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vercı 3 Hlkl}e 4 Rom•n 

5 inci nn~. No 179~ 
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IAyan kız 
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dükk.lını soydnJ:.r 
5 inci sahifede: 

Sinema atemi 
Ha•mnhar ... ırtı sıı .. e mreb-•n. mc..4.anu r 

." ... '.,~1?,~~~.,.~..IDivanıharp, bazı hapis karar arı verd 
şayanı dikkat bir alacak vere
cek da\'ası vardır ki, son bir 
kaç gün içinde bu ihtilafa ait 
muhabereler neşredilmiştir. Bu 
alacak verecek meselesi bizi de 
alakadar etmektedir. Çünkü İn
giltere ile Fransa arasındaki ih
tilaf Fransa ile aramızdaki ihti-

' lafa cok benzeyor. 

Firar eden idam mahkumu Hüse- 1 Kat'_!_.!..l!sfiye 1 

yin hala yakalanmadı Mübadillerin malları 
ke11dilerine 

parasız lerkediligor 
Firari mahkumun ehemmiyet ve şiddetle takibine devam 

ediliyor, bazı evlerde taharriyat yapıldı 
-·-

l'az/11 lsllhkakı olanlara bo
nolar vt!rilecck vt! kari tas 
fige bır .~entdc bitirilecek! 

tabancasını ağzına sıkarak 
kendi canına da kıydı 

Bu çifte cinayetin sebebi kıskançlık değil 
fakat asabi bir buhrandır 

• 

Ankara, 5 (Milliyet) - Mec 
lis Dahiliye encümeninde müza 
keresine başlanan mübadele ve 
teffiz muamelelerinin intaç ve 
kat'i tasfiyesi hakkmdaki ka
nun layihasının esasları şunlar
dır: 

1 - Mübadillere, muhacirle
re iskani adi suretile verilmiş 
olan emvali gayri menkule mec 
canen temlik olunacaktır. 

Gazi /iz. nin lzmiri ziyaretleri lntıbalarınctan : Kız muallim 
melı:tebfnden çıkış, Ziraat Bankasında, mektepte bir an tevakkuf, 
TUrkocağının çayında, mO:?eye azlnııt, kız lfseslnde ders dinlerken .. 

Gazi Hz. lzmirde 

Kolonati geliyor 
Antrenör nasıl çalıştırılmalı? Bugün 
G.S. lılar gene bir sürpriz hazırladılar 

Bu sabah 50 
sokak 

koşocunun iştirakile bir 
koıuıu yapılacak 

Yugoslavya gfl:u/i 

Baremin tatbikinden aoııra 
muallimlere ayrıca mesılı:en be
deli verilip verilmeyeceği hu
susu vekaletten ııorulmU§tur. 

Bundan başka muallimlerden 
kazanç vergisi kesilmemesi li
zun gelirken şimdiye kadar ke
sildiği için badema kesilmeme 

Avrupanın bir çok memleket si ve kesilen kısmın da iadesi 
lerinden intihap edilen güzel- kararlaşmıştır, Şimdiye kadar 
ler pazar günü Parise vasıl ol- bu suretle lııesilen kısım esa
muşlaı-dır. Dün gelen Fransız sen defterdarlığa yatınlmanuş 
gazetelerinin vei'diği malfima- olup emaneten hıfzedildiğinden 
ta göre Avrupa güzelinin inti- emir gelir gelmez tevziata baş 
habı dünkü perşembe günü ya- la?-ac~k~. Kesilen miktar yet
pılması mukarrerdi. Güzeller mış bın lıra kadar tutmaktadır. 
intihap edildikleri memleketler 

müsteşarı 
iki srntdtn .unra Itır.tar bugfln 
oynıyacak o/an O. Saray beki 

Mthmtt Nazif 
Milli takımı hazırlamak üze. 

den aldıkları mazbataları Pa- H. 
risteki heyete getirip tevdi et
mişlerdir. Fransız gazeteleri 
muhtelif memleketlerden gi D•• Jd" re antrenör olarak angaJe edi.un ge 1 yann len Çek futbolcusu Kolonati 

Ankaraya yakın~~ lstanbula gelecektir. den bu güzellerden takdirle 
bahsetmektedir. Türkiyeden gi 
den hanımdan da takdirkar bir 
surette bahsedilmektedir. 

Muamele 
vergisi 

Bugune kadar fıı11:ıol antre-
hareket ediyor nörü işinde doğru hareket edil 

diğini kimse iddia edemez. 
Hariciye vekaleti n~rı Getirdiğimiz antrenörlerden 

Numan B. dün şehrimize gel- azamt istifadeyi temin edemedi 
miş ve yiJayette vali Muhiddin timizi söylemek istiyonım. 
B. i ziyaret eylemiştir. Numan Bunwı sebepleri çolrtw. · 
B. esbabı seyahati hakkında iu Evvela, idmancılarnnızın ek
izahatı vermiştir: serisi, bir antrenörden azami 

Muamele vergisi - Pederim rahatsızdır, onu istifa.de .ed~cek dereceye gel-
hakkındaki kanun ziyaret için geldim. Cumartesi 11,!elmkin!fl~dıbcr. 

· .. A cı se p olarak da, idare· • • • tn• günu nkaraya hareket edece- dle · · 1lr "rü . .,_,__1 . prOJesının me ı _. 1 P . . rımız, an eno ıstı...,.. ı-. 1 gım. smet ş. Hz. nın Atına çin kullanmağı düşünmedikleri 
Altıncı sahıfede.. ve _Peşte s.eyah~ti içiI?- ~aha bir ni söyleyebiliriz. 

•---------- tanh tcsbıt edılmemıstır. Biz antrenörlere &enç eleman 

lan tevdi etmedik. Onun için ia · 
tifademiz yarnn ve ıeçisi ol
mugtur. 

ldmancılarnnı.zuı ekaerisinin 
antrenör için hazırlanmadığma 
gelinc4;; sabahları yatafıdan 
kallmıct iki hareket yaprnadaı:ı 
elbisesini llrtlayanlarm ecnebi 
antrenörden kafi istifade t-emin 
edebilmeleri mümkün değildlt". 

Antrenör beden terbiyesi ~ 
caııı. olmadığına göre, aponuı 
A. B. C, sini öğrcnmemiı.olan. 
lan iyi yetiştinnesi mümkln ı 
değildir. 

Bizde tok kamına 
dilemiyeceğini bile 
futbolcular vac. 

idman e
bilmeyen 

Kolonati geldiği zaman, kcn- ' 
disine bu hususlar anlatılmab · 
ve haftada iki kere idmanlanıı . 

Devamı altıncı aahifeci6 

Bugflnltrdı ınuvaıeltH bdl'1Nlf 
futbol antr~nlJrll nuıhur Kolonaa 
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Gazi Hz. Bir aile faciası HARiCf HABERLER •• • - -.-cıe•---
( Bafiı birinci sayfada) ( Ha~ı birinci sayfada) 

Taliit ve Musa Kazım Paşalarla sahidir ve karısile ekseriya kav-

i belediye reisi, Halk fı~~sı ida- ga etmektedir. 
re h"y',:tı ve ha f. Gazıyı hara- Dün sabah Servet B. işine 
retle , k.sladı. Buradan refaka- gitmek üzere hazırlanmış ve ev-

Almanyada Hitler taraftarları Alakaları kesilen me
murların Ergeç hükumeti ele maaşı 

~-~ ..... .._----~ • pek emın 

geçireceklerinden 
görünijyorlar 

tindekı ı .cıtat zevat ile otoma- den çıkacağı zaman refikası ta· 
bille kordondaki konaklarına rafından son derece asabiyetine 
teşrif, burada saat 21 e kadar dokunan bir söze muhatap kal· 
istir:ıhat, bilah~re Elhamra si- mıştır. Aile işlerine dair olan 
nemasını teşrif c,tiler. Oyun bu sözler Servet Beyi sinirlen-
Moris Şövalyenin aşk resmi ge- dirmiş ve müteessir etmiştir. K b • -,, z ı ı 
çidi .di. Mumaileyh asabiyetle odanın i- a ıne L Atine mektuplan e ze e 

Hizmet müddetleri 10 seneden eksik 
olanlar hakkında ne yapılacak? 

İZM1R, S A.A. - Reisicüm- çinde dolaşmağa başlamış ve: ANKARA, 5 (A.A) - Büyük nın müzakeresine geçilmiş vı 
hur Hazretleri refakatlerindeki - Artık nedir sizden çekti- B k k Bulgar Yunan - M M • m •• •• • Y • Z l d b• illet eclisi bugün Reis ve- bütçe encümenini "hizmet mü 
zevat ile birlikte bugün treni ğim, illalah ... diye bağırmış ve il ÇO UŞ U• •• b t eni e an in il kili Nureddin Ali Beyin riyase- detlcri on seneden eksik ol 
mahsusla saat 17 de İzmire av- yanında taşıdığı tabancasını çe- l "tl k ı 1 mU naSe a 1 h . ı •• ld tinde toplanmıştır. Muhasebei zabitler askeri tekaüt kanun 
det buyurmuşlardır. İstasyonda kerek: a a arşı aşıyor Atina, 1 - (Milliyet) - Şimdiye şe na tust o u umumiye kanununun 118 inci mucibince tekıaüt hakkını hai 
halk tarafından pe:~ samimi bir - Hem seni, hem de kendi- Gene Almanyadan bahset- kadar muhtelif vesilelerle Yun~n- ,_ ___________ .,. maddesinin tefsirine dai.r Baş- olduklan gibi 1520 numarali 
surette karşılanmışlardır. Vali mi öldüreyim de kurtulaynn de- mek lazım geliyor. Bir buçuk Bulgar münasebatından bahsetmiş- vekfüet tezkeresile mezkur mad kanunun birinci maddesini 

· P • ti0 d b · • 1 A tik Bult!aristan ile Yunanistan ara. ile ordu müfettisi Fahretun a- nnş r. ay an crı tatıl bu unan iman ·d b-' takım ibflifl e•ail var- denin muhtaçı tefsir bulunmadı (Maaşfa.rmdan kesilmiş ola 
salar Reisicümh~r Hazretlerini Servet Beyin bir çılgın gibi millet ~eclisi (l~eichstag) ar- ~=- ~u 1i~tilaflı mes~il ~m'::mi harbinj ?;ı hakkındaki maliye ve bütçe tekaüt aidatı yekiinu yüzde el 
~!ayet hududunda istikbal ıet· hareketi ev halkını telaşa düşür tık yemden laalıyete başlıyor .. neticesidir. Aradan bu kadar sene, :ncümenleri mazbatasını müza li ilavesile verilerek hazine il 
mişlerdir. müş kansı: Almanya denince milli sosya- geçtiği halde hala iki memleket ara· ı1 .... ~ kere ve kabul etmiştir. ı' ilişikleri kesili<) hükmü kat'l 

Gazi Hazretlerine Denizliden - Ne yapıyorsun, deli mi ol- listler ve bunların reisi olan s?'~a bu .me~eleler hallediler.•.k mu· ~"v Müteakiben devletle alaka la-

1 

ve bunda hizmet müddetinde 
itibaren İzınire kadar her istas- dun diye üzerine atılmak iste- Bitlerin hatıra gelmemesi ka- :urun tasfıyc" yapıl~§tır. Dıg:,,!i- • ... ~ ·- rı kat'edilen bi!Umum askeri bahsedı0 lmemektedir. Bu gibil 

• d "ld' raftan bu meseleler oyle pek e ~.,, e 
yonda halk tarafından çoşgun miştir. Fakat bu anda gözü hiç bıl .egı ır. büyütülecek şeylerden deiildir. Bu- ~..._.. ·•,...._ ve mülki memurlarla zabitan ve rin on sene hizmet şartı arama 
tezahüratta bulunulmUJtur. Bu- bir şey gönnüyen üç çocuklu Hıtler, eylülde yapılan umu- nunla beraber iki memleketin müna- ,.. .-<~ eytam ve cıramilin tekaüt aidat ' nın doğru olmadığı keyfiyeti 
ca istasyonunda Reisicümhur betbaht aile reisi tabancasını, mi intihabatta büyük bir mu- sebatı bundan müteessir olmaktadır. .,ı ~"- ...._ • ~<'·' larınm iadesine dair başvekalet \ muhtacı tefsir görülmediği , 
Hazretlerini istikbal eden Ame- hiç bir şey düşünmeden zavallı vaffakiyet kazandı. Onun için &ikan memleketleri lll'llsmcla bir <" • .,..v tezkeresi ve milli müdafaa ve • hakkındaki rrnzbatası kabul e 
rikan kolleji talebelerine ayrıca Servet hanımın üzerine tevcih şu son beş altı aydır milli sos- dostluk ve birlik cereyanı temin edil "-· -----1 °ı i.itçe encümenleri mazbatası- dilmiştir. 
iltifatta bulunmuşlardır. ederek ateıı etmiştir. Büyük bir yalistlerden çok bahsedildi . mek iıtenirken hala Bulııaristan ile 

DENİZLİ, 4 A. A. _Reisi· ko~ku içinde, kocasının üzerine Bitlerin fırkası umumi harbin Yunanistan arasında maziden kalan -----'--------..ı. M ı• t )"' k ı 
cümhur Hazretleri dairelerinde dogr~lkatıklan Se~tb H. ın . kar- yaya galipler tarafından yükle- bir takım ~e;;!lin halledilmemesi bir /. "ıflz/erin }MI Zr land ıtominiu!ll . f ec ıs e ma 1 an un ar 

sa t etrn Ş ve mağlubiyeti üzerine Almanya- tezat teş ıyor. "wELLİNGTON 4 A.A. -
kısa bir istirahatten sonra oto- mna 1 - urşun t e 1 , 

mobl·11~ Çamlıg-a kadar gı'tmış' . feryatlar içinde yere düşmüş- ti/en ağu muah .. .:ieyi bir an ev- Cenevrede Cemd iyketi Bakvlam müzya- Gazetecilerden biti Napier'den 
~ / b. t f t ak /' d• keratı cereyan e er en u gar ve u ·-· . 

ler, dönüşte orta mektebi ve tür. Aile felaketini ilk hazrrla- v~ ır ara a a m eme ın .,. nan mürahbaaları arasmda miizalı:ere gönderdigı bır telgrafta, bu şeh-
köy muallim mektebini gezmiş- yan kurşun o kadar isabetli te- dırler,. Almıı,nyada devam eden ler oldu. Fakat ııayanı dikkat olan bir re artık temamile mahvolmu~ 
lerdir. Gazi Hazretleri, dersha- sir etmiştir ki bir iki dakika geç cihet var dır ki, o ela lııgiltere ve 1- nazarile bakılabileceğini ve e-
nelere bo-irerek ders dinlemişler meden kadıncağız al kanlar için talya hariciye ~ırlaı:ımn bu iıt.e halisinin şehir civarında perişan 
ve talebeye sualler sormuşlar- de son nefesini vermiştir. :~v~~i;~":ze:;:!\:·~~:u":~nfe: bir halde dolaşmakta ol~uğu~u 
dır. Bundan sonra Vilayet ma- Bu haileengiz vaziyet karşı vaaautundan müapet neticeler çıkaca bildirmiştir. Bütün şehır, bır 
kamını ve C. H. Fırkasını kaza sında katil koca, büyük bir so- ğı ümit edildi. Bundan bir iki ay ev· ı enkaz yığını haline gelmiştir. 

k . . . . ğuk kanlılıkla, bu sefer taban· v_el bir ~nebi şahıiyet Sofya b~ume Sağlam hiç bir bina kalmamış-
mer ezını zıyarc;t. etmış mem- casını kendi ağzına tevcih ede- tme muracaatla tevassut teklı~d<; tır. Ehali zelzelenin gayet şid-
leket hastahanesıru gezerek ko- rek ates etmı·ştı"r. Facı·arun elım' bulunmuştu. Bu teva11utun netıce11 . ld '_ .. 1 k d. 

ne Oldu?... detlı o ugunu soy eme te ır. 
guslanla hastaların hatırını sor- ' 1 . ·.k. · bı·r 0··ıu··mle kapan ,,.-- · .. perc esı ı ıncı • r ~ o ecnebi şahsiyet Balkanlarda ec·J FELAKET DEHŞETLi 

lmudşl~r .''ed hastahanede!? ml uşa- mış, Servet B. kansının yanına ~ ~ nebi bir nüfuz tesis edecek diye endi NAPİER 4 A. A. - Zelze-
le e erın en memnun ka mış- düşmüştür. • r ıe edildi. Bu te~assut da kaldL l_>iğer leden harap ~lan meslek mekte 

Layıhaların tetkiki bayramdan 
kabil olabilecek ... 

Ankara, 5 ( Telefonla ) - de tetkik edilecektir. 

sonra 

Bugün Maliye encümeninde ma Meclis, pazartesi celsesindı 
li kanunların müzakeresine de- ba.yram tatiline karar vereceğiı 
vam edilmiş ve Maliye vekili den bu layihalar tetkikatrnıı 
Abdülhalik Beyin izahatı din- encümenlerde ikmali ancak ba) 
lenmiştir. ram ertesi kabil olacak ve şu 

Bu layihalar, Maliye encüıne- battan sonra Heyeti umumiye
ninden sonra iktısat, dahiliye, de müzakerelerine baslanacak
Adliye ve bütçe encümenlerin- tır. 

!ardı~. . .. . Üst üste silah seslerini işi- taraftan Bulgarıstan da, Yuıuı:ustan . . .. .. k' 
R h H ti bel da kendi noktai nazarlarını muhafa- bının onunde gayet acıklı va • Ecnebi mekteplerde m. ucibesi, Meclise tevdi edilmi: 

l. edısıchumlk ur.. azreillen·ı ke- ten apartıman halkı, ses gelen k d. K b za ettiler. lhtiliif da devam edip kal- alar cereyan etme te ır. ay o Ur 
< ıye e a mumess ene .o- daireye dog"ru koşuşmuşlar, fa- Tur-kçe dersten· · dı. . . . . . lan çocuklarını aramağa gele~ T"' k y • '}" f nl.tdısmuşla~,klbu~dankalevvel Ddeıkrulaz. kat yerde yatan iki ölünün tüy· Maamafib lngılız h~ncıyı; nazırı birçok kadınlar evlatlarının akı- ANKARA, S (Telefon) - Ur - onan 1tJ a I 
ı en geçtı. · erı ve ama · ler u·'rpertı"cı· rnanzarası·ıe karşr- M Henderaon Bu1-anstan de Yuna 1 1 d } .· "' - beti hakkında ağlıya ağ ıya ma- Maarif Vekfileti s.on gün er. ~ mec ı•ste n.m hat.ır_Iamış, aynlırk.. en .bele- lasmışlar.1-. nıstarun arasını bulmak bususıında . .. ~ 
ı 1 l ı uu ümitsiz kalmı• olma~acrut ki, Cenev· lfunat istemektedırler .. S.on SU· yapılan bazı neşnyatı ve Şiki· .. c '.Ye reısıne şun an soy emış er- , Haberdar edı'len zabıta ve • , h ANKARA ~ (A A ) Tur 

re de bu teıı~ tazelendi ratlerile hareket eden ıkı arp yetleri nazan dikkate alarak ec-, . . • · .-. . 
dı~; G• ek defaki müddeuimumilik derhal mahal- / · · ı ilar getirmiştir nebı" mekteplerinde Türkre ders kıye v.e Yunanıstan c. umhun _ er , gecen ge-

1
. ak' lmis l ihtilafın hakeme havalesini Bulga• gemısı erza t ve " · " I r · d rek b ·· D · li ı v aya ge , ve mese eye ristan kabul ebniyur. Yunani•bın da Bunlar ehaliye dağıtılmaktadır. leri programlarını tetkike baş- yetler~ arasında aktedilen doır 

•!ım e, ge ugun ~ en~ . vazrvet etrnistr. bunda .~s~r edhror. M. ."fe~dersonun Dün gece, vuku bulan yağmacı- laıruştır. Ecnebi mekteplerinde 1 luk, bıtaraflık, uzlaş~ ve ha 
ballanın hakkında goaterdiii Katil ve ~iintehirin iki kil- '-..._ ~~tebbusu beklenen nelıçeyı verme· ' lıkların tekerrürüne mani olmak okunan Türkçe derslerinde mun kem muahedenamesile merbu-
hiasiyat·tıı· n çok mütehaui.•~ çük çocuğu Ortakövde teyze le- ' · · · sokaklarda devriye olarak tazam bir program tatbiki temin tu bahri kuvvetlerin tahdid T kk h bbetl H//let Bu vaziyette bir itilaf husulü müş ıc;ın 
eşe ur ve mu a erımın rinin evine gönderilmiştir. kildir. Atinft •İyasi mabafili bu l:u- bahriye askerleri dolaştınlmak- edilecektri. Gelecek seneden iti- hakkındaki protokolun tasdiki 

muhterem halka iblağını rica e- Hadise tahkikatı ile müddei b~hcekrekyandabn. Hf~ku~rin d~uvvek- ıust:ı fazla bir şey söylemek istemi· tadır. Enkaz altında kalan ce- baren bütün ecnebi ve ekalliyet ne dair tetkikatı ikmal edilerel 
derim. Sizinle fazla konutmağa wnumi muavini Abdürrahman tı ? . ında ır 1• ır e ın~e _ yor. Cemiyeti akvam müzııkcmtı için setleri çıkarmak icin gece giin- mekteplerinde dersler bir tek I Millet meclisi heyeti umumiyı 
hacet görmedim. Zira, hakikati Şeref B. meşgul olmaktadır. kabı/dır, Bitler ıle bugunkü Cenevreye giden hariciye na:urı, M. d'. d · caııŞıtmakadır programla tedris olunacaktır. sine sevkedilmiştir. Ve rı.ızna-
anlamıt v.e Fırka.m.ız.a temamen İlk yapılan tahkikattan ha- Alman. par'ekili Bruning. a:a- ~halak~pulo•un ~buraya av~e- uz urmjY!P TAHLIYESl. İ k t d•l"t meye alınmıştır. Mezkur kanur 
merbut bır muhıt ıçınde bulun- disede kıskancılık ve sair birse· sındakı munasebat gergmdır . tı beklenıyor. Vazıyet onun avdetın· ŞEHR N cra anUnU a ı a ı layihası meclisin önümüzdeki 
d b" d" Ali b Bitlerin müfrit hareketleri ve de daha zi~a~e tevaz~uh edecek~?: ~ELL1~?TON:. A. A. - T l f ) . . d .. k d.l 
uğumu ıase ıyorum. a a bep olmadığı anlaşılmaktadır. k 

