
SENE:2 

Abefte Şeroiti 

~rr.tliği : 14CO kuruş Serıtliği : 2700 kuruı 
DAHİL iÇiN 1 HARiÇ iÇiN 

Altı Aylığı: 800 « Altı Aylığı : 1500 • 
Üç Aylığı : 450 « Üç Aylıfı : 850 c 

Nüshası her yerde 5 kuru 

. . 40000 
lira kazanan numara 

42821 
25 000 2000 lira kazananlar 

Lira kazanan numara 57 497 43384 
15872 (Devamı 5 inci aahifede) 

Yunan operetinin piyesleri tetkikte 
[ Oyunlar şimdilik tehir edildi 1 -

Yunan operet hef9tlnden Madem Nizz• ve Ri .. rdo 
Evvelki s&n pbrkAe ..ı- 70 ldtlllk Yunan operet he,.. 

tbata tematller •• .-.ı •• .. 0111alarmm Cuma~ -:.::; 
llaı olaealu11 J'••• TJ17k. Halliukl .ıl&,.t, operet •re 
te1nt1llerlnl tehir ..._ı,ttr. Tehire .. NP plyeıle~~~ 
için TtırkÇ979 terdbaa edflmlt olmalan icap etm...-• 

Pı1eılerta klffetl ır.mca ybili oldutuadan ancak T= 
re tercam. ecldd•ktea ıtODr• Wtldk edilecek, mapJlrl 
99 hlutyab mdbyeJJ 19Ddde etm11ecek mabl,.U. .Waldan 
drlline oıualarm temllllna •ılı•acalmr • 

• 

12 KANUNUSANi - PAZARTESi 1931 

Baımulaarriri: ARiF ORUÇ 

Son dakika 
• Divanı harp ma-

GazetecıJer • hakemesinJe bıı
lunamıyacaklar. 

lsmlr l 1 (Yana) - lclueı ı..-.. mmtaka11 rlyaMUne 
,elen IOD bir talhnataamecle •ldateı 6rffye mıatakaliDa hiç 
bir suetenln 10kulmıy.apfi kune Uılunln edflmektecltr. 

Gasetedletta de dlvam ha..rp .... kemellnde bulunmama• 
malan brarlattınhnlflU'· 

Muhakeme ancak JAnD ~cakbr. Buna Mbep MOd· 
delumaml ·tarafmdan taDzlaa ~ olan ldclfanamealn 
heniz bltmemlt olmuıdar" 

Berpmadan M---• ~· .. lddderınct. dolayı 
tmdf edlleD 8 klıl ~ ...... bll'akılliUtı.:rdlr. 

lzmirde feci • cinayet 
lanlr l l (Yana)- Din ,ece Se•lkll alba dff Cemal aa• 

mmcla biri bir kadın ~den ~ap Ha1a111 tabanca ile 
lldlrmtııttır. Katti pollte ..... ..... tle, •Olmek tttedl, 
IWlılftl'dlm·· clemltUr. -

ldarelaa.ne 

f st. Ankar.t caddesinde ! Tel. Santral fst: 500-501 
dairci mahsusa j DahiliNo. ı Başmuharrir 

Telgraf fst: (YARIN) i » N9. 2 Müdiriyet 

P t k tu l ~ 1 » No. 3 Tahrir M. 
os a u su st: 39) ~ » No. 4 Muhasebe 

Ferit Cer61 Bey 

Gönderilen evrak iade olunma!. 

Japon imparatoru::-ı 
nun kardeşi geliyor:_ 

ı 
meb'usu Ferit Celal Beyin as· 
ker kaçağı olduğu ilin edil
mektedir. Efkan umumfyede 
nefretle kartılanan bu bidise· 
yi biz de iktibaı ıuretıle bJr ıkl 
defa neıretmlt ve hGkümeltn 
nazarı dıkkatinl celbetmıırk. 

Fakat maalesef timdi ye 
kadar hadiıeyl ne hiik6met 
tahkik e\mfı nede Ferit 
Celil Bey tekzip etm ıtlr. Aca• 
ba Büyük Millet Meclisinde 
millet vekili ııf alile yertutan 
Fe:rit Celil B. hakikaten aıker 
k11.çafı mıdır? Böyle iıe emsali 
mlıillü niçin divanı harbe sevk· 
ed.Jmiyor? 

Bfr aydan fazla bir zaman
dan beri Adana' da neırolunan 
"'Yeniadana,, gazetesinde Urfa 

Koıkoca Adana muhiti 
ve dolayıılle bütün memleke• 
(DerJamı 3 Ü'lCÜ aahilede) 

1 ZEHİR + ÖLÜM = TERKOS 



Tai yolu 

(Ba ma 

dk 
oku uz: 

H r imanda o 

Cumhur yete bi h 
ka v[e uyması, söz e t 

ar da ahenk o m ı 

dır. Yok a b"r taraft 
h m-daF f 
d r taraftan da k 
c ı m- ba 
b r t aftan h 
ra ıre öte tar 
hı e uyanlar 
ma 1 ) 

Ahmet B~yJ 

rl z r nde b rıu: 
unu kepeğ nden yırm 

ha de f ideden hali d 
Ahmet B. ou acı it p .. 

rılf' herhalde ne yapt k arını 
b im yen bir zümreye h t be· 
d orl r. Bu ı:ümr d ·r ki 
dı erini hem Cümhur n 

kah amanı 5sterlp k lna ı 
murtcci yarmakta} rken be· 
ıe ı v m deni f z i 
y m k su etile C mhu 

, perverlik m skesi it nda 
hur·yeti bal alam b 
h lı k lmıyorl r. Biz, u 
rci münevveran ara nd 
lu m k mes'ulıy ti tar 
ıinden nefsimizi tenz h e 
riz. B ·z, ffilıni k v ne u 
m l rdan çol t n uz 

