
ların idamı is end 
~ENEı2 

A6w Ş.,aill 

D AHIL iÇiN I HARiÇ fÇIN 
~tnrlıfi : l.fOObnll Saielll :tft'O ........ 
>.. Jfı Aybfl: 800 c Aiti AJhlı ı 1500 c 
(J ç Ayhfl ı 450 c Oç AJbll ı 850 c 

NiJalıa•ı laer erde S lıara baımuharriri ı ARiF oRUÇ 

Köylüler ve Zi
raat Bankası 

Ticaret Odası kongreai 

J>IDJaDID her tarafında 
Ziraat bankalan, lımlnfn de de· 
illet eyledllt veçhile k&7Ulye, 
cf~çl7e mua-.enet için teılı 
olunmuı, bnttın vazlfeıl 
1Demleket ztraaUnfn lnklpfı.. 

~· hizmet ve çlftcl7e mua• 
Jenetten ibaret bulgnmuflul'. 

Teşviki sanayi 
inkişafa 

kanunu da 
kifi değil 

A 

sınaı 

Bizde ele btr Ziraat banka• 
i Yardır. ÇlftçlJ8 muavenet, 
enlan tefecilerin ve muhte-. 
blerla prrlllclen llyanet mak· 
ladlle tealı olanan bu banka· 
- bu pldl eerma7ul, ıene...._berl klylllenl• ahnan 

alllat " fal.ı.rden te•aküm 
9Jfem1tt1r. Yani mevcut ser
... ,. ka,tlntın n çlftçfnJn ,....,. 

ille •nelerde, eerma1et1 h• 
İala flmdiklnln d6rtte ve be,. 
te biri raddelerinde iken va· 
llfellal mehmaemkb ifa 
etmekte olan bu mOeıteM 

•1r kaç tenedenberl Ziraat 
Lankahfmdan st1ade bir Ti
caret bankaıı tekllnl almı,tır. 
kayltl ve çiftçi ıılerl de, on• 
lara 7ardım ve muavenetle, 
a11l e11&ıl vazifeslle me;aul 
o'acafı yerde Ticari bir banka 
ıtbı m•~ıattan hariç mua· 
IDelltla tftfple ve bunun 
•ellceıl olarak, herhana.'lf 
bı. ıermay•dar af.hl çiftçi 
.. k&, tl- sfmmeUncleld mat· 
IGbatuu ne ıurede oluna ol
aua ta hıdile • a11I vazife ve 
-TZUUDUD haricinde olarak 
kullaamak tlzere • bsalaruıa 
clo' durmalı d6fGnmekte bu· 
lunmuıtur. 

Bugtln buhranı haSardaa 
• her yerde oldufu ıtbi • bf z· 
ele de en ziyade mutazarnr 
olaa köy'il ve clftçldlr. 

T arlaıını ıiirtlrek, ekerek, 
h'çerek, harman d6ıerek el· 
ha11l blr tene çalıf&rak elde 
etuıı mahıulGnG, murafına 
tek b GI bile ecleml1eeek bir 
.flatla tataaal• ve yahut 
llltitterl bulup tatamıyarak 
•ınbar'afında .. klamağa mec· 
bur olan _köylü ve çiftçi acı· 
llacak bit haldedir. Binaen• 
aleyh borcunu ademefe hiç 
bir kabiliyet ve iktidarı 7oktur. 

Z.raat bankaıı f6yle bir 
•ırada eski borç'arı lmhAI ile 
beraber yen den muavenet ve 
Ja.rdım f çf n kaıalannı açacait 
'tc. mutat ınflıkil'itı bertaraf 
edeceft yerde borçlu köylüye 
ted Jel dilyun için mGtemadl· 
Jen tebliıat icra e7ledliinl, 
bıerhun araziyi deferinln yiizde 
onu der<ceılnd• dun f:atla 
•atınafa te,ebbClı ettlltnl v• 
\u ıuretle de zGrraı tefecllerlo 
"zatına dGıGrmekte oldutunu 

haber alıyoruz. 
Her aQn almakta o!dufu· 

lrıUZ' yüz!erce pk&Jet mektup 
lan bize Ziraat baakannı• 
bll ınuamellt Ye lfUlltını 
1lıba.r ediyorlar. 

Hatt& bazı yerlerde tefe
etlertn Ziraat bankalarından 
ela•en fatale ı.ukras 91lrdik· 
lera P&r&JI ,1sde Jlrml Nf 
•• daha .ı1ade fafSle drraa 
ikraz eıtddeıfal t»ı ldlrlJ0 rlal"· 
Hatın-.u kalfhtma ıaıe 

t" '!b tene B, "· Meclftfade 
~V f ~ """C • •D • • \ 

Oda kongresinde yüzleri güldüı;ecek 
mesele görüşülmedi. Hep dert. 

hiç bir 

Ticaret odaıının 14 ailn· 
dtlr devam eden tene!fk kon· 
ıreıinln dördilncü ve ton be-
1eU umumiye içtimaı don ak· 
dedllmtıtlr. 

Bu celsede, tanayl m6fet· 
tlflertndea 8Grhanettın Bey 
tarafından hazırlanan md 1 
tanaJI •'J...U ve proframı 
hakkındaki rapor okunmuıtur. 

Raporda mlill .. nayfln 
ehemmlydlnden ve lkt11aC:i 
.. hada lrıal etlisi mevkiden 
ve elliye yakın an'at mileaeı· 
1elerltnlaln dertlerinden bahs 
olUDlll!Ütfa .,. ffft 1 mldıafim z 

Ticar•t oJa•ınJa,. bir garap 

için abnmaıı llzım ıelen ted
bfr!er z kredlfmekte ldf. 

Rapor okunduktan ıonra 
madenciler birltii ıımuml 
klttbi Sadrettin Enver Der 
aleh1mum Türk maden!erl ve 
medenci!Jfi hakkında tetkik· 
l•re Ye ih•ai mal~mata ml1-
tenlt izahat vermltUr. 

Madenlerimiz hakkında 

ec ebi!erfn lbllfı hak"kat 
itaa!arını ltaret eden Sadret· 
tin Enver Bey, nıadenlerlml" 
zl hakkJle tanımacllfni sı ve 
bu ın n servetten t.ulade e· 
cfemedlffmlzi ıBylemfttlr. 

Tark d'iJşmanları 

En Bey lnldıaf ed•mfyen 
ve7a tnhltata af.den madenclll
iim. &in halihazır vazlyeUn 
Mbep o!arak nakliye lcret· 
lertnln ve rGıumun fazlahlın· 
da , tuf e7ll mu bade lelerin 
mMcudfyetJnden bahtetmfıtfr. 

eınada töz alan milli 
lirlilf umumi klUbl 
url Bey milli ıanayl ıtya· 
a ıu izahatta bulun· 

ıtya•etl de7!nce 
t~" ıanayi kanununu ha· 
bi mak'ayız. Fakat acaba 
(D~oamı 3 ü~cii •ahileJe) 

Istanbul halkı hergün 
ölüm tehlikesine maruz 

Atinaya gidecek 
vekil seyU.te mi 

çıkı"or? 

Trarovay yolları bozuktur. Nafia 
vekaleti tramvay şirketine 

haddini bildirmelidir 

Vatman Alun•t Şairi Bey 
Son ,aalerde TramvaJ P 

keUDID yapdalı 1o!tusluk ar 
artık halkı te•amile ts'aç et· 
melde ve pek baldı asabiyete 
teYk etmektedir. Senelerden· 
heri Tlrk milletinin kaaını hlr 
kene ıtbl emen ıtrket bu ka· 
dan klfl pbalyormuı pbl ıu 
ltll'alarda nakliyat ya11talarını 
da adeta alurlara beasetmlttiı'• 
lçerlllad• ttlrlG, ttlrll tarifeler 
buluaan traınT&Y arabalan, 
.. "aalana bde talaammll 

·••tJeeell hır pkllcl• IQlaD 
Wlfil• MWGruJmakbtadu':_ _ _. __ 

Tlrk ..ılletlDI 8 ......

Httltaan• lllr flldlde talaldr 
r 1 , nl söken bu mulr 

.-. te~G Qn a t .. manda ylz:• 
lerce vataa aıın hayatlarını 
teh kede b filanı da h Y· 
retlerle 6 ren de Dan matba· 
amıza ı len Tra ••J ıfrkeU
nln eıkl ·ntma~lanndan Ah· 
met Şukril efendi pek mtıh m 
ı klyette b 'undu Şakra efen· 
dini• ı klyeti ıııdv : 

-Tramvay tlrketlnde vat· 
mancLm. TramvaJI yoldan 
çıkarchfım için vazifeme ni· 
hayet ter idi. Halbuki Beyazıt 
S.Ikıma6f üt, Sultanahmet, Ka· 
rak6y, Tepebaıı ve Nlıantaıı 
TlraJlan klmllen bozuk- ve 
tehllkeltdfr. Bu •f,aj.lardan 
pçen tramvaylann dalma 
demlmek ve yoldan çık~ak 
tehlJkeetae maruz kaldafuu 
flrket te bl'lr. 

86yle oldulu halde niçin 
tamir ettirmediklerini blllm:ro
rum. Yaln s ıunu t11b1e1lm kt, 
hu bir ay sarfmda yukarıda 
lalmlel'lnl sa1dafım virajlarda 
atİarl 20 defa yoldan çıkma 

(DflfHllllı 3 anca •laifeJc) 
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lft&r 17,40 1 Saba• 8,59 
Yatla 19,ll ytlel 11;28 
11111ak s,ıı lkiadl ıs ao 

Ba Ilım t ~ a 
Anka a 12 (H.M) - Ba~ 

vekil 1 met Paıa 1 e Haricıye 
Yeltlll ilk baharda Peı le ve 
Auaaya ıtderek mukaddenaa 
A..Ura11 alyaret eden Macar 
ve Yunan & nkllrerlne ladel 
zf1arette bulunacaklardır. Bu 
teJahat b!r ay kadar ıGrecekUr. 

Türk
-Dostu 

Dan ıelarimize geldi 
iki ~nferana verecek 

Jltrkaç .............. 
... •Jlenn • r..kl Mullarlp 
............... r~ .. a..-.a 
M. •v ......... ıw.. 
( .... 8 ... ... ,, .... , 

llS su 

J tlarelaa11e 

t. An ara c:djesiııJ~ Tel. S·mtrat fst: 24Slt 
da rei mahsusa Dah liNo. 1 Ba1mu anif 

T IM"af lst: (YARIN) > No. 2 MiUmyet 
~· > No. 3 Tahrir M. 

Posta kutusu lst: 3~5 > No. 4 Muhasebe 

Gönderilen evrak ia je olunmaz. 