11 
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1 
k _ Fakat malum olan bır şey v:ırsa ıki Napıer şehnnın 2 gune kadar Ankara, 5 ( e ~ ?nla - ı~tıınam a muza ere e ı ecek-

11marladık arkadaşlar." Faciaya sadece asabi bir buh- ç~ş un e'?e erın1'.~ me~ e e; tarafm .nokta~ .nanrı~ı y~klaı;tırm~k tahliyesi icin bu akşam emir ve- İcra kanununun tadılat esbabı tır. 
G . . B d • b lm tm umumı mena une hanc1 s.- bu ,eraıt dabılındc mumkın olmadıgı . . . - . nlar ha __ ___ . . ___ _ _ 
azı Hazretlen elediye en ram anı se ep o uştur. yasetine uygun olmadığı mute- dır. · rılmıştır. Kanalızasy? . • T k ht · · • 1 B" "fi" b" • ti"h 

sonra çarşıyı gezmiş ve dairele- --- d"l d- .. Al 1 1 F k B 1 . t il y . rap oldug"undan ehalı şehırdcn er os ve rı ım ışının ır ı as ve ır ın ar Istanbul iskan işleri ı uşunen man ar tara m- a at u gar" an e unanıstan 
rine avdet etmislerdir. dan söylenen bir key#yettir ar~smdala cıe•ail yah .. ı paray.~ .ıa-I hemen çıkıp gitmiyecek olursa son safhası ADANA, 4 - Tarsus'un 

DENİZLİ, 5 A.A. _ R•;~;. ne halde Buna mukabil Bitler hiç bır alluk .. "~" ~eylerd-n. ıbaret dcgıldır .. ı müstevli hastalıklar zuhur etme ANI'ARA _ N f Ve- meşhur zenginlerinden Abidin 
....,. k b. . En muhim ıneaeleyı unutmayalım; . d k k ld • · · n bu ted- "' , 5 a ıa . . • 

cümhur Hazretleri refakatlerin lstanbulda ikmal edilmemiş 2'.aman şu ve ya bu a meye gır Bulgaristan Adalar denizinde bir sın. en or u ug~. ıçı .... 
1 

kaletinde salahiyettar bir zat B. ın ıflas ve Sadık Paşa zade 
deki zevat ile İzmire avdet et· 1000 e yakın iskan dosyası var- mek emelinde olmadığını, çün- """hr~ ;,ıA~"'· binn almmasma luzum goru • T rk R ht · kef · hak Necmeddin Beyin de intihar et-

kü iki üç sene sonra bütün kuv müştür. Zelzele, devam etmek· kedosbve ı ~mhşır ıed~ n··· .. 
1 

kt d" 
mek uzre bu sabah saat 9,5 ta dır.Bunlara mal bulundukça ve- . k a· •.... 1 b" . k d bul 8 .. d. B. k .1 1 b h elerde ın a ana şu ıza atı ver ı: gı soy enme e ır. 
hareket etmislerdir. . rilecektir. Tek tük bazı emlak \·ctm .en ıne geçecegım soy e- u ış arşısın a unuyor. u te ır. ırço aı e er a c . • • • • • • • 

mektedir. Almanyada pek kuv· yük bir tasarruf yaparak ve icap barrnm:ıktadır. «- Sıhhiye Vekale~ •. ra!:'°- Hancıye vekilının 
İstasyonda, Denizli erkanı, çıkmakta ise de, ihtiyacı tatmin vetli bir flrka olan merkez fuka ederse yeniden trrrailnr , • ·- • runda, te~kos suyu kabılı şurp C h ti 

. h lk t f dan+....._ etmekten rok uzaktır Muhacir . . k b" • . . . H" d" t da tevkı"fat d ··1d· d d .•. d ka eı~ enevre seya a memurın ve a ara n ....,,... " .. · . • sı açıktır. Bu flrkanm reısı Ka- re utçe muvazenesını tesıs et ın ıs an egı ır, e ıgın en mu ~ ~-
yi olunmuşlardır. ler Anadoluda mubadil malı tolik fırkası ile de Bitlerin ara- mek isteyen hükumet ,,,. ~v.. AHMET ABAT, 4 A.A. _ nin ınaddei mahsusuna tevfikan 

--·- mevcut olduğu halde, oralara - k·1~ l k b · ı h 

Yeni Adana sahıbi 
tevkif edildi 

at tarafından söylenen nutukta muş. ı .. t.a çarpışma mec un- Zabıta, Gandinin fikirlerini neş üç ay zarfında suyun ısa ını 
gidip mal almaktan istinkif et- d d 
mektedirler. Bu vaziyeti hal ve Hitler /ırk.asma karşı dostluk yetm e ır. reden gazetenin idarehanesinde şirkete blidirdik ve protesto et-

gösterilmemi§tir. Buna muka- .. Berl~n. 4 (A.A) - Siyasi ma~f~, taharriyat yapmış, çıkan nüsha tik. Sirket bu müddet zarfında 
intaç için bir kanuna intizar e· bil milli sos alistle d me butçenın masraf kısmında tcnzılat . • .. d - . 
dilmektedir • k k J'k f y k • r : r yapılmHI hakkında hükfunetle halk- !arının bırçogunu IDUsa ere et· SUyu ISiah eder Ve mukavelerun 

ADANA, 14 - Hükilmetin Muhacirlerin halen hükfunet -~z. kato 1 dır_ asınd~n .skıyasd~i e çılar arasında dün yapılan itilafı mü- miştir. 5 kişi tevkif olunmuştur. diğer ahkamını da tatbik eyler-
' sah . . vüz aım arıştır ıgını ım en ı !)- . b. tte ka --•·-·kta b M k "k d l l l k 1 !ah tm manevı .. sıyetıne teca e- ten pek rok alacakları vardrr. il . / k . d"kl saıt ır aute . r~ . ~e u e Si a a pe ro se mese e yo tur. s e ezse 

de k ~ı.:... . b " me enne a et etme ıste ı e- anlaşmanın Brunını: kabınesının va- . . •. eli" h k 
ce m ...... ,.ette neşnyatta u- Yalnız İstanbulda iskan gör- rini söyleyerek mukabele etmiş ziyetini kuvntlend1rdiğini söylemek MEKS1KO, 4 A.A. - Tica- mu~a~lenın ~erdıgı. ger a • 

lunduğundan dolayı"Yeni Ada- müş muhacirlerin 1stanbulda /erdir. tedirler. ret ve sanayi nezareti gayet zen !ar ıstunal edılecektır. 
na" gazetesi sahip ve müdiri talep ettikleri emlakin kıymeti Almanyada bugün hararetli ~erlin, 5 (A:~>. - M. _ Bruning, gin petrol kuyulan bulunan bir Rıhtım şirketine gelince, 
mes'ulü tevkif edilmiştir. Yazı- 500,000 altın liraya baliğ olmak fırka mücadeleleri cereyan edi- Reısalich~t•ı: mbb"'.:1ı 1sının °Pl1trulmaksyoğın ~e sahadan petrol istihsali imtiya- protestomuza verdiği cevabı hu 
lan ka bul ı 

em teşe us ere me,.;; o ıs- . k k k ·· · li"' d t tkik ma lede imzası unan tadır. Bu hesabatın ne suretle yor. tihdaf eden nizamnamesi ahkamını zını Meksikan Petroleom um· u muşavır gın e e et· 
Muzaffer Bey de aranmaktadır. tasfiye edileceği m huldür. Brunin kabinesi ise mü kil tadil ettirme"e muvaffak olmu tur. panyasma vermiştir. tirmekteyiz." 

ANKARA, 5 - Hariciye 
Vekilinin bugünlerde Avrupayı 
gitmiyeceği ve mayısta, devlet
ler ittihadı komisyonuna iştirak 
etmek üzere Cenevreye gideceği 
söyleniyor. 

Menemen belediye 
intihabab 

tzM:tR. 4 - Bugün Mene
mende belediye intihabatı baş
lamıştır. Müntehipler kimileıı 
Halk fırkasına rey a tır. 

[:::::·1::!!~~~~~~-~~~~2~~-~~::1:::::1 --harp olacakrıllş-gibi -hanı -hai=ıl müşterek hududu, Franscİrnn 1 rettir. Y ıUıC kabine ale~hi~e teşarlık te.klif ~iyor. ııo aza· 
H ft ı k S• " 1 al hazırlanıyo;Iar. ıı:ayal al~m~n- müşterek hududundan 9 kilo- 2~8, lehine de 312 rey verilmış- lık Sosyalist radıkall~'.e beş n~ 

« « « a a ı ıyası CID « * « de de sankı harp ılga edılııuş- metre daha fazladır. Fransa - tır. zırlık ve şu kadar musteşarlı 
tir. Almanya hududu 200 kilomet- Yeni Fransız kabinesinin tar teklif ediyor. Sağ cenaha Ş~ 

. . . . . .. . . . . Küçücük Belçikanm bugün- re olduğu halde Belçika - Al- zı teşkili hakbnd.'.1 g~len h~ber kadar sol cenah.'.1 bu kadar verı· 
. Cenevrcde to~l~nan c.e~ıye-, mstır. Cenevreden. ge~en habr 1 ~rı~ ve. sulhun ıda~e~ı ıçını kü vaziyetini misal olarak gös- manya hududu 209 kilometre- ler, bunun Laval'ın nyasetmde yor. ~onra bu pıyasada en ucu~ 

t~ Akvam meclısı, tahdıdı.t7s~ lerd~n.anlay~ruz kı, bır aralık ~e~ıyetı Akvam ~e~kılat~dan terebiliriz: Hariciye Nazın Ce- diır. Belçika şimdi bu geniş hu- bir Tardieu kabinesi olduğunu hangı :a:afı bulursa, ?erh~l h 
lıh~! !·onferan~mın. tanlıını ~hdıdı ~eslıhat konfoı::ansına ıstıfade edecekleırını tekıden nevrede sulh ve müsalemet icin dudu istihkam yapacaktır. Di- göstermektedir. Yeni Başvekil ~metını oı:ı~ teşkıl ediyor 
katı olarak tesbıt ettıkten son- hır Amerıkalının, mesela cene- beyan ederler. Fransa, Alman- b·ı . ka d f 1 k ger taraftan Belrikanın harpte La alı..:.- fırkaya mensup deg"il Bır Başvekilın ucuz nazırlar te 

d • l V ·ı kar ' 1 ·ı 1 l H · · 1 emeyız çrncı e a 0 ara " v un • d b"ld""' kd. d - e 
r~. agı ~hışztırş. b tenl9e3n2 1 aakra r~l Da~eds .. ~e~alh~t .Yound g ~ ya, ngılteretve f tadya ~tcı- yemin ederken, Brüksel'de de 350,000 asker silah altına alına dir. Kabinesini teşkile karar ve mınhle eldı _ıgıktad ır el sac gnacb 
gore, tan. u. a 0 ac "..Y.'.15e~ı uşunu mus, .ıse e şım ye na.zır an ara ~ an muş e- müstakbel harp hazırlıkları ya- sı kararlaşnuştır. Hütasa harbi rince Sosyalist radikaller ile na a 0 ~g~ a ~· so e. · . 
tır. Yanı tam bır sene vardır. dılik nyaset meselesınde karar rek bır karar halınde yapılan hn ktad M .. d f . M·ıı· .d elki d . d bil rik.i. . etmek ·st . la da teşnki mesaı etmesı ış 
T "h" b k d k b" . . . . . . b klif . . .. d 1 . pı a ır. u a aaı ı ıye umumı en evv evır e e teş mesaı ı emış. . •.1 . Halb k" ö 
arı ın u a ar uza ırza. ıttıhaz edılmemesı tercıh edil- u te , yırmı uç ev etın V kir K B .11 t .. d f h d 1 ıı- d ten bile degı dır. u ısa~ 

mana atılması tahdidi teslihat miştir. murahhası tarafından da tasdik f ed 1 ~nt d'.~pevı ~ rt arak • mu a aasın~ mua ~ ~ eıre t~r- Bunlar~ ~a~ ~ uy d~ıuJ?;a· cenahla sol cenah fırkalar ara· 
meselesinde en ziyade istical • • • ve kabul edilmiştir. ~ an tayın e. 1• e~ ~s. e • ~ k~en Belç~ ıı:u-bın ilga edıl- ymca, ar ıeu cu ara .?nmuş. sındaki siyasi prensip farkları 
göstcıren Almanları memnun et Avrupa Birliğini tetkiık eden Devletlerin ikide bir Cemiye mısy?n mesaısını bı~mıştir. dıgı ve Cemıyeti Akvamın ha- Fr~ıı:ada bu aralık ~iikUmet dünyanın iki kutbu kadar birib 
memiştir. Fakat buna mukabil, komisyon da dağılmıştır. Fa- ti Akvama karşı sadakat ve Komı~yo~, ,1914 senesın?e top kim olması lizım geldiği bu teşkilı, dos~uz Gurzon'un rinden ayrıdır. 
reis meselesinde Almanların kat dağılmazdan evvel çok şa- merbutiyet beyan etmek lüzu- menzıll~rının ancak. 8 .kılo~et- devirde bu müdafaayı istihkam Lausaruıes :nuza~era_~ esnasın- İşin iç yüzü şudur ki Frans' 
hassasiyetine karşı müsaade- yam dikkat bir karar ittihaz et- munu hissetmeleri filiyatlarile re oldug~u, halbukı şundı top !arla ve toplarla temin etmeğe da kullandıgı tabır uz.e~e, şark da bu aralık hükUmet yoktıı! 
karlık yapılmıştır. Bu konferan miştir. Bu kararda iktısadi buh sözleri arasındaki bariz teza- lann 22 kılometreye kadar mer çalıpyor. pazannd~ hah alış .venşıne ben meclis vardır. Hüldhnet in111~ 
sa Çekoslovakya Hariciye Na- ranın sebepleri siyasi kararsız- dm vicdan azabından ileri geli- mi attıklarını nazan itibara a- • * • zeyor. Bır Başvekil yuvarlanı- si, hükQmet çıkması ciddi~ 
ıırı doktor ~eş'in riyaset et- lıklara atf~ilmektedir. Siyasi yor. Çünkü bugünkü manzara- !arak istihkamların tamamen Yeni Fransız kabinesi Mecli- yor. Diger biri kabineyi teşki- ni kaybetmiştir. Briand, Hati' 
'llesi nu1hakkak telakki edilir- kararsızlık ta harp korkusun- ya göre, devletler ayırı ayrı iki yeniden yapılmasını kararlq- si Meb'usanda beyannamesini le memur ediliy~. ~~dan son ye Nv,ırı olmağı Başvekil ; 
lı:en, bu tayine Almanların iti- dan çıkıyor. Binaenaleyh Ce- ilemde yaşayorlar. Biri haki- tımllftlr. Bunwı için iki milyar okudu ve itimat reyi aldı. Hü- ra fırkalarla müthış bır pazar- mağa tercih ediyor. Yeni Bd 
razları yiiziinden bu mesele nevrede toplanan murahhaslar, kat ve it dünyaaı, digeri de IÖr frank tahaiaat verilmiıtir. Fil- kiimetin bu ilk imtihaı'ıda te- lık bapayor. 85 azalık Marin vekil de harici siya.etten tıslt 
hakkında kıır:ır ittihaz edilme- hiç bir harbe iştirak etmivecetı:-1 ve hayal ilemi. Filivatta yana hakika Belçilranm Almanya ile mi11 ettifi okaeri~et 54 ten a.a- gnıpuua ilı:i nuırlık Ye üç müs- sederken, yeni hülı:6metin Jld' 
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Geceleyin mektebin duvarından atlayan 
Slnemalarda oldul)u gibi 

Gece duvardan atlıyarak 
mektepten kaçan kız 

•••••••• 
Geceyi sevdiği gencin evinde geçirdik

ten sonra sabah mektebe döndü 

Soygun!~ 
lstiklil caddesinde 

1 ~ 
bir dükkan soydular! Muhtelis memurlar dün 
Eyipte de bir infilak 
oldu .. 

BeyoğlUDda 1stikW caddesinde 
4 ı 3 numaralı Mustafa Fahri Beyin 
yerli mallar mağaı:ından 70 top ku

Sahte 

mahkum oldular 
tayyare piyango bileti basanlar birer 

sene hapis cezası yediler 

maş, bilezik, tütün tabakası ve sair lhtiliıta balvem•kla maznun Ça· KATIL lBRAH/M 15 SENE 
eşya çalındığını yazmıştılı: · . talca malmüdürii Ali Rıza ve tahsil 5 AYA MAHKÜM 

Bu hususta yaptığımız tahkikata memurları Nuri, Osman, Namık, Sü· . . 
• • z göre evvelki gece aaat 3 raddeleriıı-ı leyma 1 et Ef 1 hakkında dün Çenherlıtaıta bir kahvede kadm 

Erenköy kız lisesi idaresı bu esrarengı 1 de düWnm kilidi kırılmak suretile Aiır :e: .:ı.ı.....;.':" karannı ver· oyna~ yüzünde? ~nada ÇI· 

} • tamik ediyor içeriye girilmiştir. Fakat kmk kilit 1 miştir. Ali Rıza, Nuri, Osman, Na- kan m~ -~-inde ~ mese eyı . meydanda yoktur. Dükkinın içinde mık Ef. ler beter - ağır hapte, otl~ lımaıli oldüren Hamza oğla .IJ>. 
. . . . · f Mektep idaresı derhal ufak bir camekanda bulunan bilezik diierleri · ' ihtilia ettilıleri parayı rahan 15 aene. Ahhuı ~ 

Erenkoy kız lısesınde hır ta-j mış ~r. . tmi ve geceyi ve diğer ziynet eşyasına ait anahtar ödedilde..:.."':ıe.. c-'8n tenzil edile- den dolayı aynca 5 ay bir gün, yani 
lehe hakkında tahkikata başlan 1 kızı ıstıcvap de. ". ~ somıuştur mezkur camekinın üstünde mevcut nk 2 fer buçak ...,_ mahkiim o- 15 sene, 5 ay bir aün kavgaya ıelıebi 
ıru<:tır. Mesele şudur: nerede geçır ıgını . • o"rtlinün önünde bulunmaktadır t-ıe ima·•---'-- yet veren Necmeddin 4 ay 19 ır6n 

" h geceyı tavan a- · ., .......... L-· mahkim oba •---'--
Mevzuu bahis hanını onuncu Talebe ~ '"' . .. . · ba anahtarla camekan açılını§ ve l ,-,.ıs ~•ma.. . . . llf~~· 

sınıf talebesinden ve daimi ley rasmda geçırdıg~nı soylemıştır. mum yakılmııttr. Çünkil camlarda SAHTE PlYANGO B LET- ~~~ ~d~~m ilmıal et~ 
rd· B t !ebenin annesi ba- Halbuki mektebın tavan arası ı mum damlalan müşahede edilmek- LERl SATANLAR ıçın tahlıye ~lnutti~. ~ lbrahim 
ı Jf. u a" . • , . k Talebe vaziyeti saklar Ebuzzi tıMıumda banlmakta aynca 2070 lira tumınat itaoına mah 
bası olmadıgmdan dıger . iaı- yo . tur~ d ıık mektep idare- olan T l'll ~ u•~• . .. lrUm olmu,ıur. · ı lil 'b' k h · · ve ınkar e e en ayyare plJ8llSO .....,..enne ma-
mı ey. e~. gı ı. me tep. ancı- . b' kadın müracaat ederek kerrer numara koyarıılı piyaaaya ıiir· BiR SALKIM ÜZÜM Yü-

kızın macer· 

f 
Mebus tahsisabn-' 

dan tenzilat 
yapılacak mı? 
Ankara, 4 ( Mi11iyet ) -

Meclisin gelecek devresin~ 
de, meb'usan tahsisatının 

Maarifte 

Lisele 
Programın de w 

rilmesi varit d 
yüzde 30 nisbetinde tenzil Bazı gazetelerde lise 
edileceği hakkında çıkan şa- ~amlarmm tadil ve islah 
yıa üzerine tahkikat yap- ceği yazrtıyordu,. Biz bu 
tim. Meclis mahalilinde bu ta tahkikat yaptık. Al 
hususta malilmat yoktur. bir maarifçimiz diyor ki : 

Diger taraftan memleke- . - ~~Y~ bir. şey ?1e.v~ı 
tin mali vaziyeti relaha doğ hıs degıldir. Liselenmım 
ru giderse maa§lardan ten- j ~lan tamamile garp li 
zilat yapılmasına lüzum gö- nın aynıdır. . 
rülmeyeceği aksi takdirde Yalnız bu progr.ımm ıy 
şimdiki vaziyet devam edip t~amen tatbi~. . edwn 
te bütçedeıı maaş alan her- dıkkat etmek kifıdir. (). 
kesin /edalıirlık yapmuı liseler~en d~ha ~li 
bir emri vaki haline gelirse be yetışeceğıne hıç şüphe 
meb'us maaşlarının da bu tur . ., 
meyanda tenziı edileceği tıı- Kız talebenin jimna 
bi1 görülmektedir. kıyafeti 

ne, tatil gunlerınde dahı, <;ııkar- &ıne. ~ . . mek teıebbiiaünde ba)anmakla maz- ZÜNDEN CiNAYET 
ttlmamaktadır. demıştır kığ. hanım geceyi nan Kemal ve Vortik Efendilerin mu B' aalk .. .. k parmH .. .. Ekonomi 
Hanım kız geçen cuma gece- - Aradı !1"z. k kt p hakemeaine dün ağırcaada clnam den •:....ı ım.ı uz~ o çıkan::;' p k l Maarif idaresi mckte 

bir tamim göndererek im 
teplerinde jimnastik dera· 
tesbit edilen kıyafetin nu 
olmadığını bildirmiştir. 

si akş,am ye~eğinden sonra, or bizde geçirdı, e~eral· ııı ;ne e edil:niıt}r. Dünkü celııede mn-n o._, ::. t:a.= bağ bekçisi orta a 
d 1 ak k

,._ . . b k- ten atarsanız, hız acagız. vekilelri müdafaıılarmı yapmlflanbr. ..__ Aİı lııaldmıda ,.___ 
ta an e ay !i_e ı.:uuesını e .. t ve -sözler idare- Vortik Ef -'- ekili "dafaum- ~-.. ~ 8

".''-:--
lemic hiç kartmadan Bu muraaıa . . ...... v • mu • malıkemesı dün kararma vernuttir. ------

.,, ve ses çı . tabiatile meseleyı tamıkc da miivekkilW- ...-ilik eden fakir Arap Ahmet ıs _ aiu' Up&e p• .. d 15 
bahçeye atlamı~tır: ~nlı~ yı ·.,..;r. Neticede vaziyet j ı lıir adıım olclutuna Ebuziya matba· mahkUnı ediJmittir. ıyasa yuz e 
kapıcı ve bekçılenn gozlerın- sevketJill.,.- · · . .._ yeni intisap ettiiini. makine " • • b ti• d fırl dı 
den uzak bir }"er mtihap ede- ıu suretle tavazzuh etmıştır. taln l1leriD41eo anı.,....ı. kad.r - irtişa davası Anka- nıs e n e a 
rek me~tebin arka taraflarmda. c~==r~~ :~r :::~~:S ::::; =.. 2K'::ı •:r:...m.:ıv: rada görülecek . Dü~ ve evvelki ~ po~ 

Vaziyeti maliyesi fena 
talebe jimnastik dersine 
günkü kryafetile i~rak e 
lecektir. 