Yalnız Cüm ur 
::o 1 , } ani c brü t 

ne de l fü g zafl 
çıı: ı iddi ları, 

kfım tçe de bu narar y 

kabul edilmif olma ı en 
de ho g"den b r c h 
H um Un dedi kodu \'C 

vir v thtlrunb şah ye y 

g ralartle d ğll aklı l'm 
hareket etmel!i şu t r hi 
k ka için, p rnüh'm ir. 
k metln bu fazilet 1 1 üzer · 
den yürüdü~ müddetçe Cün 
huıfyetın yül selme ine imkan 
yoktur· 

Türk Cümburiyetinin r. 
di 1 buhranları, her büyuk 
mlllet, bilhacsa Fransa İ 1k l ·l· 
bı kebiri az mı geçirdı? İ kı
labı kebirin en hararetli g-n

le 'nde Fran•ada mili t n 
m §'um ve batıl itikatların ve 
ka a cehaletin henüz esiri idi. 

Alm nyo. lmperatorlar n
dan felaefeciliğile meşhur 

ik nci Jozeftn kendi meşruti 

hukumetine kabul etttr ı 

teceddüt fikirlerini, o ·za 
lar lnk,Jabı kebiri y f 
Fransa mecliııt mi li&inde k 
etmf:ren gürühu mutea sıbın 
lu ıdi. Fakat inkılabı keb r n 
~ahramanları aklü basıretle ıti
dal ile frşadü i.ham ile, fazılet v 

de etle taauup sedirlerini y k· 
tıl r ; koca bir asrı meden 
tin mefküreslnl vücude gel r· 
dil r. Bu mefkure ise Cnmhu
rJıettir. 

Bütün asrın 

ve hükeması bu· 
bir noktada 
Onlar diyorlar: 

muverrıhlerl 

aye üzer nde 
blrleoiyorlar. 

(Çok kfmael r on dörd~ncü 
Lüınf n cebril tazyn 1 rl inkı· 
labı kebirin durdurulaca~ını 

1 :ıannettfler. Fakat hepsi de 
nihayet anladılar ki: 

1 

nasıl 
atılacak? 

Poliı 
mi.ıd i ine yapılan te 'ğat 
mu b ne , 1stanbul ı;fl eti 

e bulun il" hç 1 r 
c k nrı rovelverlerl ıınbn 

n n arın adreslerini kayit et· 
serbes~çe ıat • 

ver sat nl r her on 
n e bir Mth arı ı 1 h· 

alan1arın ad· 
müdüriy tine 

k flyi 10 
le ve bir 

• O dnk ka rmekte-
sef erler d ha teri 
crnğu iç n, Haliç 

hayli mütazarrır 

Kaçakcı ar çoğaldı 
Al r y da Sü'üklüde otu· 

r n ti ur r kı kaçakçıl • 
r n an Mu t fanın cvind d' n 
r.ıü kirat fnh !an memurlan 
t rafın...Jrın taharrfyat yapı'mıı 
v eırin it hıbnda büyü btr 
r kı kazanıda c.pdc&thane ta§l• 
ın tında yapılan mahalde 
il Y t miktarda c bre snl • 

k rakı bulunnr k 
mli d r edilmiştir. 

Mü'e' ves ve mil&'<? r h bir 
zda 1... çak rakı y pan 
uıtaf hakkında z bıt ara• 

k ı tutularak mabk meye 

Tu k Cümhurlyeti de bu 
n l ürüdükçe, Cümhu· 
temelleri bizzat onu 

r tarafından yıJul· 
nkılabımız tehlikede 

Bu nok ada manevi 
me ' 1 y t biltUn münevverler, 
hepimi için mukadderdir. 

Neyap rsak yapalım, Vatanın 
ve Cümhuriyettn hayatını, 
kendi ihtiras nmıza kurban 
etmek küçüklü~üne hiç birimiz 
düımlyellm. Her hadiseden 
ders al lım. Tarih yolundan 
ayrılmıyalıml 

Mır uf 

• 
şg··zarlı 

mrük idar si, 
mallarını 

zorla a sur 
tt.riyor. 

muam e verg· 1 • te 
Samt}i bi il t bu 

rın 1 tanbuldan sevke il ·• 
g'nl ve sah·p'eri Tü k h -
n m'arı de 

r 
ir. Yet'm Türk yavru ar na 

ait ol bu m l r n d i 
bir muamele dol y 11'1 y· 
farca gümrük ambarlarında 
ka mas1 do ru olmaca g -

reH'r. G'"mrük ldares· böy
le ff üzarlıklar gö t receği
ne daha hayırlı i§lerle 
r&.~sa olmaz mı? 

• 
Men'i rekabet kanunu 

Deniz Ticnre i komi ) onu 
<iün Ticaret odasında top1an· 
mııtır. lçtJmaa Liman iİrkcti 
müdü ü Hamal Bey riyaset 
~hniıt r. Seyrlsef ain idıı.r si 
n mına da Bürhanettin Bey 
l<ıp ntıd h ır lbul ntnu~tur. 

! t mda m n'ı rekab t 
kttııunu, m dd m11dce okun• 

• k münakata ve m "za· 
r cd Jmia ve bazı maddeler 

tadil olunmuıtur. 
Ayrıca Tarife koml!yonu 

da mevzuu bnhsolmuı v 
komfllyonun azaları beıten 
df~e iblağ olunmuştur. B 
ko lsyon Ttca:r t od ı d • 
niz ticaret müdürü riya et 
edecektir. 

Azaların üçü tüccar ve 
uçü vapurculardan seç imi -
tir. 

T rlfe komltıyonu y kında 
toplanar k vapur ar f ç.fn bi 
tarif yapacaktır. Bu t rifede 
vapurların sefer kabil yet , 
sefer günleri ve fiatlar les
bit edi ecekUr. Tarife lktısat 
vek lett tarafından ta dik 
olunacaktır. 

