketin cenubun
s~z~erini, .~az!ye ait meraklı m~ İdam mahkiimu diye kim daki eyaletlerden bir çoğun
~ı~a~elennı dınlemekten zev- se yanına sokulmuyordu.. Za- da papaslar hususi meskenlere 

a Fır_~- . d' Al' p ten, sokulmağa da vakıt kal- iltica etmekte ve İspanyadan 
<=«t şım ı, ı aşanın d .. d" .. - "b ' k . . 1 ki d . - . ' 

1
• d. hın ma ı, atını sur u, ruzgar gı ı çı p gıtmek ıçin hazır ı ar 

ver 1~-~~ umaSt kpal ışaAhmca uçup gitti.... yapmaktadırlar. 
n:nı S=ııuştı. a . ız ı _ e- -Hatkm ne dediğini işıit- Cordoue'da grev umumi bir 
dm saçmalarını dınlemege ta- t ' ., 
h ül d ur ın mı. . şekil almıştır. Bütün dükkan 

amm e e~e '· - Herkes atının bastığı ye- ve mağazalar hatta meyhane-
Ahmede hıtaben: .. 1 · · .. k ·ıa .. · re yuz erıru surere ag ş...ı.. ler bıle kapalı bulunmaktadır. 

- Gevezeliğin sırası değil, Onu affediniz, merhametli pa- Şehrin sevkülceyşi noktaları 
dedi, ben de mühim bir şey dişahım ! asker taTafından işgal edilmiş 
söyliyeceksin zannile senin Fakat çocuk gibi, şaşkın bir tir. Sokaklarda süvari müfreze 
gelmene müsaade etmis.tim.. h ı.d AL---'' ·· .. bak a. e, uı.ı1""Uın yuzune ı- leri dolaşmaktadır. Son günler 
Haydi, git işine! d yor u. de cereyan eden vak'alar hal-

Padişah, Ali Pasa. ile sözü- - Sen rüya mı görüyorsun, kı büyük bir hüzün ve yeis i-
ne devam etti: Ah , d--'' y kıs Ld rd met. cuı. o a çı ı ın çinde bırakınr ... ır. 

- Hüsrevi Y edikule zindan -
larında mahveden İshak Pa- mı?. MADRİT 13 (A.A.) - Pa-

Ali Paşa söze karıştı: zar günü A. B. C. gazete idare 
!ianın gözü kör olsun .. Bu ce- K 1 ı... • 1 H" 

- u unuz uıraz evve • us hanesinin önünde ölen duvar-sur delikanlıyı gözümden dü- · (Y d'k 1 · da 1 da 
reV1n e 1 u e zın narın cı ile og"lunun r•nazeleri kal.dı 

şürdü ve nihayet onu zindan- d f' tın' Jd - t ~ 
d an ırar e ış o ugunu arze rılacag· ı esnada, komu"nistlenn· a öldürüncye kadar uğraştı. · - · " l .. ·· .. ı z 

tıgım zaman gu muştunuz · a yapacaklarını bildirdikleri nü
Halbuki, Ali Paşa Hüsre- man, bütün cinayetlerin esrar 

· y--'"- l · dan! d "l mayişe mani olmak için cenaze vın """""'u e zın arın a o perdesini yırtan bir kuvvettir .. 
düğüne inanmıyordu. Geçtikçe gizli hakikatler ay- ler daha gün ağarmadan kaldı 

İstanbu_lda ağızdan ağıza dınlanır .. Kulunuz da Hüsre- rılmış ve gömülmüştür. 
1 dolaşan bir şayia vardı: vin hayatta olduğuna inanan- Cebelüttarika kaçan 

"Hüsrev zindandan kaç -
mıs !,, Hüsrev hakikaten zin
dandan kaçmıştı. O vakıt, bu 
hadiseyi Sultan Mehmede baş 
ka şekilde anlatmışlar ve bir 
başka mahkfıınun cesedini sa
raya getirerek: 

!ardan biriyim padi~ahım ! lspanyollar 

"- Hüsrev öldü .. ,, 
Demişlerdi. 
Sultan Mehmet bahçeye i

nip te cesedi muayene edecek 
d - ·ldi ' egı ya .... 

Pencereden cesedi görün-
ce: 

-Gömün! 
Demiş ve Hüsrev hadisesi 

bu suretle kapanmıştı. 
Falkat, zaman geçtikçe 

(Hüsrev)in firar ettiği şarası 

Sultan Mehmet, Ali Paşanın 
sözlerinden müteessir oldu .. 

Başını önüne eğdi: 
- Hüsrev hayatta ise, onu 

affediyorum, dedi, Kostanti
nin hazinesini o bulsun! Bu i
şe onu memur ettim. Sakızlı 
Ahmet sevindi: 

- Onu şimdi gidip bulaca
ğım, padişahım! 

* * * 
Bir saat sonra, Hüsreıvin pa 

dişah taraıfmdan affedildiği ve 
(Kostantin).in gizli hazinesi
ni bulacağı şayi oldu. Herkes 
hayretle biı:ıibirine soruyordu: 

(Devamı var) 

C:j Haftalık Siyasi İcmal , ..................... . 

CEBELÜTTARIK 13 (A. 
A.) - Malagadan gelmiş bir 
takım komünistler burada ba
zı kargaşalıklar çıkarmışlardır 
Cebcllüttanka gelmekte olan 
bazı mültecileri getiren otomo 
biller yollarda durdurularak ya 
kılmış, içinde bulunanlar bir 
hayli hırpalanmıştır. Bunların 
beraberlerinde getirmekte ol
dukları eşyalar da alınmıştır. 

Cebclüttarıktaki oteller şid
detli bir korkuya tutularak ka 
çrşmakta olan mülteciler ile a
ğız ağıza dolmuştur. Bir çok. 
İspanyol rahibeleri Cebelütta
rıktaki Lorette manastırında 
yerleşmişlerdir. 

l-kcmisyonuiıun ikt"Isad1-cephe
si bu şekilde tebarüz ettikten 
sonra siyasi müzakerata Rus
ya ve Türkiyenin iştirak etti
rilmemeleri hakkındaki tasav

Avrupa si~asetinin sıklet ı kikat sahasına ve amell si- vur da manasını kaybetmiş o-
merkezi Cenevre ye geçti. Bu yaset sahnesine geçtiğinden luyor. Esasen şunu hatırlamak 
hafta Cenevre için çok dolu daha müfit ı\ıir teşekkül de ol- lazımdır ki, bugünkü vaziyet
bir haftadır. Bu satırları muh- muştur. te iktısadi meseleleri siyasi 
terem karilerimiz okurlarken, Birlik projesi yeni şeklini meselelerden tefrik etmek 
Cenevrede Avrupa birliğini aldrktan sonra Pariste topla- mümkün de değildir. Mesela 
tetkik komisyonu içtima et- narak buğday ıstoklarının tev- buğday ıstoklarının tevzii ik
miş •bulunacaktır. zii ve zürraa kredi meselesile tısadi bir mesele olduğu halde 

Birl ik projesinin geçen se- me~gul olmuştur. Bu!1dan so~-
1 

siyasi bir mesele de addedile
ne ılk ortaya atıldığı zaman- ra geçen martta Parıste teşkıl bilir. Sonra Rusyanın dum
;.d şümuliinü kaybettiğini ev- edilen bir encümen cemiyetin 1 ping'i siyasi bir mesele mi ik
velce de izah etmiştik. Birlik teşkilatı ve ruznamesi ile meş- tısadi brr mesele mi? Bir ~ok
projesinin geçen sene siyasi gul olmuştur. Bu encümenin tai nazardan birinci derecede 
cephesi tebarüz etmişti. Bu, hazırladığı rapor bugünkü iç- iktısadi bir mesele olduğu hal
Briand'ın Avrupada Versay timada müzakere edilecektir. de, diğer cepheden de birinci 
muahedesindcr.beri takip etti- Ruzname iki kısma ayrılıyor: derecede siyasi bir mı:seledir. 
ğı statokoyu muhafaza siyase- 1 - Teşkilat raporu. Yalnız beynelmilel siyaset sa-
tinin yeni bir sa 'hası idi. Bir 2 - İktısad1 meselelerin •hasında değil, politika saha-
senedenbcri geçırdiği istihale- müzakeresi. sındabile siyasiyatı iktisadi-
lerden sonra proje bugün Av- Encümen, teşkilat meselesi- yattan ayırmak hayli müşkil 
cupa iktısadiyatiy!e ;ne'?gul 1 nin daha evvel müzakeesini dir. Siyasiyatın iktısadiyattan 
mutavazı bir komisyon haline 

1 

raporda ya:ıımakla beraber, İ- ayrılamayacağı hakkında gü
;ckıia.p etmİ!jtir. Maamafih talya ve Almanya, evvela ik- zel bir söz söylenmiştir: 

gil-." .. "'i daralmakta beraber. , tısad1 meselelerin müzakeresi- "Hükumet makinesi iyi yü-

1 

""ı, ')<).Sından çıkarak ha- ni istemişlerdir. Avruoı• hirlik rümedikçe . mevaddı gıdaiye 
1 

'i 
• 

M. Briand istifa mı 
edecek? .. 

Fransa hariciye nazırının çekilece 
ği şayiaları şimdilik teeyyüt etmiyor 

Nihayet Fransada Riyaseti- ı 
cilmhur intihabı yapildı. Neti
ceyi öğrendik: Ayan reisi M. i 
Doumer devlet reisliğine inti- \ 
hap edildi. Hariciye nazırı M. , 
Briandrn namzetliğinden, inti- 1 
hap edileceğinden çok bahse- 1 

dildi. M. Doumer'in intihap e
dilmesi hiç kimseyi şaşırtma
mıştır. M. Doumer memleket 
dahil ve haricinde pek büyük 
bir itibar ve nüfuz kazanmış, 
frrkalrrn fevkine çıkmış, bir 
devlet adamidır. Onun için sol 
cenah lırkalarrnın müzahereti
ni kazanmış olan M. Briand'rn ' 
mühim bir yekuna baliğ olan 
reyleri karşrsrnda milli mecli
sin ekseriyeti M. Doumer'i bu 
makama layık görmüştür. M. 
Doumer Fransanın ayni zaman M. Briand 
da pek maruf bir kalem adamı vayetleri karşısında ilk düşünü 
dır. "Oğullarımın kitabı,, ün- len şey bunun aslı olmaya~ağ~ 
vanile memleket gençliği için olur ... lntihabrn son netıcesı 
yazdığı kitıap pek kıymetli- şöyle çıkmıştır. M. Doumer 
dir. Pek genç iken siyasi ha-

1 
504 rey, !!, . Briand 402, M. 

yata girmiş ve şimdiye kadar ; Morraud 320 . 
muhtelif nezaretlerde ve bil- PARİS 14(A.A.)- Saat 2,05 
hassa del'atla maliye nezare- Briand aksam tasavvuratı hak
linde bulunmuştur. M. Dou- kında kim'seye bir şey söyle
mer yaşlı başlı bir devlet ada- memiş, olmakla beraber nazır
mıdır. Sinni yetmişi geçmiştir. lar meclisiinin sabah celsesin 
Fakat çalışmaktan daima zev- de istif.:..sını vereceği zannedil 
kalan bir adamdır. Onun için mektedir. 
bu değerli devlet adamının PARİS 14 - Saat 2,25 M. 
Fransa cümhur riyasetine inti Briand istifa ettiği takdirde 
habı dahil ve hariçte bu ma- Başvekil M. Laval, milli mecli 
kam için tam yerinde bir inti- sin riyaseti cümhur hakkında
hap olarak karşılanmıştır. ki kararının asla harici siyaset 

Sol cenah lırkalarrnın müza aleyhinde olmadığını kaydede 
heretini gördükten ve bu fırka rek teşriki mesaide devam et
larm teşvikile namzetliğini mesi için M. Briand nezdinde 
koymuş olan M. Briand'rn al- pek ziyade ısrar edecektir. M. 
dığt reyler de az değildir. Bu Laval kabinenin mecburi ola
kendisine olan umumi teveccü rak çekileceği 13 haziran tari
hü gösterme. e kafi olsa gerek hinden evvf'l her türlü karanq .. 
tir. tehirini talep edecektir. Bu tar 

Fakat Hariciye Nazrrınrn ar zı hal, M. Briandın Cenevre 
trk istila edeceğine dair bir müzakeratma iştirakini müm
rivayet dönmeğe başlamıştır. kün kılacaktır. M. Briandın 
M. Brian'ın hakikaten Harici- talebi kabul edilerek istifa et
y e Nezaretini terkedip etmeye se bile cuma günü Cenevrede 
ceği çok geçmeden anlaşclabi- toplanacak olan Avrupa birliği 
lecektir. Fransanın 13 üncü re komitesinin küşat celsesine iş 
isi olan M. Doumer ancak önü tirak ederek arkadaşlarına ve
müzdeki ayın 13 ünde vazifesi- da eyleyeceği ümit edilmekte
ne başlayacaktır. dir. M. Laval, Cenevre seyaha 

O zaman şimdiki Lava/ ka- tinde M. Brianda refakat ede
binesi usulen yeni devlet reisi rek icap ederse on üç hazirana 
ne istilasrnı verecektir. Eğer kadar orada kendisini istihtaf 
M. Briand kabinede kalmak is etmek fikrindedir. 
temezse bu suretle çekilmiş o- M. Briand, Vesailles'dan 
lacaktII. O zamana kadar bir ayrılmadan bir az evvel M. Do 
ay vardır. Bu müddet zarlrnda umerg'i görerek intihap netice 
Fransa Hariciye Nazırı Cenev sinin aralarındaki dostluğu hiç 
r!?ye gitmiş olacak ve orada bir veçhile ihlal etmeyeceğini 
mevzuu bahsolacak mühim me temin etmiştir. M. Briand, so
sailin münaka~ıasrnda memle- rulan bir suale verdiği cevapta 
ketini temsil edebilecektir. Cenevreye hareketi hakkmda 

M. Briand'rn Hariciye Nazı henüz bir karar alınmamıs ol
rr olarak kalmakta devam etti duğunu, bu mesailin perşe~be 
ği takdirde beynelmilel siya- sabahı nazırlar meclisinde mü 
set sahasrnda son aite senedir zakere edileceğini beyan etmiş 
fasılasız surette çalıştığı yolda tir. 
mesaisini sarfedecek demek- İlk intihap neticesinin anla 
tir. M. Briand'rn çekileceği ri- şılmasından sonra kongre aza 

iyi tevzin edilemez. Mevaddı . nan İngiliz Hariciye nazın 
gıdaiye iyi tevzin edilmedikçe, Mr. Henderson, Parise gider 
hükilmet makinesi iyi yürü- gitmez, meselenin Cemiyeti 
mez. Bunlar lbiribirinden ayrıl- Akvama havalesini teklif etti. 
mayan iki şeydir.,, Ve bu suretle hava da sakin-

Birliğin müzakere edeceği leşti. Almanya ve Avusturya
iktısadi işler arasında işsizlik, nın ayni mealde olmak üzere 
fazla buğday stokları, zira- verdikleri cevap, meselenin 
at kredisi gibi mese1eler var- hukuki cihetinin tetkikinde 
dır. bir mahzur görmedikleri, fa. 

* * * ·kat siyasi cepheden tetkike 
Birlik komisyonunun ıçtı- razı olamayacakları merkezin

maından üç gün sonra yani ma de idi. Alman ve Avusturya
yısın 18 inci pazartesi günü nın bu ihtiraz! kayitleri resmen 
Cemiyeti Akvam meclisinin cevapsız kalmakla beraber, ge
içtimaı vardır. Bu defaki top- rek İngiltere, gerek Fransa 
!anış Cemiyeti Akvam mecli- ve Çekoslovakya, bunun siya
sinin 63 üncü i~timaıdır. Mec- si cepheden de tetkiki fikrini 
!isin hu defa.ki içtimaının en terviç ediyorlar. Binaenaleyh 
büyük ehemmiyeti, Avusturya evvela Cemiyeti Akvam mec
Almanya gümrük ittihadı , !isinde verilece·k karar bunun 
meselesinin mevzuu bahsedil- hangi cepheden tetkik edilece-
mesidir. ğidir. 

Malilmdur ki geçen martın Meselenin hukuki safüası-
sonlarına doğru bu haberin na gelince; bu, ancak Cenev
şuyuu bir bomba patlayışı te- re protokolu denilen ve 1922 
sirini yapmıştı. Avrupa birliği senesinde imzalanan mukave
tetkik komisyonunun müzake- le ile mevzuubahis olmakta
ratında bulunmak üzere Pari- dır. Avustll'rya, 1922 senesinin 
se hareket etmek üzere bulu- ~on ıbaharında mali müzayrka 

Fırka Kongresiade 

Meslek mektep eri ve 
Besim Atalay Bey 

"Bize ekmeğini taştan çıkaran adam 
yetiştiren meslek mektebi lazımdır,, 

ANKARA, 14 (Telefon) - ı de 31 meslek mektebi 21 tane 
Frrka kongresinin içtimamda lise var. Danimarkada ise 2 li-

1 memleket maarifi hakkında sey~ mukabil 279 meslek ~ek 

1 

söz söyleyen hatipler aı:asmda t~~ v!'"r: Orta. ~ektep ve lıse 
Besim Atalay Bey bılhassa gıbı yıyıcl yet111tıren mektep

ı memleketimizde meslek mek- ten ziyade bize ekmeğini taş
teplerinin derin bir ihtiyaç ol- tan çrkaTan adam yetiştiren 
duğunu ileri sürerek ezcümle meslek mekt:ebi lazımdır. Ev
demiştir ki: ve!A halka istihlakten ziyade 

- Yapılcak işleri iktısadl istihsal terbiyesi vennek la
ölçü ile ölçmek zarureti vardır. zımdır. 
Mektep yapalım demek kolay- Hangi zengin Türk ailesi ta 
dır. Fakat bu mekteplerden çı nırsınız ki servetini yüz sene 

1 

kanlar ne olacak? Hepsi dev- devam ettirebilmiştir. Oğlu 
!et bütçesinin etrafına koşacak bitirmemişse:~ se:v:ti bchema 
!ar. Bu sene Uşşağa gitmiştim. hal torunu bıtırmıştır. 
Akrabamdan biri çocuğunu Lise, sanayii nefise akadem 
mektebe vermiş okutuyor. Ço- yası (kahkahalar) değil. Mem 
cuk mektebi bitirmek üzere. lekette su maşrapası yapmak
Ailesi tezgahta çalışan bir va- tan aciziz. "Kel başa şimşir ta 
tandaştır. Oğluna demiş ki: rak., Bizimkine heves derler 

heves... Ben ne Serasker Rıza - Gel bana da, ip boyamayı 
öğreteyim. Paşanın oğlu, ne de Turhan 

Çocuk cevap vermiş: 
- Ben öğrenmek istemem. 

Ben memur ve mebus olaca-
ğım.,', 

Arkadaşlar, gayesiz tahsil 
insanı anar~ist yapmak için 
yegane yoldur. Memleketimiz 

Paşanın çocuğuyum. Ben de
mirci Mehmet Ağanın oğlu
yum. Paranın nasıl kazanıldı
ğını bilirim. Bu sözlerimden 
milliyet aleyhtarı olduğumuan 
lamayın. Nur aşıkı bir adammt. 
Fakat bilirim ki aç gözlere ışık 
batar. 