Divanıharbi örf ide 

Balıkesirlilerin muha- ' .... .,,.._ 
kemesine başlandı 

K~rarnamede idam cezası isteniyor, 
lbrahim Süruri Beyin isticvabı 

Menemen, 12 (H.M.) - Ba· 
lıkeıir!i maznunlar hakkında 
tanzim ed.len milıtanttkllk 
kararnamesinde bazı maznun· 
lar T. C. kanununun 146 ıncı 
maddesine ıöre tec:zlye'erl 
z·krolunmaktadır. MalO.m ol· 
dulu Clzere 146 ıncı madde 
idam ceza11dır. 

stiklal gazetesi sahibinin 
isticvabı 

Menemen,12 ( A.A.) - Dl· 

Teolıil edilenlenhn •a6ıJ. 
BalılıHİI' me6'a•u Vehbi B. 
vanı harf>I 6rft mahkemeıl 

bu ıtln afleden enel Muıtafa 
Papaın rtraeetlnde toplandı. 
lddıa mevldtade Fuat ~ IMt. 
luaU70nia. Mun ......... Wr 
Qmı, .. l*I BeWı,. IDUb· 
hab •raaada cltal & et ltUhaa 
ederek hal?ıı h6k6met 



,,,.. 

Aza cıklar 
Bayram çocukları gibi 

geldiler oturdular 
gittiler 

Şehir Mecliıl d n dördiln· 
cü lçtlmaaaı aktetmiılir 

Ôtleden sonra daireyi 
Belediye t pin Bayram yeri~ 
rinl anc:hrmata baılamıı tı. 

Bidil elbleelerlle Bayram ye· 
rirfne kotan çocuk'ar gibi ıehfr 
mcclial aza11 da cicili tılbiaelerl 
ve 1neJon ıaplralartle bf rer 
birer ahaı eadam etml lerdtr. 

Saat on dört buçukta rei· 
ıln z.ilJe Jenl ıatonlanaı ça
kara• H.efmd"lerle, kürklü 
~akola 8.d. 'er 7erlerim tabii bir 
alatbnhlda bularak oturdu?ar. 

Meraılm yapıldıktan ıon

ra 921 aenest b ü çellnfn 
var d.d la11111 m6zakere edil
m~fe ba1lanm. 

1. tllllada bir kel'ft!C k ol•n 
laf ıöJltdl denıfn diye bazı 
B. Ef. ler be1am mAtalea et· 
mele ........ tlardır. Bi haua 
lllnat lfler'le meıaul olan 
Anac!ol• Aj9n11 aleyhinde 
oldukp hararet 1 münakıaalar 
lvapı'mlflır. Netice tabii malum .. 

Her içtimada oJduiu ail»i 
bermutat bir ıeye karar v~ 
~ilmedea Cumartesiye içtima· 
ın tabk edlld il bildirllmt,tir. 
Mahtenıa azada hakkı hu
surlan kaydedildikten ıonra 
pür net'e tıpıı lıplf tılerfne 
cllmltlerdir. 

-·· 
laftldaıf ita 

Kazanç vergisi vemıi
yen doktorlar 

Defterdar·ata milracaat e
den bam maliye tahlil me
••lan doktorlan• kazanç 
versfll Yennedtklerl hakkın• 
da flklret etml lerclfr. Bu il· 
11&,.et n lcldi&ların yanlıt 
o'du .... TeYflk Salim Pt
tddla etmektedir. 

Temdit yok 
Gecenlerde ç kan bazı ha· 

diaelerden dolayı temdit •dıler. 
beyanume mOddetl tekrar 
temdit eddme)-ec:ektir. ÔnG· 
IDkclekl p&zar günGne k&dar 
lıwkee beyannameleri vermefe 
•ecb.nlurlar. 

••• 

9ılediyedı : 
KdkünJen 

temizlenecek 
Şelalr mecltıl ııbhıye en

c6ment ,ebrlmls ıu lhUyaclle 
alibllar o? arak bu rneı' ele 
hı.kkmda tetkikat'• IJeraber 
bazı tedbirler ittihazını dGıln
mektedlr. 

Terkoı auyu belediyeye 
tntakal ecleree encthnen .. hrl· 
JDfzcle mevcut dlfer aulamı 
aıecralannı blrleıtlrerek temiz 
Hr ıu teminini tatavvur etm k· 
tedlr. Bu it haklkat.a böyle 
oluraa çok l'Jf nt Mnelerdeftıo 
beri bapm_.. dert olan ı .. 
koı meaeleıl kilılnden temls 
len mit olur. 

• • 
Ahmet Num~n Bey 
amcanın bir izahı 
Amca Ber namtle amlm 

Mkl eczacılanmaz A. Numan 
Beyim Yelal ettllinl yazmıttık. 

Amca .. , ........ ... 
...... ltlrt ............. .. 
IW.ı?I 'lllWlrmlflfr. 

Tifo salğını? 
Temiz su içmeğe dikkat 

edelim 
Son gftn!erde memlektlmlz· 

de tıfo saJğanı oldu~u görül· 
mekted.r. Tifo en fazla fena 
ı lardan mütevellit bir hasta• 
lıkbr. Bu aebep!e temiz ıu 
fçimem~ze gayret edelfm. 

Şehrlm:zde kabili ıürp 
o'an terkoı ıuyu henüz 11lah 
edi!memlt bir ıekildedtr. 

Bunua için b. ıibl mık, 

roplu fena suları kaynatıp 

içmek 11hhat noktat nazana· 
dan f aldelid r. 

-·~ 
Müteferrik : -

Maskaralar 
Rezalet mi yapıyorlar? 

Şehrimiz ıokaklarında kar· 
naval mevsimi dolay11lle ol· 
dukça çirkin Yakalara teaadüf 
edilmektedir. 

Bu vakalara ıebebfyet ve· 
renlertn pddetle takibi hak· 
kında polis merkezlerine emir 
verllmltlr. 

Aynca Maelcara olacak
larm, evYelce polise l:üvlyetl· 
nl btldfrmesf mecburiyeti hl· 
ııl olmuıtur. 

Buna riayet etnıfyen!er 
teczf ye edileceklerdir. 

Fakir çocuklara yardım 
Sabuncu zade biraderler 

tarafından Hillliahmere 75 
top kıı'ık kumaı -.ertlmlftl. 
Dün bu kumaı'ar Hlliliahmer 
tarafıadaa tchıiaüadekl fakir 
çoe\lklara teni edllftdttlr. 

lflasmı ediyor? 
A!dıtımız babel'e g6re 

Kadık&y ıu ffrkett zam llte
mekt~dir. Şayet nm yapıl
mazsa iflAı edeceftnl tleıt 
ıftnnektecllr. 

Şirket Nafıa Yeklletlne 
mGracaat adnek ıu fhltlarmın 
arttırılmaıını lıtemlttlr. Bunun 
ıebebi ıirkeUn Harbi umumiden 
eYvel yapbfı lltikrazın altunla 
tedlyeıl lazım ,eleceft hakkında 
lıtanbul Tıcaret mahkemeıl 
tarafından ahiren verilmlı olup 
T emylzce taıclak edlmlı bir 
harardır. Borçlarını klfıt 
1Mr& ile 6demek lıtlyen 

ı 1 r k e t altunla 6denmeıfne 
mecbur kalınca lfllı telalik~ 
ılnden korkan ıtrket kalıt 
para 6zer&ne yapılan ıu fta • 
lannm a?tun eaaıına 16re de-
fi ttirllmeainl il tem ektedir. 

Zavallı 
Altın boynuzun 

hali gittikçe fena
lafıyor 

Haliç günden güne dol, 
maktad r. Hatta vapurlar bt· 
le iskelelere yanaıamadığı 
içtn Muayyen girit yerleri 
vard1r. 

Esasen yanlıı yapılan ka· 
nalizason ıehrlmfzi pbllkle:-le 
doldurmaktadır. Bilha11a Ka· 
aımpafa dereıt ve mezbaha 
a.yrıca bavaıını bozmuıtur. 

Şayet bu it böyle de•am 
ed~rae Haliç bir iki seneye ka· 
dar tamam6le durmuı yani 
ölmGı demektir. . -. .. 

iktısadl haber ier: 
iktisadi malumat 
lktıaat Tekiletl, iktisadi 

mahaf iden bazı malumat la
temlıtlr. Bu mat6mat Cemi
yeti Akvama gönderilecektir. 
istenilen mal6nıa tın mühim 
kısımlan ıuniardır: 

Muhtelif senelerdeki kredi 
miktarı, kredi ıeraiU, amele 
yevmiyeleri , geçinme vasa· 
tiyelerl ve etyanın toptan 
ffatlan .. 

Borsa fiatı 
Dün bone.da lngiliz 1030,5, 

Dolar 219 25,20 Franıız Fraıt-
gı f 68, A tln 919 kuruıa sa· 
h~Mıftır. 

Hayvan ve Çiçek sergisi 
açılıyor 

lıtaabul'da Mayııta açıla· 
cak olan HaJ•an •e Çfçek tın• 
gid için Ziraat odaıı içt'lll'6a 
kanr nrmlıttr. Blrtnd defa 
olarak açılacak-o'an bu aerır 
~ ıün d•vam edect:kUr. 

Zirai konferans 
Romanya hftkllmetlnlft öa 

ayak oldufu z rai konf aransa 
bük6metlmlzin de bir mC:ıahit 
göndermek ıuretl' e itti akl 
takarrür etm.ftlr. Konferan
ıa bu ay iç ade baı'anılacRk· 
tır. YogoılayYa, Macaristan 
Leblatan h6k4metleri lttlrak 
f çln kendilerine Yakı olan 
daYetl kabul etmtılerdir. 

Konferanıların maksadı •t
ttrak edecek deTletler araamda 
bir lktıudl birlik teıklll 'Ye 
en ziyade mazhan tercih ,tm· 
riik tarifelerini• mer'lyetlnln 

· teminidir. 
Avrupanın 11nal memle

ketlerln• karp bir cephe alın· 
maktadır. 

Avattaya h61c4metl bu btr· 
lllrten hart~ bırakalmatadır. --Karakollar çoğalıyor 

Son zamanlarda ıörilılen 
lüS\1 m Gzerfne karakollann 
tezyidJne karar verllmtıUr. 

Maliye Başmüfettişi 

ı Köy üler ve ziraat 
Bankası 

Maliye veki'eU teftit h~ 
yeU rfyaaetlne tayin edilen 
Samıun meb'uıu Adil Bey 
tliin de Boraa komlaerllftnl ve 
l&oıraortf JOID idare komitesi 
reisi Nurullah Esat Beyi zl· 
yaret etmlttlr. 

Bmite 
Sahipsiz 

.. 

mallar 
Gl...ok lclareılnde aabf Po 

ılz efJ&lan teablt etmekle 
metf\11 olaa komiıyon meıal· 
nt bir ka~ gine kadar biti .... 
cekt!r. 