Mekteplerin tefti alçak bir bahçe duvarından so- . . . V b' "ddet- ~•--•- .. · edildi"" . ·.ı.. Barat inhiaanndaki :....: •• -.le- fiatlennde şayanı dikkat bir te-
kağ tlaınak .1 k ve sevışmıştır. e ır mu ............. uz-._. gım, ı -_.. ffü' .. "im" ·· B effü' 

a a suretı e açmış- b . k k mektepten kaça- : clia nıaJc.,_ Kemalin ben.etini ta- sine ait evrakı tahkikiyenin müıtan· r~. goru . lllt1;U'· ~ ter . Maarif emini M\lzaffer 
tır, O smıda bir sebepten dola- te~ ~n sı 8

\ buluşmaktadır. · lep etmeaiıw ntınen Vortitin ba iti tiklikçe tetkiki bitmi§ ve kararname yuzde 15 ruspettndedir. Sebebı dün şehrimizdeki bazı m 
yı bu talebe hanım aranmış, fa- ra

0 
u genç e esi g~nçle bu , ., :rıılıuz bat- yapamıyaaiını söyle- yazılDllfbr. Müıtantikliğin, nıeHle- de bu sene çok iyi mahsul veren leri teft'" etmişti e 

kat bulunamamıştır Gece vak- ene cwmı gcc . . . Ge relr ortada bir eiirüm varaa bu cür· de bir kaç maliye memurunun .taka Dörtyol portakallannm ecnebi ı,. r. 
ti, bir kız talebenin. gaybubeti luş~uş ve :ne g:::::::::· E;- /slıklal caddtslnde soyulan MustaJ,, ".':~_:li.yalnız V~'k _olma~ ~ ve.~nın -~m ~ CÖ alıcı bulmuş olmasıdır. Bundan Bir tayin 
mektq> idaresini haklı bir teli- ceY! ~~ ?.1'8 egkteçebe mü;acaat Fahri B. in matazası :'...,. ,!~~~ 1ıer~':ı ':ıep' et- riilmesidiı~~ti·dı:temıoı aalihiyBet lıa-tak bir hafta evvel Dörtyol yüzlük Haber aldıg-ırnıza göre ı' 

dil .. .. .. S tl • tesı gunu m d' Dükk•-- h d ... nın ran wer gı ıa anayw. u 'k şa şunnuştür. aa er geçml§ kad da 0 gencin anne- te '~· "'"" ana tan ezg."."'tar mişlir. clirde evrakın Anluıra müıtantildiiin paket 320-350 kurut ı en 450 rif vekil.eti şube müdür! 
bu hanun bir türlü bulunama· :;ıe~d " ~aşılmaktadır. Zeki Beyde bulunmaktadır. Düldrin Mahkeme lıeyeti icabmı düt~ ce tetkik ve muhakemenin de orada -480 kuruşa çıkmıştır. Bu te- den Tevfik B. müfettiti ur·

1 

mıştır. ~-ı~!j .. ...muı göre, oldukça dardırmatmDü~~~~arad -~~oda albir luzt Vk ortik ve Kemal Ef. l~_i!dimiifolma-tere cereyan etmesi lizım aelecektir. reffü vapur olduğu günlerde da- liğe getirilmiş ve yeni va; 
G ba k b' ııeb pt dola ..... _ ..... - l va • .......,, a _...an cıy ar o o en yaptddarma ı.a-t ..... T"• k Y - f his d'lm kted' 

.ene. ş a ır ~. ~ ınıf güzel olan genç .kızı, bu genç a mobil ile nakleclilmif, toplann kağıt- sına binaen kanunun 308 üncii mad· ur - unan ha azla se l e .ır~ ne başl~~· .. 
yı lise~ ~n ve on bırıncı 8 mak istemektedır. lan bıralnhm§, yalnu: kumaf)ar alın desine tevfikan "" Yatanın ınüdafaan mahkemesi -- Kazanç vergısı Maarıf müfettışı umumi 
talebelenrun arası açıkur. S~. M kte idaresi mesele ile e- mıştır. Çalman qyanın kıymeti uoo na çah§aD bir cenüyetin meufub k · den Ekrem B. Ankaradaki 
smrf tekbesi derhal idareye mu h e . :tli şekilde meşgul ol- ila 2000 lira kadar raddesinde tah- aleyhinde irtikap edllmit olması na- Dü'! muhtelit Türk • Yana':' maJ>. . omısyonu şatmı ilmİal ederek şehri 
racaat ederek bu kum kaçrnış emmıJ' B' tal beni mekt P min edilmektedir. Dükkanda daha zan dikkate almanık her ikilinin bi- k~ toplan~ eheuuwyetıiz Tıcaret odasında kazanç ver- avdet etmiştir. 
olması muhakkak olduğunu ve makta_ ır. ır ~ 

1 
n . :. bir çolı: eşya sirkat edilecekmis fakat rer sene müddetle aiB' hapialerine ve dört clavanm mürafaaaile meısul ol- gisi hakkında tetkikat yapmak- Ankara mektep) · 

imdi ~ ".:ıdaır bir ok defa kaç- ten kaçması v~ e ~ gece?'ı ır 0 sırada da polis ve bekçi düdükleri- kendilerin<!en 150 w lira cezayı nıık· mu§ ve kararlan tefhim edilmek üze. ta olan komisyon cumartesi gü- . • . en .. ~~ 
ş _ Yb'ld'klerin' ç .ı;ylemişler- evde geçinnesı tamık edılecek nin İfidilmeai üzerine hırsızlar firar eli alınmasına karar .vermiflir. re talik olunmuıtur. .. . . ed ktir K . mucıbı memnunıyet goırülr 
tı.gını 1 1 1 mühim bir nokta olarak na- etmiştir. Hırsızların kullaııdıklan o- nu ıç~ ece · ~ısyo- tür. 
dır. alebe hanıınm zarı dikkate alınmışur. to~o~ilin açık renkte olduğu görül- Es' n' af Uagdar B. nwı vergı hakkında yapır ~, .. __________ , 

Mektepten. t. hal' Bu genç hanımm mektepten muştur. IJ.ı k~te. gelen c~vaplar ~ ~di!- Viltigetle 
kaçtığı umumı hır kanaatSabı: çıkarılarırk kız muallim mekte- Şüphe üzerino müstahdeminden mıştir. Komısyon yarmki ıçti- ıı----------ı 
tle iken sabah olmll§tur. b' .. d .1 ". .. 1 k matmazel Sara ile tezgahtar Zeki B Te/ıaüt/l'AIJnlJ lal• nıamda raporunu ikmal etmeğe y • t h 
olup daha derslere ba§olanmak ın~ gon erı ecegı soy cnme - zabıtaca derdest edilmi§tir. Tahki-· Cemiyetlerinin ma- ., Uf#• • • ıp çalışacaktır. önümüzdeki hafta enı a .. 
üzere iken bu talebe çıka gel- tedır. kat devam etmektedir . edeceginl •IJglligor zarfında rapor ikmal edildiği .& i 

1 t p A sarifi azaltılacak Millet Meclisine devamsı:ı:lı- takdirde Oda meclisinde derhal 
Su hi Bey memur Umumi müfettiş- sme aşanın ti- İstanbul ticaret müdürlüğü ğından dolayı meJ:ı:usluktan iıs- ?1~zakere edil~cek ve • doğruca y alovada tahriı 

p ... 1 . ? tiklere namzet naya ziyareti mürakabe hey'e~n.in esnaf cemi kat edilen H~~- - . iktisat vekUetine takdim oluna- devam olunnv( 
mu degı mı ATİNA 4- 1 t p yetlerinin ıslahı ıçın hazırlamak dar B. kendisi- caktır. • ~~ .i 

------ gösterilenler n'n Tevfik,R" t"smeB il başa Hz. ta olduğu rapor pazartesi günü le görüşen ga- Trablus garp kongresı Lalovada tahriri müsaKJsj 
hi c- . 1 uş u • e eraber . d'I · lacakt R ~--=•- fiti 1 .. t>- • ve erazi tahririne devam 

Memurlar kanunen ~e ~ ~e. ANKARA, 5 - Umumi m~- yakında Atinaya gelerek M'. ikmal e .' ı:mş ~ .. ır._ . apor ze~e a~ . ~ya h~·:•n•etı 1 mart 931 
lisine aza oiamayacaklan ıçın ~~•lik Jliyihası yakında mecli- Venizclosa iadei zııy' aret edec •. p.yanı dıkkattır. Murakiplik ce- deki beyan tanhinden ıtıbaren Trablua mhielktelandir. -~~anmlarıntahrire 

· · · ..., .. ,,,. .. egı · tl ah · · h"kmi bulunmuştur· te b' .. o cuzu tam ın 
şehır meclısı - se tevdi edilecektir. Umumi mu haberi Atina mahafili siyasiye- ~ye ~e § sıyetı u ye ve- lsk k. garp ır num~e ~maç- t koruna muamelesi kı 
azasından Da- f ttı' Qlildere tayı' n edileceklerin sinde pek müsait bir intiba uy rilmesıne taraftardır. Bundan - at ~ra mıya karar vermıs ve tıcaret o- !'.1.:.. . t' K h-e ,. an n daha 0 gun da da d · gönd' ·ım· ""'' ıyet etmış ır. aza a 
rülbedayi mü· ' · · leri arasında Devlet Surası dınmştır. başka cemiyetlerin fuzuli mas- · j sına avetıye en ış fi d b 1 .. _ . B ı 1 ısım . . . . • A • im . . A •• bana hem de tir tasarru arın a u unan y 
duru Suphı · tanzimat daıresı reısı Reşat, a- D l raflara bogu aması ıçın kitibı e1graf1a t bl' · • • rin beyannamelerini tahı~ 
in vazi~eti ~- 1 zadan Asnn, An~ara.~alisi Nev- ev ~t ~ura~nda umumilerin ~idi.ıı~, .~tip, !dildi. M.:m:;- • _ !tcaret kongre~ı yetlerine vermişlerdir. • 
kmdaki dediko- zat Beyler olclugu soylenmekte yenı bır daıre hadem~, tahs~ldar gıbı mustalı- fih ben istik- Haydar Bey ı Ticaret odası kongrnı son Çok kl .1 l 
dular d~vam et dir. • • ANKARA, 5 - Devlet Şu- d~enı;ı ~>:~ni zamanda 2--:3 W liflkı bir adamım. Siyasi cels~nde. mı: h~fta müddetle çoc~ u aı e er 
m~tedir. M~~ · 'yeni bütçenin tetkıkıne rasında ikinci bir deavi dairesi ~emıy~t eZı bı;'ı;::ı! hayata veda ettim. zg senelik ~dit e~lmiştı. Mev.~ut meaa- mıktan 
ınaf~ bel~. ı l teşkili hakkındaki layiha dün aç cemıy . memurum. Bayram ertesi te- ilin bu bır haftalık muddet zar- Yeni hıfzissıhha kanunu 
yenın salahı baş anıyor Dahiliye encume" . f dan de bulunmasına ve saır bazı tar- ka"tın<H•-ü 1•5u·yece~- fında hal ve müzakere edilemi- kl .1 1 • 

ru tara ın ıhall l" .. • · u --·· 6'"" çocu u aı e ere muaveneti 
yettar makan10 ANKARA 5 - Bütçe en- kabul edilmM::tir Layiha adi' z ere uzum göııternııştır. Meb'UBluk maaşından mı? yeceği tahmin edilmektedir. Bu tı' d b 1 lacaktır B 
tının kanaatine ' hafta t da -,. · ıye Rapor alikadar mahafilde ali- - tahmin k b' ye e u unu · W 

.. h ka. D "Jbed« :ümeni, gelecek .. or a~ı. ve maliye encümenlerinin kabu k dırınıştır Hayır İstanbul valisi iken al- e nazaraı: ~ngre .ır alelUsul bir istida ile viii} 
gore. er "!e h.aar _arud ·se de 931 bütçesinin tetkikine b_a;ra- !ünden sonra hey'eti umumiye- a uyan • dığım maaş üzerinden... hafta daha temdıt edilecektir. müracaat etmektedirler. ŞU,, 
l:ıelediyenın ımayesın e ı j İlk celsede Maliye .. k edil kti T" De •" 1 T' t • le . . I' Hila1iah k D .. r Mezbaha gibi mül- ~cakur. . , .. d ce muza ere ece r . ..._yiba rsıam ara maaş - ıcare ış rmız nası . mer ongresi ye kadar 6 çocuktan fazla ç 

arn ~cez~, 'da dil n ve be- Vekili, mali vazıyet ve butçe e ya göre devlet şurasına yeniden • - Eh orta .•• Maamafih meb' • . . . sahibi olupta vilayete mür 
hak bütçe ıle 1 re e e . ııon yapılan taaarrufat hakkın- beş aza ile bir reis intihabı icap verilmesi emri aeldi u.ıuktan çok iyi Hila~~er .§Ube5?1ın Beya. edenlerin miktarı 900e baliğ 
Jediyeye merbut bulunan bir da • abat verecektir. etmektedir e . zıt nahiyesı kongreaı bu gece 
müessese değildir. Binaenaleyh ız Fırka kongresi İki d ft d da Bareıııdell evvel maaştan ke- Hasan 8. geldi cuma 20,S Beyazıt ta HiWiah- ımı:..r. tlar d 
Suphi B. in de bel~ m: Halk fırkası vilayet kongresi e er ar !lrasın ~!! oWı dıer~ara ?1üte- Selfinik konferansm• iftirak mer şubesinde aktedil~e~. oldu;ı'.::.ıe, b;vaı:u:: 
ru olmaması ~un~ •• B~ b . 80ll içtimaıııı aktedecek becayış rakiın maaşlannın ı~.~.içın ~ etmİf olan Türk murahhnhır Berberler cemıyeti 1000 i geçeceği tahmin edili 
h_eraber belediye reısmın::;.: tl~giinKü i~timada .büyük ANKARA, 5 - İç.el defter-~ m~becıli~~e ~ hey' eti reisi. Trabz~ meb'usu Beıtıerler. c.emiyetinin . istifa Viliyet istidaları tet~i~ 
tınde bulunan ~tetkik kongreye arzeclilecek dilekle- dan T~ B. C~belibereket gelmıştır. Tevzıaata bir ıkı gii- Hasan B. dün gelmış ve Anka- edeıı heyeti ıdaresi yerine ye- ten ııonra, muavenet ıçın biti 
t~rafın~ bu vazıyet ~ rin eııasatı tesbit olunacaktır. defterdarlıgma tayın ed' ne kadar ba !anacaktır. ra hareket etmi · • niai arın intiha edlecektr. e ahsisat ko caktll'. 
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'lilliy~t Doktorlar ve vergi 
Tevfik Salim pş. neşrettiğimiz 

makaleye cevap veriyor .. 

ALEMDAR SiNEMASI 
I laf tanın 

ı uaıdesl "Millig•t" lir 

>ŞUBAT 1931 
REHANE - Ankara cadde.& 
1 Tel&,..f adrui: Milliyet, t .. 

Namusum için 
Yahuı 

Telefoa numaralarıı 

G k d tt• "' • t kl"f İstanbul Etibba Odasının son u- fakat hakiki olarak bu muaveneti ö- T arihl Sudan Muharebesi 
111 .24311 - 24312 - 24318 

ONE ÜCRETLERi 
Türkiye için Hariç içiıı 
400 kurut 800 kunıt 

enç a ının e ıgı e 1 mumt içtimaında etibbanın kazanç derneğe muktedir olmayan muztarip 
-Fransızcadan-- verg~i meselesi hararetle mevzuu bir insanı geri çevirecek bir hekim 

bahsoldu ve vergiden müşteki olan yoktur. Muhtaçlara yaptığımız bu 
bir çok arkadaşlar, nokte.i nazarlart- müavcnct, ifitimai müavenet işidir, 

Yüzlıin Suda nlı Arap muharibi ile müsıevliler ıii;tnJı 

meydan muharebesini mu•avver kahramanlık filmi 
bı.vük 

750 .. 1400 • lienç adam aldığı bir aylık mayorlardı. nı dermeyan ettiler. Bu meyanda e- ve hidematı ammeden miiduttur. 
•••••• Gündüz 1,3,5,7 gece 9 1-2 da ........ . 

1400 " 270\l " 

!n evrak geri verilmez 
deli ıeçeıı niiıhalar 10 lnmıt 
öıızete n matbaaya ait itleo 
idiriyete müracaat edilir. 

mezuniyeti nasıl geçireceğini Genç adam kendi kendine dü tibbarun vergi vermeınesi icap etti- Mesleğimizin an'anesi, aldığımız ter
evvelden beri düşünmüştü. E- şündü: gine d' ir kuvvetli bir tez ortaya atıl- biye ve memeketimizde henüz içti-
pey zamandan beri beraber ya- - Bir kaç sene evvel biribi- dı. mai muavenet teşkiliitının iptidai bir -
şadığı genç ve güzel biır kadın- rimize tesadüf ettiğimiz zaman Bu t·zi gazeteler natamam bir su- halde olması bu ağır yükü doğrudan 

GLORYA 
rette naklettiler. 3 şubat 1931 tarihli doğruya bizim omuzumuza yükleti

la bundan uzun uzadıya bahset duyduğumuz karşılıklı muhab- "Milliyet .. başmakalcsini bu bahse yor. Biz, hakiki fakirlere karşı bu 
miş, bu bir aylık tatili nasıl ge- betten bahsetmiştik. Bu aşk tahsis etti. Makale sahibi muhte- mecburi hizmeti seve seve ifa ederiz. 
çireceklerini düşünmüşlerdi. O şiddetlendi. Nihayet beraber ya rem dostum Ahmet Şükrü Beyefcn- Arkadaşlarım gibi ben de hayatımda 
zamana kadar beraber yaşayış- şamağa karar verdik. Fakat za- di bu nckt"i nazarı "Doktorların se- bundan bir an şikayet etmedim; Yu
larmda eğer bir saadet varsa bu man geçince. . . d; ei ilmiye ve fikriyelerile telif edi- kadr?