Tarife haricinde ekıik ve· 
ya fazl& navlun kabul eden
ler tecziye edilecektir. Nakle
dilecek eıyanın veznini yan· 
hı haber veren mal sahipleri 
de cezalandınlacaktır. 

Bu mukarrerat Tlcl\ret o· 
d aı f d re m clilltne bildiri• 
lece kur. 

Yoğurt fi tları 
Bir h d n b ri m h 1 

raı nd s· ivri yoğurtları tıa• 
m a b ş1am ştır. Ancak 

100 kor ~a tılan bu yoğurt· 
lara fazla rağbet edilmektedir. 
Z r c üt fi ti rı f e yo urt 
fiat arı ara ında 70 kuru§ gibi 

hit bir f rk v rdır. Hele 
kase yogurtlarınm okkası 120· 
130 kuruşa gelmektcd·r. 

Çün ü yo rtçul r .. tün 
ekka ı 15 kuru ~an olarak 
y""zde 30 u kıa.tuktan sonra 
10 ur nıal d >•orl r. B'r 

k ütten 1 e h men bir 
okka yo"urt çık r. 

Diğer t ra t n 8 1 ase bir 
okka ve bir lense 12,5 kuru§· 
tur. öyle 1 r1arı gö Op'te 
b lediyenin iş gö düğüne Jnan· 

k h } l m c ldür. 

Sıhhate m zır sabun1ar 
Belediye r uk ıu abumı· 

nun im hal ktnd bazı l ay'l 

rv d rck l 1 yit'er h ri-
e o 1 ~ u 

nu imal'ni Bu 

r böyle sabunları sıcak su 
abunu diye satmakta ırlar. 

S ede su unu O· 45, so· 
ğuk u t bunu 25 · 30 uru 

o'd u dan a 10 ·'"O ku· 
a tadtr. Bu

led ye mutadı 

e 1 le uyl ud r. Bir aflet 
yüzünden halkı hu kadar iz· 
rar etmek olurmu ? Ayıptır 

hu. 

Z ytin piyasası 
Trl~estc tic ret memlekc

tind~n İzmir t c ret od s na 
' rll n m lumat öre Tr;
es~e zey in }! P. ğı p y s sın ca 
y tlarl f\ nıuhlm bir tebed· 
ul vukubulmu~tur. 

Tlr)cste 1 a.yıın mah u.ü 
cuz'i bir tcreff u gö er lmlı ede 
ecnebi ma farı h la uki ff yat· 
arını muhnf za tlmeltt dir. 

Bu h ki ya öre 
1 •y n y l 1 ) ar mn iyi 

dns n n c.h r nl ı 720 670, 
Yun n Ad ı r l vaıata ) arı 

530·420, Arna ut uk 450 380, 
DalmaçJ b 550 500 Liret 
üzerindedir. 

Bir tasavvur 
iktı adi mahnfilde alaka· 

dar veya devlet tarafından 
h r bahri t:caret kredi mües· 

esi vücvda getir:lmesi mev· 
zuubahs o m kt dır. 

Bahçıvanlar toplandı 
Dün Bahçıvan ve ç'çekçl 

e&nafı, Küçükpaz r a Bahçeli 
k h e n e i c rniyct 
merkezinde tep.anarak heyeti 
idare intihaplarmı yapmı,lar· 
dır. 

intihap neticesinde: Ali, 
Davut, Rıza, Kara Ali, Kara 
C m 1 ve Oam n Beyler fda· 
r h yeU için ı çilmi 1 rdir. 

Mevsimsiz faaliyet 
Küçuk tacirler birliğinin 

'k nuni mera imini ifa et· 

meden fte b 1adığı n· 
laıılmııtır. Alelusul birlik 

Gazi Hz. 
(Baı tarafı 1 inci sahifede) 

U l ri e evdam decckl rdir. 

il Gazi Hz. Afyon lcarahisar. 
E k f hı, Konya, Ad n , 

(1 Anta ya,S!lifke, U ak, l:r:mir, 

1 
Men men, Ba ıke- 1r ve Ban· 
dırmayı teır f edecek erdir. 

S yahat f\ r ın ilk haf-
ta ı n kadar d m eyli· 
yec k lr. Gazi H • nln 111-
tan l d u "'ram !arı nıuh • 
tell1eldir. Mart lptidasına 
k d r H. F. Vıl~yet kon· 
grelerl ektedilmif ve umu-
mi tongre murnhhu atı ıe· 
çilmiş o arakt r. 

Blna haleyh H. F. 111 u
mumi kongresinin Nis n 
ipt ınd An .. rh'de. k
tedıhnesi muhtenıeldir. 

G ı.İ z.n·n ziya .. 
retleri 

Ankal' , J 1 (A.A) - Re 
isicumhur Hazretleri bugun 
ye t mııa m 
ti bi 8 ı 
t n k y 
1 1 n da 

lm" 

s 

olunma 
Lakin 

iyon 
ancak 

Esnafın muayenesi 
Şehrimizde mevcut bilü

mum esnafın munyene edi!e• 
c k erini yazmışt k. Ba21 ga· 
zeteler, Öeledıye doktorlarının 

snaf muayen~sile uğraıamıya· 
cakfaTını e bu tıin hulçten 
ücret e tutul cak "<lok' orler ta· 
rafından yapı1acağını kaydet· 
tiler. 

Belediyede yaptıgımız tah
a esnafın mua\renesl 

b ledıye doktorları t rafından 
y pı'ac k ve hariçten doktor 
tutulmıyacaktır. 

~ uayeneye bu ay fçtntle 
ba,Ianacak ve fki ay zarfında 
kmal cdilmeıi e çahşıl caktır. 