Ke•'~omaa tnblt etUll j .. ,. 1u,.... ta••:,. bir ......... .,. ..... 

(Baı tnahle4e1t tl,,.,am) 
Ziraat hanlsaınnn k6y161er
clen alacalı matl6batmm 
tecflt me•ıuu lr•htohllUf •e o 
ııracta lktısat •ekili k6yfan6a 
llakal 100,000,000 liraya mlh· 
taç oldufunu beyan etmltU· 

Da f6n bu ilaUyacıa daha 
ziyade oldufg tiPlte•llcllr. 
Memleketimizin belkemifl 
ola• çl~•ı kurtarmak Ya· 

zlfeıl daha mübrem bir tekli 
aJmaew. Bö1le bir arada 
Ziraat bankaıını, muamellu 
tıeartrefl terfi ile a11I •azlf' .. 
llDe, k61ll Ye çihçlye Juclama 
_.. .. aate daYel edllmeebal 
..... ml1e&le l>eklemek laer 
.... ...... ~ek'ml ... 

•• 

Filim fecıası muhake· 
mesine dün başlandı 
Ağır surette [mecruh olan Sait B. 

kendi hukukundan vaz geçti 
Ertuğrul Muhsin beylft re· 

jtsör olarak çevirmekte olduiu 
"Kaçak dar" fihnf çevrfltrkea 
Ztnclrllkuyuda 'tukua gelen 
fed otomobil kaza .. netlceln· 
de aktör Karakat efendi öl· 
mGf, aktôt Salt hey dtı feci 
ve alır bir tekilde yaralan• 
m·ıtı. 

Bu facia davasına, Afırce· 
cada baı?anmıı ve da-.a bir 
kaç ıafha geçirdikten ıon a, 
vak'a mahallinde b r keıtf 
apılmıı, mClteakıben bir keıif 

daha yapı!muı kararlaıtırıl· 
mııtı. 

Bu davaya, Ai rcna mah· 
kemeılnde dün bakılm,ıtır. 

D6nkü celıeJe, vak'a ma· 
halliacle yapılan ikinci keııf 
raporu okunmuıtur. Rapor, 
kısmen maznun olan ve kaza 
esııuında otomobili idare 
eden Aktör Tallt Beyin aley
hindedir. 

Maznun Talat Beyin ve
killeri, € hll Yukuf raporuna 
itiraz ederek, heyeti teıkil 

eden'erden ikisinin acizleri 
raporda büyük bir vczuhla 
hinedılm<.ktedir; demi11erdlr. 

Vak'ac!a mecruh olan ak· 
tör Saf t Beyin, 11.hti huku 
kundan fere gat ettllfnl de 
öyliyerek bir davadan hariç 
tutulmatını l•temlflerd!r. 

oı~n K.arakttı efendi vere
ıeslnin vekili de: 

- Kendileri, ehil hıbreyi 
Naip hu2urunda kabul etmlılet· 
dır. Rapor nıatluplarına mu
vafık olsaydı, ehli vukufun 
ehil o'dufun tealim edecek· 
lerdi. R a p o r mQvafıktır." 
demlftir. 

Bunun uzerlne, muJdeiu· ı 
mumi ayağa kalkarak, rapor 
meıeleal ha 1 kında bir t•J 

a6y?f yemiytceltnl yalnııı mec
ruh S111t beyin da va dan fe
rafat etle dahi hukuku 
umum ye namına davayı ken
dltfnln takip edecejlnl 16y· 
lemı,ur. 

Heyeti hl.kime, bu cihet· 
lf'tl tdklk •e karara raptet· 
mek üzeri, muhakeme} 1 

talak etmlftlr. 
Ehli yukuf raporunda, Ta· 

llt Beyin virajda otomobili iyi 
kullanamadıfı n bu cihetten 
takırrı o'dufu zikredilmek· 
tedlr. 

T emyjz etmişler 
16 kom\lnlı!ln Afırceza 

mahkemesince yapılan muha· 
kemeleri netlceı•nde k11men 
mahküm edildiklerini ve mah· 
k(imfyel miiddetlerfnl evvelki 
gGn yazmııtık. Ahiren bu da· 
-va, t~mylz edılmrıtır. Bu lf• 
Jetle a?lkadar zeTat, v~rllen 
cezaların az oldutu fikrini 
beyan etmekte ve temyiz mah· 
komesfn1n karan bozacalıtu 

muhakkak gördilklerlni söyle· 
mektedirler. 

Vaiz efendi 
Mahkemede hesap 
vermefe başladı 
lklntl ınnıtanttkl kçe tahtı 

tevk tf e alına il Zeyıek Camii 
vaizi Abdü,hay efendinin dün 
ceza mahkemesinde ilk fitle· 
vabı yapılmııtır. 

Bu ldic:vapta AbdGJhay 
efendinin hüviyeti uıulen teıbft 
edlldıkten ıonra orada mt1b&lıe-
meal icra edllecell kendillne 
teblif ed"lmlıttr. 

Tefevvuhat ve kanutaa 
muhalefeten aıaznun bulunan 
bu hocanın nıuhakedeılne 
Bayram erteıl baılanacaktır. 

t •.eııcmc 

Cani/erin muhakemesi 

Cinayetlerini utanma
dan anlatan caniler 

Bütün cinayetleri hiddetlenerek 
irtikap ettiklerini anlattılar 

IWıra Ali O• fı•tnpaları 

Mvbaakemelertne dGD de- labalıkb. 

••• edileeetW 1•.dttnB• Geçen celtede, maman-
meıhur Kara Af& çeteılnln !ardan Qçl latlcYap eddmlf 
anrhakemellae, Aluceza malt- Te buı ltlraflarcla baluam.,. 
-...11ncla deYam etlllmlftll'. ludL. 
0.ft 6ft.den n••I oı ..... a Dlnkl ceı.... ··-
r fmen, ı*'°n, o1duk 'j~. lca- lardan, Ahm•t. Kou .f tiıeyin, 

Bir adam 

Tramvay alhn 
kalıyordu 

DlttJ Sı'lıta h ette, Betlktıt • 
t"h ara ınd lfll m fı02 Numeh ı tr 
vA) do1n atramU lıf} en Konyalı 

met çav., fenthtde IHrfel ' 
M h t bir J darma ta"av 

rafındaa k ldı ılln fftt• 
Tramva) ın birdenbire t111 

üzerine mava e esini lra} b ten bit 
tl} ar h r. nt ara m 6il lr ptt iNI 
mı~ ve kırıla'l cam parçaları bu f 
han m b rnuna so) fC.r. 
daa )atnıt atı yan Mehtıet icar 
nakil dıl ştır. 

Bİi' & ,.,,'>! 
EYY' iki a şa'fl A att fC drf 

b 1, ton ene ''rhot olarat 
berlk n lı;'~kı ı ld r ken tu 
tu • Ar p • c!rf Ur.Jata ıalfl cez 
kelhKlı\e v~ri it f tevk f oll..etltlll!! 

Ara h• rl, t vkU Jı tar1111 
eden ma keme abıt kAtlbf 
Ali dentl ıere t33 te b t p dlllft'ltP• 

" - Ma emret t.\'l f llltlu 
es'I f, ald mız p r ları «erf Y 

8"r hafta nnl a3nl çilrlhle g i 
bft il a Y.rd m, hrattm\!, be 

ara verdi• tt ff edf)•wllllf\;L 
a a arı gerif. 

Arap kadri ha• kında ayrı 
at t hıtu •-. tev ffft ...,.. 

rl m şt r. -----
Türk- Yuna 

hilafname kabul edi 
Ankara 12 (M H.) -

yük mi let mecl.tl ölW 
1Gllra •••t on dörtte 
•ttl. Bu celıede laazı 

kale liy·halan kabul eclll 
TOrk·Yu•&11 m:&fAamtil 
akere ve ltllfakı. ka 
edtldı. 

Zekat ve litr.,,
nizi Tayyare Ce• 
miyetine verinis 

Koca Hüaeyinln karclet& P 
ltaaeyln lıticvap edil 
ııraıı ıe'clikçe, diler mau 
lara da ıualler tndb 
mittir. 

Maznunlardan Ahmet. 
rahim llD"incleld gend tal. 
ca ile Turduiuau itiraf e 
ifadetlne fÖyle deYam etmlt 

lametlb Ahmet• Kara 
ntn kard~-'nlo otla 
ırıına teea•iiz etmek l•te 
Kata A.11 inanı bent \'llllflP' 

tabaııtaııtıı nrdt, alt 1 
tla Alimecll 61d6r d .... 
c:e, hfın korkarDll, lröyle lfl1 
panıanı d~dlm, inat em. 
baııea11 aldım. Lmetbl Ah 
vuratalUb yerde, yanlıtl 
lbrah!nU \*urmufUm. 

MGteakıben, ICoea Al 
kardetl Pala Ha..,.ın, ı 

lan ıuallere ceYaheıı : M 
alaJI aiabeylal Koca Ha 
nln 31dGrdGi6nG 1611• 
anıtır : 

- Mümin afa, Kara 
nln heyıfribl aldllrmlf. 
Ali huna bıdcletleaerek 
beytmo •ııt ıu adamı 61 
demlf. Bunun herine al• 
yım, M6mtn al•Jl atd 
Bunla n, Lana, keadfll anla 

Ö141rGlen Ye kim 
meçhul kalan .Ilı• talalf 
Rtlstemle Koça Utbe.,... 
~_....lllllartu.f 

ıt• faka Rn 1..,.. llun 

~"' edeıwk 
ıetd berlerl olma 
.a1le lr. 
~eme, hukulnra 

p1atthftıiia1n eeıt.! ıctıı S 
lnrablmıttır. Bu uılı lıa 
Lamı eolı pyam dıkkar 
lllCflıakntelet netfıeet~ 
....... ç1 ..... .,,,j 
c~~\!"• 
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-------~--------...-~~~-----Gazi Hz. leri Mer•in'Je 

Halk~ meb'uslar tarafından 
fevkai3.pe istikbal olu~dular r 

M l2 ı AA ) - Reh"cümhur Hazret'erlni ham·ı ' 
erı n, , " · • · 

Ege v•pı r.u J.manım11a muvasalat etmiı, Adana ve Mersi? 
,m .... b'u la ı, Va..ilerl, Bel~diye ve Halk Fırkan reirlerı, 
Fırka 1 vmandanı vapura gelcrtk Gazi Hazretlerini 

se:amlannılardır. 
Relakümhur HazretlerJ, öğ!e yemeğ.nt vapurda yedik· 

ten ıonr ~ karaya çıkıcak~ardır. 
Mers nJ 12 - (A.A.) - Relficün:hur Hazretleri saat 14 t~

hnlkın h •ar~t!i alkıı!arı arasıqda Mersine çıkmıılar ve dog· l 
ru kükOmet lı:onağ na 1Umi11errlir. VaU ve mal:al'i itlere f 
dalr bir müddet konqtukta' sonra Cihr.hurif t Halk Fır· 
kasını Gen_s:ler ,bir1iğinl~ Türkoc5floı teşr"f ey' mf ı!erdir. 
Gazi ~u,retlerJ Belediye ve F,rkada f hfr ı'ert, "ktoadl va· 
*iyet ve ihtiy&cat Jle Fırka tıeıki:at nın f e.'•>et eu.afıoda 
izaha.t a u1111a1"dır. i 

Geaç er birl~ğt "Te Jürk oc~ğmda da azalarla pnaımlr-
Je .. re J" ~k ocakİairl .aratınca pcağın e!&S prefr llllD fade 
eden ÜıÇ ncü nıadd.yi hatald:.&rak ayni ~ k !.t : •11 ~ah· 
ıan gençlerin ayrı bir teıekkJil halinde k ima t.n doğru 
olmadıgı 11, butün bi'gt ve çalıpna va.~~"' 'anıun bir nokta· 
da ieksifi J,io Genç· er: h"r"ığipJn Oc fa tltfhalantn mu~af.k 
o!e.cıt.ğ:nı beyan buyurmu~larder. Rei!ku~~ ur Hs.zretlerf 
aal 18 de hu-sual trenlerine lJnerelr. Ma a f ya M'l'eket 

• mfşle ·d r. 

mümessil er mcc:iı:ne 

edı:melerinl istemiı· 
lerdir. Kendilerin~ aba:iye 
ma'h~us ıır.alarda yer a!ma· 
larına musaade edilaaiftir. 