Güzellik kraliçesinin maarifle alakaıı kesildi 

ANKARA, 14 (Telefon) - j tir. Naşide Hanımın bundan 
Güzellik kraliçesi Naşide Ha- sonra maarife münasebeti 
nımın muallimliğinin devam e mevzuu bahsolmaz. 
d~p etıney_eceği ha~k~da sala iş bankasının Gaziayin-
hıyettar hır zat dedı kı : • 

- Güzellik kraliçeliğine in- tap şubesı 
ıtihap edilmiş olan Naşide Ha GAZİAYİNTAP, 14 (Mil-
nım, Boğaziçindeki ilk mektep· liyet) - Bugün İş Bankasının 
te muallimdi. İstifa etti. Veka bura şubesi muameleye başla
let yerine başkasını tayin etti. mıştır. Milli duygulan yüksek 
Bu gibi müsabakalara maarif olan Gaziayıntap halkı İş Ban
mensuplrının iştirak etmemele kası şubesinin teessüsünü se
ri nr .. rısin ohrak vazedilmis- vincle karsılamıstır. 

sının bir çoğu ikinci intihapta 
da namzetliğini muhafaza et
mesini M. Brianddan ısrarla 
rica etmişlerdir. M. Briand bu 
yolda hareket etmesine şeref 
ve haysiyetinin müsait olma
yacağını çünkü kendisi için 
muvaffakıyet ihtimali derpiş e 
dilebilse bile bu intihabın cere 
yan edeceği şerait dahilinde 
reisicürnhurluk vazifesini ifa 
için lazım gelen manevi nüfuz 
ve kudretini elde etmiş olama 
yacağı fikrinde bulunduğunu 
nu söylemiştir. 

M. Doumerg, saat 22 de Ely 
seye gelmiş ve M. Doumer
gue ile görüşmüştür. 
PARİS 14 (A.A.) - Kon

grenin dünkü intihap karan 
Fransada derin akisler hasıl et 
miştir. Gazeteler, muharebede 
dört oğlunu kaybetmiş olan 
ve binaenaleyh harpten nefret 
eden Fransanın timsali olan 

karşısında-Fransa, İngiltere, 
İtalya ve Çekoslovakyanın 
kefaletile Cemiyeti Akvam
dan para istikraz etmişti. Bu
na mukabil de ne doğrudan 
doğruya, ne de dolayısile ik
tısad1 istiklaline mugayir bir 
harekette bulunamayacağına 
dair taahhüt altına girmişti. 
Yani Cenevre protokolu, St. 
Germain muahedesinin nok
san kalan bir aksamını tamam 
la yor, Avusturyayı kıskıvrak 

bağlıyordu. 

Cemiyeti A:lwam meclisinin 
ve bunun hukuk müşaviri va
ziyetinde bulunan Lahey mah
kemesinin şimdi vereceği ka
rar, ittihat ile bu protokolun 
ahkamının ihlfil edilip edil
mediği meselesidir. Almanlar 
ve Avusturyalılar iddia edi
yorlar ki, ihlal edilmemiştir. 
Fransızlar ve Çekosl.ovaklar 
iddia ediyorlar ki ihtal edil
miştir. Bu defaki Cemiyeti 
Akvam meclisinde bu ince hu
knk meselesinin halli beklene
mez. Olsa olsa, mesele Lahey 
mahkemesine havale edilecek, 

M. Doumerg'in intihabım mü
sait bir surette karşılamakta 
ve bu münasebetle Fransanm 
yapmış oldukları fedakarlrkla
rı hatırlatmaktadır. 

Bütün gazeteler, M. Brian
dın uğradığı muvaffakıyetsizli 
ği dahill siyasete ait bir takım 
esbap ile ve bilhassa sosyalist 
!erin Hariciye Nazırı lehinde 
ki mükerrer müdahaleleri ile 
izah etmek iktiza ettiğini e
hemmiyetle kaydetmektedir
ler. Gazeteler, M. Doumergin 
intihap edilmesini sulh mesele 
!eri hakkındaki Fransız siya se 
tinin bir tebeddülü manasını 
tazammun ettiği hususuna ec
nebi memleketlerin nazan dik 
kalerini celbetmektedir. İnti
haptan evvel olduğu gibi İn
tihaptan sonra da Fransanın 
riyaseti, sulhün idamesine ve 
tensikine matuf ve müteveccih 
tir. 

-fakat her halde-bazı hararetli 
nutukları dinleyeceğimiz mu
hakkaktır. Fransız Hariciye 
nezareti şimdiye kadar süku
netini muhafaza etmekle bera
ber, Fransada efkarı umumi
yenin heyecanı Fransız mec
lisindeki nutuklardan anlaşı
lıyor. Hafta arası, M. Briand 
dan harici siyaset hakkında iza 
hatte bulunulmuş ve Hariciye 
nazırına şiddetli hücumlar ya
pılmıştır. Bazıları Fransa ile 
Almanya arasındaki siyasi 
münasebatı katetmeği tavsi 
yeye kadar ileri varmışlardır. 
M. Briand'ın sükuneti bile aza 
dan bazılarının asabiyetlerine 
sebep olmu'?tur. Briand'ın bu 
tenkitlere karşı cevabı vakura
nedir. Hariciye nazll'ı: 

- Fransanın davasmt takip 
etmek ve haklı olduğumu gös
termek için mutlaka hiddet mi 
etmek lazımdır? Diye sorduk
tan sonra, demiştir ki: 

- Alman - Fransız münase
batının inkıtaını ve Almanlara 
karşı har:ıp ,.j.!.aJu111 isteyenler 
varsa. bu siyasP.ti t:ıkip edecek 
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l<ahveciler tröstü - Rus 
mı ? - Ticari kredi 

dumpingi 
meselesi 

var 

Tekaüt 
Maaşları 

- ----
A.ncak Haziranın 15in-
den sonra verilecektir 

Mütekaidin, eytam ve era
llıil i n üç aylık maaşlarının bor 
ılroları hazırlanmıştır. Zat işle 
ti ınuhasebecisi Süleyman Bey 
llıaasların ancak haziran 15 te 
Verilmeye başlanacağını sö~~e 
llıi ştir. Zat işleri muhasebecılı
ği üç gıinden beri mali>:e m~
fettişleri taratından teftış edıl 
llıektedir. Teftiş iki müfettiş 
tarafmdan yapılmaktadır. Bü
tün muamelat, ayn ayrı göz
c!en g eçiril:cektir. 

Harcirahlar meselesi 
ANKARA, 14 (Telefon) -

1931 bütcesinde bilhassa harci
tahlardarı: a;:ami tasarruf yapı
lac.ığı için mühim ve ciddi za
tıırctler olmadıkça bir yerden 
diğerine nakilleri yapılmıyacak 
.gr. 
adam ben değilim. 

20 bin lira ikramiye 

Belediye 
aleyhine 

Deftardarlık 
dava açacak 

Belediye muhasebesi, uzun 
tetkikattan sonra, Maarif vergi 
si tahsilatından Defterdarlık 
memurlarına ikramiye olarak 
tevzi edilen 20 bin liranın tes
viyesini evvelki gün Defterdar 
Irktan istemiştir. Defterdarlık, 
belediyenin istirdat talebine 
itiraz edecektir. Bu hususta es
babı mucibe hazırlanmaktadır. 
Bu takdirde, Belediye, 20 bin 
liranın tesviyesi için Defterdar 
lık aleyhine dava açmağa karar 
vermiştir. Belediye hukuk işle
ri müdürlüğünün de mütalcası 
bu zemindedir. -----

idman şenlikleri 
Bugün Taksim stadyomun

da saat 10,5 ta idman şenlikle-

ri yapılacaktır. . ~ 

netfCe bekleniyordu. Romanya 
küçük itilaf devletl~ri _ara~ın
daki tesanüdün yenı bır nışa
nesi olmak üzere, azacık ta 
kaba denilecek bir harekette 
•bulunmuştur. Bir Alman hey'-

eti, Romanya ile ticaret mu
* * * ahedesini imzalamak ve 

Briand için kendisinin de 
namzet olduğunu Reisicüınhur 
~U!ı: intihabının arifesinde bu 
lıllıtihandan geçmek her halde 
hayli mü'ikil olmuşur. 

R:üçiik iti laf devletleri Bük- 1 
teşte senelik konferanslarını Bükreşe gelmek üzere yo ~ 
<ıktettiler. Küçük itilaf devlet- çrkmış bulunuyor~~· Bu ıhey -
lerinin senelik kongresi bu de- et, Romanya Harıcıye nazı~ı-
fa bir ay evvel top- nın bir teJ,grafile geri ç~v~_ıl-
lanmrştır. Bunun sebebi miştir. Hariciye nazırı, kuçuk 
de Avrupada, Avusturya itilaf devletlerinin müzakere
• Almanya g iimrük ittihat leri devam ederken, Alman 
J)rojesinin i!iinı üzerine hasıl hey'etinin Bükreşe gelmeleri
<>lan vaziyettir. Cemiyeti Ak- ni istememişlerdir. 
'ilam meclisi, bu meseleyi tet- Fakat bu üç devlet araların
<ltik etmek ici:ı 16 mayısta Ce- daki tesanüdü bu defa yeniden 
nevrecle topİanacağından, kü- I Bükre~te ilan etmi~ olmakla 
~Ük itilaf, bu ictimadan evvel beraber, her üçünün de Alman 
toplanarak va;:iyeti tetkik et- Avusturya gümrük ittihadına 
ltıegi lüzumlu görmüstür. karsı al'\kaları ayni derecede 

Fiih<~kika \Jl<:sele Bükreştc değÜdir. Çekosl?vakya doğru
~örüs;ilmiistii o . Her iic devle- dan doğruya alakadardır. Ro
tin d~ - Çekoslovakya, Ro- manya ile Yugo~~av~_ay~ . ge
~ya \ ' C Ytlgoslavya - bu lince; bunların gumrük ıttıba
•ttihada karsı c~phe almal:ın ı eh meselesile aliikaları dolayı-

k;\n··1r e ıni ir l~~~~Pn l il ir 

zıyordu. 
Bu hususu Vali muavini 

Fazlı Beyden sorduk : 
- Kat'iyyen aslu esası yok

tur, yalandır. 
Diğer bir gazete defterdarlı

ğın son şekil memurin kadrosu 
nun dün Ankaraya gönderildi
ğini yazıyordu. Bu da doğru 
değildir. 

Hafiza Suzan H. 
İzmire gönderildi 
Evelkigün İzmir müddeiumıı 

miliğinin gönderdiği ihzar mü
zekkeresi üzerine derdest edile
rek polis nezareti altında Ad
nar. vapuruna lrkap edilen Ha
fize Suzan hanım dün İzmire 
hareket etmiş, bu iskandalin 
İstanbuldaki aksi de bu suretle 
kapanmıştır. 

Suzan H. aleyhine yeni 
tahadetler 

İZMİR, 13 - Hafize Suzan 
H. hadisesi münasebetile bu
gün istintakta Nazmiye, Hida
yet hanımlarla diğer iki kadın 
dinlendi. Hafize hanımın sahte 
çocuk hikayeleri etrafında çok 
tafsilat verdiler. İfadeler Su
zan hanımın aleyhindedir. 

Yugoslavya ile Romanyanın 
böyle bir ittihadın tahakkuku
na mani olmaktan ne istifade 
!eri olabilir. Bilakis Yugoslav
ya, şimdiki Alman - Avustur
ya ittihadmdan ziyade Fransa
run eski Avusturya imparator
luğunun başka bir isim altın
da ihyası demek olan ve Avus
turya, Çekoslovakya ve Maca
ristanı şamil bir "Tuna konfe
derasy:onundan,, daha ziyade 
korkuyor. Çünkü böyle bir 
konfederasyon tahakkuk ede
cek olursa, bazı Yugoslav ka
toliklerin Yugoslavyadan ay
rılarak Tuna konfederasyonu
na iltihak etmeleri ihtimali 
vardır. Binaenaleyh Yugoslav
ya için bir Alman - Avusturya 
ittihadı Tuna konfederasyo
nundan' daha elverişildir. 

İ'ktısadi meselelerde Yug-0s
lavy ve Romanya, _Çekoslo
vakya ve Fransadan zıyade A!
manyaya ve Avusturyaya bag
lıdırlar. Çünkü ~!manya ve 
Avusturya sanayı memleket
lrri olrluklarından Roman a 

~Tayinler 
Polisler arasında 

SaitB.i Cemal mi, yok- yapılan 
R t d ? tayin ve becayişler sa eşa mı vur U • Elaziz merkez memurluğu-

na Gazi antep ser komiseri Hü 

S El , . h d t' •• tt '? seyin Avni, Muş merkez meermaye enının şa a e l mure ep mı• murluğuna Sivas komiseri 

Dava talik olundu Necmeddin, Van merkez me

f'ubolcu Sait .6eyı öldürenler ağırcezada 

Geçenlerde ağırcezada baş- nın tevkifhaneye geldiğinı, di
larulan, Beykoz klübünden ğer maznun hahriyeli Cemalin 
sporcu Sait B. in ölümile neti- kendisine bu şekilde şehadette 
ce!.enen cinayet davasına dün bulunması için talimat verdigi-
devam edilmiştir. ni söyledi. 

Muhakemenin dünkü celse- Eleni, mevkuf Muzafferin 
sinde ifadelerine lüzum görü- dostu Kiça ile oraya gittiğini, 
len bazı şahitler dinlenilmiş- fakat içeriye girip Cemalle gö
tir . rüşmediğini iddia etti. Kendi-

Evvela, Bayram sokağında, sine neden oraya kadar gitme
vak'anın basladığı umumhane ğe lüzum gördüğü soruldu. E
sermayelerinden Eleni, bildik - leni buna da şöyle cevap verdi: 
lerini, gördüklerini §öyle anlat - Arkadaşımın dostunu gör 
mrştır: mek istedim. Beni içeriye sok-

- Sarhoşlukları dolayısile madılar, giremedim. 
Kasrmpaşalıları çıkartmasını Diğer şahit Mm. Agavni, 
bahriyeli Salahaddin'e ben söy kendisinin bir şey görmediğini, 
!edim. Salahaddin de onları çı- o esnarla orada olmadığını bil
kardı. Sonra da Kasımpaşalıla <lirdi. Şahit Mm. Markora gel
nn arkasından Beykozlular çık J memisti. 
ular. Birdenbire disanda bir Tevkifhanede katilden maz-
gürültü oldu... nun Ali, mevkufen getirildı. 

"Polis ... polis!..." sesleri duy Ali şunları anlattı: 
dum ... Baktım: sokakta Reşadı - Pazar günü şoför Muzaf
elinde beyaz .. aplı bir bıçakla ferin dostu Kiça geldi . Eleni 

murluğuna Sinop ser komiseri 
Tahir, Cebelibereket merkez 
memurluğuna Zonguldak ser 
komiseri Levhi, Ankara mer
kez memurluğuna Giresun ser 
komiseri Hürrem. İstanbul 
merkez memurluğuna Manisa 
ser komiseri Necip Beyler ta
yin edilmişlerdir. 

Serkomiserler 
Artvin serkomiserlıgine Bit 

lis ser komiserliğinden mıista
fi addedilen İbrahim Hakkı 
Efendi tayin edilmiştir. 

Taharri ikinci komiserler 
İstanbul polis müdiriyeti 2 

inci sube 12 numaralı taharri 
ikinci komiserliğine mezkur 
<;ube 134 numaralı taharri ko
~iser muavini Saim ve 7 numa 
ıalı taharri ikinci komiserliği
ne Mardin ikinci komiseri Hü
seyin Hüsnü Efendiler tayin e 
dilmişlerdir. 

Komiser muavinleri 
Gazi Antep komiser muavin 

ligine Muş komiser muavini 
İbrahim Nazmi, Urfa komiser 
muavinliğine Adana 4 numara 
lı komiser muavini Hamdi ve 
onun yerine Bursa 3 numaralı 
komiser muavini Hüseyin Av
ni Efendiler naklen tayin edil 
mislerdir. 

Avrupa trenleri 
saati değişti 

gördüm. Biri v ırıılmuştu. Ben- isminde bir kadının kapıda ol- Bungünden itibaren Şark de 
den su istediler. Ver-dim. O ara duğunu öğrendik. Muzaffer bu mir yolları işletme tarifesi ta
lık "Bana bahnyeli Cemal der- nun da gelmesini istedi. Söyle- mamen degisecektir. 
Jer ... Dünyayı yakarl:m !" diye dim. İçeriye aldık. Sonra "bu, Yarından sonra ekspres Sir
bir ses işittim. Korktum. İçeri- Cemal hakkında şahitlik ede- keciye 12 de gelecek ve akşam 
ye çekildim. cek !" dediler. 17 35 te hareket edecektir. 

Reis sordu: Bu şekilde ifadatından son- Posta katarı 10,5 te gele-
- Reşat, cebinden beyaz ra Ali, E:leni ile m~vaceh.': ~~il cek, 19 40 ta buradan hareket 

saplı bıçağı çıkarırken sen nere di. Tevkifaneye gınnedıgıru, edecektir. 
deydin? kapıda beklediğini söyleyen E- Muhtelit kataı sekizde kal-

- Pençeredeydim... leni,_ ilk i~ad_e_s_in_den _ _ rücu ett~. i kacak ve 18,53 te gelecektir. 
- Bıçak, çıkarılırken, sapı İçen ye gırdıgı~ı ı_tıraf . ettı. Banliyo hattı tarifesi de de 

avuca tesadüf eder ... Beyazlığı Müddei umu~ı Ce_mıl B. ın sua ğiştirilmi ve haftada ilci gece 
nı nasıl görebildin?... li üzerine şahıt Alı E_f., Mu~af- , 1.20 de tren ihdas edilmistir. 

- Gördüm .. O bıçağı, kar- ferle bahriyeli Cemalın tevkifa- ı -
ş16ındaki gence sokuyordu.... nede sıkıfıkı doat olduklarını gümrükte açıcı ve balye yapıcı-

- Neresinden vuruyordu? söyledi. sı Ali, halıcı Ali Ekber Ef. nin 
_Onu göremedim ... Fena Müddei umumi Meydancı yanında müstahdem İranlı Hay 

oldum... Mehmet, gardiyan Yakup ef. dar, seyyar satıcı Ayvaz oğlu 
- Kaç defa vurdu? lerle Mm .. ~ark~ranın, ha~i~a- Dik~an, çuvalcı İranlı Veli, 
- İki defa... tin tenevvuru ıçın celpleriru ıs- tahsıldar İranlı Kurban ve gay 
- Hem iki defa vurduğunu tedi. ri mevkuf olarak rakı fabrika-

görtiyorsun, hem de neresine Neticede mahkeme, bu üç sında işçi Yerginin muhakeme-
vurduğunu göremiyorsun .. Na- şahidin celplerine, geçen celse- sine başlanmıştır. 
sıl olur bu? de celbi takarrür eden diğer bir Davanın esası, halı hırsızlı -

Müddei umumi Cemil B., sıı Yakubun da çağınlmasına, ğıdır. Halıcı Ali Ekber Ef. nin 
mütaleada bulundu: oohriyeliCemalin sabıkası olup gümrük antreposundan 11,050 

- Polis, müddei umumi talı olmadığının da istilamına, mu- liralık halısı çalınmış. Bunlar
kikat yaparken bunlan niçin hakemenin 4 Haziran perşcm- dan Yorgi ve Mirza Haydar, 
söylememiş? be gününe talikine krar verildi. çalınmış halıyı bilerek satın al-

Şahit şöyle cevap ~erdi: Gümrükteki halı sirkati maktan,m~n~.n~urlar. M~rza 
- Beni kimse çagırmadı. Haydar m olduğü anlaşıldıgın-

Söylemedim.. ı davası dan hakkındaki dava sukut et-
Maznun Reşat Ef., bu kadı- Ağırceza mahkemesinde dün miştir. 