1
akid. ~a_k1 kım1Ian ddda' şbi_kadye1tilma_k-

Yarın akşam saat 9,45 tc 

t .. iz ll&nlarm meı'uliyetinl 2 büyük film takdim ediyor 
etmez. b:ıuc vo STROl IEIM ! ve TALEBi UMU:Vll üz~;ıl!. ·ı~ 

Bugünkü hava 
en fazla harareı 5 en az S dı 
n ruıgtr şimalden ve bava 
kar vı kapalı olacaktır. 

lemeyccek bir iddia .. diye tavsif ve sa ı e eğı , sır ma ı ır e gos
saadete ilave edilecek bir şey Evet.. Genç adam evvelce "vergi gibi her vatandaşın en esaslı ıcrmek için arzettim. Bir an için he
var mıydı? .. Bu sual biirden bi- tahlil etmeğe cesaret edemedi- bir mükellefiyetten kaçınmak için, kimlrrin bu vaziyetten kendilerini tec 
re zihnine geldi. Genç adam ği içindeki boşluğu şimdi gene bundan daha çürük bir sebep göstc- rit ettikl•rini farzedecek olsak. bu 
bundan memnun olmadı. ve daha acı olarak duyuyordu. rilemeyeccğini,. beyan buyuruyor. ! vazifenin kiim.ilen cemiyete intikal 

ve 

BETT\ CO~ IL'SON 

Büyük 

Halkımmn mahbubu 

Mil ton 
Paris'te 10 haftadan beri \IOU· 

Llt-i ROUGE'da gösıerilen 

Hokkabaz ~ E ~ l Y l ~ l ~ l 8 
İçinde hissettiği bir acı değil Acaba karşısındaki kadın ne Bu esas, zannedildiği gibi çürük de-ı etmesi ve cemiyetin daha büyük mas 

ııe bile bir boşluk vardı. , düşünüyordu?... ğildir. raflar denihte ederek, bu işi temin 
B h l' d d · 0 d Hekimlerin vergiden muafiyeti etmesi lazımdır. He~ler cemiye~e 

u boşluğu ta ıl e eme t. a bu boşluğu hissediyor talep etmelerine esas, bu vergiyi faz- ! ka~şı yaı;ıtık~a~ı bu hızmete mukabil, 
Daha doğrusu tahlil etmekten muydu?.. lasilelilen ve bedenen ifa etmekte ol- m;ıkellefıyetını bed~nen yapmıf, cf-

Neden? ŞAHI 
lngillzce sözlü ve şorkılı muazzam 

filminde 

korktu, vaz geçti. Kadına dönerek: malandır Hekimler meslekleri icabr rat srfatile kendilerinin kazanç vergi-
Tatil başladı, bir zamandan- - Hiç bir şey söylemiyor- muhtaç i~sanlara meccanen bakmak si _mükellefiyetinden istisnasını rica 

beri biriktirdiği paralan bu fır, sun.. mecburiyeti maneviyesindedir. Ma-ı1 edıyorlar. . . . 
r gazete karilerine soru- satta sarfetmek liizım geliyor- Dedi. Fakat ondan alelade kalede "Eğer bazı doktorlar vakitle- Kanun, evvelce hekimlerı ".ergı Hami~: Türkçe ve Fransızcı 
iUribirimize raatgelince ne- du Sevd'g" . k d 1 bı'rlı"kte gı' bir cevap alın kt k kt Ka rinin bir kısmını hayra sarfetmeğe nokdıtasınd~nk, seyyar sa~ı~ılakarla bır tu mülcllcmeler film üzerindedir. ~'rın"'zca süzlü filminde 
limizi sıkarız?" . ı ı a ın a - a an or u. - razı olmuşlar da fakir hastaları mec tar • yenı azanç vergısı nununun lı.iiılıı•••••••••••ıııiılilll••••••••••••ll! 

dip yaşayacağı yeri intihap et-
1 
dm bir şey söylemedi. Genç a- . . ' 1 üçüncü maddesinde ise, doktorlar, 

uetenin bu suale verdiği kt d .... d""l N"h . d k tl" .1 b k d c~nl .~e~avı ed_ıyorl?rsa, b~na muka- diş tabipleri, baytarlar, avukatlar, ••••••••••••-
ıı tetkik etmedim. Ben, bu- me e uşun u er. ! ayet nıs j am en ısı e u a ın arasın· ~il but~n. h~ki.mlerı~ vcrgıden mua- mühendisler, mimarlar, eczane sahip- Pek hoş bir cuma geçirmek 

beten ucuz bir yer intihap edip da bir mesafe açıldığım düşün- fıyetlerı gıbı bır t<klıfte bulunmala- 1 . k't'b" dili b"r sırada tutulu-
ıarıa göre cevabını vereyim. h" d kl 1 G"tt"kl ! d"" N"h • kıl • • b' "dd" d ı erı, a ı ıa er, ı şe ır en uza aştı ar. ı ı e- u. ı ayet sormaga cesaret et rı, a ve mantıga sıgar ır ı ıa e- yorlar Arzettigim. noktai nazardan 
iribirimizin canını sıkma- ri yer sakin, tenha bir yerdi. Bu ti: ğildir,. denliyor. İş, ~öl'.I~ değildir., hekimİerin bu muhterem meslekler 
için elini sıkarız... raya gelenler hep isti·rahat için i - Beni artık sevmiyonnu- Muhtaca bakma~, _hekımlı~n esa.sın- erbabına benzemeaikleri kanaatinde-
• l • • da vardır. Bu, bızımen eskı ve cum-' yim ve bunun için fazla tafsilatı zait 

iscer misiniz t 
MELEK sinemasına gidip 

MARCL:li:RITI•: MORENO ve 
SAlNT GRA'llER ıarafından 

tem'il edilen .. apıcı ar cemıyeti geliyordu. sun?.. 1 .. , 1 · · d b" ·d· ı 
Ş h . .. ··ı . d G k d b ece. mut.:tt anane erımız en ırı ır. görürüm. Bu hususta yanılıyorsam 

aktile bir "Ocak temizle- e rın guru tüsim en, mutat enç a rn u suale hayret Fakire bakan, yal?ız hayn:.ya_pmağa ve onlar da bizim gibi iseler, onlaı'ın ş EK ER=· M 
"Ş" .,, . dedikodulardan uzak bulunun- etti. Sonra: razı olan bazı hekımler degıldır. Hrr d .. d""kl . • • b' t k emiyeti" ıni, ırketı mı, . . a gor u erı manevı ızme e mu a· 

ca ikisi karşı karqya geçtikleri - Nasıl, dedi, seni sevme- tabıp, fakıre meccanen bakar ve bu bil "d f 1 1 h •y vardı ki herkesin kaspa "' . b f k" b k h k" d vergı en mua tutuma arı ma zı h f tini görünüz • - zaman biribirlerine söyleyecek mek mi? .. Buna imkan var mı? .. nıs et en "' a ıre a an e ım e ' dild" meş ur -ransız JoUpoR·rNe Af Mö .x 
~evine girer bacaları teftiş ... b 1 dl S . d k" . . bile verginin azami nisbeti olan %12 a ır. ilaveten: FOX ı , Sh 
bir sürü de para alırdı. soz u ama ı ar. d esın .e ı s.aı:ıımıyet _genç a- den fazladır. 1 Vergilerimiz hakkında noktai na- VE'.lllZE.1 OS tarafındın Rumca 

1 Ve kıms. eyle çekı"şmek ı·s· Bir takım yeknasak şeyler- amın dıkkatını celbettı. Sonra n· . k d 1 . . kka zarımız budur. Bizi. cemiyet alelade · dil , ,_ 1 
k d ıgcr ar a aş anm ıçın ra m . .. . . ... . [·rat e en nutu •. den bahsedildi. O zaman ikisi gene a m yalnız seven kadın- .. t k · tte d -T lru kazanç yapan hır tuccar gıbı telakki 8 .. 11 d ıenzllttlı 

yen halk bu adamlara ses f larcl~ görülebilece~ bir hararet g~~ eredce. lvazlı9y3c0 eg~ ım, .Ytak z, etmekte devam ederse, hekimler gün ugun saat e 
·amadan ceremelerini verip de arkctti ki biribirlerine söy- musaa enız c senesıne aı en- d .. h ··u b" h 1 flatle matine 

- Bugiin 

ETUAL SiNEMJSINDJ 
Sinema mc.,·siminin muazzam 

muvaffıkıyıd 

BROIDW 1 l MELODl 
BESSIE LOVE, ANITA PEGE 
ve CHARLES KING tarafından: 
Aynca ZIECFlELDS l'OLLIES 
tamamen renkli me~hur rövfi. 
lilvetcn: 2 kısımlık komik 

• 1 inci mıııne ;aıı 13 te ..1 

leyecek mühim bir şeyleri yok· ve alaka ile yaklaştı: di istatistiğimi arzedeyim: (Bu ista- e1n gune ta aml mdu ena ırbilına ke ••••••••••••ııi [ Sı'nema • T' 
llurlardı La• kı"n haksız pa- İ n • • ı . "k k 1 d 1 · d 1 ge en şeraıt a tın a yaşaya e ıyatro 

· tu. ki genç irin mühim ne ola- - ;:;en dedı benım muhabbe tıstı proto o e terım en a ınmrş- . . d . k" . , 1 -~-~""'!~---------:nnemeye ve her önüne ge- ~ ' • ı tı h t 1 · d 1 .. 1 

1 

ıçın te rıcen es ı ve nceıp anane e- Bugün 
bili..rdi. Gönülden, muhabbetten timden şüphe mi ettin?.. r kvc atst.a a)r,Bıusısmen:eıao rcs erıfı e rini kaybedecek ve daha maddi insan !ı.RTlSTIK sinemasına İs. B. Darülbedayı' 