Nevyorkta h~ı biD kiti 
l:ir nümay·ı apmıı he de 
kargaıalık o!mamııtır, Halbuki 
Kal"fornfyada ıkiin Oklantta 
bir arbtde zuhur elınif ve 
m6daha • ve nüma1inilere 
hücum mecbur"y tinde kal· 
mıf'•· 

GreoaJe, 12 (A.A) - İı· 
.sislerden mürekkep hiz takıJD 
8 uplar, beledıye dair.uf ö,oiln· 
de topfa&ımıfl.ar ıve .bilila.are 
sf~ 1 vaınfD ikaıaelgaJınıa 
dojru yürümiif!er.dir. Polis, 
kendilerini da~ıw. CAdiJt·· 
te grevci' er bir .takım Jıjdi.ı.e

ler çrkar-.Jpdır .. 
Grev devam ediyor 
Kacl"ıı:, 12 ( A.A. ) - Bahri 

inpat tezgahian .ame!eainlo 
,.re.-t devıaı -etmektedir, JJ. 
manın difer mfieneır.ı.:ritMt 
mensup ol n aıaelelııeı- de &HY 

ilin etnıtı e..OU. Yiyecek aa· 
iazalanDdan O..ık~ büüin U· 
carethaneler k ... ıı.,,.. kllPA• 
mıılardır. Polia, ıeJUrde kare.• 
kol gezmekt~r. Şehir da.hl
Iinde ıü~Cın lııü.küm sürmek· 

tedir. 

Tadilat yapılacak 
Lond~ 12 (A.A.) - S.. 

a1dyetıar ıaalteft!de ~-
edil'cliJide aıQre, !Faili• baıhf'I,. 
f'f• haiqlaaw• M. Ct.ı.at1e'• 
Wi hazır.ela J>arfJ .. R.o
a.n~a icra tllf ie-"le ,.W..
fu seyahatin Fcae9DID i>aW 
,.. üı,.at pllClf__..de. Jbazı 

.t:M!ttl.t lıcrası• iDl~ •debit. 
<ektir. 
T etkilde uğra~• 

Pari\, 12 (4.A.) - MebU-
1&n meclfı1, ncarett bahriye 
~tçeelnta 111üzakereılne Ye 

petrol 91qkavelıenamesinin 
tetkddne 1-t--tamıttır. 

imdat mı istemıif? 
Loatlr.a 12 (A.A..) - L· 

Loydı kumpanya11 dCln lr-
1aadJ fddanoda bJr Tapurun 
ııu~dol tıaretl .ıandermlı ol· 
du .... a ..dlllıir ı.abert teyit etle· 
~ 11.ltleU'Plim mahlmat al· 
madıtını bildirmektedir. 

Kabul etmiı 
Partı, 11 (A.A)-M. Br.lud 

Mmaa _.. M. V• Hoıacla•u 
.,... .... tftk. 

T etldkat.ım ppıyor 
.Pan.. ll - (AA.) ..... 

_. HMlctf'9 n •ntl c1ea1z 
ifled mitehuu11 M. Cıralfle 
ıel,e•m P.aıWe bulanm-... 
dar. M ... ıı.,.b, de.Mz lf Ah· 
lanam taWıaa- mGteelllk 
Frues·ltlllJıa• llikakentlerf. 
nla tımddd .-Aaea ...... a 

FraD19DID Cır1Jı9U AklNID 
......... ld ................. .. .... ,.,., ....... . 
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J Anlc11r11 WerlerD 
Viliyetlerin tah· 

didi 

Türk düşmanlan 
(Baı taralı 1 ;,.el ıhhiletleı 
Tak'aaı o!muıtur. 

Yollırın iünJ;lt:n güne bo
zuldufu da nazan dikkate 
alınına timdi yoldan çıkan 
tramvayların 7akın bir zaman
da devrlleceklerl ıüphesizdir. 
Hatta bu cihet!er Bıe!ediye ve 
ıirketln mühen~iı!erl tarafın· 
dan da te5bit edilm"ıtir.n 

barat memuru Ye Felft ,.... 
~o Paris ıeyabaUnd, .,.... 
virt o·an Lavalet na"'ı,,.lfkl 
Türk düımanının da lna ;r 
k~lte bUhbaral mldlrfptl 
gibi çQ}( nazik bir lfifl bapD
da bulundurulmaıı ıeae neclf 
Türk milletlal tahkir etmelı.
t•n baifca bi.rıe1 deffcltr. 

Bazı vilayetler lağ
vedilecek 

Ankara 12 (Varuı) - Da· 
hlltye ve~al,,Unde tetkikatı 
devam eden lllillki teıkili.t 
pııojeıl iiM'l"lDe villyetl.trln 
otuu. t~nxll ~• her bet 
vlllyetf.D bit uauımi aKifet• 
ttıllle itlıall tuavwr edil· 
mektedlr. 

Demir yollarına ve btiyük 
1ollar -üzergahwa uzak o'an 
viUretJer 1iivedilecekUr. Bu 
.. ,.anda b(iyiikı vf ayetlere 
naerhu eıkl lfyalar ıibJ yeni 
bir teşkilat ihdaeı. kayma· 
k~!ua ~n ıon bir ıtaj aka
~emeıl t.e~kllt fJl.yanı kayt 
JörülwekJl:dir • Bu teıkilıt 
yaplldıktan ıoJU"a v•lilerin 
derece ve maqları üç sınıfa 

ayntacakta. 
V alJtere •erile5'8k calilli· 

1eıler meaıurln kanununun bir 
çok mühim alıkamını latve· 
decekllr. 

Sovy,etlerin 
cevabı 

~ar• i2 ,~ . ...\.) ,_ Sovt· 
Tel RtMY• 4yrupa bıt'liiQae 
J..ilyioof lmzae1le cevap ver· 

.ııı l,:ti.r. 
Bu co-vapta ka1niııyonup 

yapac tı lgler hakkında uzun 
boylu tzah'1t •eıl'ilmeıktedir. 

Adliyede tayinleı 
M.ar•, 12 (Yarın ) -

Adliyı:~e ,apaan bazı tebed· 
dplit d.laerinc Aıakıar.a müddei· 
umumi baımua vinl Saın.i B, 
Gaziantep mü4de1umumiliğine 
te7tn ~11.a,U.., BU :teheddü· 
tit meyanında dtır• ....... 
Nazım B. Diyıy'ıbetdr ceza b&
JU~~ .Anw.a Jcra ,reisi 
lkHn F~ 8,,.E:skf,eblr hu· 
Jııuk .biAl~'i.\n' U.-IJ mO.Jdef
u.mlılmUl Ha,.tltlo 8, Ankara 
.ıniddeiUOJu~t b.t ,,sıua.vfJlllğ.ln~ 
,Şuu;y.ı De.v"t ô.za ınü!A7,iınle· 
rtnden Sabri 8. nuıt.vlnlti'e ~
yln odilmiıleu!tr. Eıki,ebtr 
hultuk hakimi Galip B. An· 
ka1"ıa km ,-;·ııifıue Mliye 
mafettJılerlode,ı Fabrrwa B. 
zat fılerf lnGdürlO~ne ıablk 
Klil h~J ı;,.ıp B. 14:,a mu· 
avinli~tne tay'p e<Wrutılerdtr. 

~ Bast) aİ~ ? 
Memudar .geaae ver-gj 

verecek. 
141\lnwı, U 1'lf.M.~ - Jk· 

rem kanununa en .--ı,; bir 

_...ut" kaka.aç '""'* ,.wml· 
'fOl'clu. JkibÖI J•DI ıJu.~ 
vergili kanununa nenNn 
)>QıtUn .. murlar JOzde bet 
~qç •rpal Y~meie ı.bt 

---·~· 'Ot:Omatik mckillefer 
J.nhİ$;Jr,l P.) 

A.ak.-, ıa ltl.M~ ...,.. • 
~n wllllek.,._..e ftW 
edile~ bttcımam .._..tik 
_,.kf?"ler"1.&ıb-11 "'PW~~ 
Hj.ı~ı•f-1 ce..u,.u. şe .. 
r~11ur. 
S hık .M. xddli iy]tWti 

kara, .il !(lj. M.) - • 
b Yekjllenlep 'liwaç-.t~ 
~'fi .... ....,. ... ~IJ~ 
m 111 lçUma11\4l ltlfrak e .... 

" ~ ..... ,Q4U~e .. ..l 
.... WcriiJa .... ~ ... 
• ~'"'~· ~1')1...W ıine sleTNDa bqJadL 

lı e bu beyanat tramvay 
ıirkeUnln b•ıında bulunan 
k6ıtahlaran Türk milletine karf! 
ne kadar 16.kı.yt kaldıklarını 
göıterea çek acı bfr hak"kattar. 

Yine bu beyanattan an•· 
ııhyor kf, Tramvay tirkeU 
ıııüdüril Müıyö Haosea'i ılı'· 
~elin • ftlerlle defif, ıtrJcet 
qıerkezinden binlerle do· 
lar çekmek, apartnnan, han 
l,tamam ıahibi olmak ve met· 
reı tutmak itJwile meıcul 
9lmakta ·ır. 