- ... 

ve y,ugoslavyanın zirai malı- ·bir arada tutan bağ, daha zi- icap ediyordu. 
sullerine muhtaçtrrlar. Bu pi- yade Fransız nüfuzu siyasisi İntihabat günü yaklaştıkça, 
yasalardan mahrum kalan bir ve Fransrz parasıdır. Filhaki- iki namzet belirdi: Hariciye Na 
Yugoslavyanın vaziyeti fena ka daha bir kaç ay evvel, Fran- zırı Briand ile ayan reisi Dou
olur. sa İtalyaya külliyetli mik- mer. Bu iki kuvvetli namzet a-

Bu serait altında Küçük iti- tarda ikrazatta bulunduğu gibi rasından birini tercih etmekte 
lafın t~dricen iki cephesi teba- şimdi de Yugoslavyaya 8 mil- mü§külat çekildiği son dakika
rüz ediyor: Siyasi cephesi ki, yon sterling ikraz etmiı1tir. daki vaziyetten de anlaşılıyor. 
Fransaya mütemayildir. İktı- Küçük itilaf konferansının a- Çünkü ilk araya müracaatta 
sadi cephesi ki, Almanya ve ki:binde yapılan bu istikraz a- her ikisi de yekdiğerine o 
Avusturyaya meylediyor. Bu deta, Bükreşteki tesanüt oyu- kadar yakın rey aldılar ki, intıi 
Glefaki Bükreş içtimamda siya- nunun fiati mahiyetindedir. habatın muteber olması için la 
si cephesi, iktısadl cephesine * * * zım gelen ekseriyet temin edile 
galebe çalmıştır. Fakat bu, ik- Fransada üçüncü cumhuriye medi. 
t !, ti karşısında - Doumer, 442, Briand ise, 

L l!,'konomi J 
Çirozlar 

Bu sene istihsalat 
ve ihracat fazla 
Şehrimiz çiroz tacirleri dün 

Harici ticaret ofisinde bir içti
ma yapmışlardır. Bu içtimada 
ofis çiroz ihraç ticaretinin inki 
şah için tacirlerden fikir alın
mıştır. Bu hususa dair bir ra
por hazırlanacak ve temenni 
mahiyetinde İktisat vekaleti
ne göndeilecektir. 

Bu sene çiroz istihsali pek 
mebzuldür. Geçen sene 5mil
yon adet çiroz istihsal etli imiş 
ken busene 45 mil istihsal edil
mis ve şimdiye kadar da 16 
milyonu ihraç edilmiştir. İhra 
catın bu sene 35 mily ona balig 
olacağı tahmin edilmektedir. 

Yunanistan, Bulgarüıtan tüc 
carlannm çiro;: fiyatlarını u
cuzlatmak için tröst yaptıkları 
tekzıp edilmektedir. 

Et fiatleri niçin fırlayor? 
Son günlerde şehrimizde et 

fiyatları yükselmiş ve 110 ku
ruşa kadar çıkmı§tır. 

Bu tereffüün sebebi hayvan 
müvaredatınm azalmış olması 
dır. Alakadrların verdiği ma
IUmata nazaran koyun slirüleri 
meraya çıkarılmış bulunmakta 
dır. Diğer taraftan Yunanis
tan ve Suriyede Anadoludan 
külliyetli mikdarda koyun mu
bayaa etmektedir. 

Bir taraftan Yunanistan v11 
Suriyenin mübayaatta bulun
ması, diğer taraftan da hayvan 
!arın meraya çıkmış olması mü 
varedatm azalmasına sebep ol 
muştur. Bu azlık ta etin pahalı 
lanmasını intaç etmiştir. 
Pire serbes mıntakası 

Pirede eyl{\Jden itibaren 
serbest mıntakanm tesis edil
miş bulunacağı haber alınmış
tır. Keyfiyet ticaret odasının 
ve liman isleri ile aHikadar olan 
zevatın nazan dikkatini celbet 
miş ve bu hususta hükumet nez 
dinde teşebbüste bulunulması 
için tüccarlarımız arasında bir 
hareket görülmüştür. Tüccar
lar bizde de serbest mıntaka ib 
dasını lüzumlu görmektedirler 
o'• n m sa u ........ ..__ 

Kambiyo Borsası 
~-!sterlin lö30 l(uron 15,94,00 
Dolar 0,47 26 Şlling 3,35,50 
Frank 12,0fi Pczeta 4,70,50 
Liret 9,01,75 R.mark 1,98,00 

Frank B.3,39,25 Zloti 4,24 

Drahmi 36,40,75 PengU 2,70,75 

Frank 1. 2,45 Ley 7!1,30 
Leva 85,10 Dinar 26,85 

Florin 1,17,50 Çervoneç 1088 
- ""- -

Bor;;a 
hariri 

f Alhn 

1 
,l\ecldiyı 
Banknot 

E5ham ve Tahvilit tın 
istikrazı dahili 
DUyuou muvabbadc 
ikramiyeli Dımlryolları 

902,00 
56,00 

261,00 

nevı 

96 
91,00 
4,50 

hayatmdaBriand İtadarfaal 
bir rol oynamamış ve bilhassa 
son :zamanlarda ayan reisliği gi 
bi süsten ibaret oları bir mevkii 
işgal ettiğinden politika gürül 
tülerinden uzak kaltmştır. Di
ğer taraftan Briand, uzun poli
tika hayatındaki mücadeleleri
le hayli dü marılar kazannuştıı 
Binaenaleyh şimdi Reisicum
hurluk intihabatında süsten iba 
ret olan bir mevkiden Fransa
da daha büyük süs olan Reisi
cumhurluğa geçmek Doumer 

rsac ı zarure er . ne tin on üçüncü Reisicumhuru 
kadar devam edebilir? Küçük nihayet intihap edildi. Yeni re- 401 • rey almıştı. Araya ikinci Belki de Fransa noktai naza 
itiliif, doğduğu gündenberi za- defa müracaatta Briand'ın 330 

!İçin kolay olmuştur. 

f klük' d isicümhur, ayan meclisi reisi reyı'ne karşı, 556 rey ile Dou- rından bu, hayırlı bir netice ol-
yı ve cılız bir teşe ür. M. Doumer,dir. Fransız Reisi- muştur. Çünkü Briand gibi, fa. 
Bunu doğuran siyasi seıbepler mer Reisicumhurluga intihap 
coktan :ta.il olmuştur. Habs- cumhur intihabatı her yedi se- e<lilcli. al tecrübeli ve harptenberi dip-
burg hanedanının Avusturya nede yapılmaktadır. Müddetini Briand ile Doumer arasında- Jomasi hay;;uı içinde yu&;urııl 

bi · M" ·· D 13 muş bir devlet adammm hari-veya Macar tahtına geçerek tıren osyo oumerı;ue, ki mücadele, fırka ve prensip-
h · 1924 · d · t'h ciyeden çekilmesi telafisi im-esJ<i imparatorluk hekemon- azıran senesın e ın ı ap !er arasındaki mücadeleden zi-
d.ld' - · ·· ··dd ı· ı kansız bir ziya olacaktı. Fran yasını ihya etmesi ve binnetice e 1 ıgıne gore, mu e ı ge e- yade şahıslar arasında bir cidal 
k 13 ·· d b't' K d "b · sanın bugünkü vaziyeti ve kar-de bu imparatorluğu araların- ce ayın un e ı ıyor. amı en ı arettı. Gerçi Briand sol 

· "dd b' sılastığı meseleler nazarda tutu da taksim etmiş olan üç dev- nu esasıye göre, mu et ıt- cenahın namzedi idi. Fakat inti · ~ 1 lacak olursa, iyi Rcisicup,· • leti kazandıkları araziden mezden bir ay evvel yeıı.i Reisi habat daha ziyade şahsiyetler 
mahrum etmek korkusu idi. cumhur intihabı yapılmak icap arası11da olmuştur. Esasen bu- bulmak kolay, fakat iyi " 
Bu korku artık mevcut değil- ettiğine göre. bu ayın 13 ünde nun içindir ki, Doumer kazan- ciye Nazrrı bulmak z . .;• .ı 
dir. Binaenaleyh bu devletleri yeni Reisicumhurun intihabı mıstır. Dnumer, Fransız sivıı•: Ahmet ş· ________________ _. ....... ,. 
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Taksim T alimane Meydanı 110~~~~~E.cı.u~~;;:~di: niyetülagani ve Orşelim kızlan - Tirilya : 
:anbuL Zeytin diyarı - Kaza ticaret odaları lüzum- Genç şairle tanıştıktan sonra .. (Telefon H O. ·F 

TeieEon numaralaru suzdur - İhracat eşyası standardize edilmeli 
24311 - 24312 - 24313 Hususi bir ikhsat sistemine muhtacız 

DÜN AKŞAM BAŞLADI -Fransıcadan-

ABONE ÜCRETLER/ 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kurut 800 kunıı 
15 0 750 ., 1400 n 

2 " 1400 .. 27~ " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nüahalar 10 llıurat 

ur. Gazete u matbaaya alt iti• 
çiıı ır.iidiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların ınea'uliyetinl 

ı•hul ebnez. 

Bugünkü Hava 
l ~n enfazla hararet l 5 enaz 

di. 1 ugüı ro zg1r ınutehavvül 
\"C bJv .• ekser \yt.:clc w" 

Vahşi 
Misafirlerimiz! 

v Fevkalade Muvaffakiyet 
Salon Hınca Hınc Dolu idi 

Bugün 2 müsamere 

Bu nasıl oldu? .. Dediği gi'bi j Sonra tabii bir surette bana ce ~ 
ıher kadında düşmeğe ıhazır o- vap verdi: ~ 
lan bir ruih mu vardır?. Ben Ben maziyi unnuttum.Sizi ~ 

Mudanya dan başlayarak A- ı y.etin başloca sebebi _ deni!- zevdıni çok seviyordum. İzdi- affettim. Benimle \beraber ikala ~ 
nadoluyu geı;meğe çıkan oto- diğine göre _ ihracatı ticari- vacımızdan üç sene geçmişti: bil!:rsiniz.. ~ 
mobiki amatörün tercih ede- nin hileye sapmalarından mü- Ben kocamın bana olan sada- işte bu kadar. Evet beni af- ~ 

"" 1 ·· h · M d İ katı.ne emı·ndı'm. Hı'r b· ı'r hı.ya- fetmı.şti. Hem de tereddu"t et- ıs: ~aat 1 •1 te tekmil numaralarla: BL \ LK i\IATİ:\I: tanı s:ıat cegı yo şup esız u anya - tevellittir. yi nümune gönde- " ~ 
T . ·1 K - ·d· ·1 · f 1 nette bulunmamı"-.... Biribiri- meden, bana hiç acı bir söz ~ 9 da suvare. Biletler sabah saat IO dan u••lcı.·c kadar ve i•i!lcdcn ırı ya - araagaç şosesı ır; rı mış, ena ma sevkolunmuş- ,... ıs: " · · 
çünkü biiyük deniz, sahil, or- tur. Fıçıların üst taraflarına mizi çok seviyor, ç<>k mes'ut- söylemeden affetmişti. Sonra ~ sonra saat 2 ,:en itibaren tedarik cdilchilir. 
man, göl, körfez ve dağ gibi güzel ve büyük taneler dizil- tuk. kendimi aynada dikkatle ve ~ Eh ali siı kı her glln s:ıbalı saat l O dan iti haren ak~:ınıa kadar 
coğrafi arızaları kısa mesafe- miş, alt kısımlara bozuk ve kü Bir gün, şimdi meşum de- bitaraf olarak tetkik ettim. ~ ziv:ırct edebilir. 
1 · · d b' d .. k J d ld dig· im bir tesadüf beni birisiyle Ben artık güzel bir kadın değil 1 ~~ıı..~~~~~~-=-~~~-.--..~,~~~ 
er ıçın e ır araya ceme en şa çu tane er o urulmuş.tur. dim '·· Eg" ec gu .. zel bi kadın 0 • •• u ••••• .. ••••·-·-·-••••-••••••••••••••••••••••• 
yanı hayret bir mıntakadan ge Bir kaç defasında müsamaha karşılaştırdı. Evvela pek ma- r f B Et Hl M H l 
çer. gösteren alıcı nihayet başka snuamsıllboalşdlua.ydana ~~rylembı'İlr.nfaeslea' bkee~ ~~a;d:~.lla::~fek~~:y ~:ıahyal~~~ t 11110" n ~ı·neıngsıng nı' dı' n 

Gemlik körfezi sahilinde en piyasaya, yani Yunanistana ·uu + !J O U U 9 U p 
siz bir ;erit gibi uzanan Mudan kaçmıştır. te vardı bilmiyorum. fetmezdı ··· • A • } B y R D 
yadan henüz çıktık; Arnavut- Birden ve çok kazanmağı Yaz tatilini geçirmek için t mıra refakatinde 
köyü plajındayız. Yarım kilo- istihdaf ve harbi umuminin gittiğimiz yerde bir otele yer- Bilmecemiz KUTBU CENUBı• 
metre imtidadında geniş bir "anaforcu,, zihniyetine istinat leştik. Bir akşam salonda lbo~ · 

filminı görünüz. Kı;mcn s<lılü ve ERTOGRUL :\JUHSIN Bey tara· 
fondan Türkçe 'özlü \'e izahatlı muazzam bir eserdir. MEKTEPLiLER 
iÇiN DUHULIYI<: 40 KCRL'ŞTt:R. 

; 1 Tabii işitmişsinizdir; dünden 

kumluk.. Arkasında, saldide eden bu mühlik ticaret usulü- bir masanın üzerinde açık bir 
çınarlar altında sessiz akan nün önüne geçmek lazımdır. kitap gördüm. Eğilip 'baktığım 
buz gibi sulu bir menba.. Çok Zira, şu muhakkaktır ki umu- zaman bunun pek sevdiğim bir 
eski zamanlardan kalmış gibi mi ticaretin usul ve adabını şairin yeni Çbkan bir eseri oldu 
köhne görünen bir kilise hara- henüz bilmeyen yeni tacirler ğunu anladrm. Bu kitap bende 
besi.. Yııruia bir kaç balrkçı bindikleri dalı kesmekle kal- vardı. Fakat niçin bu bırakıl
evi... Peyzajist bir ressam için mamakta, fakat müstahsil va- mışşkitapla meş·gul oldum. 
işte ıbulunmaz bir manzara tandaşlarmın hukukuna teca- Ah, o iki üç dak~ka.. Çok 

Bugün ıaat 10,45 te tenzil4tlı matine ..................................................... 
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ıe. i İstanbulda bir "hayvanatı 
1 vahşiye sirki,, var. Evvelki ge 
• :e saat ikiye doğru caddeden 
~elen bir şamata ile uyandnn. 
)encereden baktığım zaman i
n tane filin Beyoğlu caddC6in 
ic haram ederek geçtiğini gör 
llim. 30 seneden beri ciddi bir 
sirk görmemiş olan İstanbul 

1 .çin bu çok şayanı dikkat bir 
ı ieydi. 
' Dört Tunuslu müslüman kar. 
ic• idaresinde bulunan bu sir
{i diin gazeteciler gezmiş, gör 

ı nüş ve görüşmü~ler. .. 
Abidin Daver Bey biraderi

n.zi en ziyade arslanlar, Mü
ıahct zürafeler, N atta acenta
.ı müdurünü filler, bir mizah 

Burada şose sahilin dik ya- vüz etmekte, bilerek bilmeye- geçmeden yanıma genç bir de
maçlanna birdenbire ttrrınaru- rek vatani bir cürüm işlemek- likanlr geldi. Nazarları dalgın 
yor. Ve yolcu kendini incile a- tedirler. Ve asıl hazir olan ci- solgun benizli bir genç... Pek 
rt bir muhit içinde buluyor: het ş,udur ki mevzuatı kanuni- nazik lbir tavurla kitabı bana uı 
Kesif bir zey.tin ormanı, üzüm yemizde bu cürüml.e.ri tecziye zatarak istersem alıp dkwnamı 
bağları, incir ağaçları, bunla- edecek.ahkam olmadığından söyledi. Oradan çekilip gide
rın arasında zaman zaman gö- fenalrk devam edip gitmekte- cek yerde bu •kita'bın bir 
rünüp kaybolan çok mavi bir dir. eşi de bende bulunduğunu söy
deniz, yer yer şınldayan kay- Eşrafın ve ekseriya menfa- !emekten kendimi alamadım. 
naklar, vakit vakit tesadüf o- atperest, fakaıt her halde cahil İşte o dakikadan itıiıbaren ara
lunan yüklü merkepler ve ağaç adamların elinde bulunan tica mızda bu şaire dair söz açılmış 
lara tırmanan keçiler ... "Ağni- ret odaları ve ticaretin ıne de- oldu. O da bu şairi çok seviyor 
yetülagani,, nin unutulmaz de mek olduğundan bihaber mm- du. Ben de .. 
konıdur. lnsan bilaihtiyar "Or taka iktısat teşkilatı bu kötü- Zevcim şiirden pek anlamaz 
şelim,, kızlarını ve ince kumlu Jükleri mene muktedir olma- dı. Bu dcl~kanlı meğer bir şair
sahillerde onların peşlerini bı- dıktan başka belki de temdit miş .. Artrk dost olmuştuk Ben 
rakmayan "satir,, !eri arıyor. . ve teşdit etmektedir. kocam ve sair samimi birer 

~ugüo M E t E K ~ineınasın~a 
VILLL Y FORST 
HA YDELBERG ŞARKISI 

:ıarkılı ve mükemmel musikili fe vkallde filminde 

1 t •• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ........... 
akşam Asri sinemada 
irao edllın alAkıbahş eıer 

irrıs 1 ~azetesi sahibini bukalenunlar 
lostumuz Saip Şev. ·Byi ayı-

* * * ' dostolmuştuk. Fakat gene şai-. . . . Bu halin önüne geçilmesi 
~ahılın.ıvıcaç~.anna uyar.ak için vehlei ulada akla ge- rin üzerindeki tesirini git gide 

m~tem.adıyen donen .. ve ~enıze len şey, varidatı ile geçineme- ıhissediy.orduın. Evvela ona kar 
dogru ınerken baş dondurecek yen ve yahut bu varidatı ilim- şı lakayıt kalmak istedim. Fa
kadar yükselen şosenin üze- siz bir katibin maaşile azanın kat onu baŞka bir.ko.dınla göre ıı 
rinde ve hep bu efsanevi man- hakkı huzuruna sarfettmek- cek oursam ne kadar kıskandı 

içki Belası 
1'cn:slftde muvaffaklyet kazanmıştır. 
Bugün saat :6,J/2 matineslle ıuvarede: BÜYÜK RUS EGLEN

CESI: Peıroff'un Rus Balılall:uı • Şarkılar - danslar • Dllbullyı 
20 kuruş. 
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Edebi müliikatlarile maruf 
~cnç bir muharrir kaplanla bir 
!luliikat yapma kistemişse de 
ııliihara arzusunun ciddi olma 
lıı; ı anlaşılmıştır. 
~irkin şehrimizde bir müd

let ·alacğı söyleniyor. Alaka 
larlaıın ifadesine göre sirkte
:i hayvanlar, hele ayılar laf 
nlayormuş ... 
f alledilecek bir mesele 

Rüfekamdan, orijinal şeyler 

1 
oran biri vardır. Dün geldi, 

1 
ıana şu suali sordu: 

- İntihar vak'alarını tetkik 
ı :diyorum. Hep üst kattan aşa 
1 :ı atlayor... Neden, aşağıdan 
'Ukarıya atlamıyorlar? .. 

Bir pilot ne kadar irtifada 
ılduğul).u nasıl anlar 

- Düşerken yere değmesi 
ıe kadar gecikirse o kadar yük 
.ekte olduğunu bilir. 

FELEK '----·--------Yeni neşrl11at - -
Tavuk 

· · d "h "T ·1 ğımı anlıyor, kendimden uta-zara ıçın e nı ayet rı ya,, ten başka müsmir bir iş gö-
ya vardık. remeyen kaza ticaret odalarını ruyordum. 