Becaviş 
Şehir meclis başkatibi ih· 

salyat mü<İü la~ 'ne Tıınk, ıh
saiyat müdür(l Z htii B y de 
Şehir m cllıi b kıtab tine 
becaylf edflml letdlr. 

nizamname ve i tıda! rı, ma
hallin n büy k mu ki memu
runa te di o u k polise 
havai l rl lr \:e yrıca v la· 
yet umuru ukuki} e müdü
riyetleden t hl k t fer ın talep 
oluur. Fakat Küç k tacirler bir· 
liği bu muameleyi yapmarnıı, 
sadece B yofu kazasına mil· 
rncaat ederek bir Ilmühaber 
almağa muvaffak olmuıtur. 

Birlik al yhinde, ınaf 

cemfy tlerl tar fındart, e11naf 
araaındaM te anüdü bozmak 
iddf !l ile ııkay; tler vaki 
olmaktadır. 

inkılap sevgisi! 
Ep· z man \' 1 bir T rk

çe gazete h•z" Erenköyü de 
bir ~~l'hten, r ng'z 
hayat ndan, g'r"p 

l çıkf'n mevkii iç mai bi 
insanlar an m 

O zaınan h 
ret erle okudu 
va i ten ul 
da hnbMdar o 

Bir müddet evvel o· 
luda do aşıyordum. 
gördü"'"'m m r ve h eti 
ruhlyed n lnkı b n l nüz 
istediğim z l.. d r kökl me• 
di~inı an'am § olduın. ta: 

B zı ka'Za m rkez r nde 
devlet da irelerl ve e r t he
nüz ze.n! E atler ıst'm 1 et· 
tnekte \: e re mi sa t k l lcrl 
ha ca ezani ı ati bı e 
idı. 

Cene b .. zı l er' erde kuru· 
nu ul~ dan b'zc me~'um b·r 
m ra11 g bi fnti l eden dere· 
b yl"k ve t n 
man si b rdc unu 

ö 1 Um. 

a 

ôm yr t etmi11· 
t k. 

• 
Bu v -·yet b zl 

Ve bu mü mah l r, bu 
iak ydiler günün birin bü-
1 uk bir hadi e dogurdu. 

M up f ci bu frt'ca 
hadi esi. Bu vak'anın b zl 
da1dlğımı7: gaflet uykusundan 
uyandırmat:ını t men i eder'z. 

Bir işi l:öyle patlak verin· 
ceye I· adar ihmal etmtk veya· 
hut hudu u d onra bü ün 

enerji '\"e f "de! tm"zi bir araya 
tek!if etmek i arel maslahat 
devirlerinden kalını§ & kim 
bir adettir. 

Bunun için bundan conra 
o' un artık g6 ümüzü açarak 
ne yapmak lnzımgelirBe ona 
göre yeni h th hareket 1er 

. \: e yeni mesai ile çocuk· 
arım za Cümhurlyet ve h.kı· 
ahın Llıdcn fit d ği f l lerJ 
aykile aıılamalıyız. 

Bunu yapamadığımız t k-
dirde kendim:zi mürteciler 
kadar meı'ul ,görmeliyiz. 

JBV t Rifnt 

Trikotajcı ar 
r. 

r l ot j ve çor pçı ık ene men~ 
nza arı toplanmı 1 dır. 

Bu içtim da h ren A'man· 
yada bü) ük bir ink ' f vo 
terakkı kabl İ} etini gö teren 
"Koton maşın,, makıne erinin 
ce bl karar veril mi. ti . 

Çünkü bu mak'ne\erin umum 
ihtiyaç knrtıııında merıl kete 
çok hfz •• eti r gôrcce,ği ve re
vaç bulacağı muhakkaktır. 

Encümen bu hususta çorap 
fabrlk larıntn naz~rı tlıkkatf nl 

cetbetme~e karu vermlfth. 



Plleneme-n hti.d"sesinin son saflıası 
(B 

" 
1 

. . h'f. ,.1 .ı 

1 

Mevkufların dördü Eskifehirde 
aş tarm ı rncı sa ı e~eJ 

tevkif edilmiştir. 
derild!~er. İsticvap'arı bugün d k' tahkikat 
l tpılucakt1'. Zabıta tarafın· Şehrimiz e ı 

.. Menemen irticaı müııasebe-
dan alınan ıfade'.erine gore, 
Menemen irticaı hadisesile tile ıehrimizde yapı:an tah· 

k.ı'--t devam etmektedir. Dün 
alakadar olduk arı anlaşılıyor. ""' 
Bunlar hoca Lütfullah, Sadık 4 kiti d3l a istcvap idtler~k 
ve arkada§larıdır. serbest bırkılmıştır. · ~I gu.n 

VARtN 

-z· raat kongresi 

Hükumetten soruyoruz: 

Bir asker kaçağından 
meb'us olur u? .. 

Yeni Adana' dan: Firari meb'us bu cür'e
tini gösterecek olursa onun arkasını ilk 
defa ben takip edeceğim. Fakat hic 

• • 
zannetmıyorum. 

j ywtmıg ve bu veıile ile de 

l • d 'd t J 'f t evvel l\funi!adan ge:en hır 
zınır e yen: ~n ev n a ' . _ -'·ıf ı an Sabri 

emır uzerlne tevı< o.un 
İzm r, 11 (Yarın)- Burada h b .. M . ya gönde· 

A ka'IA, 11 (A. A.) - Zt· 
raat kongresi dün gece aktel· 
tlği üçüncü içtimada ıebzecf· 
lik hakkındaki raporu müza· 
kere ve kabul etm'ıtir. Bun· 
dan sonra pancar encümeni· 
nin ihzar ettiği rapor üzerin· 
de müzakeratta bo!unmu~ ve 
b'r mnrahhas taTafından Av· 
rupadan ithal olunacak pan· 
car tohumlarının gümrük res
minden muaf tutulmaH hak· 
kında vaki tt!klif etrafında 
münakaıat ceryan eylemiıtir. 
Kongre memleketteki tohum 
istasyonlarında pancar tohu· 
munun teksiri imkanı bulun· 
madığından bu teklifi reddet· 

mittir. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ti alikadar eden bu mesele 
daha ne kadar zaman aüre
recektir? 