evine ginnesine tahammül b h • . . . . . . . mu ayye ır. . ay zar ın- 1 ki d B . . flh ki 
l didi ~ s~~ek degıl mı?.. Fakat - J:Iayır .. Fakat bırıbırımıze da kendi muayenehanemde 100,2 has- 0 aca ~r ır.. unun n.e~ıcesı 1 a : gidip temalllerl 

~~~~!~·:;~:ıa~~ mun!~ hıç bın de karşılıklı muhabbet- 1 artık ılk zamanlardaki gibi aşk taya meccanen bakmışrm .. Bu adet, jka he~~m~er mes~eklerın~:ı·~ .. z~_vklı !ı.LBERT PREJEAN ve GlNA 
!erinden hah<:.,rlec"k ~;;? hııla- ve muhabbetten bahsetmiyo- müracaat eden .wuum hasta adedinin 1ve .c~" e .. ah~ tarh~ mkr ve kuvubeydet- l\1/ı."ES'" tsiz «irketi himaye eden ba- ot 29 kil eli B h 1 erının mu ım ır ısmını ay e- I ·' ı 

7 ruz ıo unu teş I! yor. ıı asta arın ki d" 1 k dd' 1 k bü 
iyük şehir amirlerine rağ- ti" kimdir? Ne salahiyetle a- · her birine vasat" 10 dakika hasretmiş c~.k er ır, ah alt ~~- ı ,o a~a en t . · ·~le, kin ve sergüzett •ahnelerl 
mahkemelere kadar gide- partman defterlerini yoklar ve Kadın düşündü: olsam, on ayda 10,020 dakikamı, ya-

1
Yu. ~aradrhı, e e ıç ıma1ı mı.avke?e 'dış: arısında cereyan eden 

- Hakkın var, dedi, fakat . 167 t' . b h t ı rf t . ennın a a uzun sene er pe ıptı aı s y A N 
bu "Ocakçı" !arın ocağına her sene 25 kuruşluk defterleri eg" er sen benı' sevı'yorsan... n_ı d saak~ı Bu ahs a a1ra sa e 1mı- bir halde kalacağı muhakkak olan ı 
dikt'I b' d k ld k 1 2 k k h kkı şıın, eme tır.. u asta ar vasat o-1 1 k . . d d - d d -

. ı er ız e urtu u ... zor a 00 uruşa satma a - - Buna şüphe etme. • norar verselerdi, orta bir hesapla mcıı:ı e etı~ız ~ . oK~ ~nb'" ~~kruya 
ii mal sahiplerinin apartı- nı kimden almıştır? Ve İstanbu O h ld b' art k 3006 lira ederdi. Bana gelen bu has- ' cemıyet go.ı-ece .. tır. ?.cı u~ za-
sahi 1 . . b b' - a e ız ı zevç ve 1 bakın k h"d j rar da, zaten gunden gune ragbetk!-

P en~ .at,, ına ır lun 1.0000 apartıman ve hana 2 zevce gibi olduk.. İlk zamanın ta ara a , ı ematı ammeden- 1 h ki r·· b .. ki . al 
1 Ce t ıktı B 1 · d f 1 d dir, ve bu cemiyetin vazifesidit. Bu rı a~a ~n e m ıgın u ~ erı tın~ 

pıcı ar mıye ı Ç .. u şer ıraya sattıgı e ter er en harareti geçtikten sonra e"er ı da ınkışaf edemeyecek hır hale gel 
iyet hiç kimseden fütur ge- elde ettiği 20000 lira kadar pa- h~"' bı'n'bı'n'mı' . . kg ~~. lirladan cemBiyethnamıtna felra~at mesidir. -
· k anl dol """ zı sevıyorsa ...•• ........., o uyorum. u esap a, ev erın-
ııyen! • apartıın arı a- rayı ne yapar? Ve neden "kapı- Sana bir teklifim var de meccanen baktrğrm ve defterime Memleketimizde henüz necip an'-
reami kayıt defterlerini yok- çılar cemiyeti" apartımanları _ Nedir kabul edi;orum kaydetmediğim fakir hastalar dahil anelerine sadık kalan hekimliği, ce-
ır ... İki gün evvel tanıdığım teftiş eder? Eğer böyle hususi _Artık 'kan koca olarak' • olmadığı gibi, makalede bahis buyu- miyetin neri namına, bu tehlikeler-
ıpartımana bu cemiyetin bir cemiyetlerin bu gibi teftişlerine şamak .. Çünkü sak;n muhayb-a rulan tarzda sırf kendi rizam ile de- den korumak herkesin menfaati ve 

hni d f · ·· k ·· d d .... rühte eylediğim Eyüp Verem Dia- vazifesidir. nuru ge ş e ten gonne musaa e e ersek yarın "Berber bet ancak izdivaçta olabilen bir 
· al sah"b"nd ld • 1 · "' panserinde baktığrm, senevi 500 den Maruzatım, etibbadan vergi alın-

ımı m 1 1 e 0 ugunu er cenuyetı tıraş olup olmadı- şeydir. fazla hasta da rakkamın içinde de- maması lüzumu hakkındaki noktai 
lemişler, dün tekrar gelmiş, ğımIZI, öbür gün kunduracılar ------------ ğildir. Burada meccanen gördüğüm nazardır. Bunun haricinde elyevm a-
.. ~ görememiş, fakat görün- cemiyeti konduralarımızm aya- Devredilecek ihtira beratı iş, ikiye ayrılıyor; birisi, doğrudan Jınmakta olan verginin tarzı tabak-
: kadar gelip gideceği me- ğımızI sıkıp sıkmadığını, bir "lnşaaı ve diğer makutlar ug- doğruya müayenehaneme müracaat kuk ve tarhı hakkında da söylenecek 
·un yapışkanhğından belli... başka gün "Etibba cemiyeti" runda kullanılan ve m ile hal!edile- eden mühtaç hastalardır ki, bunlaıı 1 

pek çok sözlerimiz vardrr. 

Fransızca, seıli, söılü ve şarkılı 
filminde gilrünüz. 

l!Aveıeıı· BÜYÜCÜ ÇIRACI 
ile FLIP KURBAÔA ( görülme
miş cınlı resimler) Bugün ıaaı 

I0.30 dı verilecek roıtlnenln ıı

muml dUhullyesl 35 kuruştur. 

..... llCI 

CHEV~I"' 
Devlet Kuou · 

a1;11 o•91ıw 

rca açıktır. 

Ala yaşından lflfı çocuklu li· 

T1troya lı:ıbul edilmer • 

Ferah sinemada bugün 
Gündna 2 de mııioe gece 8,45 de 

dört buçuk suıllk mütımadi varyeıe. 
=> • d d f l · reddetmek imkanı yqktur, ve rııuaye-
=>U cemıyet ne en e ter en keyfiınizim hoş veya nahoş ol- rek dolduru1an çimento yıbuı alçı eh . k b ld Dr. Tevfik SALIM . -n anem açı kaldıkça u yo a has. •••ııııııııııııııııııııııııııııııııı-... Mııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
le yoklar. Onu da anlatalım. duğunu ister istemez teftişe kal- ve bitumlu mevaı yahuı yağlı harç- talanın olacaktır. İkincisi Eyüp Dis- 1111111111111111111111111111111111ır ~11111111111111111111111111111111111 
cemiyet her sene apartıman' karsa hayat bu aıemm işine ka- ların thzanna dair. isllhat hakkındaki panserinde Ahmet Şükrü Beyefendi- Ekler tiyatrosu EE A~ NA~ H )J o iL u E: 

1 200 kuruş mukabilinde bir nşan cemiyetler yüzünden ta- lcaı için Sinai müdüriyeti umum!- nin baht• buyurdukları tarzda kendi Yunan Opereti _ Revüsü :: :: 
ter satar. Satılan defterin hammülfersa olmasa bile biraz yesinden istihsal edilmiş olan 4 mart arzum ile talip olduğum ve yaptığım O :: •• 

1929 tarih ve 2705 numerolu ihtira meccani hizmettir. Bunu yapmamak, lympia • Kantioti • Riçiardi :i:i E; 
meti 25 kuruştan fazla değil- dağdağalı olur. ve oraya gitmemek elimdedir. Bugün 14,30 ta "Yirmi dam- :;:; SiGORTA ŞI RKE r I b" ·· b' rf d beratı h=1tkında bu kere başkasına --
ve utun ır sene za m a Bazan gazetelerde çıkan ha- Bır' ı"ncı· nevı· hastalardan, arkadaş-1 la Atina", 17 ,30 ta "Kabarenin :;:_ :i 
d f · k 5 - [eraı. voyahut icara verilece,.inden . _ 

e terın anca yapragı an- berleri tahkikat esası yapan ha· • • larunın, ekserisini.n baktıkları basta ! Prensesi", 21,30 ta "Vlamisa" :i:i :: 
. kullanılır, ertesi sene bu zı "Mülkiye müfettitleri" görü- mezk1lr ihtirayı satın almak veya nisbetinin, benimkinden aşag· ı olma- Operet. Cumartesi "Atı"na apaş- •• TOrklye lf Bankası tarafından te~kll edllml,tlr :i· 

isticar eımek arzusunda bulunan :: K Ot · ıı ıı t • 
ter değiştirilmek liizımdır, yorum. Bu zatler bu hususi ce- 1 b 1 y dıg-ına eminim .. Biz, bu nevi hastala- , lan" operet Mme Olympı'a ı'le. :: Yangın • Hayat • Naldlyo • aza • omoo - meı'u Y l 1 :. 

zevatın stan u eni postahane ar· •• d 
ıkü cemiyete para liizım.. miyetlerin halk "ile temaslarına ra bakın_ ağa_ m. inen ı_nec_b_ u_ruz ve bu Pazar 14 30 ta "Bu akşam nı'- :;; mallyo Sigortalarını kabul e er. : kasında .\şir E.fendi kütüphanesi - k • --
La'tı'fe her taraf bo""yle halka ait muameleleri teftiş etseler mecburıyetımız, hatta hu umete kar- 1 " uy· · :: Adres: 4 Uncll Vakti ban lstanlıul :i caddesinde Turkiye H. o. l8·22de şı olan vergi mecburiyetinden daha şan anıyorum 17 ,30 ta ırmı •• 
·ği keser gibi lüzumsuz def- çok meraklı şeylere tesadüf e- mukim vekili il. W. !STOK Efen- kuvvetlidir. Kapısına gelmiş ve ken-1 damla Atina", 21,30 ta "Frını" :: Telefon: letanbul - !13! Telıı;r.ıl: lmtıya' :i 

d FELEK :: 1111111111111111111111111111111 ı ıııı.... ..-ıııııı ıııııı 1111111111t'111111111111 • atan bu "kapıcılar Cemiye-ı erler. rfiv· mıirıcAAt et ·rıeleri. disinden muavenet istemekte olan,· Pazartesi '"Lovitura" Revü. 1111111 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. ""l•tııııııııııı11111111111111111111111 

--

j şim gibi, i~inde imişim gibi gör 1 çınlasın, En doğruyu gören ve 1 tada: ~ -- 1 verdiğinizi söyleyill.:. . j Kendisinden hic bir şey verm 
meye başladım. Bu hayal, bu söyleyen o. oldu!.. - Hayati Bey sizden bir ri- Gene biraz düşündü .. Ben de yor .. Sen de kazanacaksın .. F• 
cazibe. bu tahrik en son bana * * * cam var... düşünmeğe başladım. Kafamın kat, Hayati Bey, senden de b 
da: liıdvan, arabamdan ınışıne Dedim. İlk önceleri nasıl söy içinde o anda adeta bir mahke- şeyleır isteyor!?. 

- Haydi!.. ne kadar üzüldü ise, Hayati de leyeceğimi kestiremeyordum. me kuruldu.. Beni, Şehzadeyi, Durakladım, sustum. Tekne 
Dedirtti ve ka.lktım: gelişine o kadar sevindi. Elle- - Ya reddederse.. Hayatiyi muhakeme ediyordu. ettiler: 
- A abalar hazır mı? .. Bü- rime sarıldı, dizlerime kapan- - Nihayet bana bunu mu tek Şehzadeden sordular: - Niçın susuyorsun? El 

yük t!lra çıkıyoruz... dı, bir aşıktan ziyade sahibine lif edecektiniz?.. - Bu işi niçin yapıyorsun?. altmış bin lirayı alacaksın. F 
* * * şımaran bir fino gibi idi!. . - Hayatımın bahası bile ol- - Bir iki yüz bin lirayı bir kat, o, bunu sana verdinn 

- Hayati ile yalnız kalsalar- bol bir neşe buluyordum. Fa· İlk önce ben Rıdvan Beyle * ~· * sa böyle bir şey yapamam... anda kazanmak için... için, bütün nazırlık şerefi, k 
ı bizim işi halletseler... kat, Şeyh zade Mithat gözleri- bir aırabada idim. Ona: Turu ~anlamıştık. İki elimi Derse deye düşünüyordum. - Belkiyse niçin yaptırıyor- yıldır muhafazasına çalıştı 
Rıdvan Bey de: min içine o kadar çok bakıyor, - Biraz Hayati ile konuşa- birden avcunun içine sıkıştır- Fakat: sun?. vicdanını komisyoncuların, 

~ . . .... 
, . J ·" , \ , , • 

hlt:nı lZZE'T 

- Turda haşhaşa kalsak ta o kadar beni tahrik ediyordu cağım. Haydi sen git, o yam- mış, durmadan yalvarıyordu: - Emredin .. Sizin ricalarınız - Elli, altmış bin lirasını o- tellallarının ayakları altına at 
anımefendiyi biraz sıkıştır- ki, evde Rıdvan Beyin bakışla- ma gelsin. Sonra, gene seni ça- - Beraber yaşayı:.!nn. . . değil, iradeloriniz olur... na vereceğim... cak.. Fakat, senden de eti 
anı!.. rmdan sakladığım on beş bin li ğrnnm. - Beni reddetmeyiniz!.. Deyince cesaretlendim, iki Bana sordular: mahremiyetini, güzelliğini, şe 
Ötekiler de: rahk çek Mithat'ın nazarları Dedim. Pek hoşuna gitmedi, - Karımla bütün münasebe- kelime ile ona kısaca anlattım. - Niçin bu işe tavassut edi-ıvetini isteyecek .. Buna peki d 
-- Ayran elden, su gölden •• altında saklanarak adeta gözle- kıskandı, tacı başından alınan timi kesmek için tamamile ha· Cam cımbızla çolciliyormuş gibi yorsun?... yor musun? .. 
e k;adar gezsek o kadar iyi ... rime batıyor ve aırkasından da bir hükümdar gibi boynunu zırım!.. yüzünü buruştura, buruştura - Elli, altmış bin lira almak Bana açrk açık, diline geld 
Deye her biorisi bir ümide ka- daha üç on beşer bin liralık çe- büktü, fakat itaat etti: - Çocuklarımı ne yapacağı- beni dinledi; biraz düşündü, için... ği gibi söyleyen, kalın, kah 
lıyor, hepsinin kafasından bir kin gölgesini aksettiriyordu!.. - Pekey... mı düşündüm!. yutkundu: Hayatiye yeniden sordular: tok sözlü hakimi, gözlerim 

rzu, bir tahayyüJ geçiyor ve Bir an, bütün bu servet tek Amma, ne tuhaf değil mi?.. - Mektep müdürü ile gittim - Bu işi kim yapmak iste- - Niçin bu dalavereli tekli- de görüyor gibi idim. Araba 
epsi biribirini atlatmak için tek banknotlar halinde gözleri- Beni Hayati Beyin yardımı ile görüştüm. yor?.. fe, peki, diyorsun?.. olduğumu unııtmu!jtum. Bu h 
hinleriniıı içinde bin türlü pa- min önünde dağ gibi yığıldL. tanıdı, şimdi ondan müthiş kıs- - Sizi mes'ut etmeye çalışa- Dedi. Sesi zayıfti, boynu bir- - Belkiysi kazanmak, kendi çın yüzlü, haşin, tok söz ha 
r!ıklı düzenler, tertipler ku- Tamamile daldım, hergün üze- kanıyor. cağım!. . denbire bükülüvermişti: tekliflerimi ona kabul ettirmek me: 
yorlardı!. Onun içindir ki, cine bir o kadarı daha gelen bin - Dağdaki gelir, bağdakini - Sizi~ ?lacağu~l.. - Şimdi onu, bana sorma- için.... 1 - Evet... 
n oturmakta, içmekte, onla- lerce böyle banknot dağının ve' kovar... Ve .. Bu tun bu sozler sıra sı- yın... Ondan sonra tekrar bana Ve va: 
böy'e kıvrım kıvrım kıvran- yüzlerce i~ adamı, komisyon- Dedikleri işte tam budur. 

1

1ra devam edip gidiyordu. Onu Dedim, ilave ettim: döndüler: 1 - Hayır. 
ı akta daha fazla zevk, daha cu ba~run h:ıyalini yanında imi Zavallı Nii~etin kulakları, dinledim, dinledim ve bir n ':- - Siz, ilk önce bana karar - Şehzade para kazanacak .. (Bitmedi) 
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f Beynelmilel ( Version ) 

Şu günlerde bazı sinemalac-ımllküs ve fena tesir vecmekte
da beynelmilel (Version) iırıni dir. Filn)lerin seyirciler üzerin
altmda bir takım filmler geçi- deki tesirlerini yakından tetkik 
yor. Beynelmilel Ve·rsiondan eden birr gazeteci sıfatile sine
maksat şudur. Film esasen her ma müdürlerinin nazarı dikkat ' 
hangi bir lisanda sözlü ve şar- lerini derhal bu mesele üzerin~ 
kılı olarak çekilmiştir. Fakat celbederiz. Eğer halkı sinema
sözlü yerlerin söz kısmı kaldın dan soğutmamak ve kendi sine 
!arak yerine muzika ikame o- malarmı da -velev ki muvak
lunmuş, fakat şarkı ve gürültü kat olsun- körletmek isteml
~ısmı bırakılmıştır. Böyle bir yorlarsa İıu tarzda sözü kırpıl
fılm seyrederken insanların mış filmleri geçirmekten vaz 
sözlerini işitmezsiniz, amma iç g~sinler. Ne söylediğini anla
lerinden biri çalgı, yahut şarkı rnadığı halde, insan karşısında 

1 
söylerse onu işitirsiniz. . . ~inin sesini işitmeyi: işi~eme 

İşte filmlerin bu şekildeki ge her .za~an tercıh edıyor. 
1 nevilerine (beynelmilel Ver- Kaldı kı; agızdan çıkan sesdir 
sion) diyorlar. Gilya bir filmin ki; sözlil filme can vermiştir. 
lisanı herkes tarafından anla- Avusturya'da 
şılmadığı için söz kısmını kal- (Willy Fritsh) (Lillian Har 
drmıak ona beynelmilel bir kıy vey) ve (Henry Rühmann) ın 
met veriyor. Halbuki sarahaten yaptıkları "Cürmü meşhut,, fil. 
söylemek isteriz ki; bu nevi minin Almanca kopyası "Ber
filmler sessiz filmden de aşağı lin,, de çok büyük bir muvaffa
bir tesir yaı:ımakta ve insana kıyet kazanmaktadır. 

" Şeltırim .. filminden 

' :'!.ın ·rl.'\al: b ::ırtıcr ,, fl .. i!. ! .• l. ı 
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Muamele . . 23,000 Lira Kolonati geliyor Firar eden mahkum yakalanmadı Belediyede VergJSI Gaz depoları 

~ Vergı-.-h-a ... k_k .. ı<n>+d-a--h-a-zırlanan Şurayı devlet ı"kra- (BaŞJ birinci sayfada) (Başı birinci sayfada) ~ı~a~e1:y~a;"~~~m!ı~~ğ~~ee~~~~ Şehrimizde gaz deposu açmak 
U iptmai esasları hakkında konfe nızı dinledik~ Bu hey'et :ı:ulüm- vişlikte a]akaları bulunduğu hakkın- ve işletmek hakkı belediyeye a-

ı 
mİyenİn İstir rans veırdirmelidir. le iş görmek maksadile teşek- da vicdani kanaati temine 01edar ola ittir. Şimdiki halde yalnız Cu-

yenİ kanun proiesi - Genç ve binnisfe olğan oyun- kül etmiş bir hey'et değildir. Bu cak de~ere tesadüf ~di~~diğinden bukludaki gaz deposu belediye 
J dadını kararlaşbrdı cu. l.ann ayrı a_y_ rı !kadrolara tef- he_ y'etin elinde b_ı_·r kita.~ı. adalet beraetlenne karar verılmiştir. af . . . 

f\NKARA, 5 (Milliyet) -ımusaddak bir sureti orjinal fa- rıkı ~ ~a gore çalıştırılması bır de vatanın gosterdiğı ve ya- iKiNCi CELSE tar mdan ıdare edılmektedır. 
~mele vergisi hakkında ha- turannı aslı ve ya gümrükten ANKA_ RA,. 5 -. .ne. vlet Şu- da en mühim işlerden biridir. pılmasıııı emir ve talep ettig·i İkinci celse Eskiıchlrlilerin, Mut-- Bu~dan b~Ş'~a. Beyko_zda Umur 

1 

M 1 -'-' d lana talip kariyesinden olup dünkü muha y:erınde bır ıkı hususı depo var 
'.nan kamın projesinin met- musaddak sureti beyannameye rası a ıye U<Ure~ı u_n top. - Antrenör meselesini bu haf- bir vazife vardır. Biz bir taraf- keme esnasında abdestin prtlarmı dır. 
ıdur: raptolunur. rak, munzam kesırlerı tevhit ka 1 ta salı günki spor sahifemizde tan sizin mukadderatuuzı düşü- g_us!Un şartıaı:ru .. or~ıcu bozan §eyle- Bu depolar ;htiyaca kafi de
~rinci madde - Türkiye da Sckiz!nci madde : Sigorta şir ~~una müs_teııi:den ?'apılan t~ esaslı bil' surette yazacağız. nürken diğer taraftan da vata- n ve teyemmumu bilmeyen geyh aa- ğildir Bunu nazarı dikkate a
ıde A) sınai müesseselerde ketle.ri ıle bankalar ve banker- silatın maarıf hiss~sınde~ r_nalı- GALATASARAYLILAR BiR nın hitabesini dinlçmek mecbu- d;;nEr!::'~~e ~i!ö~ı;.,.::~:ı:;:;;: lan b;lediye yeni depolar tesis 
J edilen maddeler kıymetle- ler. bır ay zarlıııda yap~ş ol- Y~ memurlarının yu:de bır ıkra- SÜRPRiZ HAZIRLADI riyetindeyiz. Yoksa hükUmet ~üdafaalan dinlendi. Maznunlar dün etmek üzere bir grupla mümıkc 
;zerinden B) ecnebi me~e- ~~arı mu~~t do~aY,~ile ~- , mıye ~alar~dogru ~lut ol- Sarı _ Kırmızılar, spor merak bizi buraya size zulm etmek i- kü muhakemede verdikleri ifadeler- reye giırişmiş ve mukavelenin 
.erden imal edilip TiJI:kıye: ı ~ı ı,1;1'_'.:_'.: gı vd~ d~n ~a aıdt 1 ma:y_ac~gmDı tc:

1 
ve muzba ~ lılarma sürpriz yapmağı sever- çin getirmemiştir. Biz burada den ba§ka bir ıey söylemediler. Mü- esaslarını tanzim etmeğe başla-

thal edile.n madd~!~r, ıthali vergı mU<...uı on or uncu nıa e~ştır. ev et jurası unun ler. Bu onların dayanaınadı:kla- vatana ve millete hiyaııet eden· teakiben karar tefhim edilmiştir .Bu mıştır. 
;eakip iktisap. ettıgı ~et dede. :y_adzılıftm';15l'dddak mkuamelke d~ırr:ı1 olmayacagı kararını ver- rı azizlik taraflarıdır. leri ayıracak masum ve zalim karara nazaran; H d .. d b uk 