Tirilya, dünyaca maruf ye- lağvedip bunların varidatını Nihayet bunu saklamağa 1ü 
meklik zeytinlerin merkezidir. birleştirmek suretile ithalat zum gönmedim. Bir gün genç" 
Bu zeyti~Ierin geliri ile yapıl- ve ihracat ticaretini tenısike şair beni sevdiğini söyleyerek 
mış sankı ~e'. y.o~ı:şta. ü~tüs muktedir <>labilecek teşekkül- benim için yazdığı şiirleri oku
te ç~km~~ ~ıbı bırı?ınne ıstınat ler meydana getirmek, bunları mağa başladı. Ben bunları biri 
etmış buyu~e . bın~lar~. olan ilmi çalışabilecek şekilde teç- birinden güzel buluyordum. 
kocaman ve acaıp hır koy. hiz etmek, ıbu teşekkıiilleri mü- Böyle başlayan çılgınlık bir 

Yegne varidat menbauıı teş teıhassısların nezareti altına müddet devam ettikten sonra 
kil eden bu meşhur zeytinleri k-0ymak ve ihracat emtaaısmı kararımızı vermiştik. Şair beni 
istenildiği gibi satamayan Ti- her halde "standardize et- alıp aşk ve hulyadan mürek
rilya neş'esizdir. Beher okkası mdktedir. " lkep baŞka lb~ dünyaya gÖtİil'e 
nın maliyet fiatı otuz kuruşa Ytkılan iske1enin !karşısın- cekti. 
yaıklaşan zeytinleri yirmiye sa daki kaıhvede kısa yolculuğu- O alemin nasıl olduğunu 
tabilmek için ancak parakende muzun yıorgunluğıunu iyi ıpişi- anlatmayacağım. Korıkulu bir 
.surette yakm piyasalara arzet rilmiş bir kahve ile alırken rüyadan titreye titreye uyanan 
mek lazım geliyormuş ve bu zeytincilerden bu şikayetleri •bir zavallı giibiyim. Aıradan ııe
civatda müşteri bekleyen bin- dmledim ve ticaret teşkilatı- neler geçti. Şairden nihayet 
lerce ve binlerce kilo zeytin ta mızın sekameti içinde geçiril- ayrıldım. O ıbeni bıraktı. Ne ya 
nesi varmış. Vaktile, hatta Ti miş uzunca bir tecrübenin ver pacaktım? .. Tekrar zevcime ge 
rilya iskelesine kadar gelen diği intibalarla bu mutalaala- !erek beni ıkabul etmsi için yal 
hususi vapurlar yalnız zeytin rı hatırladım . varacak mıydım .. · 
yüklerek giderlerken buralara Dünya !buhranı arasında bi- Çak iyi biliyQrum ki benken 
ecnebi dovizi dökerlermis. Bu z·e has olan sebepleri arayıp disinibıraktıktan sonra o ne ev 
hal bir dereceye kadar u~umi bulmak ve bunları izaleye ma lenmiş, ne de başka bir kadın
sulhtan sonra da devam etmiş, tuf zirai ve ticari tedbirleri al la her ·hangi bir münasebet te
fakat iki senedenberi satışsız- mak için ilmi esaslara istina- sis etmişti .. Hala beni seviyor 
lık müstahsilleri fazla sıkıyor den kurulmuş teşekıküllere ve muydu?·· 
muş. bütün bu iktisadi sisteme muh Ümitsizlikle tekırar ona git-

...................... 
:-.. GLO RY A •••ı 
: l'ennen havalandırılan : 
t \e~Ane salondur. t 

'• Mı"L TON ,• 

••tl•lıJ llil•••••I• 
Soldan sağa: 

1 - Serbestlik (8). Yama (2). 
2 - Hicap (2). : emsalsiz : 
3 - Kokulu bir nebat (4). Süt •. M İ L T Q N •' 

emdiğimiz şey ( 4). 
4 - Lahim (2). Fenalık (3). Bir • Yarın akşaoı • 

;:f. <2:i:~~::ğ<:>~3~ü:::lı:::::· İ! 8~0! V j,~F .. lımtı!ndft• 'lBI il 
7 - Ben (3). Ok (3). 

8 - Masset (2). L Yaz fiatları: : 
9 - Sakat (3). Tatlı değil (3). : 
10 - İlim (3). §imcndüfer (4). 30.4-0.55 localar 200 kuru~ 
11 - Uzak nidaoı (2). Balık ne- ....... •••••••• .. • 

rede kızarır (4). ;., ....... ., Bu hafta 

lRTilTiK Yukar<!an aıağı: 

1 - Ev (4). Tatlı (5). 
2 - Beygir (2). Zaman (2). Li-

him (2). 
3 - Nota (2). Yapmak (3). 
4 - Merkep (4). 
5 - Köpek (2.) Yardım istemek 

(5). 
6 - Bir nehrimiz (4).,Lakin (3) 
7 - Beygir (2). 
8 - Eskiyi yenilemek (7). Uzak 

nidası (2). 
9 - Nota (2). Centilmen (5). 

SiNEMASINDA 

REN KIZLARI 
Tamamen Almanca söılil ve şar· 

ll kılı fllmlerincnşen veeğlenetlisidir. I 
ti Oühuliye 25 kuruş 
~ ..... ·~ı~..ı1::::-..-:~:~ 

Ferah sinemada 

Bu hafta 

~ P E H l' ~a 

BAi-TANG 
Tamamen Fransızca ıöz1ü ve şar· 

kılı heyecanlı bir film 
DUhuli e 25 kuruı 

Tiyatro, sinema 
Üskiidarın yegane aile mee· 

mıı olan ln~irah Bahçesi. Bugün 
mükemmel incesaz hey'etl ile 
beraber Sinema, tiyatro, varyete. 

Ticaret İşleri Umum Müdür· 
lüğünden: 

1 f 
1 1 

Foı.ni '" ukçulult•n bah•eden 
1u \"ıık .... 4 g.·rli a~·lık n1ccmu11nın dört 
ıu.narıtf m.ıyı> ııü.;'1 ısı Zt.!ngın ınün

l-!rıc. ~a dolu ol~ır ı'..; ı;ıkrr.ıştır. l\lec· 
on ın lo•r num.ra<ı daha mUtekA· 
mil hır ~ı:ı.. l ll' çıkın ık :ıdır. 

'I tı\"11k ir. • ~lıl.ınnn bu mecmu· 
h~ 1·1 e fi;)·11ell"ri!'11 c •vsİ\"C ederiz. 

Biraz da umumi buhrandan tacız. J tim. Beni affetmesini söyle-

1 O - Mastar edatı ( 3). Çekmek 
(3). 
il - Hür değil ( 4). Bıçak kılıfı 

(3). 

Bugün gündüz hem >inema 
hem komik Cevdet bey tem
silleri, bu gece san 'ntkAr Naşit 
bey ve hey'cti Hcrmine hanım 
iştirakilc biiyiık mlisamere. 

30 ikinci teşrin 330 tarihli kanun 
hiıkümlerlne göre tescil edilmiş olan 
ecnebi şirketlerinden (Aksie Eleskabet 
Em. Z. Sviçers Bergningı Antröpriz. 
Akiıcselslı:abet Em. Z. Svitzer's 
llergııings · l<:nırepri~e) şırkeıi bu 
kere müracaatla Türkiyedeki ınua 

mellıına nihayet verdigini bildirmı1 

olmakla mezkur şirketle alikası bu· 
lunanların şirkete ve icabında lsmı· 

bul mıntakası Ticaret müdürlUğUne 
mUracıat eylemeleri il~n olunur. tevellüt eden bu müz'iç vazi EN. E. dim Dinledi. Hayret ediyordu. 

!in b 

fir ;:ıı 
yi P• Kadri Bey eğer böyle ise 1 ten sonra her şeyin aksi gide
aı ıı: ;endisinin ne kadar elim bir ceğini hesap ederek ona göre 

11 
urette aldanmış ·olacağını dü- vaziyeti düşünınek lazımgeldi-
;Ündü. ğini söylemişti. Kadir Bey bun 

gı Baker i'in şimdiye kadar dan dolayı dostuna samimiye
~1 !uyduğu şeyler hiç te bu ada- tinden bir an için şüphe ediyor 

< nın lehinde değildi. Başta Yu du. Fakat bu şüpheyi ıbir tara
;uf Paşa olduğu halde kaç ki fa !bıraktı. İlk tesir geçtikten 
;i ile Baker'e dair bahis geçti sonra Kadri Bey dostunun her 
;e ona: şeyi soğuk kanlılıkla muhake-

- O adam mı? .. Onun sözü me etmekte haklı olduğunu 
ıe güvenilmez!.. samimi .olup olmayış mı düşü-

Cevabını almamış mıydı?.. nürken diğer tarafta genç ada
J daima dostunu müdafaa et- mın hayat, ve istikbaline son 

'" nek mecburiyetinde kalmış ve derece taalluk eden şeyler ce
a nudafaa etmişti. Eğer bunda reyan ediyordu. Hayat ve ıs

ılga!l<lı i5c genç 5. •. ık için ne tikbaline ve aşkına ... 
, gfl°i."''" ~/danış olacaktı değil * * * 

''<, İbrahim Bey ka~ güııdenbe-
~:' '•i Beyi -li:ıledik- ri hayalir.de Kerime Hanıma 

··~· e 

istedfğişekli vererek sadrazam - du. • . 

1

. sonra derhal · haı=-eme gitti. İbr;-kendini bekleye~-misafirinin-Bunları gören birisi olSaydı 
paşanın kızının güzelliğine da Sadrazam Yusuf Paşa buna him beyefendinin teşrif ettiği- yanına geldiği zaman son de- Paşa ile beyefendinin hiç biri 
ir Fettahtan öğrendiklerini muvafakat etmemesine imkan ni haber alınca Yusuf Paşa da rece güler yüzle beyefendinin birlerine karşı ne kadar mu· 
kendi kendine mübaliigalandı- var mıydı. ziyaretin mühim bir maksatla teşrifinden dolayı duyduğu se habbet ıhü11t11et ve samimiyet· 
rıyordu.Mübalaga mı? Kerime İbrahim Bey kendini çok olduğunu hissetmişti. vind anlatmak için bir kaç gü leri olduğuna hiç şüphe etmcı 
Hanımın güzelliği ne kadar kuvvetli ıbuluyordu. Bu ziyaret Paşanııı hoşuna zel cümle bulup söyledi. Fakat di. 
yüksetilse mübaliiga edilmiş İbrahim Bey artık karar gitmemişti. İbrahim ll:eyin her Paşanın vaziyetinde İbrahim İkisi de o kadar mahirane 
olmayacaktı. İıbrahim Bey vermişti. gece kendi karşısına çrkaııak Beye karşı lüzumundan fazla surette biribirlerine karşı olan 
genç kızın güzelliğini başkala O gün öğleden biraz sonra tak•p ettiği gayesine mani o- hoşa görünmek arzusunu gös- gizli hislerini saklamağa mu
rından da işitmişti. Kerime sadrazam paşanın konağına gi lacağını düşünen Yusuf Paşa teren bir şey yoktu. Kendisi- vaffak olmuşlardı. 
Hanımı görmek imkiinsızdı. dince ilk karşılaştığı Fettah şimdi mabeyin katibinin gel- nin sadrazam cJduğunu unut- Bununla beraber ilk iltifat 
Olsa olsa yüzü örtülü veçarşaf olmuştu: mesinden •hiç memnun o'.ma- mayan Pş. karşısındaki mabe- sözleri, biribirlerinin sıhhat ve 
lı olarak sokakta göreıbilmek - Paşa henüz çıkmadı de- mıştı. Onda bir şeyi vukundan yin •kaübine hem iltifat edi- afiyetlerini sormak için kulla 
ihtimali olabilirdi .Fakat bu ğil mi?.. evvel keşfettiren bir ıhis vardı yor, hem de kendi itibar ve nılan tatlı cümleler sarf edilip 
kadar ince düşünüp üzülme- Zenci köle ile mabeyin ka- k.i kendisini nadiren aldatmış- rnevıkiinden hiç bir şeyi feda sonra ikisi de hissettirmeden 
ğe hacet var mıydı?.. Yakın tibi biribirlerini çok iyi tanı- tı. Şimdi içinde bir ıkorku var- etmemeğe dikkat ediyordu. biribirlerini tetkik ediyorlar· 
bir günde tbrahim Bey Kerime yan ve gizli maksatla çalışan dı. İbrahim Beyle nasıl karşı- İlbrahim Beye gelince; ma- dı. 
Hanımı alacak değil miydi. iki ortak giıbi yekdiğerine bakı laşacktı?.. beyin katibi saraydan öğrendi Aradan uzuıı göı'Wlea bir 

Evet .. İbrahim Bey artık bu yorlardı. Fettah belki de vazi Kendisini öğleden sonra ma ği terbiyeyi elden 'bırakmaya- sükut hükum sürmeğe başladı. 
nu o kadar mühim görüyordu yetin verdiği bir serbetlikle İ•b >kamına gitımek üzere konağın rak karşısındaki sadrazama Bu ikisini de üzen bir sükuttu 
ki git gide bu izdivacın yalnız rahim beyefendiye: dan çıkacağı 'Sırada İlbra;him yerden t~mennahlar ediy.or, o- ki hangisi evvela başlayacak 
mümkün değil mutlaka Iazı:m - Henüz gitmedi, dedi, ha- Beyin gelmesine Paşa pek ı:ıun müsaadesi olmadmkça otur diye bekleşiyorlardı. 
oltluğuna kanaat getirmişti. remdedir. Haber verelim. Bu- mühim \bir mana vermekten mayacağını anlatımak ister gi İlk söylenen tatlı, ıkelimeler 

Kendi istikbalini pek par- yurunuz.. >kendini alamıyordu. bi duruyordu. Paşa beyefendi- iltifatlı oümleler mücadeleye 
lak gören İbrahim Bey Keri- Fettah sadrazam paşanın Fakat Paşa kendine o kadar ye yer göstererek oturmasını girişmeden evvel i:d rakibin 
me Hawm gibi güzel bir zevce mükellef misafir salonuna İb- hakim olmağa ve hissettiği rica etti. tki mühim adam biri j biri.birlerinin elini sıkmasına 
ye mali:, olmağı düsünüyor-. rahim beyejendiyi aldrktan şeyleri gizlemeğe. alışmıştı ki birlerini' yakın oturmuşlardı. t Bitmedi) 
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Şu glizel y<ı/cular Oşlimu mi dtrsitıiz !! Gü>P/ Mary Brian'd 'ın görii/nımıiş /Ji \ rtsnıi rlayde/berg şarkısı filmlrıdtn 

Bu haftanın filimleri 
ELHAMRA - Kutbu cenu j riya sevmek fiilini tasrif eden 

bi keşli - (Türkçe ve Fransız ıbu iki genç nihayet ?'.r~irlc:i
ca) çarşanbadanberi. ni severek artrk bırıbırlenn: 

den ayrılmaz bir raddeye gelı 
MELEK - Haydelberg §BT }'OI'lar. . . 

kısı (Sesli) çaTmanlbadaıılbcrl. Dalbeııg'in ekser talebe ıçtı-

GLORY A - Bedavacılar ~a 
hı - (Fransızca) cumartesin
beri. 

malarında bulunmayışı Borne ı 
man'ın nazarı d~kkatini celp ' 
ettiğinden biriçtima esnasında 
genç Amerikalı kızı ima ede
rek DaLbcrg'e takılınca bir to 

OPERA - Hol - tang (Ses- kat yiyor ve dolayısile arala
li Fıransızca) çarşanbadanberi rında bir düello gayri kabiliiç 

ARTİSTİK - Ren kızlan 
- (Almanca) çarşanbadanbe
ri. 

MAJİK - Sevgilimin s?n 
~arkısı (Almanca) pazartesı. 

E/hamra 
Elhamra bu hafta Byrd ce

nup kutbunda isimli bir film 
göstermektedir. Bu filro ma
ruf Amerikalı kaşif Amiral 
Byrd'un cenup kutbunu keşfe 
gittiği zaman birlikte götür
düğü operatörler tarafından 
çekilmiştir. Bu operatörlerden 
biri tayyare ile ve Byro'e ma 
kat ederek kutbun tam üstün
de uçmuş ve bize kutbun r~
ınini kendi göroüğü kadar gos 
terınİ.§tİr. 

Cenup kutıbunu k.etfettiği i
çin derhal Amiral rütbesine 
terfi edilen Byrd'e Paramount 
şirketi en iyi operatörlerin
den Jozef Rukert ve Vilyard 
Vanter'i vererek bu azim te
sebbüsü ilelelbet te9bit etmiş
tir. Bu hey'eti seferiyeye işti
rak edenlerin hayatı istibkar 
e:lişleri çdk şayaıu ta·kdirdir. 

. Film Byrd'ın gemisile har~
ketinden itibaren bütün geçtı
ği yerlerin ve vartaların filmi 
c;ekilmistir. ıByrd arkadaşı Be 
nette'in. kabrinden alıp birHk
te getirdiği tas parçasına bağ 
lachğı bir ~ücilk Amerika bay 
ra~ını tam kutup noktasına at 
tığına kadar bütün tafsilat, fır 

t tınalar, kutıbun 4 ay süren ge-
cesi velhasıl her şey gösterili
yor. Bu film dünyanın en mü
hiJn "dokümanterlerinden biri 
dir,,. 

tinap IJ:ıir ıhalc geliyor. 
Bomeman'ın amcası vasıta

sile düello ve talebe aı:asında
ki .şeref mesclerine ait düello
ların nctayici vahanıisini ha
ber alan Elinor bu düelloya 
mani olmağa aht ediyor ve 
Dalberg'in edasına gidiyor. 
Bir müddet sonra düello saati. 
hulül ettiğinden Dafüer'i al
mağa gelen arkada~ları her ne 
kadar delikanlının kapısını ça 
Iıyörlarsa da cevap alamıyor- t 
lar ve bunun sebebi ise genç f 
kızın odasında bu s~attc bulu~ 
ması hasebile tevlıt edeeegı 
dedi.kodunun kızm namusunu 
lek-eleycıbileceği lkorku~~d~r. ı 
Fakat Da~'in sevgılısının 1 

namusunu kurtarmak ?.~~ : 
daki ,bu ihtimamı busbutun 
kendi aleylhine dönüyor ve ta• 
lebe muhitinde şeref mesele
sine ait bir düellod~n . kaçmış 
ve dolayısilc şcrefsız hır adam 
telakıki edilmesine ram~ kal
mışken !bir hüsnü tes~uf bu 
meselenin hallini üzenne alı-

yor. · f k t Düello vukua gelıyor a a 
Borneman yaralanıyor ve an
cak ·bunun neticesi iki a~kadaş 
tekrar barışınca Elinor'la Dal 
berg tc saadete kavuşuyorlar. 

Glorya 
Glorya sineması bu. hafta 

mevsim içinde göster_mış. oldu 
ğ Bedavacılar şahı ısmınde
ktfilmi gösterecek. .Bu film 
Fransızcadır ve mevsım za.ıfm 
da geçmiş olan en tuhaf fılm-
Ieııdendir. 

Opera 
Operada ikinci ~izyoı:ı ola

rak Ho/-Tang ismınd~ Fran 
.. lu" film geçıyor. Bu 

sızca soz . Ac FOX 
Melek 

Buhafta Melek sineması 
Fi aydelberg şark~s! isn_ıi~e 
güzel bir film geçırıyor ~ilmın 
mevzuu şudur: 

filmde maruf çini! artıst nna 
May Wonıg oynamaktadır. 
.A.rtlsl ik 

Fox film artlic Avrupada 
film yapmayacaktır. 

Nevyorkta Alman ldü
bünde milyonerin biri olan 
Cno Miller ertesi günü vatana 
hareketle Haydclberg te i~ 
li tahsil edecek olan kızı Elı

Artrk yaz mevsimi.ne ~itmiş 
olan sinemalar ~kincı vız}'.on
lara başladılar. Artistik sıne
ması da bu meyanda Ren kız
lan ismindeki şarkılı filmi ge 
çiriy,or. 

nor'un yirminci yıl dönümünü Majllı 
tes'it ediyordu. Elinor Haydel 
ber.;: te Rober Dalberg ve Val Majik sineması bu pazardan 

B d 'k" d ı'tibaren meşhur Alman tenoru ter orneman namın a ı ı e ,. •elce ge-
likanlı ile tanışiyor. Her iki de Ci-ohar~ Tauber 1.n ~~~n Sevgi-
li-kanlı genç kıza almanca ders ne Ma)lkte gecınış. . . . 