ı 
nfacık bir hizmette bulunmuı 
oldum. 

d 
. • cca u f,Un anısa 

irtica tahkikatına şi det e c e· L S b h ·ık ı 
. .. d rilec. tvlir. a rl oca ı a· 

vam edilıyor. Zabıta bugun e 
ticvııpta bazı maznunları ta· 

dört fah'ı tevkıf r/.m~tir. Bu 
n'.dı'.l-ını ve faket böyle itlerle 

Öyle zannede~im' ki Ferit 
Celal bey, efkiiri umunriyeye 
karşı kendisinden istenilen ve· 
ıikayı ibraz edememekte, hak. 

ıahul' r Müı:ldeiumumi'.ik tara• 0 

fından is:icvap edilecektir. İr- uğraıımaz olduğunu söylemlstir. 

Uca ile a!akaları görülürse Şahrimizde son vaziyet 

Bütün millet vekfüertnl 
bile izap ettiğinden fÜphemiz 
kalmıyan bu çirkin hiidieenln 
hökfımet tarafından millete 
izahı lazımdır. 

kında yapılan netrJyatın bir 
iftira olmay;p ancak bir haki· 
kat olduğunu ishal ve aynı 
zama11da da iddiamızı teyit 
etmlı .oldu ... 

de h 1 Menemene sevk ve Menemen lrticaını:ı ıehrl· 
Divanıharbe tes .im edilecek· mizdekl tahkikab nihayet ta· 
lerdir. 1 mamen bitmlı bulunmakta· 

Eskı~hirde de tevki· dır. Polis birinci ~ubesi bu huau ı 
~- hakkında tanz•m eylediği tah· 

fat yapıldı kikat evrakını da tamamen 
Menemen 11 ( Yarm) Ba• Mamsa müddei umumiliğine 

lıkeair, Eskiıehir, Kırk ağaç gönderllmiftir. 
Ye akhirarda tevkif edilen Bu evrakta lrticam ,eh· 

1 9 kiıi Menemene getirildiler. rimizdeki tahkikatı tamamiy· 
Bunlar ilk sorğudan sonra le ikmal edilmit bu!unmak· 
hapisaneye götü:ülmütlerdlr. tadır. 

Bin yüz 
Açık gözler 
fından nasıl 

oldu? 

lira 
tara
soğan 

Kayseri ta.c:irlerlnden Mus• 
lafa efendi, evvelki gün Sir· 
keciden geçerken meçhul bir 
phı• yanına yaklaıarak çene• 
tini okıadıktan sonra: 

- Oh! bemterim nasılam, 
çoktanberl görüıPmedik, ben 
HDİ öz'ed mi 

Diyerek iltifat etmif, o 
lll'ada diğer bir tahu yanla• 
nndan geçerken içinde para 

. bulunan büyük bir zarfı ye• 
re dütUr-müflür. 

Muıııtafa efendinin y&11ma 
gelen şahsı meçhul eğueuk 

yerden zarfı almıtı 
- Allalltan bize lcıamet 

jeldl; zarfm içi para dolu, bir 
tenha yere aidip P-'Yiefab111! 
O..miıtir. 

Para pırylapaalı: hülyuile 
bir tenha ıolcağa giden Kay• 
serili açdc: göz Mustafa efen· 
.linin, yıt111- tekrar parayı 
difiiren phı• plllİf, hiddetle: 

- Sen benim pual.arımı 

laulmtttııun 6-rinl arayacaiım! 
Diyerek üzerini aramıı, 

birıey bul~ mayınca: 
- Pardon! pardon! Yan• 

llflak oldu!? •• cbyerek uzaldaı
llllftır, 

Muııtafa efeadl Yalnız ka· 
hMa ccbındekı IU:O lt·arın 
)'erine bil" deste pa~a'ITaya 
rarı'm11 sofan, ıarnnuıdı: ka· 
lnık!arı kanu:dutanu görmüı· 
tür. 

Mustafa pollı merkezine 
kotarhk: 

Anaan 1100 liramı 
Çıttptı!ar Yerine rnğan Hrmu· 
lak kabuğu koydu.far dtye 
·•ka ' " M ehniıtır. Meçhul a· 
damlar ırabtt .. ca ara~11 
ba.t1-ılmııtıır. 
--~ 

Düşmanea tezahürler 
yapılmış 

Rer!in, 11 (A. A.) - Bat· 
•ekil M. Bruaiag'in Opeln 
ve Eeuthen f~ideri- gel• 
llleal üzerine bir takım düf' 
lllaaca tezailürler )apılmlftır. 

Silah kaçıranlar 
Tahkikat heyeti işi 
ehemmiyetle takip 

ediyor 
Bundan bir ay evvel Güm· 

rükte mühlm bir ıilah kaçak· 
çılı#ı olduğunu yazmıştık. Bu 
ka~akçılık üzerine lefekkül 
eden tahkik h~yeti tahkikatını 
ikmal etmlıtir. Büyük bir doa· 
ya tutan bu evrak yeni teıkil 

olunan tahkik komisyonuna 
verilm'ttlr. 

Tahkik komlsyor.u bu· 
gün içtima e<!er~k tahkikatın 

müsbet neticuine inUzaren 
muıadere kararını verecektir. 
Bu itle alakadar olan eşha· 
sın, başında ciheti askeriye
ye mensup bulunan miilazlm 
vardır. 

Bu nıü'azlmin ·ıe arka· 
<laı·arı ıilahçı Edip ve mü· 
teahhıt Cemilin bu iti vasi 
teıkı:atla idare etlikleri sa
bit olm uıtur. 