,üzerinde C) bılümum sıgor- vergısı e enn en çı arara mıştır. B' .. kal . . haf .... olanları tefrik edeceö-iz Masum 1 - Mehmet adık Efendi tekkesini ava un e OZ 
. . · la b rt · 'ha t ·· B · dah'li '·"l ır gun ecıyı oyna .... - b' • ar.k bulundurduğundan ve camide • 
iırketlerının, banka rm, an e .. esı ayın m ye onuncu gu- .. u vazıl:'ette ı ye ve .... e- Iar; atesi gün mühim bir maç olanlar adalete mazhar olur. Va niliritlerinin ziyaretini kabul ettiğin- geçti 
!.erin yapmış old_uklan m~a- ~:ı:;kşam~~ ka~~ me_nsup ~:- ~ııı _noktaı nazarı k~b~V: ~a- arifesinde takımlarını söyle- tana hiyaneti tebeyyün edenler den dolaY, hareketine uygun olan tek Havalardaki bozukluk dün 
le dol;tyısile pnm, ko~~ an varı. at .' ~esınce ır liyenın hattı hareketı e - me%ler. de layık olduğu cezayı görür." kelerin seddine. dair kil;11':'nun bi~nci de devam etti. Dün de, sabah-
'• faiz iskonto ve acyo gıbı beY:ı1111~e ~e bil<lırmek mec· miş oluyor· Bu zevk Galatasaraya bir ki- demiş ve kararı tefhim etmiştir. :~d~~~~3~ev!;'ı:,,~:;,1'~ti=:::·ü~ ~n ak~ama kadar s~n hafif 
i ne nanı !l: ol~~ ?!sun al- bunyetmdedirler. Bu karar bugün to~l~cak şinin itiyadı ile aşılanmıştır. KARARLAR ay müddetle hapis ve elli lira ağrr bır ya~.ş oldu.. ~andilli rasat-
ları me~~glar uzennden bu iTiRAZ o~ :ı;>evlet ~urası hey eb umu Ynsuf Ziya ·Beyin sır seven Bu karara nazaran tekkeler para cezası vermeğe, hanesının verdiğı malOmata na 
~~ ~ucıbınce muamele ver- Dokuzwıcu madde : İthalat mıyesıncc müzakere olunacak- tabiatinqen kulübün heyeti u- ve zaviyelerin seddine dair olan 2 - Mehmet Emin ile kara Muata zaran dün hararet der:ccesi en 
1 ı~tifa olun

1
ur: . dd mevadma ait olup altıncı mad- tır. . . . . - mumiye_sine bir esrar engizlik kanunun hilafına olarak nakşi- fa da Mehmet Sadığın kanuna muha çok 5 ve en az 3 derece otmuş-

·.s~ısııalar: kincı ma e - dede uıczkfır beyannamelerde Hey'etı umumıy_e~ aym ka- sinmiştir. bendi t'arikinin tamim ve inici- lif hareketlerini bildikleri halde hü: tur. Yag· an yağmunm miktarı 
- d zıl ddeler ve mu k bul ta d ki k kuv kfımete haber vermemek auretile vazı . . . . agı aya· 1 ma • • münderiç kıymetlerin doğrulu- rarı. ~ . ~e s 1 

.• ço . - Bu sefere mahsus, itiyadımız şafı için faaliyette bulunmak ve fclerinde ihmal ve terahi gösterdikle- 4 mılimitredir. 
'.eleler muamele vergımndaı ğuna varidat memurluğunca vetli bır ihtımal dahilindedır. hilafına, hazırladığımız sürpri- bu uğurda gizli teşkilat yapmak tinden Türk ceza kanununun 230un Geceleri hava fevkalade bu-
ıstesnadır: kanaat hasıl olmadığı takdirde Bu takd.rd~ yalm~ .İstanbul zi üşa edeceğim: ve kezalik kanunun memnuiye- cu maddesinin birinci fıkrasına tev- lanık, sisli olmaktadır. Sis şi-
A) Devlet inhisarı altında ithal edilmek istenilen mevad- defterda~ hır ~n ıle alık~ Bugün iki senedir sakat ol- ti hilafına mezkur tarikata in- fikan ve ellişer lira ağır para cezası malden gelmektedir. 

lunan maddeleri imal ve it- dın vergisi hakkında 13 üncü nularak taksım edılen Z3000 kü- duğundan oynayamayan beki tisapla dervişlik yapmaktan vermelerine ve tevkif edildikleri ta- Hava bugün de aynı vaziyet
i dolayısile, B) metre mmab- madde mucibince munamele i- sur. • lrianı17 para~ alanlardan Mehmet Nazif G. S. m Stanbul maznunu aleyhim olan Hendek rihten itibaren mevkuf kaldı~an te devam edecektir. Hafif sulu 

k kı t · · Aflı d dı liimn el yor Ancak k' müddetin, para cezaSJnın beher lirası • . 
ı ( ... ) liradan yu arı yme - fa olunmakla beraber ıhblii ıstır a g .ı • spora kaırşı es ı mevkiinde oy- reji dairesi muhasebecisi Ahmet için bir gün hesabilc cezayı nalrliden kar yagması muhtemeldir. 
ü şark halıları (ithal dolayı- olan kıymet farkına isabet eden istirdat muame~e~ı ~aaşlann ııayacaktır. . Zıya ayni mahalden Hafız Ab- mahsubunun icrasını mütebaki paı:a Rasathane, şimdilik kışın mü 
!e) C) el ile imal olunan halı, vergi teminata rapten malın her ay dörtte bin kesilerek ya- BU SABAHKi SOKAK durrahınan Tevfik çavuş Hoca cezasının tahsil edilmesine ve başka Iayim geçmekte olduğunu ve 
:cade ve kilimler bunların nee gümrükten çıkarılmasına mü- pılacağı için tabüdir ki aylarca KOŞUSU Osman ~re kadın ve ' terzi sebeple mevkuf olmadıkları takdirde şiıd.detli bir kışında varit olma-
~de kullanılmağa mahsus il- saade edilir. Bu gibi ahvalde sürecektir. Bugün Galatasaray kulübün- Pehliv~n Mehmet efendiler :1-- •alıve~esine ve al'.'ıca 230 kunı'§ dığmı söylemektedir. 

. . likl . (' 1 k • kd' . b . d ba 1 caık üh' • bi . dd' masanfı muhakeme ile sekaen kL1ruş K d . d k' f "k' e, erıs ve argaç ıp en ıma ıymetın ta ırı eyanr..amenın Şe k p en ş aya ' m ım r ya- tekkeler ve zaviyelerın se ıne . . .. h d ke dilerinden ara enız e ı ırtuıa su u-
. ) D) k ( . al . .•. . . 'b Mahmut v et aşa l k ıstıntaa artının a n bulm ıJayısıle şe er ım ve verıldıgı tarıhten ıtl aren on rış yapı aca tır. dair olan kanunun mer'iyet ta- seyyanen tahsiline hüküm edilmiş- net uştur . 

. ·lal dolayısile) E) gümrük i~- gün zarfında ticaret odasınca vapuru Bir aydır hazırlanan bu ko- .rihinden evvel tarikate intisap tir. Resim sergisi 
i.Jat tarife kanunile ve y_a sa~ bulunmayan mahallerde beledi- Malım Şevket a vapuru şu ahali t~afından merakla bek ederek Şeyh Esatla temas pey- . Karar te~ edildi!rtı;,n so~~ Re- .. 

1 5 
, 

1 
s·rr •. M .. _ 

\nunlarla gümrük resmınden yelerce müntahap ve muhallef _ut paş . lenmektedıır. d ttikl . · tekkelerin ıs bunlara hıtaben: Hukilmetı cumhu Guze an at er ı tgı u 
'uafolan maddeler (ithal dola- üç kişilik ehli vukufa tevdi oluı Kadradecdruzdken kazson nsefboe~: Bir c;ok seyirci hususi otomo s:cı~ :ı~t:!kıpyın~evletin emni rialyefnedin ~~eli 'd!:~!ı~\u~::;:,~ dindan'yetisnddie~B: R~sim şu.b~ssi 2az3al-

·ı ) ( .. "k ith !At tan'fe hli kuf 'h ·ı ·n av et er en ae b'IJ 1 k 1 • k' v ' ere ıne ı e sın a eyın sergısı - -sı e , gumru a a nur, e vu ı tı a r muame b ta- ı ere oşucu an ··a ıp etme- yetine muarrat ve fesadı tebey- duğu Türk milletinin refahına, saade . .. .. 
ınumuı muci~ince husu~i.mu~ lenir:. tevdii tarihinde~ i~baren p~t~~ş, v:apur ~:;1 bir ğe h<1;Z1rlanmıştr. . . yün eden ve nakşibendi tarikatı tine çalıştığını söylem;ş ve mili~ ve cumartesı gun~ saat IS te açı-
'nelelere tabı tutulmak ıbbarı ongun zarfında karar ıttıha7. ve m'.~ ıçın Sıııop B "dd t Ellı beş koşucunun ıştırak e- b k 'niıı merkezi addedilen dini vıu:ifeler etrafında bazı nasıhat lacaktır. Dııhulil'.e yo~ur, _ 
1 gümrük resmi teminata rap- Varidat idaresine tahriren bildir- muddet kalmıştır. u mu e deceği bu yanşm hareketi saat şe e esı h cd b 1 !erde bulunmuştur._. . Arzu edenlerın teşriflen .... 
·dilen maddelere ait muamele meğe mecburdtll'. Ehli vukuf kar"?ı zarfında vapurda bulunan ve . 11 de Galatasaray b.'lllübünden Şeyh Esatla mu aber e uhu un- Üçüncü celse: Fılı?elı olup 96 se- Bir Alman hırsızı tevkıf 
· . . h 1 d . retle tıq giin urfmda alakadar mal ııahi-ı Rizeden yükletilmiş olan man- .1 i . masmdan ve fakat bu m ave- nesinden beri Ödeınışte oturmakta d" d" 
~rgilen akkın a aynı su _ bine veya vekiline veya komisyoncu dalinalar üriimüştür. Bu yüz- ven eceKtı<f. renin başka bir maksada müste- olan Hüseyin oğlu Ömerin. muh~ke- e ıl 1 
iuamele olunur) İ) sefaretha suna tahriren tebliğ olunmakla ben i c; r f tl . vüksel- ~oşucular ~raınvay yolunu nit olmayıp mahza müptela ol- mesi yapılmıştır. Maznun üadesınde Alman zabıtasının İstanbul 
'elerle siyasi memurlara ve ~- her bir sureti de mahallinin en büyük d~n _manda ına ıa en · taL.-ıben Babıalıye tkadar gele- d • ruh' hastalığı fenni ve tıb- kendisinin Bektaşi olduğunu, fakat li "d' . t' müracaatı 
. zevata ait olup gümri'ık tarıfe mal memuruna gönderilir. Ehli vu- mıştır · cekler ve aynı yoldan G. S. klü !1gu . 1 

•• • • müridi bulunmadığım ve Nuru?s~a- ~o ~ mu IT?-Y~ ıne . b' 
:anunile veya sair kanunlarla kuf ~~na gerek mükellef gerek Roket tabancaları biine avdet edeceklerdir. ?' ':'esaıte m~_ı:acaatle ;edavısıne niye imamı Hafız Sadık .Efendı~ı ta- uze~e ş~hr!-~de btr ecne ı 
.. "k . <l f t' en bü,,;i.k mal memuru tarafından M.. b 1. B 'k kl"b·- ihtımam ettıgı halde ıfakat bu- mmadığını beyan etınıştır. Aynı za- tevkıf edılmıştır . 
. umru . resmın e;ı ~ua ı~e ı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün Tahlsiye idaresinin Avrupa- .. usa a '_ayı eşı taş ~ u- Iamadığmdan çanınaçar bu ru- manda okur yazar olmadığım ifade Bu adam " Karo! Pol Villi 
·a~ul edıle~ eşya .ı!halat drtil~ 2-) :zarfmda itiraz edebilir. itiraz mahal· dan sipariş ederek getirttiği ro- nun kazan:nası muhtemeldır · hi marazın şifapezir olması için ettikten sonra diğer bir suale ceva- Şiskin, isminde biridir. Kendi-
0ısıle .. ve mute~abılıyet s.a e linin en b~yük m~l.kiye m~uru_nun ket tabancalarmm tecrübeleri ı Maamaf~h. Kur~uluşun meş- maneviyatın kuvvetine istinat etmek ben_ be~~ş_iliğin har!ci. koluna men- si Alm~n bankalarından birinin 
•) mukerrer sıgorta muanıele- veya tevkil edecegı zatın nyaseti al· . affak'yetl neticelenmiştir hur Panakısı Beşıktaş çocukla- c'hetini tercih istirarmda kaldığından subıyetinı ıfade etmıştır. dar d B k dan z'mme 

· · 1 · hnd hir' b- "k mal muv 1 e · hl'' ı· · · · ' M .. t takıb "dd · umumi iddia vezne ı ır an a ı ~ri, H) hayat sıgorta pnm en, a ı en uyu memlll'llnca İd . J'man dahilinde ya- rının te ır:e ı ırakıplenndendır. ve bu &cbeplc Şeyh Esadın manevi u e en mu eı. dd' d . · . k İstanbula 
1 .. kellef ve mahalli teklif ü- diğeri Ticaret Odasında ve bulunmı- arenın. ı .. . F K kutsi etinden müstefit olabilmek smı serdetmiş, tekkelerın se ınc ~- tıne para geçırere 
.. u .. . _ .. 's _ yan mahallerde belediyelerce intihap pacağı tesısatın mubayaası ı- • · k Y dile kö künü ziyarette bulun- ir kanunun birinci maddesine tevfı- kaçmıştır. 
ıunc~ madde. · Sı!'a~ muesse e ol?nur zevattan mürekkep i~ ko- çin Avrupada~i b~r .~irketle o- T b _ B . ;::ğ:u ve ı:uhabere ettiğini ikrar kan cı:zas;~ veril_mesini istı:mişti_r. Karol Pol Villi Şiskin Beyoğ 
er, sıgort~ şııık.~tl~rı, baı;kala_:, nmyonu tarafından on be§ gun ,....... lan muhaberesı hiısnu suretle ra zon eyazıt. şosesı e !emesinden ve tekkelerin ilgasın- Heyetı hakime mudafaaıınu dınled!-1' lunda bir pansiyonda yakalana-
~ankerler ıle Turkıyeye ttha_l~t fında tetkik ve kat'ı karara raptolu- devam etmektedir. mukavelesı d~n sonra tarikatle olan alakasını te? son_r~ ~üzaekr.e odasına çekil- rak adli e e teslim edilmiştir. 
a hulunanlar muamele vergısı- nur. . d . k tl • • , k d'-" . b an etmesine rağmen mış ve ılrincı toplanmada kararı tef- . Y Y • . fınd 
ti vennekle miikelleftirler. Dör Madde 11 - Maddede yazılı mu- Yakın hır ~aman a şıır e e tetkik edılıyor k:~dıi~:n bC: vadideki faaliyetine him etmiştir. Bu karara nazaran v~k- Müddeı wnumılik taı;a an 
"n Ü madde . Sınai müessese- oadclak muamele defterini tutıoJda. uyuşularak hır :nukavelename ANKARA 5 _ Ankara ve berdevam olduğu tarikat mesaili hak tile Bektaşiliğe .bile~ek bilmeyer_k.~- lazım gelen muamele ıkmal e• 
~u. c . ·. . . n ve muamele!~ bu deftere doğru 1 yagılmasr ve tesısatın satın a- . ' . kında kendisine muhtelif mahaller- tisap eden ve şımdı bu bektaşıhgm dildikten s0I1ra mahfuzen Al-
1erın, sıgorta, şırketlennın, ban olarak g-ô•dikleri halde beyanname lmması b-·'-lenmektedir cıvarmın asfalt yollan ile Trab- ktu 1 1 . b t rilrat canlı •ahidi olarak sakalından ve saçı kedi ..... -ektır' 

b k 1 · ı -,.-- = · · E B . den me p ar ge mesı ve u a • . . manyaya sev ......, . 
r:al~U: ~e an er erın mu~me e vermiyenlerl<; muame~eleriai. musa~- , • • zon- .r~urum - ayazıt tr'.l°sıt mensubinini yekdiğerinc tanıtmak su nın örülmesindeı: ba~ka. b~ şeyı .k:'1 . • • .h . 
r'ergısı ımal ve mu~el~run y~- dak defterle"'?e eksık geçırenlenn Etibba haysıyet dıvanı şosesının inşası hakkındaki mu retile bu şebeke arasında bir tesanüt may~n ve bu tar~~~ ınkışafı. ıçın Bır zabıt ınti ar etti 
,Jıidığı kazanın vandat ıdaresın veya_ d~erlennde yazılı muamele .ve Etibba odası haysiyet divanı kavele ve teferrüatı hususunda ve ahenk teminine, mensup olduğu kendi mın:akası dahllınde bfakalıyc;tte Evvelki ak"am saat 17 de mü 
· . h lA l · ·de vergı mikdarlarını beyannarrlerın- . . A .. 1 N f A 'k . 'h . · · ret ve faali- bulunmadıgı o mmtakada e taşı na " 
r-e ıt a at muame e ~e~gısı de eksik göıterenlerin veyahut. mu- dün Ali paşanın riyasetınde top Maliye vekaletı ı e a Ia veka- tarı atın ı yas: ıçın g:_?".. b 1 mile bir kimsenin bulunmaması dola lazim Hasan Bey ağzına taban 
tergiye tabi maddelerın ıthal e- ... ddak muamele vergisi defteri tut- lanmıştır. !etinin noktai nazarları dün Şu- Y~~e ~ul~n?urı ve ultar~n m~~k~~· yısile sabit olmasından beraet etmiş- ca sıkmak suretile intihar et-
"ld··· "mrük idaresinin bu- ı · · · D l M ı· N f d · mueyyıt ırtıcaı cereyan · M · .... Al · .. ı-l"ı ıgı gu . · . . mıyan arın vergılerı \'arıdat memur- rayı ev et a ıye ve a ıa aı- . 1 E köy köşküne ve şeyhi tır. ahkeme cumartesı gunu aşe- miştir. Hasan Beyın mupte a 
lunduğu kaza varıdat ıda~e~ı!'- luğunc: kuyu~ ve v~saik üzeı-inden meğe mecburdurlar. ı resi tarafından tetkik edilmiş- ~i:. a~Siltr~fendiye karşı beslediği hirlilerin muhakemesine başhyacak- olduğu dahili bir hastalıktan 
,ce ta~h.ve _taha.kkuk_ e~tırılır - 0.'1adıfı .~dırde re.:en '::j~k et- Madde 15 _ 14 üncü madde_de ya1tir. BugüI'Jerde Hey'eti Umu- muhabbet ve merbutiyetini gösterd~~ 7'.ozANDAN MENEMENE müteessi·ren canına kıydığı an-
Yergının nısbeu, beşıncı mad- ::'"' ere 1

1 ~:;'ı,";::~ ı e .1~1 g 0 u~ur zılı muamele vergisi defterlerim" ev- •I mi ye de görüşülecektir. ğinden ve şeyh Esadm sakalanın u- Ô I laşılmaktaclır. Tahkikata de-
~le: Verginin nisbeti sınai mü- ,:iik-:;:ı~: 'ı':bliğ t~::'.ı:' :.:!;~ rakı müsbitelerile birlikte il_<i. sene Aldığım malUmata göre na- zerinde bulu~a~ ve ~una karşı mez G NDER LE~LER vam edilmektedir. 
·esseseler için altıncı madde mu b .. za.-fı d d 1 dl müddetle mohafazası mecburıdır. Mal f r d . . . t tlci kfır sakalın bır nışaneı muhabbet ol- Adana, 4 - Bugun Kozan- .. b h "'dd . • 

_. '. · · k · ob eı gun .. n a '." ruzuncu "'." j li c miifettisleri ve vaz;fedar maliyel ıa ve m~ ıye ıı:re~ın.ın e. - mak üzere muska gibi yanında taşı - d buraya 31 erkekle bir kadın Dun sa a mu eı unı~ı 
c~?ınce tayın. edıl~n ıymetrı: c!e~e. yazılı ıtıraz komısy~nu nezdı.n- n?:.murları defterleri ve evrakı möa-ı katı Maliye Vekaletının hazıne- dığını beyan eylemesinden dolayı ha· an .. kke bir kafile eldi muavini Şeref ve Kolordu ha-

1yuzde altısı ıthalat n;ıe_vaddı ı- de ıtirazak hakkı vka,d;r;. ltırazvko~ı~-ı biıeleı1n.i tetkik" salahiyettar ve mü- nin menfaati lehine olarak der- reketinc tevafuk eden ceza kanunll- dBan 
1
mureb' Ph. mun" 'tlgen'dı' · kimi Cemil Beyler, tahkikatle 

· 7 ·ne· madde mucıbınce ta- vonu ar2TT at ıuır. ergının . b . .. .. dd · · b. · · f k un ar ır şey ın r çın ı ı , . . . . . · ' kcllefler de bunları ıbraza mec ur- me 'an edilen noktaı nazarının nun 163 •mru ma esının ırıncı ı . . . . me . ul olmuşlardır. 
ı 1 · 

1yin edilen kıyme'tin keza yüzde t~•ılı ~n 1hm.nc:ı ma~~e 1-; ;;.,ııa'ldudar. Bu mecburiyetlere riayet et-ık~ J''n" 'ntaç etmiştir Maa rasına tevfikan bir sene müddetle a- ve gızlı ıçtıma yapıyorlar~~- G"~glh •• l • 
'altıesı sigorta şirketleri, banka muessese ere "!gorta ıır et. erı D• miyenler hakkında sulh malıkemele- a u u u ı . . . - ğır hapse, Mevkuflar Menemene gonde u ane musamere erı 
1 v bankerler i in birincin ka ve h;ın?erle?" h~r_ ay çın t.abak-, rince elli liradan ihi yüz liraya kadaı· I mafih bu mesele'!1n. ehemm:ye- 2 - Hafız Abdurrahman Efen<li- rildiler. Gülhane hastahanesinin se-

t 
ı 
ı 

1 
.. 
r 
\ 

ar e . . ç kuk ettırdıklerı vergının ertesı ayını ~ kd' h"k:molu r 1 tine binanen hey etı umumıye- nin dahi yukarda zikir ve tafsil edl- fRARl MAHKÜM ŞİDDET . . . 
. ı:ı~.dde -~~ıcı~ı~ce alx:ıan meba- nihayet on be!in? gün~ akşamına cc:~~;ea 16' _u Bu ka:~~la uhdeleri de a rıca münakaşa edilece -i len ef'ali işlediği kendisinin Rac;a- F nelık müsar_n~re~ennın a~~~.c~sı 
· Jı~ı_n yuzae ıki btıçugudtır. Ver kadar ~~ ~dıgına tediye olunma-, ne mevdu vazifeleri müddetleri :r.ar.lümi{ edilmektedir. Hey'eti u~ za~ ~ymda Şeyh Esadıı: köşkünde _LE AR~~IYOR _ §':'batın sekiz~ncı pazar gunu ı-
gının tahakkuku. Altıncı mad- 11 mecbu.ıdu. 'fmda ifa etmeyenler hakkında Türk . M r V k'l ti . daıreı mahsusunda teravı namazları- İzmır, 5 (Mıllıyet? Ev~el nikat edecektir. 

'de: Sınai müesseseler imal et- 14 üncü mad~e.de yazılı musaddak :ceza kanunu mucibince takibat yapı-:mumı?'ece aıye_ ~~~- nın nı ~~ırd_ığını söyle~cs~ ~e bu .. tari- ki _~n Menemend~. ı~am edıle- . .•. . . . •. . 
tikleri mevaddan her ay içinde mu.~e deftenru tu.tup ta muamel.e ı lır. n?ktaı n~arı ~svıp c gı tak kat~'..' ı?-lrişafını .te~m ısın. koşkten cegı sırada sehpa on~den ~~- kabıldıgı ihtimalme gore takıp 

. tı. . suretle müesse- lerinı bu deft ... e dogru olarak geçı- Madde 17 -Ehli vukuf ile memur dırde vazıyet şoyle olacaktır. aldıgı ılham daıresmde faahyc~e g~- çan Bozalanlı Hüseyın henuz edeceği üç istikamet var. 
sadş v~brya saırdil 1 . . ftnlerden beyaıuımııeıini vaktinde ohmJan komisyon azalarına verile- Trabzon. Erzurum - Baya- çerek fesadı tahakkuk eden tankatm akalanmamıştır Maamafih fi ş·· al d ·ru p...... ce---ı.-