- · kl"f d' k b ı· · «ırkısı fılımnı gecı-vc: ınegı te ı e ıy.o r ve a u- ımııı son ·ı' ' 
lü müteaki{l clcrslcriııde ekse- 1 rccektir. 

DOLORES COSTELLO 

- Dolores Costello, Bectho 
ven'in aşk sercna<l'mı çevire
cektir. 

SiYAHLI KADININ 
KOKUSN 

Marel l'Herbier (Huguettc 
ex Duflos) nun çcviroiği (Si
yahlı kadının korkusu) filmini 
sahneye vazedecckti,r. 

UNIVERSAL 
_ Universal markası be!) 

Fransızca film çevirmeye ka
rar vemlİştir. 

• 

Amerikalı çocuk alctörluindtn bir grup 

Küçük Sinema haberleri 
TILDEN ÇEViRiYOR 
Meşhur tenis şampiyonu 

Tıilden ıkısa boyda muhtcUf 
filmler çevirmektedir. 

ÇINLI ARTiST 
Maruf Çinli artist Aıuıa 

May Wong "Ejderin kızı,. is
minde;;.i fimldc baş rolü almak 
üzere Hollywood'a gelecektir. 

Nev-york Şehremini 
- Nev-yorık Şehremini Wal 

ıker mezuniyet tatilini geçir
mek için Holliyvooda gitmiş 
ve Şarlonun köş.künde idea-

' 

met etmiştir. Malum ya! Bu sı
raıda Şaırlo Avrupada seyahat 
etmektedir. 

1 Maurice Chevalier 
- Mo:is Şövalye bir müd

det için cenubi Amcrikaya gi
decektir. 

Genç Amerikalı artist 
"Charles Farrell,. yakında Pa
ırise gelecektir. "Rager Lion., 
şu i~: mlerle sekiz tane senar
yo yazmıştır. (Allo! Allo),(Sa 
kin kahvc),"Ailc yatağı.,(Ah! 
Güzel aile) ,(Cilttıi iki lküçütc 
mermi), (Ölüm uykusu). 

1 "" ... 

(Gaumont - Franco - Film) 
Au&crt'in Nis'tc yeniden stüd 

' yo açacağı ha'bQr veritmekte
d;r. 

MALEK'in FiLMi 
Malek namile maruf Bu.ster 

K~atoın aon filminin iemini 
"N ovyorlrun kır yolları., oldu
ğunu ilin etmiştir. 

OSKAR STRAUS 
Meşhur besrekir 09kar St

raus NevyOl'ka vasıl olmu.ş1ıur. 
Maurice Ohevalie:r nin çevir
diği "Gülümseyen mülazım,. 
filminin şarkılarını bestelcye
cektir. 

/OHN BARRYMORE 
J ohn Baıırymore "Svengali 

isminde bir filmde oynayacak
trr. 
. VARŞOVALI YEGENIM 
Meşhur Romanyalı arsitst 

Elv.ire Paseco'nıın çevirmiş ol 
duğu "Val'§ovalı yeğenim,, fil 
minin Almancası Bedinde me 
nedi imiştir. 

DOUGLAS! 
Douglas Faiertıarıks dör.t ay 

kadar Hint .onnanlarında gez
diktnc sonra Londraya vasıl 

ohnııştur. Douglas bu seyaha
ti csnasmda pclenl: kaplan ve 
aslan avlamıştır. 

Douglas'ın zevcesi Mary 
Pikford kocasma ıltihaık et 
mek üzere Ameri-kadan hare
.k.et etmiştir. Kan koca şimal 
memleketlerinde dört ay ka
dar sürecek bir seyahate çıka· 
caklardır. 

* * * JEACKIE COOGAN 
"GretaNisscn, Edmıınd Lo- Jeackic Coogan'ın son filmı 

1

1 we "Lowe,. (Vktor Mac Lag- 1 büyük rağbet kazanmıştır. 
len "Raoul WaUh., in idare CHARLES FARREL 

· stndc olarak "Bütün milletle- -Amerikalı "Jeunc Jl'I'Cmieı 

1 

rin kadınları., filmini çevirmek Charlcs Farrcl kansı Virgini;ı 
tcdirler. Velli ile birlikte Paristedir. 

1 * * * GARRY COOPER 
1 "Mary Pickforo., (Lukres 
1 Borjya) rolünü oynaylp Traje-

- Paramount'ur. çevircccgı 
"Aşkı müdafaa için,, filminin 
baş rolünü (Garry Cooper) dt 
ruhte etmiştir. 

Byrtl'lin arkadaaşlarındaıı iiç kişı 

LEVIS STONE 15 MiLYON 
- Levis Stone (Cheri-Bibi) - Meşhur Amerikalı artist 

filminde .baş rolü alacaktrr. George Barıcroft son iki sen,. 
ESTELE TAYLOR zarfında çevirdiği filmler içi n 

- Estellc Taylor'un kocası 15 milyon frank almıştır. 
meşhur hoıks şampiyonu Jack INGILTEREDE 
Dempsey'den boşanacağı söy- - İrıgilterenin, Mançcster, 
leniyor. Belfast, Edimburg, Bristol, 

FiGÜRANLAR Lids, Newcastel, Livel'pool. 
- Hollywood'daki figüran- Dublin, gfüi 12 !büyük şehri 

!ar git gide azalmaktadır. Bu · (Garp ceıp'hesinde sükun var) 
sene 252,446 figüran angaje e · filminin bir kopyasını evrak 
dilmiş ve bunlara takriben 63 . mahzenlerinde hıfıı:etmislerdir. 
milyon frank iicret Vl'rilmiştir. ' 14 LİSANDA 150 FiLM 

GLASCOW' DA -Son on iki ay zarfında Pra 
- Paramount Glascow şeh- munt'un Joinville stııdyolarm

rinde 3,000 kişilik yeni bir sa- da 14 muhtelif lisanda 150 film 
loo yaptırmaktadır. çe·~irnıi~tir. 

' 

dide muvaffak olup olmıyaca
ğını tecrübe etmek niyetinde

' d' ır. 

* * * 
Londra'nın büyük bir tiyat 

rosu olan "Hippodırome., sesli 
film göstermek için teçhiz e
dilmı:~:tedir. 

* * * 1" ~en esinde Fıransada 
94 fi!-, inal olunmuştur. Bun 
lard:u i6 sı seslidir. 

* * * (LillianHarvey) (Andre Ro 
anne nin refakatinde ve "Ana-

" tolc Litvak .. ın i.<1.aresinde ola-
rak Nis'te (Calais-Douvres)fil 
mini çevirmeğe !başlamıştır.Bu 
eserin Almancasmda (Haııry 
Licdtke) oymyacaktır. 

"Charles Rogers., (Mukay
yit kadın) filmini çevirmek ü
zeredir. 

DOLORES DEL RIO 
- Hastalığı hascbilc (Co

lornbc) filmini yarrm bıra1mıı• 
olan (Dolores Del Rio) tekıra• 
işe başlamıştır. 

SiNEMA MEKTEBi 
- Berlinde bir sinema fer 

mektebi açılmıştır. 
ALMANYADA iKi YE

Ni SALON DAHA 
- U.F. Aıbrisi Hamburg'da 

diğeri Dançing'dc olmak üze 
re iki asri salon da ha a<;ın ış 
tır. 

SÖZLÜ "VERDUN 
- Leon Poirier (Verdun: 

ismindeki •harp filminin sözli 
sünü cevirecektir. 

DANİELE PAROLA 
- Fransız artisti Danielt 

Parola Berlinde Car! Frölicl 
* * * in idaresi altında (Gece yan 

(Columbia)film şirketi sc- sı sevdası) fitminde oynaya 
naristlcrine yazacakları senar- caktır. Bununla beraber Fran 
yolardaki diyaloğların da'kika- sız artisti birinci defa olaral 
sı başına (100) dolar vermeği 1 Almanca bir filmde oynayacaıl 
taahhüt etmiştir. 1 tır. 

Gloria Suvanson "Geveze,. ı· * * * 
filminde (Ben Lyon) l ile lıe- "WarnC'r B

1

ros., şirlr 
raber oymyacaktır · ırtist ıneı1<H ·!)i açmıs· .1 
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MiLLiYET CUMA '~ MA'\'.IS 
- -- -

Hars şubesinde 
bir suvare Birinci sahifeden geçen yazılar 

Fırka kongresi 1 lVluhiddin B.in maaşına 250 lira zam 

ANKARA, 14 (Telefon) -
Müşir Fevzi Pasa Hazretleri
nin küçük kızla~mn evlenmele 
ri münasebetile bu gece frrka
nın hars şubesi binasında bir 
auvare tertip edilmiştir Fırka (B b" • • h.led 1 ' · 1 · · ak · . 

1 
.. 1 • . 1 Muhiddin B., tahsisatın az-

• 
1 

• • , ~··. aşı ıruıcı ·sa ı e . umumı ış ere ıştır ıçın zanı- soy emıştı. Unutmamalıdır ki, lığ dan bahsed k. 
• kongresı mUTa;1ıh~sları ?a suva 1 kip tab ve teksir ve bütün ala- ri olduğu kanaatini telkin ede- kabil olan yerlerde tahsildarla 1 ın "G 1 k ere · ld 

reye ~avet. edılmışlerdır. kadarlara tevzi edilerek müta- lim demiştir. rı kaldırmışızdır. Tahsil şube- • - e ece_ se~e ne yapı ı
F ethı B. ın evrakı şurayı lealan isteneceguu·· · söylemiştir. Halil Bey (Giresun), vergı·- !eri vardır. Fakat icraya gı"rme gını soracak ısenız karşılığını vermeniz lazımdır. Darül'aceze 

mak için ısrar etmiyorum." De 
di. 

Muhiddin B. e 250 
lira zam 

devlette Jandarma ler ağır değildir, dedikten son- den gelip borcunu veren kaç 
Krr bekçileri ile jandarmala- ra tahsili emval kanunun tarzı kişi görülmüştür. için alman tedbirlerle bütçe a-

ANKARA, 14 (Telefon) - n hakkında sorulan suallere da bikin" d b al 1 K 1 1 rasında tevazün yoktur." Dedi. 

Bütçenin diğer fasılları da 
okunaralı az bir tadilat ile ka
bul olundu. Bu sırada saati me 
sai haricinde çalıştığı için Mu
hiddin B. in tahsisatına zam 
yapılınası hakkında bir takrir 
verildi. Bu takrir tasvip edile
rek bütçe encümenine havale 
olundu. Encümen iki celse ara
sında yapılacak zammı ayda 
250 lira olarak tesbit etti. Bu 
da hey'eti umumiyece kabul o
lundu. Mehmet Ali B. kayma
kam ve nahiye müdürleri tah
sisatına da zam yapılmasını 
teklif etti ise de varit görülme
di. 

Mefsuh Serbest frrka lideri tat a azı m memur an- 0 ay temenni er Sadeddin Ferit B. de: 
. . . . hiliye vekili Şükrü Kaya Bey nın tarzı hareketini tenkit et- Vergileri tahfif kolay temen 

Fethı Beyle Bursa valısı Fatı~ mülkiye zabtiye ve ı'andarma kkuk .. - Her şehir belediyesinin 
Bey arasında vukua gelen ha k"l" d . d·-· fh 1 miş ve taha usulünun sa- nilerdendir. Fakat yalllilZ kon muaveneti kendi şehir halkına 
l
. .t hk"k .km 

1 
d"l 1 teş ı atın a geçır ıgı sa a ar- !im bir esasa raptını ve kadas- grede tezahür eden bütün dilek h 1 ak 1- d A b 

cıs_ eye aı ta ı at ı a e ı I dan baha.tmı"ş ve meşrutı"yetı· d" . 1 .. mu tas om azım ır. ca a ~ tronun tas ıkı sene ere mute- leri yerine getirmeği bir tara-
mıs ve dosya Şurayı devlete .. t aki b" d f d h "k f d ~ . h f Darül'acezedekilerin kaçı şehir .. 

1 
.
1 

. . mu e p ır e a a a tensı vakkı bulun ugunu, arazı ta - a bırakalım, dileklerin yarısı- k d d B h 
gonc erı mıştır. . l"L d'l . d k . . . hal m an ır. u ususta bir 

Şurayi devlet Fatin Bey hak ve ı1 s ~· .e. ı en 1an 'ahrma u~- rinin on gün zarfında tespiti nı tahakkuk ettırmek ıçın bu istatistik tutuluyor m ,,, D d" 

k 1
.. h k vet camızın umumı arpte go- kabil olduğunu söylemiştir . günün üc dört misli bir bütçe- Tevfik Salı"m pa«a ub:1.. e ı. 

m ya uzumu mu a eme ve- .. 1 1.. .. . h d tl K ahh . . .h . d V .1 . ~ , ı uzum 
ya men'i muhakemekararı vere rud en uz~m ~zfelnı:e. _uf udar- ars mur ası , vergının ye ı tıyaç va~ ır. ergı :rlı a- masraflar indirildiği takdirde 
tektir. ka vatank kıı vazı elierını ı a e

1 
er- ağır olmadığını, bilhassa hay- zaltmak bahsıı:de yapıla~ı en- ı bu tahsisatın kafi olduğunu 

, • 1111 •, ·-- en ço ymet unsur arını van satışında fiatlerin dü~mesi d~n fazlası~ı. ıstemck a~m: söyledi. Bütçe encümeninin tek 
Belediyenin Periye kaybetmiştir. Vekil Bey beya- yüzı.inden verginin ağır görün- hızme~Jennı ıfa :tm:mektı~ kı lifi kabul edilmekle beraber mü 

natına devam ederek yeni jan- düğünü binaenaleyh malını sat devletın mevcudıyetı ve mılle 
bankasına borcu darına kanununun jandarma ması için köylüye mahreç bu- tin hayatile beraber g itmesi-

Belediycnin Periye bankası- kuvvetlerimizin kendilerinden lunmasını söylemiştir . nin imkanı yoktur. 
na <la yüz bin İngiliz lirası bor- beklediğimiz derecei mükem- Behçet Bey (Tokat), inhisar Maliye vekili Bey tütün sa-
cu vardır, ve bu borca maliye meliyete ermesini temin ede- idarefilnin yaprak tütün satı ı- has nda tahdiuatm kalkmasını 
kefıldir. Vakıa imdi, belediye cek derecede bulunduğunu ve m tütün tüccarına bırakmasını, temenni edenlere karşı, böyle 
her sene bütçesinden bir mik- muayyen bir program dahilin- tütün zer'iyatında tahdidatın bir tedbirin nasıl bir netice ve 
tar ayırarak Periye bankasına de çalışmakta olduğunu söyle- kaldırılmasını teklif etmiştir. rcceg ini te rih etmiş, bütün 

, olan borcu için defterdarlık em miş ve demiştir ki: Hakkı B. (bilecik) yeniden memleketin bugünkü tütünü 
rine banka} a yatırmaktadır. Jandarma kuvvetlerimizi is- ara;:i tahririni istemiştir . sarfedemeyeceginı ve istihli.-

1 Fakat bu tahvilat hamilleri, be lah ve tensik ederken bu kuv- H ayrettin B. (Bilecik) ar- ki arttırmak kabil olmadığını, 
lediyenin şimdi verdiği mikta- vetlerimizi nüfus kesafetimize kadaslarile beraber verdiği bir İktısat ve maliye vekaletleri
ra razı olmamaktadı Jar . ve memleketimizin vüsatine gö takri · müdafaa ederek harp es nin üç seneden beri yaptıkları 

Uzun müddetten beri müz- re tamamlıyacağım. Bugün jan na~ında evleri ve yuvaları yan- tetkikat neticesinde bu sahada 
'min bir mesele halini alan bu darına kuvvetlerimizdeki nok- mış olan harikzedelere de mü- m Umkün olan müşahedatın 
· borç meselesinin yeni bir itilaf- sanı telafi eden onların cidden badiller için gösterilen kolay- yapıldığını söylemiştir. 
. nameye raptı için belediye ile şayanı takdir fazla gayret ve lıkların teminini talep etmiş- Tütün inhisarı 
: müzakeratta bulunmak üzere mesaileridir. tir Tütün inhisar idaresinde 
bam;JJer namına M. Bas! ismin Jandarmamızı bir mesleki İstanbul mebusları Hamdi, fazla memur ve israftan şika-

' 'de bir Fransız Paris'ten şehri- mahsus haline getireceğini, Yaşar, Vasıf Beyler bir takrir yet edenlere cevap verirken 

1 mize gelmiş ve belediye reisi kır bekçilerinin jandarmalar ta vererek kazanç vergisinin ka- bu idarenin masrafı 15 değil 
Muhiddin Beyi ziyaret ederek rafından muhtelif işlerde kul- zancı ancak gıdasını temine ka dört milyon olduğunu ve eski

. uzun müddet görüşmüştür. !anılmakta olması dolayısile fi gelen ameleden alınmaması- den 3,5 milyon elde ederken 
· ~dil B. bugün Ankaraya asli vazifelerini ifa edemedikle- nı teklif ettiler . bugün on milyon lira elde et-

ri hakkında ileri .sürülen mü ta- Maliye vekilinin izahatı tiğini cıgara fabrikalarının da 
1 

. gidiyor leata karşı Şükrü Kaya Bey de- Maliye vekili Abdulhalik B. işlediği mikdarın da ayni nis-
'1:aliye vekaleti heyeti tefti- mistir ki: kürsiyc gelerek bütün mütale- bette arttığını söylemiştir. Ma 

. jiyc reisi ve borsa komiseri A- "Bu mesele hakkında kat'i alara ayrı ayrı cevap vermiştir. amafih fazla memur varsa be-
li! Bey maliye teftişatına ve emirler verdik, fakat buna rağ- Ezcümle yazıhane sahiplerine hemahal azaltacağım demiş
~onsorsiyoma ait ban mesail men bazı ahval ve şerait tahtın ait kazanç bahsında, küçük fab tir. 