Diğer taraftan Gümrük i• 
daresl de bir heyet vasıtaıile, 
bu zamana kadar bütün as• . 
kerl ambarlata aft olaneşya· 
nın bu gibi hileli beyanname· 
;erle getirilip getirt!mediğlnt 

tahkik etınektedir. Taftkitrat 
ehemmiyet kesbe:nr.,tır. Ma· 
alest:f evvelce de hileli beyan· 
namelerle" askeri amltarlar na• 
mına böyie si!Ah ka-çakçıhğı 
yapılıyarmaı. Bugünkü tçttma• 
da hadise tam«nıile teavlr 
ve lu H ıdı-.:,,kur. 

- 4'oC"•· 

73 saat havada 
l.e.-ıgehıa. 11 ( A. A.) -

Tayvareei Miı Cooper ile Mi• 
TrMt, 73 ..t 40 ....... u• 
çuı yırptılı:tan ııonre metfnlla 
ıauntııtrPWI eaN11t• iflrıaıeme
siad- dol•yı )1eA inmftl-'!r. 
BıaJ.,.., udm tııyywedl..- ta• 
raiıadMı ~ kadar kaaa• 
nılmıt olan müddet rebraau 
kınnıtfaTdlr. ---
Bir tayyare parçalandı 

Madrit, 11 (A.A.)- KiçUk 
bir tayyare motÖ<'ÜB'İİD sakat• 
ı..maeı üseriae yera dütm'üt
tlko. T ıry:rwe huap alnıvftur. 
Pilot tte bir yolou ağııı ıı&Atte 

,....ı-ıılaw .... 

Ankara, 11 \A.A) - Milli 
iktısat ve la!arruf cemiyeti 
tarafından: bugün tehir lokan· 
tasında ziraat kengresl aza· 
ları ıerefine bir çay ziyafeti 

yerilmiıtlr. 

Avusturya sefiri 
Günden güne iyileşiyor 

Ankara, 11 (A.A.)- Avus· 
turza sefiri M. August Karl'ın 
ahvali sıhhiyeıi iyileşmiıtir. 

Müş~rünileyh yatağında otur· 
makta ve kendiııinl ziyaret 
eden dostlarını kabul etmek· 
tedir. 

Devlet Bankası fa· 
aliye ti 

Ankara 11 (Yarın) -
Devle! Bankasını hazırlıyan 

Büro faaliyetini b:tırmek ü· 
zeredir. Büro timdiye kadar 
muhtetlf ttttfplerde 11 mil· 
yon hisse senedi müba ya itin 
muracat vakt o mUJtıır. 

Bankanın sermayesinin IS 
milyon lira olması ınuhakak 
addedılmektedir. Banka tee .. 
,üa ettiktan ıoııra hisse senet• 
erinin satılmasına ba.ııınıla• 
:aktır. 

Merkez bankaauun nı~H· 
sat heyet:nl tetkil edecek ze• 
vat heııü% takarrür etmemlttir. 

Os1J1a1ılı banlırM mü
dürünün ::ziyaretleri 

Ankara, (Yarın) - Oı· 
manlı bankası mlldilrll M. 
Dö Sorbfye:ıln ge-çen gün 
bwaya gelerek Şark cfemlryol· 
aTJ talwtiitı ıknmıil"' bedelin· 
.ılea mGterallfm l:MÇ t•ktllt• 
Julnfn hınillw ftklffert 
tarafındsn tamamen a'ınmaaile 
tahaddüs eden · yeni vazıyet 
hakkınba tema• etU41 haberi 
·a..mzdır. 

Bu hınuııta rıdtliiyett•r ma
tı.file gM, buııım aslı y0k• 
tur. M. Dö Sorbiye •Buraya 
gelerıdıı VekaMte temal' ettim 
fakat bu tetıaı yeırl Vddl 
heyt teb.ık ıtlndt, lıoa,ka bir 
re:r görtttlıimt:dlmw demektedir. ....... 

Bekçilerin şikayeti 
Poliıln devrf7e aaa tlert 

tiörıler 1Mt oldufu hald• 
ekseri maltalle bekç1'ert 
on iki ıaat :yanl akf&-ıan 
ıababa kaıiar devriye vazl• 
kaile tavzif edilmektedir!er. 

İ§te "Yeniadanaw n•n ıon 
ne,ryatını da aynen neıredi
yor ve bükümetten bir aa· 
ker kacağ.mın meb'uı olup 
olmryacağını soruyoruz. 

Yeni Adana 
gazetesine 

Efendim. 
Türk sözü ıahibi ve Urfa 

meb'uıu Ferit Ce'al Beyin 
aıker kaçak\.ılı~ını günlerden· 
beri bütün Türkiyeye ilin 
ettim. 

Meb'uı Ferit Celal Bey bu 
elim vaziyet karıuında bana: 

- Yahu!.. Sen ne yapı· 
yonun? 

Ben ıen!n dediğin gibi bir 
asker kaçalJ değilim! 

İnanmazsan lıte tecil veıl· 
kam, veyahut İfte terhis veai· 
kam, diye beni auıturacak 
ve efkarı umumiye karıısın· 

da da bu ıuretle beraat ede
cekti. 

Halbuki Ferit Celal Bey, 
bu v~etteıa aon denee 11er 
nm o:du. bana.da mOlıemMl· 
yea .IUlfüeler ... ardu.. 

Ferit Celil beyin aaaıl bir 
aıker kaçağı olduğunu çok 
iyi bild!ğlm için, bu firari me 
bun asla ifNra etmeyip orta· 

daki ıu hakikati yazmakla, l 
daima vatanperver ıııeçinen 
bir asker kaçağının maakelfnl 

Bu haklı iddianın ne kadar 
kuvvet'.! olduğu da Ferit 
Ce!at beyin sual!erime cevap 
veremeden hemen Ankaraya 

j firar etmesi ıabit olmuıtur. 
Ferit Celal beyin kaçaklığı 

apaçık meydanda dururken 
bir de kalkıp benim, dava .,dl· 
lecekain diye tehdit edilmek· 
liğlm cidden pek ııülüDÇ bir 
ıey .. 