M. Hames bu iti idare 
~m·yor. Ş"rkeUn mecl"ai bu 
-üh m 'ti her halde muk edir 
,, r zata tevdi etmelidir. ı,,al 
~·•••uula FruallZlan.J iıtib· I 

Türk dostu 

Bu gi(>f beceriksiz ve TOtk 
C:ü,manı eıhaıın tlrket meo
lW tarafındaa muktetlfr 
haınil niyet sahibi ... ,. 
t~bdıl ettJriJmeleri ebe~ 

Bu arada Nafia .,.W-. 
t aden de ıoruyoruıu 

- Binlerce Tatandapa .. 
J•tının tehlll&'.ecle bulu ...... 
ne demektir? 

Mübendf ı raporlarlyle .. 
•1duju tahaklwk eden ,.. 
ler neden tamir eW ti...,. 
Tramvay ae1ri1eferlerl ... 
J•yrı rcuntazam ye ara .... 
neden bir abu atbıchrler.7 

Bu ıuall re de mtllet 'fi 
.memleket namma cenp .,. 
teriz. 

Ticaret Odasında 
(Btıı tqraf' 1 j1111i Nı/ıil•t/•) ( /Jpı 1Pr11Fı 1 üwi ~J 
marn vapunle tehrlmfze rel· bu kanun 11nat faali7et......, 
mtttlf'. M. Cla1:1de Fal"ef'e dol· gay~lnl k6stere'1JJir mlf W. 
ru Fran11z ıefa,.ethaneıfne fi· hesiz teıvJki eanayi kaop•• 
deretc ke•dlııtne tahsis edilen 

sanayi aıya,eUmlzj t~ 
dalreıhıde fstfrahat etmtıilr. 
Bu büyük tUrk .muhibbi ve muha"aza edemeınel'M '9 
lüyGk edip kendJsint Franıız iokltaf etı.trmemektdiır 
ıef aretAanelindekl oda ında Z.~ea ıbu "•aund•W 
ziyaret eden muharririmize flyede,ta yeluinu ıaaari_._ 
~zcümle demiıtfr ki: bınm malik oldufu ~ 

- Bu ıevıq>li mem!~el1 • er.den pek &,&dır. 
nizl bir kerre daha görmek Faraza bir y.anda ,a .. 

ben:m tçln unutulmaz bir .iik l'eammdea muaf fft .., .. 
zevk elacaktır. AUıl iken öbür tualta mua•• 

Ş ~i Çin ha:kkmda yem ~ v~rfiw NUAllt'. Ve l>u ~--
kr eser ya,µnak a meılıtlim. J> ~u_afjy~ be~deeuJı ~ 
i ~'114a b 'diiun ğılld4iti0t 1Y 'le.dl • M•mlek~..._ .... 
ki koo(er.am v.er.erriia .mAPat:aelu •~Dl· 
.Konfer.ıu11lar.ımm pn.evzuqn., ıermayedar lar muamele 
·~ "-SJI p. "" Jllr plntn kar .ve ar.,~ el
., LptJ,. '-ılrJl._.tW;. ._et ediltiieW ......... 
4~, .. y •• df.p sJboJı~ ...... ,.. ~- ... ....... 

ft hakkında da. cfeıniıUr k": •• ,.~.,. • 
"Evet Ankaraya gldece· SaoeyJ için IAJ T• ~JW19 

.fka. Ve At• eeyahatimln 'QJwr.n vv.dJr. -rNJe, rf 
~• ~ 'PYelirıNa4en Mloı 4le "oetJ.n ~IJJeıt, Jru.cli&Na n/t 
~~r:~.o:.ltmek DlNU..... J»,r. ıAR.~ ~~1_., • fı."9 

Or,.da .eie1 Jiitfen. kabw b r t'k,y'J'- ~ ~ 
edi~nem Gaıf ve fııpet Pa{a Biıı•ena:leylı .....,. ..Wpfl. 
tiz. lerfe rörü•ec~ifm. v~ 4ll1D tuatn JÇta ............ 
ıonra Ankara g.bf modern ve brp Jn\Mmhel• •'1s!tl ...,...,, 
1ı yat do'u bir ıehrl yakındaıa AAk~t taze~~ 
görmek~ Jçjo .ne i>Oyak Bu turelie UJJ\I ~ 
bir zevkt r. mızı te,ntn ebntf .r..- 2* 

Bu .aeya.heUm oıa .bq yirmi t~ aa11amele verıill 931 .. 
«la kadar d•Yam eclecdd\I'. kaldH'acaiı vadeclf'en ye ~ 
Soma lekr Parlae • Y:det 
.:1-.-JU- M C kat ka 4anlauy,. » .-,,,,.· e...._....,, . laude Farue •~ 
..uı.. fıaemb.Po• olmuana Hallaa teovıkı ıana1ı 
r•t-•• .-_... ,...._ b~u au 1ınal ıhtı1.,-.w • .-.t. 
MıYelld JAdca,ıe ~ bak· .td•w temine ıayrl ~ 
kuatla pek bll>'iik bar ... _._ :ffluamele Y~rgfalnln ~ ,_ ~ .. 
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Sı!hff~ 4 

Fransız S:nema Yıld1zlarından: 

Lily damitcı 
Ho!ywood'da Fransızca film çevirmek üzere, Metro Goldwln 

~ayer mii-:11eıl tara:ından uzun bir n.üddet lçl:ı angaje edilen 
>u pek aevimli, pek güzel art.at, a) ni zamanda çok haıarı bir 
aıahlikktur. Tam manaıile ıen, ıuh bir fransaz kızı!. .• 

Emir altında bu"unm· k ' an hoılanmaz, em·r vermek ve fı· 
tediği ıibi hareket eylemek ider. Arl.adaıları ve rejlrör!erl 
kendiı:le uğraımaktan hem ze\ k, hem Ozüntü duyarlar. 

Holywood'da çevirmekte o!dufu ( Neı'elJ olalım = Soyonı 
rafs) namında ki fran11zca ıözlü, ıar~ ılı fJ'm ahiren hitam 
bulmu .tur. Li.y Damita, bu f in de meıhur (Adolphle Menjou) 
ile oynamııtır. 

lily Damita'nın Son filmi 
Meıhur ~e ıevimli Fran11z 

tılnema yıldızı ( Lily Damita), 
elyeYlll Hol' ylwood' da ( Metro 
Coldwyn ) ıUidyolarında ( La 
Boune Vıe) namındaki Fran· 
ıızca sözlü filmi çevlrmekte
.ıı,.. 

Bu film, (Tbe Eaıfest wvay) 
piyesinden a~ınarak, Franıızca 
ft İnıflizce olarak çevrilmek· 
tecl:r. Mevzuun bülbaaı: tudur: 

•Lnkae Te paraya ıon dere· 
eede aıık olan ıenç ve ıüzel 
~ Amerikan kaza, macera 
•olu bır hayattan sonra beve
atanın kurbaaı oluyor. " 

Amertka'da1 filmler, ab.lk 
110ktal nazanndan ııkı ıan· 
dre t•bl olduıundan, bu fll· 
mfn Franıızcaaı, lnıtllzce 
.slından çok aerbeatUr. 

Norma 
Shearer 

8Mutalllka ·La 
Dl•orcee,, ftlmln

tlikt methur ro

.. den dolayı 

-aalılz bir mu· 

wffaklyet ka· 

anımı olan aG
.. ı Norma Sbe• 
uer, moda bu-

•sunda ea faa• 

• hüınCl baUha· 
.. malik olan 
.UltUr. 

f 

Seyallat n mamra filıi 
Fn•es•ar • Nord 70 22 • 

• Şimal 70 12 ..... da .... 
•1ahat Te -.n•ua fdal 

~·~!:..-· 

1 
Bu fi mln bir kaç sahn~ıf, 

Garbi Amerikanın en snzel 
mevkltertnden Te ıarp kaya· 
lardan ve derin uçurumlardan 
m6teıekkfl bulunan Co!orado' 
nun Canyon'unda çevrtlmlıttr. 
( Sıerraa ) dallarına tırmanan 
artfıtler mülhit bir kar fırtı· 

nasına tutularak karlar altında 
kalmıtlar ve bin müıkiUatla 

kurtarılmıtlardır. 

Lily Domita' dan batka, bu 
filmin ha;lıca aao'atkirları 
.. nlardar: 

Comedte Françalae'den: 
Andre L\•guet. Meıhur Franıız 
artlıtl Andre Burgere Mona 
Goya; Adrienne d'Anbrfcourt; 
Françoiıe Rozay; Rolle Vor-

man; Georgea Rhodeı . 

Norma Slaeara 

Can fll~ertin sesli filmi 
Methur artlıt "Jobn Gll

bert,. (Way fer a Saflor) na· 
mmclakt ilk lklG filmini bi
UraifUr. 

VARfN 

Sinema 
Dedi 

Koduları 
Rodolf V alent:nonun zev

cesi Nataıa Rambova, clycvm 
Parfsle buiunm .. kta 'ır. 

· Tanla Fedor, Hollyvod'da 
(13.444 Pasaport) fılminl çe· 
virmekted.r. 

Jıf 
Meıhur Fransız opereti 

(Pnssur la Bouche!) P r·ste 
ffme alınmaktadır. Bu fi:min 
ç>k rr.ükemmel olacağı ıöy· 
1enmekted r. 

lf 
Edmond Rostand'ın (L' Afg· 

lon) nammd ki meıhur cse:-1 
ff me alınmıt'ır. Pel- yakında 
göıtel'ilecektfr. 1 

.. 1 Bugün ııehrimfze gelecek 
ola.n Türk Doıtu Frans·z edibi 
(Claude Farer) in (Thomea 
l'Agne!et romanı filme alın· 
maktadır. 

* Büyülr fedakarlıklarla 'ril• 
cude getirilen Mont·B'anc fil. 
mi yak'ında göaterllecektlr. 

* Ramon Novaro, (Şafak· 
L'Oube) ftlimfnt çevirmektecllr. 

lf 
Meıhur Franıız edebeıl 

Madam (Mariıe Cbotsy)ntn bil' 
ftim çovirmefe batlıyacaktır. .. 

M•thur Alman arttıtl (Con• 
rad Wefdt) •General,, ftlmfnln 
A'mancaaını çevirmek Gzere 
Paramount mOe11eeeıl tarafın
dan angaje edllmtıttr. ( O 1 ı a 
Tebekova) dabl bu filmde o.,,.. 
nayacaktır. 

• Almanlar ( Douamont) na· 
mında bQyOk bir harp fllml 
yapmıı!ardır. .. 

Son ıün'ere kadar Londa'· 
aın en büyük ılntmatı 2,500 
•Jirclyj lıUap eden (Vlctorla 
alnema,. tdL Plymoutb'ta tn
fUI bitmek Gsere olan ( L 
ıent) ı!n~man 4,000 eeyircl 
ala bilecektir. 