· ~trafıncla vekil Beye arzı malu- da bunların kullanılacağını tah rikalann muamele vergisi husu "Bir noktaya daha işaret ede 
nat etmek üzere bugün Anka- min etmekteyim. Diğer taraf- sunda, her iki kanun layihası- ceğim, inhisar idaresinde çalı-
raya gidecektir. tan bu sene yeniden ihtas edile nın meclise verilmiş olduğunu, şanların aldı larr ! maaş değil 
u cek olan suvari mübaşirler, kır B. M. Meclisi ihtisas encümen ücrettir. Maa "Je:Ucret arasın-

. nanif aturacılar cemi ye- bekçilerine yükletilmekte olan lerincetetkik edilmekteolan bu da faıık gözetmek lazımdır. 
tinin bir müracaati tebliğ ve ihbar işlerini doğru- layihalar hakkında fenni ve tek Memur kendi4ine memurin ka 
Manifaturacılar cemiyeti, dan doğruya ifa edeceklerinden nik olarak fazla bir şey söyle- nununun baı\şettiği bir çok 

nanifatura mağazalarında ça- bekçiler asli vazifelerini ifa et meğe lüzum görmediğini, bu haklara maliktir. Ücretle çalı
! lışan müstahdeminin muayyen mek imkanını bulacaklardır. kanunların memleketin ihtiya- şanlarda bu haklar yoktur. An
i bir mesai saatine tabi tutulma- Bu izahatı müteakip kongre cına en uygun bir şekilde mec- cak maaşlı memurla ücretli 
: ;ı i<;in hükumet nezdinde teşeb celsesine nihayet verilmiştir. listen çıkacağına şüphe bulun- arasındaki fark yüzde yirmiyi 

1 
JÜS" tta bulunmuş ve bu husus Öğleden sonra tekrar topla- madığını söylemiştir. geçmez. 

·· hd · · nacaktır . Vergilerin, ....nya aşarın ilga Abdulhalik Bey yaprak tü-
1 • .a ı atron ve musta emının ı;u 

1 · b' b b İkinci celse sından sonra artırmak zarureti tün satmamak hakkında, inhi-I m a arını ıavı ır maz ata aş , 
~eklilete göııderilmistir. · ANKARA, 14 A. A. - C. hasıl olduğuna dair bir kanaat sar idaresinin kendi ihtiyacı 0-

11 

1 
Fazilet mükaAf.atı için H. Fırkası kongresi öğleden mevcut ise bunun kat'iyyen lan 10,5 milyonu doğruca mus 

~ sonra saat 17 de Başvekil İs- yanlış olduğunu, aşar varken tahsilden aldığını söyliyerek de 
ı : Istanbulun namzetleri met Paşa Hazretlerinin riyaset temettü, arazi ve müsakkafat miştir ki: Arkadaşımız eğer tü 

Fazilet mükafatı icin İstan- !erinde mesaisine devam etmiş vergileri de mevcut olduğunu tün inhisar idaresi yaprak tü-
• 

1 
k · · · tir. Layiha encümeni mazbata- bevan ederek bazı rakamlar zik tün satmasaydi tütün tücarın-

' au er ·ek Jısesı Fransızca mu , ~ilimi Faik, ve Seraceddin ve sının maliye ve maarif kısımla- retmiştir; 340 senesinde arazi dan yardım maksadile beş mil-
. • 

11
• • rı müzakere ve kabul edilmiş- ve müsakkafat vergisi 14 mil- yon almak mecburiyetinde kal

ı nyazıye mua ımı Kemal Bey-
ler namzet gösterildiler. Ana- tir. yon lira idi. Bugün alman mik- mazdı, gibi sözler söyledi. Ha-

l :!olunun her yerinde de bu mü Vergiler tar 20 milyonu geçmemiştır. yır, vaziyet bu değildir. Aldığı 
. afat için namzetler gösteril- Maliyeye ait kısmın müza- Kazanç ve temettü vergileri a- mız tütünlerin ihı'aç edilecek 
ıniştir. Maar if vekaleti kararı- keresinde İstanbul murahhası rasmda hükumet hissesi pek az mahiyeti yoktı,ır. 

, ııı \ akmda verecektir. Sadettin Bey kazanç vergisi far~t eder.Daha doğrusu temet- Tütün tüccarları 
~enemen mürtecileri- münasebetile, satışlarını ve mü tü vergisinin ismi değişmiştir. Maliye Vekili tütün tüccar-

bayaalarını yazıhaneleri vasıta Çift hayvanından hisse olarak !arının, inhisar idaresi tarafın
nin ku1landığı bayrak sile yapan ve yapmıyan fabrika alınan miktarlarda nazarı itiba dan satış yapılmasından dolayı 

Maarif veka letimlen İzmir lar arasında fark gözetilmesi, ra alınacak olursa 35 buçuk değil munhasıran kendi müşte
ilİlayetine gelen bir emirde Me teşviki sanayi faaliyeti noktai milyon lira tutan aşar vergisi- rilerini tutamamak nümuneye 

1 ııemeııde mürtecilerin şehit et nazarından bir kısım fabrikala nin kalkmasına mukabil yerine muvafık mal vermemek gibi ha 
tikleri aziz Kubilayın üzerine rın yazıhanelerini kapayarak 8 milyon lira tutan bir vergi reketler yüzünden zarar gör-

r oasını r,eçirclikleri üzerinde dogruca fabrikalarla muamele konmuş olduğu görülür. düklerini ilave etmiştir. 
(İıına fetahna .. ) yazılı bayra- yapmalarını istilzam edeceğini Tahsil usulleri Harikzedelerin mübadiller 

1 
~m gönderilmesi bildirilmiş- ve kuvvei muharrikede sudan Tahakkuk ve tahsil usulleri- gibi teshilata mazhar olmaları 
ir. Bayrak ambalaj yapı.Jarak istifade için ehir haricinde ya- · nin değişmesine gelince; haki- hakkındaki talebe karşı bu hu

ı:ıir memur muhafazasında An pılm1ş fabrikaların da vaziyetle katen bu usullerin iyi olduğu- susta çıkmış olan kanunu ha-
lı:araya gönderilecek ve İnkı- rinin nazarı itibare alınmasını nu iddia edemem. Ben dahi tırlatmıştır. 
lap müzesine konacaktrr. söylemiş, muamele vergisi bah müştekiyim. Bu hususta en iyi Hayvan fiatleri 
Debag" lar cemiyetinin snıda, bu hususta meclise veri- bildiğimiz ve en iyi telfıkki et- Hayvan fiatlerinin düşmesi 

lecek layihanın ufak kuvvei mu tiğimiz usuller kanun layihası karşısında tedbir alınmasını 
bir broşürü harrikeli fabrikalara muamele halinde meclise tevdi edilmiş- teklif etmiş olan Kars murah-

Türk Dcbağlar cemiyeti Mil- vergisinden muafiyet tanınma· tir . hasının mütaleasına cevab~n 
: .et Meclisine takdim edilmek sının büyük fabrikaların aleyhi Bir arkadaş arazi tahririnin Maliye Vekili Bey bu havaliyi 

izere bir broşür hazırlamıştır. ne olduğunu söylemistir. 10 günde kabil olduğunu söy- pek iyi tanıdığını ve müdafaai 
Ceroıiyetin umumi katibi Ce- Tütün inhisarı ve çiftçi !emişti. Bir günde nüfus tahri- milliye vekili sıfatile de o ha-
na! Bey bu trnşür hakkında şu Veli Bey (Çanakkale), arazi rinin mümkün olmasını bir de- valide yapılan askeri kontrato-
ozahau vermi~tir . • vergisinden esas itibarile şika- lil olarak zikretmişti. Ben bu !ara vakıf bulunduğu ve hiçbir 

"-- MetaÜbimiz su madde- yet olmadığını yalnız maliye noktai nazarı kabul edemem zaman koyun etinin kilosu 30 
en i'i ti va etmektedi;.: memurlarının menfaati hazine- halkın zararına ve menfaatine kuruştan, sığır etinin kilosu 15 

Dericilik, ham deriler ve me yi milletin menfaatinden ayn teallak etmiyen nüfus tahririle kuruştan a.,ağı olmadığını, bu 
laı:lı iptidaiye, ticarette bir ta- addederek sı.zıltıya meydan ver halkı mutazarrır veya mütenef- havalicle eskiden etin okkası en 
ım Lölıı:e usul ve adetleri ıs- diklerini söylemiş ve tütün in- fi edebilecek arazi tahririnin ay pahalı zamanda 60 paraya bu

ah, sermaye kredi, rüsum ve hisar idaresinin çiftçiye karşı ni suretle yapılmasına imkan lunıluğunu söylemiştir. 
.ergiler, tes>iki sanayi kanuııu tarzı hareketini değistirmesi ve yoktur. Muhtarların beyanna- Ameleden kazanç vergisi a
atbikatıncla suhulet olmadığı, idarede israf yapılmaması te- me vermesi usulüne ait kamın lınınaması teklifine karşı, "ye
\>rupacfan gelen lastik ayak- menr"sinde bıılunmuştur. on iki kazada tatbik edilmekte- ni teklif ettiğimiz kazanç layi
tabılarının kösele fabrikaları- Alfıeddin Bey (Kütahya), dir. Alınacak neticeye göre baş hasmda bir muafiyet haddi ka-

ı.ıa yaptıgı ?. iyan, K:ızlıcesme- Serbest fırkanın vergiler aley- ka sahalara teşmilini düşünece bul edilmişizdir. Bu da zanne
. hlırika civarmciaki liigım- ı hinde.ki propagandasını hatır- ğiz. dirorum günde 50-60 kuruş 

7
'- -ı,klırımlann inşası. !atmış ve ~ergilerin ağırlığı yü- Ge'.le ayni arkadaş tahsild::-r kazananlar içindir. Böyleleri

,1 • 1ıakkındaki uzun tet- ı zünden herhangi müessesenin !ara lüzum olmadığını, maliye nin kazaı~c vergisinden muaf 
- ~rzederek muave- kapandığı va.ki değildir. Vergi- dairelerinde bir ıcra memuru tutulmasını teklif ettik. Arka-. . . "' . 

essesede vilfıyet hz.rici ne ka
dar aceze bulunduğunun tahki
kine karar verildi. 

istimlak faslı 
İstimlak faslına yüz bin lira 

tahsisat konmuştu. Muhasebe
ci Nuri B. bunun az olduğunu, 
önümüzdeki sene zarfında is
timlak borcundan ödenmesi 
lazım gelen 250 bin liraya ihti
yaç olduğunu söyledi. Bütçe 
encümeni namına reis Hamdi 
Bey: 

- "Tetkik ettik. İstimlak i
şinde beled iye goğazına kadar 
borca batmıs. Halbuki biz veri
len tahsisatia senesi zarfında 
istimlak yapıldığını zannediyor 
duk. İstimlfık işi üzerinde te
vakkuf edilecek bir mevzudur. 
Dedi. Tevfik Salim paşa, eski 
borçların verilmesini, fakat ne 
kadar da zaruri olsa yeniden is 
timliik yapılmamasını teklif et
ti. Yol inşaat ve tamiratı için 
bütçeye 425 bin lira tahsisat 
konmuştu. Bütçe encümeni rei 
si Hamdi B. bu tahsisatla han
gi yolların yapılacağının zapta 
geçirilmesini teklif etti. Muhid 
din B. buna lüzum olmadığını 
bilahare hesabı kat'i raporu
nun her şeyi göstermekte oldu 
ğunu söyledi. Hamdi B.: 

Masraf bütçesi yekUnu 
Masraf bütçesi yekUnu da 

11 ,514,350 lira olarak tesbit e
dildi. Darülbedayi, Darülace
ze ve Karaağaç müessesatı büt 
çeleri etrafında da bazı müna
kasalar cereyan ederek bunlar 
da kabul edildi. Ve gece saat 
dokuzda Nisan devrei içtimaı
nın son celsesine nihayet veril
di. 

1 •••••• ı - --

Büyük Raise hür -
met ve mühabbetler 

(Başı birinci sahifede . 

!is intihabatmı:n ve Reisicüm
hur intihabının gayri kanuni 
olduğu hakkında gönderilen 
ve Gazi Hazretleri tarafından 
Millet Meclisi riyasetine tevdi 
edilen telgraf okunmuştur. 

Telgrafın okunması mecliste 
büyük gürültülerle karşılan
mış ve bir çok hatipler söz al
mışlardrr. 

Hatiplerin sözleri 

Hatiplerden Vasfi Raşit B. 
"bu vatan hainlerine Türk mil 
Jetinin en büyük intikamı her 
dört senede bir reisicümhur in 
tihabı göstermek olacaktır.,, 

demi§tir. 
Halil Beyin izahatıı 

- Mesele o kadar basit ol
madığı gibi hesabı kat'i işi de 
değildir. Fakat vakit dar oldu
ğundan münakaşaya ·ol açma- Müstakil meb'uslardan Halil 
ayyen göstermiyorlar. Fakat Bey kendilerine siyasi mülte
buna lüzum vardır. Kanun layi ci unvanını veren bu hainlerin 
hası meclistedir." demiştir. mahiyetlerini ve zihniyetleri-

Bundan sonra raporun mali- ni göstermek için tarihimizin 
yeye ait kısmı kabul edilmiştir. yakın bir zamana ait geçmiş 

Maarif vak'alarını ve hadiselerini te-
Maarüe ait dilekler müzake barüz ettirmek istediğini söy

ra olunurken Veli Bey (Ça- leyerek meşrutiyet idaresi ve 
nakkale) muallim bulunınıyan mütareke devresi esnasında 
köylerin masrafını deruhte et- bu eşhasın tarzı hareketlerini 
mek şartile maarif vekaletinin ve daima taşıdıkları zihniyeti 
tasvibile muallim tedarik ede- vak'alar ve hadiselerle izah et 
bilmelerini teklif etmiştir. tikten sonra demiştir ki: 

"Bütün vatanperverler için 
Diğer bir murahhas, nüfusu borç olan, tarihin bize bahşetti 

(5000) i tecavüz eden kazalar- ği en büyük şahsiyetin Gazinin 
da da orta mektep açılmasını i- etrafında toplanmak ve oraya 
leri sürdü · hiç bir fesat rüzgarının girmesi 

Besim Aatalay Bey, memle ne mani olmak suretile kapıla 
ketin meslek mekteplerine, rı kapamaktır. 
müstahsil insanlara ihtiyacı Hasan Fehmi Bey (Gümüş
olduğunu, sanat mekteplerini hane), ayni suretle bu eşhasın 
arttırmak ve mekteplerde ı;o- hususiyetlerini ve mahlyetleri
cuklara istihsal, tasarruf ve ni izah ederek "Türk milleti 
iktısat terbiyesi vermek lüzu- olduğu kadar Türk toprakları 
munu s?fylem_i~tirE B da onlara bir hak veımemiştir" 

Maarı vekı~ı . ~.at ey ~e- demiştir. 
vap veı:crek yırmı uç muallım . Reşit Galip Bey (Aydın), 
mekt~bınden _senede 800-900, çok heyecanlı bir nutuk irat e
muallım çıktr-gını, bazı hususı derek bu vatan hainlerini ve ip 
i~arelerin bu mua~li1?1leri ken kaçkınlarını tel'in eylemistir. 
dı m_mta~a~annda ıst~hd~m _et- Yahya Galip, Şeref, AÜ Sa
medıkler~~u ve. muallım ıhtıya ip ve müstakillerden Sırrı Bey 
cı olan koy lerın bulundu klan- ler de beyanatlarında ayni de
maarif idarelerine müracaat recede heyecan ve kuvvetle va
suretile muallim istemeleri tan hainlerinin hareketlerini 
muvafık olacağını söylemi~tir. tel'in eylemişlerdir. 

V~kil Bev, daha di.in kabul Vatan hainlerinin bu hare-
edilen fırka programında ge- ketini takbih eden ve bütün 
rek ilk ve gerek orta mektep- milletin büyük ve vakur, tarihi 
!erde mesleki malumat verme reisine bu vesile ile de m&hab
ği istihdaf eden bir noktai na- bet ve hürmetlerinin iblağını 
Y:'lr takip edildiğini, mektepler Reisten rica ile ruznameye ge
de tasarruf ve istihsal terh:ye- çilmesini talep eden takrir it
si vermeğe kemali siddctle ça tifakla kabul edilmiştir. 
lıstığını, meslek mekteplerin- Parlamc-ntolar konferansına 
elen cıkanlara mesleki sııhada iştirak 

çalışacak surette yardım için Bundan sonra Ru~en Esref 
tedabir alm~ ·- gını ilave et- ve Necmeddin Sadık Beylerin 
miştir. Prağda toplanacak beynelmilel 

ANKAI<A.. J4 (Telefon) - parlamentolar konferansına iş
Kongre fanliyetini cumartesi tirakleri hakkındaki riyaset di
günü öğleye kadar ikma 1 ede- vanı tezkeresi ve Manisa meb' -
cektir. O gi.inkii celsedl! Gazi usu Halil Beyin meb'usluktan 
Hazretlerinin bizzat riyaset e- istifası okunmuştur. 
eli rı kongreyi bir nutukla ka- Meclis azartesi 

Memlekette 

Takdirname 
iki kaymakam taltif 

edildi 
- Darende kaymakamı Şev
ket Bey Darende ve Gürün ka
zaları muhitinde şekavette bu
lunan Mebcu çetesinin derdest 
ve tenkilinde gösterdiği mesai 
sinden dolayı vekalet inzibat 
komisyonunca takdirname ile 
taltif edilmiştir. 

Kocaeli vilayetinin Kaymas 
nahiyesi müdürü Fehmi ve Es
kişehir vili.yetinin Çifteler na
hiyesi müdürü Halim Beyler 
sıtma mücadelesi işlerinde gös 
tenniş oldukları faaliyet ve mu 
vaffakiyetlerinden dolayı Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekil. 
letince birer takdirname ile tal 
tif edilmişlerdir. 

Bir aile faciası 
İzmir vilayetine tabi Kasa ha 

kazasının Ahmetli nahi esinin 
Tatarocağı köyünde cok feci 
bir cinayet ika edilmiştir. Mez
kur köy ahalisinden İbrahim 
genç zevcesi Teslimenin Mus
tafa namında birini sevdiğini 
ve dayısı Molla Ahmedin karı 
sı Mürüvvetin de arada vasıta 
!ık yaptığını işitince otomatık 
bir tabanca ile Mustafayı tar
lada öldürmüstür. 

İbrahim, bu~dan sonra dayı
sının evine gitmiş, yengesi Mü 
ruvvet Hanıma hitaben: "Be
nim karımı sen baştan çıkar
dın. Söyle seni nerenden vura 
yım?,, dyerek derhal Mürüv
vet Hanımı öldürmüstür. 

Badehu İbrahim kendi evine 
gitmiş, karısı Teslime'ye: Sev 
diğini ve yengeni geberttim. 
Üç kurşunum kaldı. l!·isi se
nin biri benim,, demiş, ve teti
ği çekmiştir. Fakat, otomatik 
tabanca ateş almayınca bıcağı 
nı çekerek zevcesini boğazın
dan ağır surette yaraladıktan 
sonra firar etmişse de bir az 
sonra yakalanmıştır. Katil ka
rakolda ifade verirken sadakat 
siz zevcesini öldüremediğine 
izharı teessüf etmiştir. 

Bedbaht bir koca intihar etti 
İZMİR 13 - Şişeci 24 ya

şında Çako Radyo bir senelik 
nikahlısı Marinin bir terziyi 
sevip hamile kaldıoğını isitti
ğinden hemşiresinin evinde 
boğazına, kamına bıçak sapla-

Çako bıraktığı kartta: 
"Zevcem fahişe oldu. Namu 

sum için intihar ettim!,, diyor. 

Fransız sefiri beca
yiş mi edilecek? 
Fransız sefiri M. de Cham

brun 'ün Ankara sefaretinden 
Vaşingtona nakledilerek mu
maileyhin yerine Fransanın 

Prag sefiri M. Charles Roux·
nun tayin edileceğini bir fran
sız gazetesi yazmaktadır. Dün 
Fransız sefaretine müracaat e
deı:ek bu hususta malumat al
mak istedik. Fransız sefareti 
henüz ne hususi ve ne de res
mi şekilde sefir tebeddülatin
dan maliımattar değildir. 

Kabataş lisesindeki 
veda müsameresi 
Kabataş erkek lisesi dün sa

at 14,5 da senelik veda müsa
meresini vermiştir. Müsamere 
ye evvela İstiklal marsı ile baş 
lanmıştır. 

Temsil edilen "Bir kitap., i
simli piyes çok muvaffak ol
muştur. 

Davetliler talebeyi şiddetle 
alkışlamışlar, müsamere sami
mi bir hava içinde nihayet bul 
muştur. Müsamerenin terti
binde ve temsilinde cidden 
muvaffak olan mektep idare 
ve talebesi şayanı takdirdir. 

Sakaların şikayeti 
Dün sakalar esnaf cemiyet

leri mürakıpliğine müracaatla 
cemiyetlerinden sikayet etmiş
lerdir. 

Sakatann şi~'lerine na
zaran cemiyet sakalara 50 ku
ruş bedel mukabilinde verilme
si icap eden hüviyet varakala
rını 33,5 liraya satıyormuş . 

Esnaf cemiyetleri mürakıp
liği şikiıyeti nazarı dikkata al

h -
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Zabıta iki firari katili 
tevkif etti 

s~;.z~~~~~~~ril • ı 
ALEMDAR ZADELER 

VAPURLARI 

Millet vapu ·ı ı 11 
1 Öksürenlere: Katran-Hakkı Ekrem 

Bışı R !362 Şube Acenteıl : mayıs 

Sirkeci Mühürdar ,.de hanı 22740 

İzmir sür'at postası 
PAZAR 

gılni\ ;ı.kşamı ~aat 18 de 
Slrkecl rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, .\yancık, 
Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, :'>1apavri ve 
llope ) ye azimet ve Vakfı
kebir, Görele ve Ünyey'ede 
uğrayarak avdet edecektlr. 