Firari meb'uı bu cür' eti 
göıtttecek oluna onun arka· 
11nı ilk defa ben tak:p edece· 
ğim. Fakat hiçte zannetmiyo
rum. 

Çünkü o bir defa mah· 
keme huzurunda mahcup ol· 
mahını ada kabul etmez. Ma· 
amafi Ferit Celal bry her ne 
pahasına olursa olsun böyle 
bir cesarette bulunacak olursa 
herhalde bana mahkemede 
ne kadar kirli çamaprları var
ıa dökmek fıreatını vttmif 
olur ki bu da benim hesabıma 
menuwnıl1etle ka7dedecejJ.m 
bir lıf olmuı olıw. 

Bi.,_teyh tlmdt ben, ••· 
ker kaçağı Ferit Celal Beyin 
kendisini bir de yüz yüze mah· 
kemede mahcup edeceğim 

günii ı.ew-.hyim. 
Saim 

İktısat casusları 

.Afyonlannuza kaste
den bir şebeke bulundu 

Bizi af)lon ittihadına sokarak i11tih.a
latum:.ıı lwnt~ol etmek Nli)WI 

bu culaml.11r /UmJir? 
Afyon iatthaallm1zl kont· 

rol eblıekt fttlyen Avrupanın 

mti:htetif merkezlerine merbut 
olmak Clz~ ıehrlm!zde on 
b:r krtll'lk btr ıebeke meydana 
çıkarıtmı,tır. 

Şebekeye dahil ol&11lerckn 
ltlrlel Türktür, adıda ı..kallı 
Etreftlı-. içlerinde Meri lı• 
mini tata,.an bir kaclm da 
var.dır. Tebaaaı meçhuldür. 

Bu eebeke Türkiyenln ,,,.. 

zı ihraç matları ~a 

Avrupa tiev.letıleri11e Yan• 

hf ._ uyd-a raperlar Yennek 

kik olunmaktadır 

Bualar Avrupada, pırade 
._. ,..11.ıa-• ~ 
buıllarm i.ıne Türk malı 
Alchklanna dair etdı:~mlı 

btrer ve yarımpr okkalık af• 
yon paketleri koymaktadırlar. 
Makaatları hem it.ara J.azan• 

mak M hem de Tür.ldyede 
dvon ııiLt uyutıucu ma.d • 
dalma lıcı. kaçakçılığı 
Milmküa G!duğunu ileri aüre· 
rek Tılrk iktı.adi hay.tını 

mell'Vetııt~r. Tahkikat ne
tıeeal bunu ljÖıtwmlftir. 

Bekçilel' birazda gayri in• 

11ani bir hareket gordülderl 
bu muamele dola-yıaile ala• 
JGadar makamata ıik&yete 
karar vermiı!erdir. Biz da 
bekçilerlo- bu nok al nazarlB" 
rında bıaklı olcluju kanaaUno 

deJiz. 

tedlr. Bu nnetlecle bir M.yli para 
kwı liifla.-dır. HaMı ha .ap· 

hıtli ıebekenin reisinin 
caıua teıkilatları ile alakadar 

olup olmadığı tetkik edilmek· 

te ve ıebekey• dahil o'.anların 
aefmft, huıuai ha)l&tluı talı. 

Şebekeye dahil lıoahder• 
tlaı ltamlannm firar ettikJeri 

söylenmekde leede bunların 

yakınna tevkıf edılmelerl muh

temeld1r çünki izleri hulun• 
mu~tur. Tahkikata devam o· 
lunmaktadır. 

Hac takılan 
' 
Türk eserlı 

Gümrük: Makııl bir d 
ğın, ku'fvetli bir mantıim 
bul ,edemiyeceğl iddialan: 
n!mser. 

Gümrük: KöbM ve 1ıu 
tuk talimatname'erinin 
!arını ke pısından giren 
lılara yükletir. 

Gümruk : Llizt·mıuz, 
nasız ve sakat itler için 
r ' ' u.muş.ur. 

Gümrük : Nuh der, P 
gamber demez. 

* iç aahifem 'zde 
cağınız ha,.adist prık\ 
zaman bu • feci komedi • 
gümrükte olmasına hiçte h 
ret etmedim, çünkll b 
"garabet. nOnwneııdır. 

* Memleketten Türk 
çıkıyor, ecnebi bir meml 
teki •ergiye gid;y0 r, eer8' 
panıyor, mal geri geli 
gümrük mal bulmuı m 
gibi yapırıyor. 

- Bun:aı ecaebı -hdi 
gümrük para•ı ... 

* Sehlt TOrk kadınla 
bir lokma ekmek için ır 
dökerek meydana getird 
milii sanayiimi.zi tanıyamı 
cak kadar basit ,.. feraiz 

etmelerini katırlatırız. 

Baba katili 
Bu sabah aaddı 

Dünkl nüehaıaa"- f4-
edileceiinl yazdığı-• ..... 
katili Şileli Süteyman &uifıl 
aaatdortteidaat edtlJll'lftA'• 

Kıskanc /ıoetl • 
üç çttı-k aııaıMJltt .fit 
kı dı ıt ı kocası ttdtr n 

Ka.hic&yiftııW .__..a,.... 
ltaıt Hakkı bey ze..eett •i«W 
yet hanımı t.ab .. nca dt 
kalMnden raraı.,ımrk illd*' 
müıtür. 

HaWı:ı bey :ae.aal • 
7 

tel 
h.mnıı vul'dlıkUııl .ılb1'1'.,.. 
me1'1c:ntne kc,_.. ..,.t 
lcanlıltkla .ı..

gayrlmevu bir h.U. ıM• 
ğ(iınden kıtlt ... çttklla ,.._. 
tle vurdum" de.-,*. 