• 
Sinema perdesi 

Ozer:nde Türkçe konuşan 
ilk artist 

Klod Farer'in meıhur ro
manından lktibaıen Tücude 
getirilen •ôıdnrcn Adam" fil. 
mlnde Ledl Falkland roln . f 
oynayan 1 Mart Pel, ınzei 
memleketimize karıı o'an bü· 
tün muhabbet Te ptreıUtJnl 
göıtermlıtır. 

Bir arabacıya bitap ettlil 
bir u.hnede Mart Bel Türkçe 
olarak ., Arabacı çabuk llma· 
na kadar" demlttlr. 

l stanbulda çevrllmtı olan 
ve Fı·ansızca aözln bu filmd4! 
Marl Bel bu cümleyi 16phe· 
ıiz Fransızca söyleyeblltrdl. Fa· 
kat bu hareketıle Türkiyenln 
kendisinde unutulmaz bir ha· 
tıra bıraktıfını bize glbter
mek latemf t Te bunu bize 
pek gQzel lıbat etmittlr. 

1 ~u~nOb~'Y~ 
ve yarın yalnız mali· 

nelerde 
BOYOK 

HOKKABAZ 
• ile 

MILTON 
BEDAVACILAR 

Ş A H 1 
GLORYA'da 

Glorya 
• 

sıneması 
-J. . • . . ,•, •t: • ••• • l , ~· ~ .. ~ ... 

TROYKA 
Mümessilleri: 

Olga Çekova ve Hans Şeltov 
Sahneye koyan: Vladimir Striçevski 

Moıkovadan u 

zıık olmayan ıa· 

irane bir köoede 
bir k1zak araba· 
cm Boriı n kulü· 
beıl bulunmakta· 
dır. Borls kulü· 
beılnde sevdiği 
ztvceal ve ya.vru· 
su Kolka ile meı'· 
ut ve bahtiyar bir 
ömür gürmekte ve 
her giln, kızağı ile 
kalın kar ve buz 
tabakaaile örtülü 
dai Te vadilerde 
gezmek fıt11en 

zenaln mn .. erile
rln cıkmllııua in· 
tfzaren zenıın Te 
kibar Te zeTk el· 
lence erbabının 

deTam ettikleri 

Urolok buının "" ·• 

6n6ne ıiderek 1 
beldemektedJr, 

Bu lntlzar,Vera 
Yalova fımfnde · 
aırl bir kadının l:a 
zavaUı adama (Troyka) lilminJen b:r •ahne 
karıı zevk ve beveıintn uyan· de.ima iyi bir me • ce' bulan 'Vl 

maıına kadar devem etmtıtir.. hfmaye gör~n rnarum Paılca 
Bu beveı Verada ıeldlil ı6r· müdahale ederek Nataçayl hl· 
atle ıönmOf. Fakat bu, Borla maye Ye onu teaeUI eder. Bu-
lçia baıka bir dilnyaya kapı na hiddetlenen Borfı eTden 

çıkar. Küçük Kolka aflıyarak 
açnuıtır .... Borla bu g6zel ka· k d k f k t B rf ar aıın an otar. a a o ı 

dının cazibeılne mağ Q > ola· kızafına athyarak uzaklat-
rak Atık olur. 

Çocufu ile zeTcellnl ihmal 
eder, huyıuz •• haıtn olur. 
Bu huıunetinl karınaı d&nn .. 
fe te,ebbOM kadar ileri 16-
UlrGr. 

Fakat kendlılne bu e•de 

mı,tır. 

Ya vruıunun ne feryadı ne de 
al"••aaanı duymaz Te k\lçilk 
Kolk1.yl ıeunin ıeç bir aaa• 
tinde bu Jılhayetaiz buz Ta• 
dt:.dnd ... ,. radıklanndan da bitta• 
bl maltlmat ar deftldlr. 

Majik Sinemasında ·-idamdan kurtulmuş 
Başlıca san'atkarlar : 

Mi/ton Silis 
Dorothy Mackaill 

George Fawcett 

idamdan kartulmuı filmind•n Milton Sili• 

Ann• Janaen lımlnde ıenç 

bir kah.._:-e danı6ıü_, arkadat
lannd~"' ::.ırt ile teTltmek ı .. 
tlyen • "JJoner &ıakını 6ldi-

riir. Korkusundan ne yapaca· 

fını 'faıarır. Dostlarından bfrl 
huıuti yata ile onu cenuba 

ı 

ıötürinek fıraabm hazırlar. Şuh 

Hu g u et t e' n in 
~ir filmi 

• 
yen ı 

Huguette Duflo" tarafındad 
çev~ilmekte olan (Sarı Odanlll 
EErarı) filmi Parhte frae edıi• 
me~e baıfanmııtır. Bu fil01lJ1 
çok güzel olduğu ıöylenınek• 
tedlr. 

• Huguette Dulfoı, Ho'ly• 
wood' c.a Charleı Boyer ile 
birlikte ( Mary Duran'ın Da• 
vası) piyesini filme çevirme• 
ğe baılamıı!ardır. 

6 r e t a ~ G a r b o' n u a 
filmi bitti 

Greta Garbo, ahiren (U 
Balıer • Puse) filmini blllr
mtıt ·r. 

Elyevm ( Anna Christle ) 
ve ( Romanca ) namındaki fi• 
halerl ikmal eyliyor. Bu fiilli• 
lerl pek yakında iÖrterflecck• 
Ur. Her üç filmin fevkalade 
olduiu bıldlrlliyor. 

Parise döndüler 
' Andre Luguet ile J cann• ı 

Helbllg Parlıe avdet eylemek• 
tedlrJer. 

kadın az zaman içinde, yol• 
culuklannın hedefi olan ada• 
ya varıncıya kadar mürette
batın bepıfni teıhir eder .. 
V aH de çok geçmeden b11 
iClzel kadına tutulu,. ve onllt 

arkalanndan gelen Amerikala 
poliı Mc. T oma Karti'y• 
teslim etmek lıtemez. Ann& 
•azifeslne çok düıkün olr.• 
pollı T oma' yı da tusat•• 
düıürmek için elinden ıeleol 
yapar, fakat muvaffak ola• 
maz Te nıhayet Tomı1., güzel 
mOcrlml NeTyorka 16Ulrmek 
'ere bir Tapur kiralar. Yolda 
f ,rtına çıkar ve Tapur11 bit 
mercan yıfını herine atar. 

Gemiden yalnız poUıa. 
mahpuıu kurtulur, küçtık bil' 
adaya çıkmala mu~affak 
olurlar. V apunın enkazı il• 
bir kulübe kurarak berı.berce 
yaıamafa baılarlar. 

T oma bu kadına kartı 

daima ihtiyatlı hareket et• 
mektedir. Anna çok geçme
den deifımeğe, T oma' ya b4· 
yük bir alika duym•f• baı· 
lar. Fakat onun, vazifesine 
hartı duydufu demir kadar 
sağlam atkı tle ceıareU kın• 

hr durur. Bir gGn Toma mid• 
ye ararken Anna ona bir kö
pek bal.ğının yaklatmaktt 
oldufunu görilr • 

T eh ilkeyi hiç göze alma• 
dan vapurun mutbak blcafa 
lle denize atılarak hayvan• 
ıu altından hücum eder. 

Her ikisi de yaralı oldufU 
halde ıahtle çıkmafa muTaE· 
fak olurlar. 

Bir müddet ınnra Ann• 
tehlikeli bir surette haıt•lanır. 

Toma ODU eefkatle teda'fi 
eder ve genç kadının aıJ:ıel
liil kar1111nda iradesini kaJ• 
betmcfe hatlar. Artık, on• 
adam öldürmüı, hakir bir 11ı• 

san gözil ile bakmaz. 
Gençllfla çılıınhklar yap

tırıcı bir anında bllmeden ,O· 
naha bulaımıı, bil' zavallı ,ıW 
acır ve çekilen ııtıraplaraD• 
kefaretin ödendifJne k...U 
kendini inandırmak lıter. 
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Dudakl.,.., ytyece kadar yadan LoahHca11na. ıöltil· 

tlddetle llldL Voc:utfaııun hl.. müı ve bir kabusun: eı flncle 
JetUrdlil &arltftfl daclalduwıdan oWuiv• L.lle yalaiımcla 
da a tffM. Su •kut, 1awid bit dofrcıhıror, et 1ordamfle- n· 
fırıırchr, itler bit af~te yufurul· raııl fı yoklarktm tekrar ba· 
mu tu. ğ'.ırıyordum : 

ŞtCilet, barekittalcf karar· - Ferdi! Ferdi! ... 
ltrr, "''"' Te lrfık'm b'r hın- Ve itte ııık bl '1en ht e 
lıte ıarlp bir şey g bt bent yandı. ElelRnk d6ğıneıfllt 
h-r anlan ıran, hisse memft çe•ltmlt olan kocam, odası· 
bir şey g hl kudurtad' haller... mrt kapıtmd• garündi. 

Sonra, b6 b tin kendim· - Ne ol yor? Neyin var? 
den geçtim. Fakat iyi hatır• Henfiz gôz'e inden uyku 
lıyorum ki bu ıeıhe'vl ve ihtl· akıyordu. Penlfe pijal'battlHB 

ruh bayramı kalıt 11tırapla, l~kıde narin vürudu ve g8z· 
kah zevkle tdfl ederken bile, terinth üıtüne dü14!ne'll ,.ç. 
vicdanımın tflfflyetlle düıün· art1e,. oda ha•• yahncı liht 
düm: kocanfr h ç &lr zaman götftnmüıtü. 
bana bu .aadetf 'Hted)emtıtl, F"""" ODU ae>rmeldeıt mn-

Bu 7enf tHtl kart!Clnda teV'9fftt teOfrap enaıt •eıtrelr· 
merakt.-.,.r, kontff*ta1c, al· lliHD- mani. oldu. 
danlBa....-&a emlıt olm•k l)udaklamrl, ancak ı.ıt 
latlyertfuM.. ıuarr mırıldaıt,bıtdrter. 
· O ~. maddi a'V'k'ert· - Nasıl, ae• adlin? Dw· 
mtn ntlqetıa. lberhvr prfp bir mek lçerdeı ı•ua? 
alçakblt •• lf>lltll, bu ıllclraı - Nerede olmamı tıtl· 
Jıldı..- kabtr darlHtıl, yordun? BeDl uyanchrdın. I'te· 

beni ı•ffl dl\Jkfedır, d'IU"a· oldun? 
vemettll &ıraktı. Dayanamıyarak itiraf edi· 