ı- Vaz mevsimi için 

1 BEBEl('te 
( Gülcemal ) vapuru l 7 

Mayıs pazar 14,30 da Galata 
dan kalkarak Jzmlr'e gidecek 
ve çar~:ımba sabahı ,1tele~ 

Bozcaada postası 
(t:RECLI) vapuru 17:\layıs 

Polis biri Malatyada zevce- sun dükkanının da 1500 liraya pa?.ar 17 de idare rıhnmından 
sini, diğeri Çankında annesini sigortalı olması dolayısile yan Gelibolu, Llp~ekt, Çanakkale 

Katillerden biri polise tabanca çekmişse 
de kullanmağa vakit bulamamıştır 

öldüren ve uzun zamandan be gının neden çıktığı tahkik e- lmroz Rozcaadaya kalkacaktır. 

l\lüracaat mahalli : lstanbul 
Meymenet hanı Alemdar zade· 
ter l'ı•lrfoa 1 ~l'tnhııl 1ı5.J. 

ri hali firarda bulunan i.ki ka- dilmektedir. ~ Kapalı ıarlla yapılan ev-
tili şehrimizde yakalamış ve Karpitle intihara rakı matbua ınünakasası iptal SOÇETA IT ALYANA 
müddei ur. .. ımiliğe teslim et- .'-\. teşebbu .. S edilml•tlr. Yeniden aleni mü- Dl SL'RVlST " RIT'l'11 
miştir. Karı katilinin tevkifi ' "' '" A " 
bir tesadüf eseri neticesidir. Taksimde Sıraselvilerde 61 naka1& ile altı aylık evrakı AFRODIT \'apunı 20 mayıs 

Küçükpazarda bir handa o- numaralı evde oturan makinist matbua ihtiyacı tımin oluna- çarşamba (Burı;az. Varna, Kös· 

M l 
Corci teyzesi Elizabet_ le yaptı Lt turan a atyalı Ali, bir ak- k c•~ ır. cence , Sulina , Kalas, \'e ibra-

. d g-r kavgadan miı."tee.ssı_ı:en ar- lh 1 . 17 93 ı şam, o cıvar a bir meyhanede h t a esı mayıs ile) ye gidecektir. 
h 

pit içmek suretıle ıntı ara e-
sar oş olduğu sırada memle- . ·· depoıico 0

'o 10 dur: \SCt\ZlO:o;-ı: ,apuru 21 rna· 
kette karısını keserek buraya şebbüs etmıştır. · - ~- - - l . Corci, berayi tedavı Beyog- Karpit münakasası Y" per~eın ıc :'liapotl, \larsılya 
kaçtFğmı ağzından kaçırmış- lu hastahanesı·ne kaldırılmış- C ) 

le k 
ı... ve cnm·a ya gidecektır 

tır. trr. Tahkikat devam etmekte- 26,000 ilo arpitin =- KO 'T\N1'1'" 1 21 
Bunu işitenlerden biri, poli- her kilosu yirmi iki ku- ~ ' 'OPI. vapuru · 

dir. • · b K O 
se haber vermiştir. Münaferet yüzünden 1 ruş yirmi parada talibi uhce- may1> per,cm e ( ü>tence, . 

Polis te bu adamı yakalaya- de:;a, ~ovorosisk, Racum, Trab-
Galatada Lülecihendekte o- sindedir. Tenzillle vermek 

rak karakola götürdükleri za- zon ve Samsun) a gidecektir. 
. · f t turan Ali ile arkadaşı isteyenlerin r 7 nıay" 93 r man, orada cinayeti ıtıra e - ALBANlA vapuru 2J mayL~ 

. . d ht ne Musa, eski bir münasebetten pazar ""Ünü saac ı 6 da le-mıı;;. polıs: bu a amı ta ı - . · " cumartesi (:"iapoli, Marsilya ,·c 
2a t ı k Adi' eye sevket- dolayı kavga etmışler, netice- vazını münakasa hey'etine 
· re a ara ıy de Musa, Aliyi bıcakla yarala- CenoYa) ya gidecel<:tir. 

mistir. - gelmeleri, 
Müddei umumilik tahkikat mrştır. =======~~==== TafsilAc için Galaıada merkez 

evrakını altıncı müstantikliğe Eski dostu yaralamış • - -- • rıhcım hanında umumt acante· 
vermiş, buradaki istic\•ap neti Mumhane cadesinde 41 nu- SADIKZADE BlRAD~:RLER 5ine müracaat. Tel Peyoğlu 

FORD'un yeni icat 
uzun şasili 
kamyonları 

Ford Standard kamyonları en iktisadi ve en daya. 
nıklı bir vasıtai nakliye olduğu herkesce malum ve 
müsellemdi'r. Ford ahiren bir de uzun şasili 

kamyonlar imal ederek bunların sahai istimallerin! 
bir kat daha tevsi etmiştir. 

Yeni sistem uzun kamYonlar Standard kamyonları-
nın mihaniki vesair biletimle evsafını haiz olmakla 
beraber şasisinin hamuleye mahsus kısmının bir 
metro daha uzun olmasından n~i hacmen buyuk 
eşyanın naklini pek ziyade teshil etmektedir. 
Her Ford Acentası bu sistem şasilerı göstermelri 
ve bu hususta hizımgelen izahatı vermeih kendisin• 
bi.ı:-aı.azife ve ~ref addeder. 

cesinde de, cinayet itirafile sa maralı evde oturan Madam Şi VAPURLAR! 771 - 772 ve ya Beyoğlunda 
bit olmuştur. norima, eski dostu Arap Şük- KARADF.NlZ '.\1UNTAZAl\1 Perapala.~ altında Natta Nasyo- AIRCRAFT 

lV!"i•tantiklik, bunun üzerine rü tarafından bacağından yara VF: LÜK~ POSTASI nal Türklş turist acenaiye ,~ ~ 
tevı<if müzekkeresi kesmiş ve lanmıştır. Şükrü kaçmış, Şino S k Telefon Beyoğlu 3599 yahut ~ 
te·· • ."fhaneye sevketmiştir. rima tedavi altına alınmıştır. a arya . lscanbulda Emiııönünde lzmr :,:: zum rot ~~~ 

Çankırıda, zevcesini öldü- Tramvaydan düşmüş varuru p a gilnil ,ok:ı .. ında 8 Numarada acente ~ ~ 
reı1 İsmail Osman da, cinayet- 17 Mayıs az r akşamı " ~ ~ ~en sonra bir kolayım bularak Maçkada komisyoncu İshak saat 18 de Sirkeci rıhtımın- veklllne milr;:;.a\scanbul 71 6 1 Y ALQV A KAPLICALARI ~ 
Istanbula gelmiş, ve Büyükde Efendinin yanında oturan Ce- dan hareketle doğru Zongut- ~ ~~ 
red~ amelelik yapmağa başla- mile Hanım , Galatada tram- dak, lnebolu, Ayancık, Sam !Stanbul Birinci Ticaret '.\lahke- ~ Yeşillikler arasından fışkıran ~ 
m;~tı. vaydan inmek isterken düş- 9un, Ordu, Giresun, Trabzon, 111csinden: ~ ~ 

Polisler, evvelki gün katil müş ve tehHkeli surette yara- Sürmene ve Rtzeye azimet ve Doyçe Uryınt 13an'l3;ını nıerhun ~ HAYAT SUYU ~ 
Osmanı, Büyükderede amele- lanmıştır. aynı iskelelere uğrayarak bulunan .ı. adet Isparta \'e 9 adet ~ ~@:~~ 
lik ederken yakalamak isteyin avdet edecektir. nadide halı lfı-5-<ıJJ ıarthtne mu- ~ ~ 
ce merkum, kaçmak istemişse Davet VWc, yolcu için strkecldı sadif pazartcsı günu >aat U de htan- ~ Romatizma @: 

ff k ı O kü·d A-'- lik b · bul Bcledl\'esl Sandal bedesteninde S ~ de buna muva a o amarnış. • ar ... er şu esın- Mıymınet lıaaındalıl acHla· 1 iyatik ~ 
bu defa belinden bir tabanca den: Henüz mükellefiyeti aske- hanealne maracut. satılacajttııd-an talip olanların mıha - ~ 

tinde hazır bulunmaları ikinci defa - Arteriyos· kleros ~ 
çıkarıp polislerin üzerine hü- riyesini ifa etmemiş olup ta Or T. lıt : 2134 ~ 
cum etmiştir. ta, tam ve yüksek askeri ehli- • ilin olunur. ~ - Kadın Hastalıkları ~~ 

Fakat katl·1 tabancasını kul- ye ... ~-yı· haiz bulunan şube- ıı ı 111 il il il il ıı il il il il ı il il ı il il il il ı il il ~ T ff "h h t lıkl ~~ LJ.MUJ.n,, 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ •• •• ~ 

h h . bi k ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ - ene usu cı azı as a an lanmağa vakit bulamadan ya- mize mensup er angı r me ~ ~ 
kayi ele vermiştir. İsmail Os- tep mezunu efendilerin 25-5-31 

===-- B .. .. k T ==== ~-Cilt, Asap Hastalıkları~ 
man hakkında zabıta tahkikad tarihine kadar ehliyetname ve uvu ayyare ~ ~ 
bitirilerek Adliyeye teslim e- vesikalarile birlikte şubeye mil ::=§: • ·==-== ~ Y eşillikfer arasından fışkıran . ~ 
d · racaatlan lüzumu ehemmiyetle ~ ~ 
iımö~~mohil kazası iünoıunur. '$"'"' _§ ___ § Piyangosu ~~ 1 Hayat Suyu ile 1 

Hüviyeti meçhul bir adama Himayei Etfal musameresi d •• ~ ~ 
2559 numaralı otomobil çarp- Himayei Etfal Cemiyeti: s5 5. inci Keşide 11 Haziran 1931 edir. 55 ~ Tedavi olunur. ~ 
ı;:;: ve ağır surette yaralamış- miy~f':;\:::l~:f::~~~ipc~= ~~ Büyük ikramiye ~~ 1 ~!~~~!er~ ~~b~:;::ta~ s::h~u~~: ~:a:kşam dahil) 1 

Mecruh Cerrahpaşa hasta- 1 ·· b k •• •• ~ 225 450 k ~ 
nesine kaldırılmış ve şoför der- a~n~ :u~~~eşeeh~a~eş~m~~ i==-=- 50,000 1 iradı r. §_:_= ~ (Üçü~cü sını~r:t~llerde yemek mecburi değildi) 1 
dest edilmiljtİr . Ferah tiyatrosunda icra oluna- ~ (Çok ucuz fi ti 1 k t k b l ) ~ 

Teh ikeıi bir sukut cağından bu emri hayra iştirak §§ Ayrıca: 15,000, 12, 000, _§_§ ~~ Banyolar : 50 - 75 - 100 a k:r:ş~:.r yeme u unur ~ 
Üsku'"darda büyük yeni so- buyuran zevatı kiramın teşrif- · ~ ~ 

kakta bakkal Ziya Beyin kira leri rica olunur. 5_·~- lO OOO 8 000 ~~ ~ Vapur ücretleri: 1 ~ ~g Kuruştur. ~ 
ladıgh evi temizleme. kte.. ..ola.n. ' I~ ~ Is~ B~inci llukuk mahkeme- .=--- ' ' ' ._=:. ~ - Mayıs zarfında otel Hatlarında yüzde 20 tenzilat - ~~w 
hizmetçi Hatice, evın uçuncu f f d A L k k · } qm kat penceresindendüşerekvü sinden:IlacıMuscaaeen inin ya- S: İralı İ raIDI)'P er :S ~ Her lürlümalUmatiçin YALOVA ela Kaplıcalar Mü-~ 
cudünün müteaddit yerlerin- :~ı~:~:Jee~~~::n c:l~~~!;ud~!~ N~: SE 55 1 dürlüğüne veya IST ANBUL da Seyrisefain Umum Mü- ~ 
den yaralanmış ve berayi teda zevcesi Hafize hanım aleyhine ikame SS 40,000 5_._: ~ dürluk kalemine müracaat. - Telefon Bey. 1745 - ı~ 
vi tıp fakültesine kaldırılmış- d . i muhakemesi -- ve ~ eylediği avanın ıcray •• •• ~ = ~~ = " tır. için illnen tebliğaı icrasın• rağmen SS :: ~~= ~ ~~ B ~ ~ , ' 
di~aticenın hayatı tehlikede- ~s:~ıs~:h~cm~~~~~d:nu~!~U:.:!~ i~ Liralık bir mükafat vardır.. ~~ •:::::::::• Kı·lyOS PJa-"-J•l ~·11111111• 
Lüzumsuz bir müdahale kında gıyap karan verilmiş ve dava- :: 

111111111 

:: 

1
. k akı b'.l'iim derecesine gelroif ııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııı -- M · ı •• Kasımpaşada Zincir ı uyu- yi v a u 111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 :: t eYkiıntn et~lcti, kum ve denizinin ince ve ~üzetliğilc mo~hur •• 

da oturan Hafız Bürhan Ef. ve meri muhakemenin 16 • 6 • 931 :: K'I o Pl~.'ı bir b k · · ki ·ı k •• 

~r~~· ~~t;~~sırı:;:ı~~~~~: ::~~~nckı~::S~.~f :ı~ufu~~s:ath~~~ l N 1 y ,. ve M 1 B T u M 1 1 H 1 ..... ~~ K~~u~::~k~Sıter.::ı;~:::~~ı;:~:y·e ~~~,d~:~~~~~:th:ı~·:.aı:~:.:::~:. t~~ ~~ 
vazifesine müdahale ettiği için usulü muhakemeleri kanununun406cı 8 H ~ R ---W :: heşten aluva kadar müracHtlan E! 

m•ddes1 mucibince işbu gıyap kar•· E ki b • b • th • ~ •"1111111111111111
...._ 'l' 1 [ B · · ,,., 26"

0 
..... 

111111111111111111
• yakbnarak hakkında tahkika- • n es e nıye oyası ticare anesı 1111111_11111111111..- c e on: qo,, u "

0 
..,.111111111111111111 

rının tarihi ilAndan itibare· yirmi 'fY. 
ta bslanmıstrr. gün zarfında itiraz etmek h•kkın• ~ Merkezi Galata'da Kürkçiıler 49, Tel. B. O l 288 Y/, 
Şapka el dükkann~da malik bulunduğundan müddeti mez- Şubes_i İstanbul' da Alacahamam 45, Tel. 2,1233 ~ B 

yangın kure zarfında l'e rarifacı kanuniye Bilumum ebnlye ve merakibi bahriye boyaları, 0
0
// 

E M 
dairesinde itiraz etmesi lüzumu teb- // 

vvelki gece saat birde er k iJ•- ~ vernikler; fırçaları vc•••ıre 0 !iğ makamına kaim olma üzere "" ., - .. 0 canda, Mihran Efendiye ait ~ BERMAN Ostübeçi ?3 celbetmlı olduğu mebzul çeşitli lngiliz kumaşların kAfrul ·ek•heıi 
Mercan hanının U

·st katında olunur. // k ı· 1 1 k ld 
UKO b

"l b l t'/, ıran ıaı ara >atma ta o uj!;ıından, miib.-·aatınııı karulıştırın•dal' e"1 
~apkacı Bedrosun sigortalı Sablık arsa D otomo 1 oya an Depo ve ~ lstanbul'da, Sultan Hamamında vaki 
<lükkfının<lan yangın çıkmış ve Feriklıv'ündc faet l'a~a sokagında. ~ MORAVIA karena zehirli boyaları l.\.Jüme,silleri ~ depoyu ziyaret eylemenizi rica eder 
hanın üst katı kamilen yandık Tnfsillt i~iıı Heyoglu'nda lstiklıll i TROPENEL. ~j ah tecrit boyaları 0 
t 

·· d .. ··1 •· ·· 1 miiracast //. işbu fır:'atı kaçırmamanıı mcnfııtlniz 
an sonra son uru muştur. caddesinde 3b ııumeruya 'Y,111":/~W,/,/:/hW~ 'W . ' • ikrizasındandır • 

Mühin1 

o 

Kiraht lalı 
Dalyan önUnde Salp Bey 
yahsı möbllell olarak kl
ralıktır. Derunundakller 

1 mUracaııt 
............................. 
Ecnebi memleketbrc} 

giden tüccar ve f 
seyyahlara ! 

Ban~; Kommerçiyah i 
ltalyana : 

Sermayesı 700,0JJ. ')()) : 
(ihtiyat akça~i· ~ 

580,000,000 Lirat) ~ 
Traveller; (Sın· ı ı ı i 

çeklAri) •.ıtar : 
Lire, frank, İn~i : tin~· : 

ı·eya <!olan frank oları'• : 
satılan bn çekler Sı1y.ısnJo ı 
nereye gitseniz p'lranrn ktı- i 
mali emniyetle taşır ve he~ • 
zaman iFterseniı dı"ıııy:ı.m11 ! 
her tarafında, sl'l:ı.irde, otı3(- ; 
lerde, Yapıırlarth, 1renlede ! 
bu çekleri en kitçilk tııtliyal ; 
çin nakit makamın l ı bl ı- ! 
ylıkh 1stımal edehilırmı: ~ ı 
Trave:ıer3 çekiori hakı'<l : 
sahihınden ha~kı kim~s:ıi ı t 
kulna:ımayaca~ı bir şckilJ ı ı 
te;tip ve Jıtai cdilrn'.~tir. i 

••••••••••••••••••••••••••• 
btanbut Dordünc~ icra daire-

sinden: 

Arnaut kö)llnde Ayanulrl rnka
gında \yanufri mahalleıinde eski ·~ 
Ye 4 mükerrer yeni 6 ve 8 No. larla 
murakkam btr bap hanenin eıtı ziralı 
muayyen mahallinin temamlle 116 
ziralı diğer muanen mahallinin 8 
hisıede 7 hissesinin ıekrır 3 hbsc 
itibariyle bir hisseıl Madam El eni. 
nln borcundan dolayı 30 gün mtld
deıle ihalei el'Vcltye için mevkii 
müzayedeye ı·az olunmu,tur. Me7.· 
k(lr hı nelerden 8 cedit ·o. lu banı
nin mesahası 41 metre 10 11ntim 
olup bodrumda zemtnia çimento al· 
tık malns ocağı mutbah bir merdi
ven altı odun ve kömürlük. Zemin 
katta kırmızı çini ile altıa ufak bir 
•ofa üzerinde iki oda bir halt üst 
katta bir küçült sofa üzerinde ikı 

oda üç dolap ve bir daraçayı havi 
olup dahilea ve haricen yağlı hora
lıdır. Elek:trlk ve terkos suvu ıertl· 
batını bn;dır. Derununda .hhsedar 
Llgor efendi sakindir. il cedit · o. tu 
hanenin mesah•'• J meıro 80 <1n
tlm tcrbıinde olup hodrum katında 

zemini ma1ıı• oca~ı mutba1' bir hala 
odun ve kömürlOk. Y.cmin katında 
çini antre ve lıir sola tizerindekl od& 
bir hı11 dolap bırind katta bir sofa 
bzerınde tiç oda bir a1afranğa hail 
bir dolap. lkıııcl '•" çıtı olup bir 
sofa üzerinde kilçuk bir oda ve 
zemini çinko taraçayı havidir. Üze
rinde hissedar mıdam Ameliya sa
kindir. Haricen vı dahilen 'aglı bo
yalıdır. Elektrik "" terkos teıtibıu 
vardır. Hududu: Bir tarafı Ayanofrl 
caddesi BostH sokagı fotıki nriı· 
teri Domlna re Serafim hane bahçe· 
teri ve l<aktdis hanelertle mahduttur. 
Tamamının kıymet1 muhımminesl 

4500 liradır. Talip olanlar Kıymeti 
aıuhammlnesinln his11ye musip ylizde 
onu ni>belinde pey akceslnt mu.ıu
hibea 20·6·931 tarihinde sut 14den 
16 yı kadar lstanbul Dördüncü icra 
memurlul\'unı !'4-1362 No. tu dosya 
ite bizzat veya lıtlvekAle müracaatlı 

fazla malôm11 dosyuındın iddia 
edilecejtl ilAn olunur. 