se en ı aç e en erın nevı ve · 1 _L_.__ - • b d .. Mal" v k"I . kd' . ih il b 1 d - h'tten Y · un e og ..,..., ınouw • . . venJUf o sun wm&atn vergıyı a ma cek uuet ıye e a elince ta ır zıt şosesini yapacak olan müte- yası suret e u un ugu mu ı • . . . .. . d .. .. "ld.. • tzm· arka .il""'-• da 
miktarları le kryınetlerını ve de de ıösterilen müddetten sonra ...e olunur. ·ı . .. da b. , devletin emniyetini ihlal edecek lıare ~~~ın ızı uz~n e yur~?. U• dogru ır, Ş uve.•" 
tahakkuk eden vergileri mübey renlerin vergileri aradan geçen fazla Macide 18 _ Bu kanunda yazılı ahhıt. her uç ay ır n_ı.~allı katta hallfı teşvik ettiğfoden ve şeyh· gu cıhetle sag ve yahut olu ola Manisa yolu mevcuttur. 

1 

yin bir beyannameyi ertesi a- :zannının her ay ~e kusuru için yüz. vergi aslı ile misil. zamları ~b·~~ em 1 ?eledıyelerdcn .. mevad?ı. ıptıd~- Esa~ oğlu Mehmet A;li Efendi ile j r'.'1t yak~lanması~a anbean in- İzmir yol~ işle~ mütemadi 
m nihayet onuncu günü ak:o;a- de on zamla tahsıl olunur. val kanununa tevfıkan tab11l edılir. ıye rnuamele ucretlerını, fıat bu koşkle alakadar Behice Hanım ta• tızar edılmektediF. yen otomobiller ile doludur. 

~ına kadar mensup oldukıa'rı . ~adde ~2 - 10 uncu ~de.mu- Madde 19 -21Mayıı1927 tari~: mazbatalannı alacak ve bu fiat ra!ından gelen mektuplan ~aznun E- F1RAR1 İÇiN YÜRÜTÜLEN Manisa yolu ise bozuk, tenha, 
. . . . cıbınce re sen tahakkuk ettirilllllf .,. li ve 1039 numaral• muamele vergısı 1 ınazbatalan üzerinde kendisine mme Hruma okumak •uretile rabıta MINLER 'stik . d bil bütün 9• 

varıdat ıdaresıne tevdıe m~c- lan verailere itim edilmemi ae iti- kanunile 8 _ 3 _ 1928 tarihli " : . . . . . teınin ettiği okunan mektuplar miln- T AH . Foça 1 ameti e 1 1 

burdurlar. Vergiye matrah ıt- raz müddetinin hitamını ve~ ._ 408 nuinaralı muamele vergisi kanu- 1 ihal~ e~Jen 1!1şaat bcdellerının dericatuuJan ve kendisinin ikrarların H"ıiseyin Kubilay mektebı ar şı:zdK' . . 
tihat edilecek kıymetler mües- dilmit.., itira:t komisyonunun kara- nunun 3 üncü m;oddeıinin tehirine taksıtle? verılecek f~t. ~ele dan anlıı.şıld~ğın~a.n ~unun da mez: kasında karanlık içinde kaybol Malrkfun bir defa tehırdeıı 
seseden satılmıs mevat için sa- rmı müteakip 'bir misli nmmile tah- mabal olınadığma. air ..e 25 - 3 -,· ücretlenle mevaddı ıptidaıye kllr ma~denın b~cı fıkras~a te~ı duğu zaman evvela biraz iler- çıktıktan sonra bu yollardan bi 
tış kıymeti diger mahallere ail olunur. , 1928 tarihli ve 435 numaralı mna- fiatlerindeki tenezzül miktarla- kan tayın ~.ıWl'.'.n b~r .s~ne agır hapıs de, sağda ve solda yol kenarla- rine atdmış, yahut ta bu yollar· 

. . . . .. Madde 13 - lthal8t etya•ına ait mele vergisi kanununun 1 inci mad- ha • · h hına g 'ril cezasının curmun hını dramda 18 ya- d b' kı kenarlar dl 
sevke~ılmış ol~lar ıçın m~e&- muhakkak vergi baııb temiııabna[ desinin tef'sirne dair ve 25-5--1929 ·rı . zınenın esa eçı e- şım bitirip 21 yaşını ikmal etmediği rını kapl~yarı çaiıI:ırı~ :ıırasına ~ ır ~ . . ın • 

ı sesenın ~ulun~ugu ma~~ pıya- rapten iiç miiaavi taklitte ve üç ayda tarihli ve 505 numııralı muamele ver- cektır · • • anla~dığında~ 56_ mcı ı_nadde muc:_i- saklandıgı zannedilmıştı. y~kselen_ ~epecıklere ıltıca et 
sasındakt rayıc kıymetıdır. miieccelen istifa ed.ikbilir. Bu takdiri gisi kanununun 1 inci maddesine da- SefarethaneJ~nn tamır bince altıda bır bıttenzil 10 ay agır Fakat çalılıklar arandı. En mış olabılır • 

.. 

Yedinci madde : İthalat mad de ilk tala:sit mal gümrükten çıkanl-i ir ve 25 - 5 - 1929 tarihli ve 506 h ti eleri hapse, . . küçük bir iz bile bulunamadı. Fakat bu ilticagahlaı:ın keıı· 
el el eri gürruiik ambarından ve- dıkt"?. b!" •Y. sonr_a tahsil. olun~~·1 nu~lı ?'uamel~ . ver~si kan~nu- ru sa Y . 3 :-: Tevfık ç_:ıvuşun da ~vesıı:ı- o zanıar, mahkfunun, önüne disini bir kaç saatten fazla bll' 

ant epodan çı'c:.;ınlmazdan Vergmnı tayın edilen taksıtlerde o- nun 1 ınc:ı madesmın mukerrer sıgo.- Bazı sefarethaneler taınıre de zikir yapıldıgı hakkındaki şayıa t adüf eden bir eve atılamış rındııramayacağı muhakkaktır . 
ya r · dememekte tekerrürü görülen mükel talara şümulü olmadığına dair ve 14- 'h · .. di '-ıeri zarna b ve bazen mevlfıtlerde aşka gelerek es . ' . . h'-.,_ f' rı-
evvel ithalat erbabı veya bunlar lef! b' dah tecil .. d . il 12 1929 tar.hl. 150 raI ı tıyaç goste·r "' n e- t - h kk d ki 'dd. b't 1 ve görülmemış olması ve ya- Fılhaıkika ma ... umun ıra . ere ır a musaa esı ver - - ı ı ve numa ı mu- l d' b 1 . tamirat r h ti- çoş ugu a ın a ı ıa sa ı oma- .. . .. • . . . ıJ(• 
namına harekete mezun vekille mez. Ddmzuncu madde mucihincel amele vergisi kanununun 3 üncü e ıye şu e e~ı. u sa dığından ve şeyh Esat taraiından is- hut hemşenlerınden burada otu nı muteakip ş.ehır haneme ç 
ri veya komisyoncu ta;afından vaki itiraz neticesinde verilecek ka-j maddesinin 1 inci fırlrasımn tefsirine yesi vennek ıçıı: merkeze mü- tihbu edilmiş olan bu ço§kunluğun ranlarm evlerine girmiş olabi- mamış olması düşüncesile _şc·. 
al.1kadar varidat idaresine bir rar mükellefin aleyhine oluna \'ergi dair meclis ve tehir kararları5-4·930 racaat etmektedırler. Badema men'i hususundaki şeyh Esadm oğlu leceği hatırlandı. Taharriyat bir etrafında muhafaza terubıı_ 
beyannaır,~ verilir. Bu beyan- tarhı derhal ve defate~ ~ıil olunur.!' tarib_li, ve 1578 num~~~ muamel.e sefarethane bin<ı:la~m~ veril~- tarafında~ Hafız Abdurrahman Ef~n yapıldı. Bir netice elde edilme- tI alındığı gibi, şehirden çıkJJll~ 
namede esyanın nev'i mahi•ıeti I _ Mad~ekl4tl-;- baSınakı 

1
mueuebselerle v~rgısıd!<"I. nundu~ukan 3 uncu m8-a6-dd19es3ı0- cek ruhsatiyelenn ıstızan edıl- dı vab'Jtasıle ya~ılank"mf_ek~P.1 Tde~!~k di. olması da düşünülerek ihtiyırf 

. .: . • • sıgorta ıır e erı n a ar ve angerı nın ta ı ıne aır nun ve eden do 'rodan do' a u- savuşun tecrımme a ı goru me ıgın . • . l .1 . oJ.<t8 
e_vsafı OrJın_al fatur~dakı k~yme 1 ıer her sene Kanunusani iptidasmdal tarihli ve 1698 numaralı mua,mcle m g. . ~y ş den ve Pehlivan' Mehmedin de Şeyh Bu sırada yol. kenarında ~~- edebilecegı yol ann ı erı n r· 
tı, eşyanın ıthal edılmek ıste- tecdit edilmek iizere alikadar vari-ı vergisi kanununun 3 üncii maddesi- belerce verılmesı teblıg olun- Esadı ziy. aret etmesi bir maksadı mah buçlan ele geçtı, o sırada gun larma telgrafa, telefonla hahe. 
nildiği gümrükten çıkarılması- dat idarelerinden musaddak bir veya ne zeyil yapılmasına dair kanun ıe muştur, susa müstenit olmayıp Erenköyü:ıde- ağarmağa başladığı cihetle izi ler gönderilerek devriyeler çı 
na kadar ihtiyar olunan bilu- lüzuı;n~na gör_e mütea~dit mu~el~ı 1~ - 6 -~30 tar.ihl'. ve 576 ~~- Balıklara etiket ki_ pehlivaı:. ~den. a!a~ağınm tahsili takip edildi ve firad'inin ağlebi kartılmıştır. . 11 ıhum masa·rif ve resimler ve ta- verg111 deft~ tubna~ ve bınocı ra.ı konsolide edilmış ~·~er muvan- B 1 k • had b 1 kJ - ~ın Erenkoyune gıttı~ı zan;ıan . va~- ihtimal kasaba haricine kaçtığı Dağ kısımlarına gelince: S 
' _ ,, "f . . madde mucıbince vergı mevzuurnl dalından muamele vergm alınmıyaca a. ı. çııarm. e~~ .~ 1 a tın g<:ı;. olmasından köşkteki. .mısafır ' l 1~ ·uk aınurlıl• 
h~J.ku~ _eden .~er~ı, m~ reda~ıle dahil olan mevat vo muanıelit ve bun ğına dair tefsir karaı~ mülgadır. 

1 

rını ısım ve fıatlerını gosteren hanecfe de mecburen misafir kaldığı! anla3ılmıştır. ı:a an evve a sog , ' ç ı]sıı· 
gosterılır,. Gumruk ıdaresıne !ar içn tahakkuk ettirecekleri vergiyi Madde 20 - Bu kanun 1 Haziran etiket lcrlesatınaları beledivece hakkında kanaat hasıl olduğundan ve ÜÇ iSTiKAMET karlıdır, barmılmaz, barın 
verilen ithalat beyannamesinin bu defterlere günü ıiinüae kaydet• 1931 tarihinden mutebc"'lfr. ka·rarlaştırılmıştır:r Osman Efendi ile Emine Hanım da Hav<ludun şehir haricine çı- bile taharriye başlanmı§tır 
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Beyenname ve Defter 
Tanare cemiyeti tarafından Ecnebi ın~r.1lc'· ;tb re 

• · No. 51121, 51123, ~1127 ı 

i POLYDOR 
tabettirllen lhhar hüviyet urakalan, 
beyannameler v: deft~rler, Tayyare 
cemiyeti vlltyet ,.. fcau şubelerindt 
n piyango glfelerinde sttılmaktıdır. 

gi(:cn tücca ,· v .! 
seyya'1lara 

~ 
• Plllklarını arayınız. 

Haliç iskelelerinde mazbut ve 
mahfuz 10 adcı kayin sandal küreği 
ile 8 adet çam 2 adet kayın keres
ıeıi \'e 2 kalemde 650 kilo mahlOı 
kômlir ve 2 adet çam sereni ve 90 
adet çam kercııesl 12-2·931 per· 
şembe gUnil ihale edilmek ıızere 
müzayideye konulmuştur. izahat al
mak isteyen ııllplerln orman müdü
riyetine ı·e yevmimezkiırdı d• saat 
üçte Defterdarlık hir, 3sındaki ihale 
lı:omiıyon ıı:ıa müracaaı crlemelerl 

Ban~s Ko11ınarçi1 a'. ı 
1ta1yana 

Serm:ıve3i 7ı1J,')J), '))) 
(lhtiyıt ak•;,Hİ: 

580,0JJ,0)) Lir J') 

Trave:ıı~> (Slff\ ı ı 
çeklııri) '.4l1~ 

epOS U: llcyoğfo: Tünel B•t4 AVUSTURYA pazan ı D Sirkeci: POLYDOR pazarı 

.... ••••••••a•••••••••••• 
Pazarlıkla marangoz tezgahı 

mübayaası Liret, fran'c, İn~liı lirıı. 
veya doları fr:ı:ı{ ohın'' 
satılan bu çekler saye~rı~ ı 
nereye gitseniı p:ır:ınm k~· 

\ıı derıiF. cicarct mektebi mudiırluğunde llllm•c•111/zln lı•ll•dllmiı 
ı•kll \lektcp f.ıhrika:<ı i~irı 4 ;ıdet yerli malı marııııgoı te1.gArıı 8-2• 

ı.ı ı tarihin~ :ıı ,adif p:ızar ı_:ünü sa·ıt 14 ce mu 1ı:ıv:ı:ı edileceknr. 
Daruraı:eze ıni.ıdirivetiııden mali eınniyetla ta,ır V<l lıa~ k ·· ()rt·ıl·öy cadde 'l :: ıpleriıı dı',ıt ve evsafını ö!(rcnme - uzrc ' . 

Kıy• - zaman isterseniz düny nn >ı' I·· kAi, nıe 1-t, 'ıe ve pazarlığa i~tirak cdccckkrin lsrn.nbul 

k u.-:ıdl miıc,s.:;cler ınubaseheciliğine tfdiyc edecekleri cemınatı 
.1 - • t. nı ·z~ilrda mek-

1!50 Kılın kı»ele h 
150 ince er tarafınci-ı, ı:;elıirdd, otd· 

Ayal • !erde, vapuriarda, trenler.la P' ıakk:ıte makbuzuııu hamı en yevm ve saa ı c · 
~~ ~~~01• 'idaia bu çekleri en küçük telliy.ıt t.:ııcc ıııiıteşekkil mubayaat komisyonuna müracaatları. 
Adet Hayatım zehrolurdu , çın nakit rnakamınJl kJl.ı-Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 

ı Seyyar jandarına kıtaan ihtiyacı için sekiz yilx sek!eo iÇ ıdec 
,,. v voıı velensesi k ıp•fı zsrf usulile bilmünılr.ası sınn ılı nacaknr. 

100 Meşin egec Bromur.ıl komprimdcri olmasaydı! ylıkla istimal ııdehilir!İlliı. 
Balada nev'iv •müfredatı muharrer s· iri · Travellers r,.kleri lı:ık·.·ı,, ayakkabı malzemesinin 17 tubıt 931 ın enm gerginmi? Bromuraıı .•• UykusumıuyamJ "" '" 

salı .~ünü .. •ut on üçte kapalı zarf Bromural ! ... Bir bardllc su içerisinde alınan bu ıaranıa ııahibindaıı haşk:ı kimseni11 
usulıle munıkasısı icra edllecelr.tlr. ilaç gergin sinirleri teskin eder. kulnaamayacağı bir şekilJı 

2 - Milnai:uının ihale>i 26-2-9:11 tarihine müsadlf perşembe l(ÜOI 

•ıaı 14 de vapılıcıkıır. rır 
·' Nii.:nu:•r, ebaı, evıaf şartnamesi Jandarma lmaltthınesinden v: ır. Şutnamesi 'eçblle talip olacakların , tertip ve ihta~ rdilrn:etir. 

'üzd• vedi buçult ilk ıemlnar akçe- udwlgshaf n R.h Al ' 
.ı !:asına talip olanlar ıeminaıı muvakkıu alr.çı" ve teklll mc tup· 

mü , .. 1 nın Bromural'ı çeyrek asırdanberl hallan aradı fluaibl:.ı Nlmt!Clll9iz -~cı:eyc mürocııları iltn o unur. h •ı ı !erile ,·evın ve vakti munveninde • e a. ., manya)KnollA.-0.Kumpan~ ı -Dr. A • Kufi el 
lırıle beraber lır.al!thaneye gelmeleri ilin olunur. 

" ve eryerde muhtaç oldufu bir ilaçtır. 
~ \illKZAü~: HIRADERLER •ı 

\'APURLARI 1 
Soldan sağa ve yukordan aıağı 1 Uzun mliddet ---!! 10 ve 20 komprlmellk tOpler içerisindedir. Cil~ Frengt. Beltollukluğıı vo 

SEYRISEF Af N 1 - Drmir ip (33). th.tiyar < 3 >·/ı ~·ıçıhrda dinlenll'i~ fevkal!de I P.~--Bll•!i-•~!!imlm;nıı:m•-•--!!İ.!!ml-.. 1111!! 1 ıdemı iktidar muayene ve elektrik 

K IRAD!,:NIZ i\!UNTAZAM 
VI': l.l 1KS POST.ASI 

Sadık zade 
,·.1:,nnı p gilnü 

ı-; Suhat azar akşamı 
saat 18 de Sirkeci rıhtımın· 

dıtn hareketle dojtru Zongııl· 
dak, İnelıolıı, Ayancık, Sam· 
ıın, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Sürmene ve Rize i~kelerlne 
azimet vea) nı iskelelere ugra 
yarak avdet edecektir. 

Vllk, yolcu lç!n Sirkecide 
.'ıhymenet hanındaki acenta· 
lıaneaine müracaat. 

T. iıt : 2134 

SOÇETA IT:\L YANA 
Dl SERVIST MARITIMI 

.ISUNZIONE 
vapuru ;- şı.lıat 

C!.ln1.:trtcgi (Na~ 

polı, ;\larsilya 

ve Cerııl\'a) ya 

gıucccktir. 

'\TLANTID vapuru 7 şubııc 

Cumnıtesl (N&poli, Mars!lya ve 

Cenova) ya gid~cekcir. 

Tl·:ıtt::SA SKIAFl:'l'O vapuru 

ı 4 ~ubat cıını:ırtcsi ( Napoli, 
:\i:tr;ily:ı ve Cenova ) ya gide· 

cektir. 

Tıı!sllAt için Ga!atada merkez 

rıhtım hanında umum! aeante· 

sine mUracaat . Tel: Beyoğlu 

77 ı • 772 ve ya Beyoğlunda 
Pcrapalas altında Natta Nasyo· 

nal Türkiş tur! t acenalye 

Telefon BeyoP;lu 3599 ve Y" 

l'okatlıyan kar~ısında beynelmile 

Yataklı vsgun kumpanyasıua 
TeL Beyoğlu 2.330 ve yahut 

lstanbulda J::minönilnde lzmr 
'Okağında 8 Numarada acente 
vek!llne mUracaat. 

Tel. lstanbul 776 

• Ufak (J). 1 8~f~K4D k D ı t D e il ı tedavlhanesl Karakby Hörek~i fımıı ---~- -- 2 _Bir göz rengi (3). Bir insa-. 4 ft2 ıeıuı ev e emıryo arı &ırasınds 'o. 34 
Merkez ac<:ı:a:•ı Gnlatı küprü nı~ me~I~r~nbazogneltuird(if)i.işSa(;~ıNzo(ta3)(.2)1 . U 1J . ;::-;;-;;;-:;;~::-:-::--==-:=-::-:---

Başı H. 2~r,2 Şube Acentesi: .,__ u - ,- 1.:: Dr HQRHQRUN' 
Sirkeci Mirhürdtozade hanı 1 4-Küstah(4) ravsıyc ederiz. Gılıtı-Beyamı ı•daresı• ı•ıa-nları • 1 
2Hf> s _ Pcnçerc örtüsü (5). Bir şark !'okak 35 ve 3< Cilt , zUhrevr ve bevliye 
lzmı·r SL·ı· r'at !JOStası vilayetimiz (3)3. I t b 1 1 Tedavihıne,i;Beyoğl• Tolcııtiıyan •anı· D lekesi (2) Valide (3) san u cra dairesl itiraz mer· ... M , 

6 - uman · Haydarpa~a demiryollan maga1.a miidurhiğünden: "" ektep sokak No. 35 muıycnı ((\ımhıırı}·et) rnpuru 8 7 _ Mü•teri kazanmak için baş· ciinden: h . ~-
"O j G 1 c kasından daha ucuz vrrmek (7). il. No: 930-Soı--ı İdaremiz için alınacak (58) kalem malzemenin pazarlıgı 9. ( J. er gıin • .. um kadar Tel B.0. sı :!i sub.ıc ııazar 1 ~ ... 'a 

8 
n 

8 
s _Zade (3). (' ı "~I 'h' .. d'f · .. · · k 1 k D S } -

• ·• atıda Karı kövünde kemon- .,., tarı ıne musa ı p:ızartcsı gunu ıcra ·ı ınaca ıır. •• S nhtımından kllkarak lzmlr'e 
9 

- İtriyat <
7» keş kara Mustafa pa;. ITIJhallesinin Taliplerin yevmi mezkôrda saat 9 dan 11,30 kadar tahriren r. u eyman ırrı gı.decck \'e per;cmhe ;ab!hı I ıo - Hicap (2). Dem (3)3. h 

1 · ı ı _Islaklık (3) Sahibi İffet (7) .r•ççı ve ı·oyıoda ra<lJc,ind< 1.din Eiat vermeleri. Nümuııc nrilmesi icap eden malzemenin numunesi Dahil! hamlıklar. Alemdar ~1~. •./!;f!l"!ıi'llıeiCcc;;l:l:itllirİı. -----••llii -.•mBA"TERIYOLOG _ dl ·~:7•9• 11 
Ne lari mural:kam beraber olmadıkça t:klifin nazarı dikbte alınmayacağı il~n Oİllnur. bat Yordu. Cumadan nıudı htrgun 

• ,. " iJ.;kdnlwıı hisse arlor• h"lunın Ah-NAiM VAPUR LAR! Dr. IHSAN SAMI 2 den sonrL meı ~azım, Mel met ~'ı:rdi, Mehmet --;--7""'.~:---------
[z mir-Mersin Bakteriyoloji laboratuvar Tırık. Ali Şefik, beylerle Torun lsranbul 4 üncü icra Memuılu-

Liıks ve siir'at postası l'ı un lr.an ıahlilrltt, Frengi ne>k· 0~ 111 :'ltikolaki erendinin flllıal ika· ıundan: 

ADANA ,upuru t~l nazarından (Vaserman teamülü) mctgAhı ıııeçhul olmakla yevmi Tamamını (3831) lira lı.ıyoıet 
. şu

1

>atıı kan küreyvarı sayılması, tifo ve ısıt· mıırara.ı o!u ~.;).931 tarihinde takdJr edilen Ta"'" ıaşında K!tıp 
9 p t • g!hü mı lıastalıklan reşhbl,idrar, balgam saat 11 de f1tanlıui ıcra itiraz mer· Sinan mahılleol 1 t uyu sokı~ndı 

UOCU azar esı akşamı cerahati kazurat ve SU tahlillb, ciinde bulunmaliıklan \C.0 bir vrkll 3 gu" ndt> eski ~ yeni 5,7 /'< lu nıaa bahçe 
Ültra mlkrosko?i ile frengi ıran .. d d '-! · .,,. bir bap han enim tamımı 

12
_
3

.
931 

Sirkeci rıhtımından hareketle sı ması, hu•usı aşılar ıstihr.m. • gon erme i~ <rl ıakdırdc şeılkt.ri o· l • ;;ı 
( Çanakkale, lzmir, Küllük , 1 Oivınyolunda Sultın 'Vlabınuu olan Ayşe :;;aziye hanım ile Hayriirı· lŞ en .~ tarihine müsadıf perşemb• gunli 

türb••i No. 189 Telefon Is. 981 nu n Il•dimönnas Beylerin Avni Derece derece 0~· öğleden sonra saat 13 buçuktan 16 T• Bodrum , Fechlye , Ancalya b .., L-da ı b 
1 eye ol., horçlarıııdan doloyı sarış ""' r stan u 4 ilncU icra memıır-Alai"e ve Mersine azimet ve K•dıköy Sür••)-• Sineması t · beyazlabr. luğuııda 11ıılıcalctır. , , arzının ta) ıni cihetine gidileceğini 

avdet edecektir. Çünkü Seni Seviyorum mnbenın işlıu da\'cılvc varakası Kolynos'un muzadı Sacış şartnımtsl l-3-931 tarihinde 
Tafsil At için Galata gümrüğü ( Kolen Mour) tarafındın sesli, mumalleshim lıek!Jrındı ilAııen teb taaffün k(Jpfl/fıi, kuru dtnnbaneye talllı: olllOacaktır. Artırma 

karşısında, Site Franşez hanında sözlü, şarkılı ilheten 2 kısım ıwmedi. liıt olunur efendlnı. fırçasının kendine mah· Odncldir. Eıı fulı ararının Ustilnde 

12 numarada umumi acentalı· sus teknl"i say,sinde bıralr.ılıcıkar, Anırmayı iştirak ıçı·a 1< a ıbul dördUncCI icra memur· 6 ' ttzd d 
"ınıı müracaat. Telefon Beyo!(lu ı- ~·- J dişleri hiç bozmaksızın J e J• 1 ıemtnaı alcçesl IAzımdır. 
" luğund.n: f t b 1 b I d • · Allkwrlan ı ı 1041 S an U e e iyesi Ve daha be'Yaı kılarak ıı yen cra ve lflb b-Oroıdıb"k ticarethane inin Yor- u 119 