Y aftt.s dudaktarlllint ara· yctrdum: 
ıından Ltr mırılb fıktı, tut· - 8thıd1C#Uıti- Bftıa~..-
lhaia muvaffak olamadıiım, rum .•. Feci blrıey •.• 
lteyecanlard•ıt dilteveJrJt bir - 14aııı f edl ,.-y? 
•ınlb ... Shlttferfftıdm tJrr fır. - 0.laıd:JO..-.... 
tına aeÇtl. Ş.WlllZ btr ım'Wlte - Sayıklayor muıun? oda-
kollan- la.uldi :aanaetttjlm dan çı,mıtfin, 1 mdr f~t 
•efendimi•., Oftl'lnde kilitlen· .,ırllla ..... 2•• lfK&tll Haet& 

*fllıln ya? 
dl. Ve ıGpJaelerlmi teıkln ve Boiaz1111da« bf l te-•Wl 
't'lcdanıım ikna için, ıalrane Lir Çalman tok bft ıeale ce1'a1' 
iüıOnceye daldım : verdiıw : 

11 Be elbette ferdidh'. itte - Hasta detttfın 
J '3t ~y. iclala'f, lilö~ı. tattı.. O• it* ,.,ı f UrrJ ttt. 

lar ~e ptktl•l Bura• İtalYa; dlft, ber,ey{ ı3ylemek fçfntdd 
yuı mevelml,. beni kuuklıJ&a ,.Uf. Faflat korku, ü&fO&tıcf~ 11 
ıeaa ile 111dw .uha~kı,, cltılı• dll••ff«ek b t ~o 

Soflra, btrdealltie, Wlmem W nacal.ı, bent çirkef fç de 
nanl lalia fau.yyetlf f,k. ı....., .. ~ •et J,elfdd eıt zafkw 

Wr ...-• aefre\ edeceil fillri 
daha a'9flt bir paMıı. akhaıı •r• muhtemel bir raalettn 
aldı. Zen •• illüra• *°" 't-r Mfilnceıt, blSuldf(fm, ~ 
farı ara*fBRı prlp &tr kor- IMnlann hepli ltirafrt meneW 
ku de lla11atlıdl : llaktkatı ruhumuıı ear kunhk 

- Fetdf, ferdi!., Seat ya.. •1t••• s1adlr.&ı. 
, luyorıuıı- B~ftf ralcıyorıant.. Fenli clnaift etti: 

ıhı rı~(d b iiit! ıre aldu? - IMlplam .1tııt1eadı_.. 
ctııu beır •• !»dırı y0tata? atıktan açıla ııttUm. senden 

~ffıautın, t8r ... in atr. "-'ili mi? 
ıi11Aatefr 6tltafc, &nı l~ıfrtr ees«redaie' ı•fref. ....,.,it 
ve tftıaf 4&den .a-cuduıı bit· M6teacdp wı tawr takınıyor 
deııbll'e çekddfftöl hlnettlfhll •• elimden ıeldiil kadar '

6 
.. 

d d d hf Wne1141~ r 
esna a 1.:ocamın o aıın a r -Tabii ben ıdtm. 
gürQit4 oldu. ( Ddtltlft l1tJlr ) 

Ozerımden katcfı, aflindf, .,... ----
gay p efdu. 111ZAR- MGndereutın\ ıın 

Bf~ laapının kapandılı ve bir çoklu fundan • RBzıAr ,,r t •fr • 
anahtarın döodüğünO ltlttlm. kamız cı...cedllememlıtlr. \lz6r 

ve ılnmlt muıtarip, bir rii· cltlerfz. 

Adliyeye verlhniş 
Parı._ 11 ( A.A.) - Ban· 

ker Ouıtrlc tahkikat kouıt .. 
Jeaa ~-- .ıa.ı. " ... 
nreldea ımihl• ettfllndd 
lumilıyon tarafından Adli,. 
Y• lt:Ydt ffı!llllftlt M. Peret 
de komllfod huzuruna .. k .. 
maldan fmUna etır..lıUr, Yalnıf 
hemllf..._ .,...._.. p.ld~ 
rerek e...ı- J•pahf olduid 
beyanabn Ufi mfltaln-and• 
kluaiuluını beyan. etmifllı· 

.... -
Bir çoklan ölmitler 
T_,., 11 (A.A) - .. 

p«tiff4Mı AJn•.. wrdtll 
bir ............ ..,.,....,. 
ta.-..., ........... nh 
bulaıl .,u.aa re. ,.,. .. ....... , ........ .... 
.. , ..... aıtır. ... ~ .... 
,...,_ ....., olııltaflt'ar,,. 2-V• 
.. ~ ..,.,. ..... • ldtl 
bola .... 1 .... .. art ... liaJ.-.u.-.. lfıJ ,.. .. .,,., .,.._.... .. 1._ ..... , 
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Bu gün yapılacak ol 
müsabakalar 

Galatasaray - Beykoz ~ 
heyecanlı olması beklenebili 

Güreş müsabakaları nasıl oı 
Buınn için muu.t o!an ilk 1 16sel bir oJUn oyn 

maçlarına zamlmeten iki lkt lıaftadır sahaa 
ıpor hldlıealaa ıabtt. olacak· len ve Beykoz lçlD blft 
tık. li!rlıl tecrilbell ılref,ÇI· nffakl)'9t .. ,.ı.. 
lere mahıuı bulunan gilreı· 10pbtı1iz ki Be1kozua 
ler ve 4'1iul tle pçen hafa m•n6TIJ'9ıhide ı. 
hldiı olan vaziyet ilzerlne huıule getirmJıUr. O 
bu hafta tamamhmacak ola• IWylcozlubua ba al& 
(Akıauı) .kak kefUIL mağl6b yeti kabul 

Akpm koşusu at alda? rint tahmin etml)'Ol'US+ 

H 1 1 C 
Bu maç, ıaat o• 

atır ata ım: eçen hafta yapılauk •~hakemi I' 
(Aktam) ıokak bayrak koıuıu Bey lf a ed cekllr. 
yapılırken dönüt ıafbaaında Vefd' • Stil 
Kurtuluı ekf p'nden bir kopıcu Be ey,,.. 

gal P rehnlı Vtt im g9ftbtn yol· sonra ~~=:·~ 
da ya..-. ıwtlot6 ..ı...w.- Yaty•t• clüwen a. lllt 
iındarr m ... ballatna taknııd... b.tgla. la• or-aulr 
ra vadetftll hpa lfl• ~ kozhınm payfqac:llHd~ 
ve Kurlufuı eldpJertntn tekr•r Blrhtd tanla 
koımall takartilt' .mdi1L zl et b ._ ~-~...---

8 
va y , u f(laau 

u cuma için tekrarlan. ıfne bağlı olan her Jld: 
.... ta'* Ntn bıa l11oee - ,.._ ,.u 
ıa61abaka11, geç vakit aldıfı· hamlelerin ıeylrdler 
mız habere göre gelecek cuma· heyecan bahtedecek 
ya tehir .ıı mittir .. MuliaW.a ar*1Nceilt mulM~ 
lava datayrllfe ba,h yapıta• M«ıabaka ltale 
raiyan koıu ıelecek ltaffa I~ Kıza 8eritr ve maç 
mam olunacaktır. de IJa fır-eakt 

Bugankü güraştar Fe~ rba1a,. r: Allll119'11 

Ôg1eden sonra Be1oiJunda Bu mGıahaka, F 
:.H.F. merkezinde lcıaar 111 kar.- nln bir oyununu ...,.._ 
r•r olan güreı mOıabAkaları he'- veıtle ofma11 ltlbardi 
rlbelt gtbetcal« araMrda Jla ıayandır. 
palacaktir. 1'adık J ...... ..,.~ 

Güreıfeı'e ıaat oıt '1Mle edilecek mil~bıMı_~ 
baılanacaktır. --· r ıanl.rdır: • 

Futbol 
.nMhflllrMmır .K.11mk•P' • A'tmeirttll 
llHIMUCIUllU faz ti • 8eyı.rbe 

Ltk maçlarnıa T.tıda Pua. 
..., Katldc6y llfhalanna tle-
am •ı.cat1r. 

Taksimdeki mlaalNdralar 
fllalanlırı 

Galalo•aray • Beylıos 
Clnla ea la.1acaaL ot.. 

cafıaı tabmlD entttaız karp• 
ı ....... ot.ukt•. 

Beykoz takımı, FenerLalı· 
çe ve Beı ktaı ~bi knmealn 

ıalr kuvYetll ekipler• lcntı ç•• 
------··~••HV ... P~~.,.:.._--

lhtilctl mi fıkara. ~ 
caklar? 

Parfı ıo (A.A.J - lrıt1llt· 
CDJ&ne bir takım rfsalefe,r te\'• 
zl eden bir eok etlnn .. ..., 
edllmtıUr. Amele fırkaıı reld 
bu (Qıfrabtıl yeat ohD.....a 
I> ıtt.lftl ı.sallafıau ftUrdllit 
mu't'dk liufinalltım ... r .... 
ka lttıam aardGlt rnd'trn: 
lfttthap ~dıfmıı otaafarur llltf.t 
fa etmeleri icap edeceftnl _,_ ... _... 

LE CLJ! 

32157 558f 37134. 21.IOO 
44620 27940. m1• 28217 
30627 26347 19439 19616 

20,000 liralık 
mükafat 

En IOD ltld ... ~ b 
lk mlklfatı atldelif 29 lldlnaft 

kasanmıı ır: 
44551 6311 
1 .. ıam 
~.ıozt 2r4ea 
13532 8444 

3708 34111 -t 
11897 14088 
2'N7a 17ta 
'634 11614 

30693 46617 
4U08 322,35 

Atfbadau Tur 
1azrlıyor: 

fnalfterenln 
Yananfıt'Mlla ... .-~ 
eau halfkHwlaka 
balalı e:clu111Du hal_, 
ra6er Bulpsıstanlia 
MJfl muallll:aDlll • 
efled'tlfmr dd" 
tepbbllte h•l.Ullll_.111!1 
teffrt de ayni ta·---· 
.. llbaıte lndmmmal• 
hariciye namrlle ofiii 
llkatta Bulpr 
hldlte9lni her tld 
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Doyçe Oriant Bank 1 ~~~~~~~ 
Deutshce Orietn Bank 

f!tanbul ;ube~b!n müceddeden küıat olunan 
dairednde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kualar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçehapı' da 
Atfrefendl caddesinde Yeni Vakıf han 
kar§ısmdakl bankaya müracaatları lazımdır. 

Ban Franko-Az·yat· 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi İdaresi: Par;s, Budro (Boudrean) Sokak Ho. 9 

Şubeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddesi No.102 
Telgraf adresi : Frasiabank 
Tekfon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta ko!usu: Galata No. 37ô 

« Harbin 
« Mukden 

= Bilcümle Banka Muamelatı =: 
Hesabatı cariye küş,ıdı - Vadesiz ve vadeli tevdiat- Tasarruf 

., uığı Meskfıkatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı
ı.ı:-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili-Adi 
~ sirküler itibar mektuplan - Esham ve emtia üzerine avans -

•. cııebi memleketler üzcnne kredi küşadı - Esham ve talıvi!U ,, 
muhafazası vesaire. 