Cıküdar Altıncı icra Dairesinden.: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ı•e 

par•ya çevrilmesı mukarrer bir adcı 
fayton mu iki reis Bey~r l<·:i-931 
tsrlhine mUsadif pazar gUrru saat 
9 dan IO na k•dar Oslctidarda At 
pazarında ikinci açık armrmı sure
tiyle ıttılacağındın t•lip olınlann 

yevmi mezkuıda mahallinde hazır 

bulunacak: memura müracaat etme~ 

!eri ilin olunur. 
Hannı üç bin liraya, Bedro- olunmısı. 

Geldi - ----- > Rus Dikiş Makaraları 
Cins ve mukavemeti diğer makaralara faiktir. FiATLARI ÇOK UCUZDUR. yazılı yardalar ( ölçüler ) hakikidir. Bir defa tecrilbe ederseniz daima tercih edeceksiniz. 

Umumi deposu: J O S E F J. B E H A R İstanbul Mercimekyan Han No 65 
•:~~~~~~~-~~Her nevi iplik_ ve merserize deposu Bilumum şehirler için acenta aranıyor ~~~~~~iiiii!~!ii 

-H A s AA N K O L ON YAS J Li°!on çiçeklerinden mustahzar 90. derece bir hari kai 
san athr. Markasına dikkat. T aklıtlerinden sakını nız,.ı, 

Fr~ns~'nı;ı IAX !\!ARI fabrikast, ln Utere"nln ANKITSO. "u Almanya'nın .ı711 i, _ne :se Hasan koklonpsı da Ttırkiye 'nln IAyemuc bir barika.i san'atı~, Hasan ~olony11ının bu nefis ve cazibi ruh koktısu iyinde me,tii I·\ 
_ g .

1 
. nirlere sükunet verir. Ba~ ı,rısı, 1 ıygınlı , çarpınn zamınlarındı bir lıayat arkadaşıdır. Muıı n ı.ılet ıcin yeı:Anedir Hasan ecza dep ·, B" ·k ıcrıı·ı·at byr~~ kalr.ı.mıak mümkün değildir. Hasralarn ~ı a ve sı ld r H k ı · · ı k l ·· lızi · ı brlk k dl ı ' · · '"11

· uyu ına~al ' 
· • ~<:.~timizin \ c ecnelıilcrin biıviık rical~ asri kadınlar, ihtiyar va e er ısan o on YiSI ıstıma etme te o up musta rın te etme t• r er. .ı 
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tak.._ meyd-a M)"ltl bir ltl1t lnaıu,....,.snıt• teıd a·ni yaZWJftılı. R< ıınimizde bu alrlca aitVP · • 
. içinde b«r kaptan ile flllı-rdea lti ı l.ıi törayoruz. 
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~:yuıtde lrı'lkat ed'"lı elan Tıp kontreslnde yerli mmtahzıratınr 

teflllrl için kararlar ittihaz etmiftlr 

; ıın l\aoataş lishinde talebe tarahndarı bir •üıamore vertlmlttir 
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tt•ıgun<le1' itihoren her gUn gece: yarısına kadar 
Kemençeci Aleko' Udi Marko I Hanende Vahye 
Plyanlat Yorgl 1 Kanuni Hesanı Hanende CelAI 
l<emençecl Sotirı) Kemani Cevdetı Hanende Yefar ve 

' • · Ajiyezer 
G JJn erden mJıckkcp fcvkalJde Sez heyeti ve ayrıca Cezband -

.., Dr. HORHORUNi ~ .. :.:ilim 
o:::: 

hcıo~ln Tokaıhı· an yanında mel<ıep sokal. 35. fü fü 
::··:: ·. ····: ··iE;·· 1 Jtrgün ~abahtan a'tşıma kadar. ~=:: i iji [! lm!iiiii ı!!HHH~ :: :!F~::· 

Tütün inhisarı umumi müdürlü
ğünden: 

28,000 kilo ka~ıt ve karton 
l clarcmL~ i ~in ntimıı n esine ve ~ıırınamesiııe kı;ikan 20·5 931 

~· ;r,;anıb;ı ıı; u nıı 'aııt 11 de- pa;,arlıkla muhtelif eb"atta 28,000 ki· 

io kı\~ ı ve k ı rton sacın alınacaktır. Talip nlanlann yevmi mez
' tiııla :ıou lira tcmin:ırı nı u vakkate akçeleriie bc r~ber Galatada 

111ıilıayaat konıısvonuııa ınuracaatfarı l~zımdır. Nümııneler Ye ~art

name korn;-;yoı· dıdır. 

'I'. l C. 1. İstanbul mıııt~kaı;ı reisliğinden: 

\lıntakn merkez hey"eti 17 mayı! 931 pazar günü •aat 1 ;· bu· 

çukta fc\ kalade olarak akdi içtima edeceğinden Azanın hazır bu

lunmaları rica olunur. 

• Göz Hekimi 
Dr. Nuri Fehmi 

C'agaloğlu, SUrevya B. ApırıımanL 

.\luıyene saatleri 2-6 Tel. 23212 

lsıanbul 7 nci icra memurlu~undan: 
'\lahcuz ve paraya çevrilmesi mukar
rer 8 Takım yeni elbı se 1~ · 5-931 

tarihinde sut 9,30 da Kapalı 
çarşıda Bit pazarın da <aıılac•!tından 

IJok.or 

Hafız Cemal 
Dahlli hastalıklar tedavihan ' si 

cumadan m11da her gnn öğled"n 
tonrı saat 2 den 4 de kadar er· 
ktk, kadın ve çocukların dahiliye 
hastalıklarını llivanyolunda ı 18 
nnmaralı hususi kabinesinde tc · 
dovi eder. Telefo~ fstanh nl: '..!.l'l8 

..,. •alip olanlnnn gün ' s .. ~tnde hazı r .... 
gtJ> .. acak meın LJrun ;ı müraı..·; at] ;:ırı 

Zayi: Teminat mektubuna mukabil 
lstanbul gümrü~nden ılınan 775 
liralık 8- 12 - 92<ı tarih ve 24167 nu
maralu, 90 liralık 7•12-929 tarih 
ıe 23563 numaralı iki kıt'a gümrük 
makbuzu zayi edikli~inden bükmii 
olm :11.hğı il.in olunur. 'T.... .. 

' Bu r.s, terakki anhi.lrı 

1 
1 

·ı 

Et lletıerl pehelılefıyor, 9h ..a ltollujiu gHttkçe artıyor. Bir çlrozcu dUkkAnı ile bir I< 
••P dOkklnını glSeterlyor. (Buna dair y•zıyı kısmı m< h Jusumuzda okuy•callsın• ı 

Jepon lmperetorunun biraderi P'ren• Tek•m•tau ile 
retlka•ı bir mUddet evvel memleketlmlzede gatmı,ıerdl. 
Uzun bir seyahate çıkmıf olan P'ren• ve P'ren••• Avru· 
peyı kAmllen doıa,tıktan aonra Amerlkaya gltmlflerdlr. 
Oradan da mamleketlerlne avdet ediyorlar. Bu realm 
P'rena ile Prenseeln Amerlkeda RelalcUmhur sarayında 

alınan reelmlerldlr 

(Devlet Demiryolları İdaresi 
. -, 
ilanları 1 

1 laydarpaşa demiryollar mağaza müdürlüğünden : 

ldarcmız için pazarlıkla >ann ılınacak ( 60) kalem boya, doğ-

Mote~assıs Mu~asip 
Frannzca ve in giliceye vakıf 

Almancayı qlnı Bankalarda ve 
muhtelif plyullardı r;enlt tccrU· 
beler görmüş ciddi ı, aramakta
dır., Atisi olan her işle istinas 
edeb!llr. IAL 556 polla kutusuna 

yazılması 

lstanbul Birinci lflfts Memurlu · 
tundan: 

Adru: Kumkapı meydanında Bali 
paşa caddesinde 28/30 No. lu dtik· 
ktnda bakkıl Madam Polekseni 

Baladı lımi ve ıdreai yızılı olaıı 
zatın lf!Ası açılıp tasfiyenin adi tekilde 
yapılmasını karar verilmiş oldutun
dıın, 

1 - Müfllstea alıcafı olan nya 
mallarında lltlhkak iddiasında bulu
nanların ılıcak ve iddialınnı işbu 
illndan bir ay içinde eyyamı re•miyt 
mü'!ıtesna olmak üzere her güa saıt 

13 ten 18 e lı:adır Sultınıhmet'te 
vaki Adliye binuındı icrıyı vazife 
eden birinci lflls dılreıine gelerek 
ılacıklannı kaydettirmelari n ıeaet 
ve defter ıPbi delilleri her ne iıe 
bunları• ısıl veya musaddak suretle
rini vermeleri, 

2- MüDiıe borçlu olanların yu
kanda yazılı olan müddet lçiada 

ramacı, hırda vat, mensucat.. kum, balıkcı muşambası, ip, demir 
ve daire ı:;ibi muh~lilülcins malzemenin pazarlııı:ı 18· V·81 pazar

tesi giinü icra kılınacaktır. Taliplerin yevmi mezku r saat 9 dan 

11,80 a kadar bbati viıcut etmeleri ve tahriren ~ liıt vermeleri bu 
baptaki müfredat listesi maP;aza dahiline a sılmış. pazArlıga arzolu

nan malzemeden idare tarafından ~rtname•i ve muka ve sair 
i7,ahat ita olunmayan malzemeden nümune verilmesi icap edenle

rin nümunesinin beraber gctlrllme!i mimune,;iz vukubulacak tek

llfatın kabul edilmeyeceği ilftr.. olunur. 

1 
borçlan mikdarını yazdırmaları, hill-

1 İstanbul Belediyesi ilanları fını hareketin ceza kanunu mucibince 
l.,.._._,...,....,..... .......... ....;. .... ..;..;.;...;..;..;.!_~-~~-------. takibat ve me1'uliyetl mucip olaca• 

lcra edilmekte olan kıınalizaiyon ımeliyan dolıyısile 16 mayıa tını bilmeleri, 
981 tarihinden itibaren Çifte Saraylar cadde~inin lran sefaretha- 8 - Mtlfliı!n mallarını ıııklt ve 

tahvlltb ve huu müm11ll kıymetli 
neli önüne müsadif kısmının bilcümle veıaiti nakliyeye kapalı evrakını her· ne suretle olursa olsun 
bulunacağı ll&n oluncır. ellerinde bulıınduranlar iıtcr tılıııı 

• • • ister banka vesoir miluslıe olımı 

lstanbul llelediye!inden: 
icra edilmekte olan Kanaliz.uyon amellyntı dolayısUe 17 ma-

yıs 9,3 ı tarihinden iti haren Unkapanı cadde inden Değirmen 
caddesine kadar atlama taşı caddesinin bilcümle v~saiti nakliyeye 
kapalı bulıı!laca~ ı ilin olunur. 

* * * 
l\ 1 atbaacılara 

Pazarlıkla defterler, Hüviyet varakaları has ırılacak ve h!lviyet 

cüzdanları yaptırılacaktır. Talip olanların ı 6 mayıs 931 cumırteu 
giinü saııt on be~ kadar lenzım müdürlüğüne gelmeleri. Kırk lira 

teminat akçesi )\Ctirmek !Azımdır. 

Borsa hangi saatlerde açık bulunacak 
Borsa ve Osmanlı Banka,ı koml,erliğindcn: 
Borsa M ıamclAt salonu 15 Mayıs 931 den İtibaren yeni bir 

tebli~c ka ar esham ve tahvi!At ve kambiyo işleri için sabahları 
saat ondan ( 1 O) on ikiye ( 12) yalnız esham ve tahvilAt işleri 
için de on dörtten (14) on ıılnya (16) kadar açık buluna

caktır. 

Kırklareli ilk bahar 

At koşuları 
22 / Mayıs / 931 Cnma günü 

J - Yükselı: l!!ah ve yarış encümeni namını umum Trakyaya 
flmll olmak üzere ilk bahar at koşuları 22 Mayı! 931 

cuma günü Kırklareli vilAyeti merkezinde yapılacaltnr. 

3 

4 

Kayı ve kabul muamelesi l! 1 Mayıs 931 perşembe günü 
saat on sekize kadar olup ondan sonra yapılmıyacaktır. 
Hariçten müracaat edecekler talimat dairesinde hayvanın 
mükemmel eşkAlini ve gireceği koşunun numarasını tel-

gralla Kırklareli encümeni riyasetine vaktlle miiracaaı et· 

meli vr ikinci maddeyi nazarı dikkate al~alıdır. 
Koşulara ait tafsilat duvar ilanlarındadır. 

MAKiNiST ve ELEKTRiKÇi 
! aranıyor: Dizol mütörleri ıı de çalıfmıf ve az çok elektrikden anlar 
• bir tesviyeci aranıyor. Şimdiye nadır bulundujtu yerleri ve aldığı 

C ücreti kısaca Galatı Hüdav•ndigılr l lı n 
~ imar Yurdu'na bildirmeleri 

•OOO••••OCOO eee OCDOOC~=c:~ 

bunlann Uaerlndekl haklan mahfua 
kalmak tartlle o malları aynı müd
det içinde daireye vermeleri, •er
mezlerse cezai taltlbat ve mes'uliyet• 
ıuğrayacıldannı mazeret bulunmadıkçıı 
rUchan haklmndıa mahru• lıalıcık· 
lınnın bllinmui, 

4 - 25 Mayıs 981 pazartesi günU 
11at 18 buçukta yukando yazılı olan 
lflls dalre1inde ılıc•klıların ilk içti
maındı hazır bulunmaları ve müflisin 
müşterek borçlularlyle kefillerini• 
ve ltorcu tekeffül eden ulr kimse
lerin lçtimadt bulunmağa bakim 
oldutu lltD olunur. 

---ı;;,roz asliye mıbkcmeılnden: 
Pınayı Kısabuıadan Dimltrl 

Papa Koııınıl lk~ldiyu Torunu 
Dımlırl Epsefeıcl ılendl ile Rtlfckuı 
tarıflanndan Pınayı abıllı!nden Ol
mitri papa Kosııntl o!ullırı 1 - ls
telyınos 2 - Pınayot 3 - Yorgi 
ye Dlmitd Pııpa Kostanti kısı Rignı 
Vereıeslnden 4 Dlmltri Doba lıızı 
Persifon ve Parafkno vereıinden 
lıtirad Ep11fııl kızları :ı - Madyı 
ve 6 - Elınl .,. rüfelı:aıı Aleyhle
rine açılaa Panaya kaza merkezinin 
Muhtelif mahalleierilıde 38 parça 
cmllk ve arazinin şuyuunua laalesl 
hakkındaki davı dolayısilc balen 
ecnebi memleketinde olup Mahalli 
ikametleri 'fe adreslcrt meçhul bulu· 
nan yukarda yazılı 6 itişi hakkındı 

duacının taleblae tıbıAn lltnea 
tebllğıt icrası tensip edllmelıle hukuk 
uıulü muhakemeleri kanununun 142 
ve 144 ve davayı mulımı izaleyl 
ıuyu davı olması ve mıvadı bısite

den madııı bulunmuı cihetlle !>65 
ve 509 uncu mıddelerlne tevfikan 
bubıptı muhakeme günil olarak ta
yin kılınan 15 temmuz 931 tarlhlna 
müsadlf çarşamba günü ıut 1 O da 
isimleri yazılı mUddea aleyhlerln 
lmroz sulh hukuk mahkemesinde 
hazır bulunmaları ve gelmedikleri 
ve nkil ~öndcrmedikleri takdirde 
gıyaben muhakemeye devam kararı 
verileceği \' C J(IY•P k:ırarı ıeblığ 
e'ciilmi}~c.:t· ;ti JIAnen tehliı! olurur. 

• •• BiL< UM LE 
llA~AltATI . 

ÖLD°UAÜNÜS 
CÜNIC0 AAS'tAl.llt 

1'A~IRl.A 

• 

j.~ ; 'l'A'f·, f:ilfıı:i:\Jc.l, 
sıze bir atrr. btr -talık veya OIOm aeldl-

tt .zaman bunun. üqan veya etlrUınen bir .,, 
.....,_tın eeeri olabll<t<:eilnı aeıa unutmayı• 
ııı;ı. F'llhaklka hataratın, hntalıkların en mUh· t 
ilk vasıta! •lra,reb oldukları her k,~e ma4 

IQmctUr. Gerek evtnlzl ve ••r•k tıı•ndfnl&I, 
fcoruırunuz. ırııt pll•körtUnUa 

ırııt, alnek, eıvrıernek, ptra, karınca, •il•io' 
fihtakurueu ııttıt h.,.ratı ve bunların tohum• 
larını fmtıa eder. H ... r.atı ötdilrOr fakat in-\ 
lıara asli. uran yoktur. Kullanıımuı kolQdır. 
ıaAı<e yapmaz. l'Ut't diler baferat hnha edloli 
-1arla tefvtf etm•ylnlz. 81)'ah kllfllkh aan 
tenekeler U&erln4• uk•r ınarklUllt\I lateırlnl~ 

> ı 

FLiT POSKORTONOZ' 

4 ) 
.,,, fltif#ıl11Mt!llı ıt1111k llllkMdllf Flft. /llllr 1111•1rll ttııİfilll'lf Mlı/mlU/Ji 

u.ııı.ı o.,_: J. BERT wa ŞOREıtAll lllaıılıul "Galata VOTf.U Hu 

\' apur sahıpkriıı _ il;\, 

Sıkleti mecmuası 1000 tona bı!lğ olan emtianın .'amsun 
limanından l!tanbula nakli için bu hususa elverişli ve a• arı 
7 tonluk vinçlerle mücehhe., bir nakliye gemisi bir ay müd · 

derle i!ticır edilecektir. Vapurlarını kiralamak arwsunda ' bulu· 
nan zevatın talep edecekleri btr aylık' maktu ücreti ııakliye)İ 
ve bu müddetin lnkizasında ye-vmlye olarak i:<L~yeceklcri melı 
lagın, nihayet 31 mayıs 1931 tarihine kadar, F. T. A. rumzu 
tahnnda lstanbul J 76 numaralı posta kutusu adresin~ tahriren 
bildirmeleri rica olu nur. 

Mahrukat, yağ, mürettihat masrafı, vinçlerin tahriki ve saire 
gibi bilumum masarif işbıı mıktu iiçrete idhal edilmelidir. Tah· 
mil ve tabliye amellyelerinde ınbarlarda çalı~tırılac~k ,,. amelc· 
mal sahibi tarafından tedarik tdilecektir. 

Takriben bin tona halli!; olan emtianın bir defada tahmil 
ve Samıund!.n lstanbula yalnız bir stferde naklolun ması ı c 
seflncnin J Temmuz 193 ı tarihinde Samsun limanında ı a; 
---• nhibi emrine amade bulundurulmuı me,ruttur. -

' . 
ıllıııd ' 

Pendik Bakteriyolojihanesinden: 

Pazarhtla ~eJ~ir ve ~eri satısı 
Adet 

il 

40 
i 
6 

Baş Beygir 
Adet Koyun derisi 

,, Keçi derisi 
,. Öküz deriR 

18 ,, Dana derisi 
Pendik Bakterlyolojlhaneslle Serum darüllstihzarına miktar ve 

nevileri yukarde yazılı olon beyıtirler ve deriler pazarlık suretlle 
17 mayıs 931 tarihine miısadif pazar gunü sanlar.ağından deri
lere talip olanların saat 13 te mües!eseye begirlere talip olanların 
da saat J 4 te Pendik çarôlSında hazır bu lunmılım ilAn olunur . 

-- ·- - Mel'ul "iDüd'iir: Bül-haneddin 