1 1 t · ı 0 nanun uncu maddesine göre dan Terzi oğlu zimmetindeki alı· İ an arı emız er. temlr.I hareket etmeleri lüzumu ile Aydın demir yolları cağından dolayı mohcuz Galatad4 ---- -..._ bllcümlo milterd:!m belediye evlcaf 
. • Kemaııke, mahallesinde Şeftali soka· lstaııhul Belediyesinden: Sırarmı~ dişler bilriln ıevlmfiligi doldurur. Ve bürün sararmış tabakayı borçlınnın alıcıyı alı olacağı ve 

müdiriyeti umumıyesm• ğındı atik ve cedit 34 numaralı mu. Belediye zabıtası talimatname- izale eder. Be;az dişler is& teshir .izale eder. Kuru fırçının kıllan dJşler daba fazlı malOmıt almak isteyen 
den: kaddema nrsa clyevm bir bap hane sinin 383 lincii maddesinin eder. Böyle iken yine dişler bakım· ıralarının ve bo luklarının temizlen· !erin 930.397 dosya numaraslle me 

ile Galarada Jlliıeyyct zade mahalle Simitler hakkındaki ( 2) nci fık· sız bırakıldı~ından sırı bir tabaka mesl için gayet milsalttir. Bu erin• murfyedınlze nıllracıaılan icap ede 
lzmir Aydın dcmiryolu hisse- re sOkağrnda atik 30,32 oıakhıp c lle kaplanını tır. Bu tahaka, dlşlere lendlrlcl köpük, bütiln nrımıış ta· ccğl 114n olunur. 

daran ılel:lde oltı ayda yüt. kırk dit ;12 numaralı hcdudu bir tar:ırı ıasının ( beheri 45 gram vez. fena bir manzara verdiği gibi tıit ün- baka üze~lnde icrayı tesir ederek 
altıncı ıçtinıaı umumlsiııi martın Diınomn diğer ıarafı Fogan vere- ninde olarak 22 adedi bir kilo den ve yemek artıklarından lekelen- tamamen temlzlor ve bUtün dq ara· ln•cöl kazut dahilinde Domaniç 1 

· 'b ) . miş ve renkslt bir hal kesbederler. lannı yıkar. Bütün mikroptan ltllf Nahiyesinde Dere çarş•mbı orma-b . · "sadı'f salı günü •esi nrkuı Emine 1 hıtne hanım ıtı ar olunur oureundı: tadili 
otuz ırıne mu • Kolynos, bu fena ıabakıyı hldınr. ve ağızdaki hımızın dtfedtr. Tam nındıo Senevi 3326 M3 ı Saat 14.,"0 ı nndı·o'da Oltl Bro- ve Feridun bey handori ve cephesi ve 3 üncü fıkra:ı n ta"yı ile y sant'm m'ı'·tarındı Kol 

0 
ü . rfı da lı lı çam eşçarı 

,, ~ u ' arım ı ~ yn • ç gün zı o Kolynosu tecrflbe at etme •artfle ı·e · 1 Şeftali sokağı ile mahdut alettahmin • vırm sene 
ad Sereene 100 numarada kllin 85 arşın üzerine mebni ayrı ayn 4 üncü fıkranın 3 Uncü yerine diş macunu kurıı bir fırça üzerine ediniz. D:şlerinizl bembeyaz lcılıcü: mftddetle 66520 MS Çam eşcıırı 
Winchescer Hou>e te inikat ede· iki hane iken birblrlslnln mer· ikame edildijl;i ve susamlı Si- konarılıağızı ılındıkrı hemen blltllıı ve ağızda temiz ve serin bir lezzet 11-1·931 tarikinden itibaren bir tf 

mitlerin beher adedine (öO pa- ağızı muzadı taaffün bir köpiik Ilı bırakacaktır. müddetle ve kapalı zarf usulile vo 
er.,; ilftn olunur. diven ve medhıli kaldırılarak her Umumr deposu R FARAGGI beher Metre mlk'ıbı 30• ........ b • 

"' iki · in zemini dükkln hail k ı ra azami fiat yazolundu"'u iJAn : • ' " ~u .... 
Ru:mamei miizakerat bervec· sın . ne a P " Yeni Volto Han lstanbul deli esas ile müzayedeye vaır: olun 

hi atidir: n birinci katta bir ·mcdhal açılarak olunur. muştur. Müzayede ıı-~-93I "1'Hm 
1 _ H~y'eti Jdare raporu, 2. yekd terine ittisal ettlrllen bodrumu * * * ba gUnil sut ıs de Buru ormu 

1 ,.e yekpare totumbtlı lı:a.yuyu ve Beykoz b~lediıe müdiirf!i. mlldürlyetinde olacatıır. Talip olın-1930 senesi kAnunuevve ga-
1 

ır.· ,.. 
1 zemin limen .,menıo ve k11men günden: Paşabııhçesiııdt· incir arın valıd muıyenlnde 5071! lira 

Yesine kadar olan hesabatın. mermer döşeli pzlno ve mutbalc k . h 15 lı:ııruf teminatı muYakkıta ne 
öyiinde Nazmıye anıma alt 

lstaubul mahkemeı uliye GçUııcfl 
bukuk dairesinden: 

tetkiki, 3 - Şirker nlzamnamesı mahalli ve zemini mermer her ilci lhrluı ve lktldan mall ,.esail:inl havı 
1 d . k · ı dh 1 k bahçe dıvarının bermucibi ke- • 

1 
mucibince istifa e ıp te rar ın- hanen n mı ı 11mının merdiven ınedup a lıoınisyonu malı5usuna, 
tlhapları için namıetlıklerinl ilzerlnde sap;ir hlr oda birinci katta şif kat ve inşası kapalı zarf tırtname n mulc&Yeleaamufoi rör· • 
vazeden heyeti idare azasından haneler! yekdiğcrlne birleştiren bir usulile münakasaya nzedUmiş JST ANBUL V YET melr. üteyenlerindı Ankarıda onııı" Galaı4dt kuledıbi Allıttıe. hı· 

nında mukim Aron Nesim SIN 
efendi tararından ayni hanede mu· 
kim madam Klar• aleyWne ikame 
cytedi{tl boşanma çıvısını mllıaalUk 
•rzuhal sureti mum:tlleybanın Ame
rikaya firar ettiği ı·e balen ikamet• 
Uhi meçhul bulıınduğu ferhlle iade 
kılınmış re mumaileyhaya rebllt 
•dilememiş olduğundan H. U. M.K, 
nun 141 ind maddesine revfıbn 
arzuhal suretinin 114ııen tebliği ten
>ip ve tebli,t mıkamıoı kaim olmak 
Uzre bir sureti mahkeme dJvınbane 
•ine t•lik kılınmış olduğu 10 gün 
~arrında cevap vermelt Uzre Utnen 
teLliıt olunur. 

-----·---~~~--~~~ 
Tokat mahkcnıcıinedn: lllr bor

can istifası için haczedJleıı Tokadın 
lıfeyd,ın mevklinde~I Tışhanda mev· 
0ut Çoban zadeler ardiyesinde 57 
deQk üçüncü, 31 denk dördUncil 210 
denk beşine~ ve 80 denk lr.ırığılı 
tiitün müzayedeye konulmuştur. !ha· 
1
•si 16·2·931 gflna sut 11 de tü· 

tUnün bulunduğu b4nda icra edile· 
•elı:ıır. Bedeli ihale peşindir. Delltll· 
•e ihale pulu lr.ayma bedeli clbasd 
'•bşıan sonraki masarif (ardJye üc· '•ti hırıç: mu,ıerlre ılırlr. Talip 
0lantarın o (İlli ve saatte milzayede 
htinde hazır bulunmılorı ilan olu· 
~ 

M F medhıl ve bir kmmdı bir aralık vı 1·- de taliplerin şekli t&klifı'n mUdOrired amumlyeslle F..stı·elıır 
1 

Vı·scont St. Davls ve r. r.~ ~ ~ A , .. 
bir oda bir halı ikinci !tatta ''e olbaptakl nizamnameye uygun DEFTERDARLIK il NLAARI lstanbul Buna ornıu ınUdUriyetle 

derlck Slngk intihabı, 4 
• bir flçüncU katta merdiven lıışlan ilze- rlne ve lnegöl orman mu.tmeltt 

murakıp Jn tihabi. 5 • Şirket rinde lki~er oda birer hılA dördün el bulunmamış ve tenzil Atta haddi memurlutıını mtıracutlın illn 
muamelı\tı umumiyeıinln ıezck· utta merdiven bi$ı üzerinde bir oda lil.ytkındagörülmemiş olduğumdan Kiralık dükkan No.148 Divanyolu sıhhiye mü- olunur. 

kürü. ve :remini çini ıarısa ve diğer kısımdı mezkôr ameliyenin 7-2-931 cu- zesi alb, senelik kirası 126 lira, kiralamak açık Devredilecek lhdra beratı 
işbu içtimaa iştirak etmek birinci katta merdlvel\ başı üzorlnde bir martesi g-ünü saat on dörtte 8 Ş b 

931 
"Meşbu yahut mab!ltt maddclerwı 

ar?.u eden 'his3ec:!aran tarihi iç· oda ikinci veü~Oncct katlannda birer pazarlık s~retile talibine ihale- artbrma u at pazar 15 Defterdarlıkta Yeyı başka mılzemeatn ıleınlnyum 
timadan !Aakal on dört gün oda birer hell dördilncıı kntta bir sine karar verilmiştir. Taliplerin (M - 166) tdasına alt tekemmül ıım1$ ameliye,, 

aralık tahtı bölmeli bir çıtı arw balclcıo.dakl icat içla sluJ ınüdlltf akdem 
L'--e senedannı Londra' 1n· 1 mezkOr gün ve saanıı Encümene jf N f • ~ ·~ ~· 1 ~ -----
w.» odası zem • ç menro ıarasay• havi JOD g lg g' IDU en S . ~· ti ~amumlyednden Jstilı5ıl ed.llmı, 

da Old Broad Ştreett't~ ıoo ıenevl 500 lira icarlı tahakkuk dal- müracaatları. u u u 1 JRJO en.· olan 7 Mın 1927 tarih ve S74 nu· 
numarada Vlnchhester Houset resince 32,34,36 numaralarla murat. • * • 9 maralı ihtira beran halr.kında bu 

k!tibi umumiliğe, lzmirde Şirket kam ayrı ayn lr.apuları havi nim Beykoz Belediye ınüdiriyetin· Afyon· Dinar • Isparta yolunun ( 20585 ) lira bedeli keşifli kere başkasını ferıf ve yahut icarı 
idaresine, fstanbul'da Osmanlı Urgir ve ~ di\'arlan meııkuş 4000 

den: Bey kozda Karaca burun l 12+000- ıt 8+ 115 ki "arası tamiratı,, 29- 1-931 den itibaren verllecefindcn mezltftr lhtirıya 11nn 
1 di l lira kiymeti muhammineU gayri k N T file 20 gün miıddetle ve 17 -2-931 tarihinde saat 1 f de lhale edilmek almak ve yahut isticar etmek orzu Bankasına cevdi etme 
1 

·r er. menkullerin tamamının ibalei evve- so ağında 11 0· ey . Bey '' ıunda bulunan zevaan l1tınbul Yeni 
Tevdi edilecek hisse senedan Uye ve !halel karlı• ve temdJdl mü· ve Letafet hanıma ait en kazı üzre kapalı zarf usullle münakasaya konuldu. Postanı ulı:uında Atır Efendi KU· 

için alınacak makbuzlar hini zayede ki 65 gün müzayedeye lı:o. 7-2-931 cumartesi gilnü .aat 1 - Ehliyet vesikası almak veya kaydedilmek lçin münakasa tophanesi caddesinde Türkiye ifan 
içtimada ibraz edilecektir. narık 3805 lirayı tıllbl uhdeılnde 15 de pazarlık usulile talibine şeraiti umumiyesinln l inci ve ikinci maddelerinde vazı't vesaikın No 18·2'.t de mukim VeklU H. w 

Heyeti idare emrile kltibi kalmış lsede bazı esbabı kanuniye- ihale edileceğinden a!Akadaranın münakasa gününden l:lakal 8 gün eYVel vilAyet Ba~ mühendisli- ISTOK Efendiye müracaat ctmclert 
umumi: Houard Of Glossop ye binaen yeniden IS gllnlillr. müd- yevmi mezkılrda daire encüme- ğine iraesi. Dnredllecelr. lhdra b;raıı 

dede mflzayedeye "H olunmuştur. nine müracaatları. 2 Münakasa tafsllAtile şartnameler sureri musaddakalannın Şişe kaplanndak:ı lsllbıt • hak ~-·lwıahmet Sinci ıalb baltulc hl- Talip olanlınn kıymeti mubım. ·ı• N f' n.. h "'··" kınd•kl icat için Sinaı müdüriyeti 
"" d ı b d 1s .. __ vı ayet a ıa ~ mü enuİıiı..ı,,.;nden alınabilece,,.;. 

de minesinin yüz e onuu n ı etin e ıanbul itlncl icr11ınuau: b' '" umumlyulnden fstlhsal edilmiı olan , tı:r.;:. :aıhanı ıo~atrndı No. 6 pey akçesini ve 341·39!0 dosya Felımenlr. Bankasını ıııerhun ve 5 - Münakasaye iştirak edeceklerin münakasa ve ihale kanu- li8 ktnonsanl 1929 ıarlh ve 76 
hanede makim y a.l:o isale Mııılf• numarasını milstashaben maracaaı 11nlmuı mukarrer ve l<tanbul rıbbaı nlle şartnameler ve teferrüau dairesinde hazırlayacakları teklif nemerolo ihtira beren hakkındı bu 
ıfendi otfo loalı efendinin ıkıl bu- eylemeleri ve 2-3·931 tarlhlode lhe- flrketinlıı lowıbul anbanndı mevcut mekruplımnı 17-2-981 T. de saat 15 den evvel vUAyet encümeni lr.enı başkuıaa !erat n yahut kar• 
talı~!• ınalOI n mubıaa tedul bu· lei kariyesl icra lıılınıcığından müş- 35 sandılı demir tırpan 9·2·931 ta- riyasetine vermeleri ve Jhalenln viltyet daimt encUınenlnde icra verileceğinden meıkılr ihtlrayı aınn 
lnnduğu olbapıa mııta rıpoc mfln· terlleri• urlhl mezkiırdı saat oa rflıine mflsıdlf Puarıesl gGaa Mit lalınacaği. olmalı: veya lotlcır etmek arzusunda 

1 .Lr dörtten onıltı"" lr.ador h11Jr bulun. onda t"'lı ırttımıı ıuredle uulı••. bulunu sevıııa lııanbul Yeni pos. deıccıtından anlışılaııt o muıı ıner· '· •· - ' Müteahhit f · h d 
malan ve buır bıılunmayınlarclu •ından talip olınlırıa yevııı ve Had - en memuru ış ususun a müteahhit derece- tıhıne arlcuındı Aşır efendi lıiltıp kuın Is•.,n hıcrile bıbuının nltyeli "' · d • ı ı. ,., d uk 

1 
b · dd·-• d T11r• Ha N 

.,.. ~n milşteridea mıdaaıııın keffJet muarreade ınıballlnde ~aTJr bılua- sın e mes u o .. caa.n an m ave enıaıeyt m!ictahhitle beraber aneıı ca =n e • 11e n o .lana lr.onulmesıaa 5-2·931 ıarl~nde ~ ,, 
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Sanayi birliğinde toplanan ipek· mensucat fabrikaları sahipleri ipliklerini, 
Kumaşlarını, boyatacak bir boyahanenin mevcut olmamasından haklı 
olarak şikayet ettiler . • eal 
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Türkiyemizin en eski mensucat 
en fenni ve modern usullerle 

eskiden 
eden Hereke, 

fabrikası ve 
tatbik 

beri 
her 

boyacılığı 
teşkilatı 

Fabrikatörlerin emrine amade mükemmel olan boyahanesini mukterern 
kılıyor. Fiatlar piyasanın en müsaidi.dir. iplfk ve 
Fabrika idaresine müracaatları rica olunur. 
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ecıp macunu 
)e pııı1ınlm:ış ince di4Jtrdlr. oı, ınsanıarın gilzelliklerlne nadim olan uwvdur. Necip Bey diş macunu dişlerin çlirümcsine, bütün hastalıklarına mani olan h•ssayı muntevıaır. ~ıhhatlnl düşünenler bıı macunu istimal ederler. 

B l Y u 1 T l Y l l RE Pil l N G O &.~ 
YENİ TERTİP BAŞLADI 

1. Cl KEŞİDE 11ŞUBAT1931 
Yeni pllnda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 

ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. çü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak suretile tertip 
üçer keşidelik iki kısma ayrılmış 

gibi bir şekil almıştır 
Mnkifatlar keşide sırasile: 20,000; 
25,000; 30,000; 35,000; 40,000 ve 

100,000 Liradır 
Çok Zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
Biletlerin satılmasına başlanmıştır. 

Sinop dettenlarhıın~an: 
Sinop rüsuımt idaresi deposunda mahfuz (llOO) ton levamarln 

maden kömürü berveçhi ati şerait dahilinde satılacaknr. 
ı -Depoda mudehhır (300) ton Jevaınırin maden kömürü 

beher yilzer tonluk (3) parçava ifraz ve ~7 k&nunusani 931 salı 

gününden itibarer. 15 tubat 931 pazar gününe kadar 20 gün 
müddetle ve açık artnrma suretile müzayedeye konulmuştur. 

l! - V az olunacak peyler haddi l&yık görüldülU takdirde ma· 
Uye veklletlnden istiz.lna talikan 15 şubat 931 pazar günü aut 

· on bette deherdarlık dairesinde miiıqekldl ihale komityonu tırı
hndan karın verilecektir. Talipler müzayedeye iftirak edebilmek 
üzre beher parti için bedeli ınuluımmenin % 7 buçuğu itiba· 
rile dipozito olarak ( 130) liralık ıandık makbuzunu ibraz etme
leri şartnr. 

4 - Şartname muhtevıy.&tını anlamak ve dahn fazla malilnıat 

almak i:.tcycnl.rin ılefterdarlıjtn mtirncanı etmeleri ilıln olunur. 

•• 
Oksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 

Bina inşası münakasası 
ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umumi mü

dürlüğünden : 
1- Kabataş'ta idarei inhisariyeye ait ambarların yanında yapı

lacak binanın inşası kapalı zarf usulile rrıünakasaya konulmuştur. 
2 - Zarflar 1931 senesi martının birinci pazar günü saat tam 

12 ye kadar kabul edilecektir. 
3- Münakasaya ait evrak takım halinde idarei merkeziye mu

hasebesinden 25 liraya mukabil taliplere verilecektir. 
4 · İzahat almak isteyenler müdiriveti umumiye Fen hey'eti 

• reisliğine müracaat edebilirler. 
Hcrtcıantdt b•lunur. 

-- - Her nevi av derisi ve Avusturalia Hindiya• 
ve Çin ham camuz gönleri 1 T . . r.:ı: NAKİL 

HAN~ f R!NK Ye ;~Bili Ticaretile milştegll tüccar ve komlsyoaculana nazan dikkatine: ... esvıyecı aranıyor 
Pek çok senelerdenberl devam etmekte olan tecrübelerimiz sayesinde 

Deuıt Humboldt Makine şirket 
Galaıada Karaköy Palas itıisa· 

llnde kAin matazıl ve yazıhll· 
nesini J şubat 1931 tarihin· 
den itibaren Voyvoda cadde· 
ıinde AGOPY AN HANI alun-
daki 53 numaralı magızıya nılc
lcdllmiştir. Mektup adresi ukisl 
gibi Galata, Posıakutaıu 4~ dit. 
Telefon Beyoglu 4038 

Devrcdllecılr: ihtira ber.ıı 

Avustnrılia Hindly~ ve Çin ~am cımuz gönlerini en ncuz flaıla kendi lııgilizceye blıı.lr:kın vlkıf bir Türk tnviyecisl veya makinlsd 
mcnba ve merkezlennden ıcdarık eımeğe muvaffak olduğumuzdan, emniyet vıya ınotörcöıU arınıyor. Talip olmak htcycnlerin vesaikile benber 
ve ciddiyet Ur.r~ ticaret etmek arzusunda bulunan tüccarlara, daima men- derb.J Gelaıa'da Karılr:öy Handa Kibrit ve Çakmak inhlsar idırcıine 
faaılerl nazarı !Dbare alınarak, lcomlıyonlı mezkOt mallardın istedikleri -..... .. -
mıkdarda gönderebileceğimizi ve av deriıile metgul olaa tüccarın mıllınnı -- muracaatları ~ 
Londra plyasuında satabilccegıml:d llln eder vo zlrdıld adre11 mQracaaı
lannı rica ederiz. 

Keijik et Co. 
2. Saııdy'ı Row Blshpıııate E. c. 2 Lo9doa 

Tlcaretbanemlz hakkında Londrı'da N•donal ProYiııctalı Baııt Umlıed 
e laıubufda Döy~ Bank. Baııblınna maneuı olunabllıcegı n dalı• dyad 
ımlbıec elm .. : lııey•lerln ı.t· Yakmakçılar'da Tarakçılar ıohtııada No 7. 

lstanbul jandarma imalathanesi müdürlüğünde 
18000-iOOOO ubm ıcrpllf vı tozlu&u ıı. beraber yazlık elbisenin bi'* 

.,. lmaliyul tapalı nıfla münalı11•1• tonulmuftur. lbılel katlyesl 16-2-931 
ıeıllıllıe mGHCllf puartul gilııtl 1111 14 de yapılacakor. Şarıuımesl ve ev,.t 
lmılklı•aedea veıtlir. Taliplerin ıılr:llf melr:ıubu n ıemlnııı munkkaıeleıil' 
berıber Geclllr:pe.-da l&nderım imallıbaulne mtlr•caıılın llln olunur • ..../ 

Kelcikli Zade Mehmet Naci Beye 
"Hıritalann lımllndeld lallhııa ıı'------marıcuc etmılerl ıa olaauı·------

.ıt bir asul. hakkındaki icat için 
Slaat madaıtyttl umomlyelinden 
lltlbul edllııılf ola 3 şul>M 191 S 
ıarllıve248·5t7 numerolıı lbdr•btr•lı 

ıı.tkmda lıa lr:en baflr:uıııı fw-t ve 
yahnı icara nrlleceliaden meııktr lb 

Istanbul Vilayetinden~ 

tlrayı saıın almılr: Tıyllıuc llllcıar etmek 
arzuıanda bulunan zcHM leıııııbııl 
Yeni postahane ırlr:uında Aşir Elcadl 
kütüphaneli caddesinde Türkiye Han 
No. J 8-22 de mukim vekili H W. 
!STOK Efendiye müracaat eylemeieri 

T1tln iBbisan noıot ıiirli~n~en: 
1000 - IOOO kilo: Sigarı ktğdı '>alyalarmdan çakın çul parplan 
'l81 I Adet: Yağlı kaneveçeden aıamııl köhne hurclar. 

Bu W kalem köhne etya pazarlıklı Atılacaktır. Talip olanla
rın nümuneleri Clball levazım anbannda gördükten sonra 14-2-
93 l cumartesi günü teminat akçalırile beraber saat ı 0,30 da 
Galıtadı mubayıat Komisyomına müracaatlan. 

Bedeli kqti 10871 lira 61! kmuf olup Elam vililyeti i~ 
busuliyell namma irat olarak Elbb'de yaptırılacak binanın ~ 
kısım lııfaatı 18-1-911 tarihinden 14-8·981 cuaıarteai günü ~ 
4 te kadar W ay müddetle ve kapah urf usullle münııkal'1' 
konulmlJftllr. ln .. ya ullp olanların olpıptald şartname ve J 
name ve krokiyi görmek üzre vilAyet mektı:bl kalemine ,,;Jt' 
caat eylemeleri ilan olunur. e' 

Mes'üJ mü<,1ür: BiirhaJıeddil' 