• 

BANKA KOMERÇİY ALE 
İTALYANA 

Sermayesi : 700,000,000 Liret 
İhtiyat akç si : 580,000,000 Liret 

.Merkezı idare: MiLANO 
ltal~ anın başlıca şehirlerinde 

ŞUBELER 

ıngiltere, 1sviçrc, Avustıır) a, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Roman}a, Bulga istan, Mısır, Amerika Cemalıiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ye Kolumbi· 

yada Arilyasonlar 
IST AN BUL ŞUBE MERKEZi 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2·3-4-5) 
ŞEt-llR DAliİLINDEKI ACENT ALAR: 

lstanbul'da: Alalemc yan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 
istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

iZMiRDE ŞUBE 

1 
Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

Cibali fabrika11na teslim ve mahalline vazo!unacağı evvelce 
lan olunan yük asansörünün şartnamesi dc.ğiıtfrJlmı, ve ihalesi 
23 Şubat 931 Pazartes gününe talik edilmfıtlr. Talfplerin yeni 
;artnamayl Galata' da mübayaat komisyonundan almaları. 

Tütün inhisarı Umumi Müdürlüğünden: 
Karadeniz havzasındaki Akçaıehlr, Ere~lf, Bartın, Amaııra, 

Kurucaıtle Cide, Zonguldnk ve Marmara'da Silivri lsks!elerine 
ıenevi tahminen 200·300 ton nakliy tamızı::ı pazarlıkla ihalesi 
mukarrerdir. Taliplerin 100 lira teminatlarını hamilen 25·2-931 
Çarınmba saat 10 da G lata'da mübay .. nt komiıyonuna 

müracaatları. 

1 Bahrisefit Felemenk 
-5-5- Bankası 

ısr AN BUL ŞUBESİ 
idare merkezi : A M S T E R D A l\\ 
Mezun serl'layeel : 25,000,000 FL. 

Tediye ed lm1ş sermayesi: 5,000,000 FL. 
lhll} ot akçesi: 3,250,000 FL. 

Oalatada Karaköy palasta Telefon: Be) oğlu 3711-5 
latan bul tan ş_ubcsl : "l' erkez Postane 1 ittisalinde 

1 
Alla'lemecl Han. Telefon: lat. 569 

Bilfıınum banka muamelatı 

!ennayesi 10,000,000 
fng:Jiz· lirası 

f<;TANBUL ACENTAUÖ1 
Telefon: İstanbul 24460 

BEVOÔLU DAiRESi 
felefon: Beyoğlu 1303 

Senedat \ e poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya lıes.ıbı cari 
suretile avanslar, pc.; iça \'e iskon
tosu. 

Turklye Cümhuriyetinin başlıca 
şehirlerine ve memaliki ecneb ye
ye senedat, çek, itibar mektupları 
ve telgr .. f em·nıamel •ri ir 1. 'tı. 
(t lesabı cari) küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya mu'ı:ıfaz,ısı, kupon 
tahsilatı, 1 urki~·e'ye ve memalıki 
ccnebiyeyc keşide edilen poliça-
ların tesviye$i, borsa ınuaıııel t 
icrası, akçe pey \e şerası, sa·r 
bilcumle banka muamelatı, kasJ 
icar 

İstanbul dördüncü icra 
.da:resinden: 

Mediha ve Tevfika H.ler Mih· 
ran efendiye olan borçlarından 
dolayı mahcuz ve furuhtu mu· 
karrer Üıküdarda Paıalima· 
nında Susuzbağda 9 No. bir 
bap hane maa b~ hçe 45 gün 
müddetle müzayedeye vazo· 
lunarak 250 Hrada talibi uh· 
desinde olup bedeli müzayede 
haddi liiyikinde görülemedi· 
ğinden hl ay müddetle temdi· 

den müzayedeye vazolunmuıtur. 
Binanın esaıı ahıap met· 

hald(!n gfrildikte arahk bir 
methal üzerine karıılıklı iki 
oda ve esas mfth .1 mukabi
Unde salonumsu küçük b:r 
oda ile tarafeyninde iki oda 
ve bir hela mevcuttur. Üst kat 
bir ıofa üzerinde 4 odalardan 
birinde denl<t:e nazır kısmında 
bir sarnıç mevcuttur. Bodrum 
katana esas methale müıadif 

merdivenle intlir. Zemini taı 
döıeli bir koridorumsu taılrk 
üzerinde tat adt ocaklı harap 
bir methal mukabilinde cep
he kısmında methali bulunan 
bir aral.k ve odunluk ve kö· 
mürlük vardır. 

Me&ahası bina 133 &rım 
terbiinde mütebnkid araadır. 

Hududu bermuc:bi kayttır. 

K ymc. t' muhammenesl tamamı 
ıki bin lira olup tnl'p olan'ar 
kıymeti muhammenesanin yüzde 
on nisbet"nde pey akçaşmı he· 
mllen 338 293 No. Dor.ya ile 

16-3·931 Tarihinde İstanbul 4ün· 
cü fcra memurluğuna bizzat ve· 
yahut bilvekl<a!c muracaa.t· 
ları ilan olunur. 

Sermayesi 
Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Uerkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, istanbul, lzmir, Samsun, 
Adana, Mersin 

Yunanistan'daki şubeleri: 
Atina, Selanik, Kavala 

Her nevi banka muameleleri 
Kredi mektuplan. Her nevi mes
kfık:H ile hesap küşadı. Çek ser
visleri. Kiralık kasalır. 

Halı, elmaı satın alınır. 

Cnzdan lıkonto edilir. 

• 

Avusturya fabrikaları hezaren sandalyaları umumi satış deposu lstantml'da 
Katırcıoğlu hanında birinci katta 30 numarada Joz. Acirnan Telefon fs. 
tanbul 2309. Jiamiş: Ayni depoda envai çeşit perde ve döşcı.ıelik kadefe 

hare ve fantazi kumaşlar mütenewi istor perde mister, tül, keten perdeler, 
~trüler pirinç korneş halis İngiliz kesme lake karyolalar ve saire fabrika 
fıaatın tootan ve perakende satılmaktadır. fiat maktudur. 

PALAS 

Asri ve ~ususi salonları havidir. ~I 
SERViS MUNT AZAMDIR \~ 

RESTORAN KARPİÇ 
Fiya larda mühim tenzilat ~ 

Ccelerınızı telgrafla angaje~ediniz. ~ 
~~~·~~~~~ --~ ~~Y'~ ~ -~~~ ~-......:;;..-

Hi aliahmer Merkezi Umumisinden: 

an sahiplerinin 
nazarı dikkatine 

Ramazan bayramında çıkac k Hilaliahmer gazeteılne ilan 
vermek istiyenlerin Ankara caddesinde İstanbul llAnat odasına 
müracact ey!emeleri. 

Son iki sah'fede santimi 30, ıondan bir veya iki Hhlfed.! 
ıantlml 40 kuruıtur. Üç, dört renkli ilanlar için ayrıca ücret 
takarrür ettirilir. 

~ ~- . -
. '·"-· . - . :;... ' ' . 

Iktısadi bir ilin .. 
terzihanesi peşin ve vereılye 

muamelata büyük tenzilat çok ucuz fiatlarla 
her nevi kostümler, palto, pardeıü, frak ımokin, caket 

atay, kadınlar için en son gelen model-
lere muvafık tayyör ve mantolar imal eder. En birinci 

• malzeme ile modaya muvafık bütün elbiıe ihtiyacınızı 

lzmir terzihanesinden temin edebilirsiniz. 
• 

Arzu edenler elbiselerini Veresıye yapbrabillrler. 

terzihanesinin • 
veresıye 

mamulatında gösterdiği kolaylık hiç bir müessesede 

yoktur. lzmir terzihanesi on seneden beri 

yaptı~ı i§lerle muhterem müıterilerlnin hüsnü teveccü-

hünü k&zanmı~tır. Ve bu suretle piyasada ciddi bir 
müessese unvanını almıştır.İzmir 
terzihanesine bir defa uğramak iddiamızı is· 

pata kafidir. Kesesini ıevenler vakıt ka} betmeden 

koşunuz. 
Babıali cndde&inde İzmir terzihanesi sahi i tüccar 

terzi ve biçki mütehassısı: Mustafa 

zmitte 

İstasyon Oteli 

/zmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

Müsafirlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini 
temin eden bu oteli 
herkese tavsiyeederiz 

Otelin altında bir de Koleaanh vardır. Ucu tı yapan bu 
aCle11eıeyl de herkese tayıly• ederiz. 

r 13 Şubat 

TIYARO VE SiNEM::! f .. 
Üsküdar 

llale Sinemaımda 
KALP HIRSIZI 

Mümessili Ramon Novaro Her gür 
gündüz 3 te gece 9 da Cuma güt 
leri 2 de 4 te gece 9 da Gelece1' 

program Endülüs gü ü ,,.. 
BİLLf DOVUN 

temsil ettiği 

55:1\RET KONCASf 
Bu seslı, soılü fevkaHlde film 
Kadıköy Süreyya sinemasmcl 

gösterilmektedir. 
Cuma günleri .Matine!cr sa.:, 

2. 4 . 6 . dadır 

En iyi Rakı 

r-;: o o k ı ~.1 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildiye 

ve zühreviye CemiyeU aza 

ımdan Beyoğlu Ağacaml 

karşı Eırasında 133. No öJ
leden sonra müracaat. 

Telefon: 3583 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt, frenği, Belsoğuklu}u ve adem 

ktidar muayene elektirik tedavih.ınesi 
Karaköy Börekçi fırını sırasında No. 3-4 

Tay yare Cemiyetinin ba•· 
l.ırdıfı beyanname ue def

i.erleri lıullanı-ıı2-

1stanbul mahkemel aıltye 
beıinci hukuk dalreııindenc 

Pireıkuva efendinin Kum 
kapuda Tavaıa~a mahalJe. 
sinde Kantarcı sokajında 

8 No: lu hanede oturan Koıtl 
aleyhine ikame eyledi(tl dava• 
dan dolayı ilanen evrak ıuret
lerinln teb~iğlne rnğmen el· 
yevm cevap verl'.memlı ve ber~ 
mucibi ta?ep yevmi tahkikat 
olmak üzere 16 3-931 tarihine 
müsadif Pazartesi g3nö saat 
14 te lc..yin kılmnrş olduğun· 

dan yevm ve vak i mezkürda. 
mahkemede hı-zır bu!unınası 

veyahut tarafındn"l mt.:s .. dd~ lr 
bir vekil gönderilmesi ak.si 
halde hakkında muamel~l 

gıya.biye!! icra ed Ieceğl lüzu-

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 

M. Müdür BürhanottJn Au 