Meerut. HMıa'et ..... 
htı,ıgın bir ha-lele hdhl .. _,. 
:ratırı,'mtı iaede ,_arMI ..... 
•ile 'fffat- elmifM"· HalJllıll,.. 
üç çoe-fu vawhr. 

Her ynde menedil~ 
Vıyana, ff) {A.A.) ~ıll'ıe 

nazırı "Garp ceplıeffn'~ do 
1--ünet vaTn nıımtndıdri fılmlll 
ııöaterthnealni 111eıretnıiftft'. 
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ir felil{e 
l 70 kişi top

ral< altında 
Nevyork 10 (A.A.)- Gu· 

ayapull den gelen bir habere 
göre 170 kişi bir toprak çö
küntüsü altında kalmııtlr. 

Bunların ekserisi ~ol ta· 
m r ne çalışan iıçilerden iba· 
rettir. 

Brezi ya isyanı 
Gene a'tı memur 

ö:dürüldü 
Paris, 10, ( A.A ) - An

nam'ın ti malinde Songloc kö· 
yünde 6 bekçi ile b:rl kte 
teftı e g den Annamh bır me· 
C\ur 70 kadar asin ·n hucu· 
muna uğramııtır. Memur f:e 
bekçıkrden atı i ö:durü mü tür. 

e Song nehrine atılmı\:lard ı-. 
Vak'a mahalline alelacele 
gönderf en bir de,. riye kolu 
a ilere ate§ açmııtır. Bunlar· 
dan bir çoğu ölmüı ve yara
lanmııtır. 

Fransa bütçesi tesbit 
edildi 

Paris,10 ( A.A.) - Maliye 
encumenl umumi m zbata 
muharriri bu sene bütçesi 
hakkındaki mazbatasıni b ti • 
miştir. Bu vesikadan an'aı l· 
d ğ na göre yeni aene bütçe· 
ıin.n vı.rıdat kısmı encümen· 
ce 5 457 00) 000 ve masarif 
E0,351,0ı.0,000 olarak teslit 
edılmiıtır. Varidat fazlası en
cümene d hül.amet tarafindan 
ver.len lay h da gö terildiği 
ıibi 106,000 0 ... 0 dan ibarettir. 

Bir Tayyare bath 
R o de Janeru, 10 (A.A.)

Ceneral Balbo'un kumandası 
altında bulunan ltalyan deniz 
tayyarelerinden b'rı Fernando 
da Noronha'dan hareket ede· 
ceğı esnada kapa danmıi ve 
b tmııtır. Mü:ettebat kurtarıl· 
mı t r. 

Galiba moda oldu 
Londra, 10 (AA.) - Hava 

tıleri nezaretine gelen bir ha· 
bere nazaran Hindi .. tan'ca 
bir bombardıman tayyaresi 
yere düşmüstür. İçinde bulu
nan 2 kiti te:ef olmuıtur. 

Veba hastalığı başlamış 
Caatantlne 10 (A.A.) -

Eyalet dahilinde b:r kaç ve· 
ta vak'ası görülmüıtür. Haı· 

1 talığın sirayet dairesi tahdit 
edilmit ve ehemm·yetli mu· 
haf aza tedbirleri a1ınmııtır. 

• HAUDE NUJR.Cr. 

tatmin edilmek isteyen bir 
gurur gfzlid.r. Ve kendi ken• 
dimi tahlil etmeğe kalktıkça, 
en zaif cephem olarak bunu• 
bu:urum... Aczimi, cehliml, 
hiç!igimi pek eyi biliyorum; 
bununla beraber, nasıl oluyor 
bilmem, yine kendimi beğe· 

niyorum. Ruhan ve ahla.kan 
bütün tanıdıgım insanlardan 
baıka ve kendi kanaatıma gö· 
re onlardan üstünüm. Sonra 
aüzelim, zekiyim... Birazda 
1an'atkanm •.• Her halde aldan· 
mağa aala tahammül edemiye
cek bir insanım .• 

Ben bir vlllyet köıeılnde 
baıtt, unutulmuı, fakir bir J 
kadım olarak yapmaia Dlçln 

l(ara Ali 
Çete reisinin idamı 

talep edildi 
Gebze, Darıca ve civarın

da müteaddit sirkat ve katil 
vak'alarından do'ayı tahtı 
tevkife a'ınan Kara Ali ve 
rüf~kası11ın muhakemelerine 
bu ayın 22 inci günü Ağırc za 
mahkemcs'nde haf'anacaktır. 

lVustant k, Kara Alinin 
idamını talep etmektedir. 

Çin karışıklıkları 
düzelecek mi? 

Pekin, 10 (A.A) - Mer
kezi l-ıükümet Lanchow ku
mandanına gönderd ği bir 
em rde Kansu eyaletinde de
vam eden dahi i müc dele-
lere kah nda tenkil kuvvet· 
!erine müracaat suretile bir 
nihayet v~rılmesini b[d"rmiş-
u ... İtimada faynn menbalar· 
dan verilen cetvellere göre 
Kansu eyaletinde geçen sene 
zarfında müsel ah kuvvetler 
veya § ki:er tarafından ö dü· 
rü en kimselerin mıkt rı 250, 
000 1i bulmuştur. İki sened_n 
beri sü:-en bu dahi i mücadc· 
le'cr e nasında lir çok şehir· 
'e :n ahalisi hemen hemen 
tamamile kılınçtan geçiri:m;ş. 
tir. 

.... ransa nazırının meclis: 
Paris 10 ( A. A. ) - Na

zır:ar mec:is"ne M. Brland, 
h:ır~ci iş'e.h bucrü:ıkü vazi· 
yeti hakkında izahat vermi§· 
tir. Mec:is, e"ye\ m yapılmakta 
o'cn in~aatın tatiline ve bu 
sure.le i_Eizf "ğe mani o'mak 
fçin mi~:i cih z'anma layıha
sının yen'den r. üzakercdne 
haı"amatını mecl' ten isleme· 
ğ~ karar verm'ştir. Bu karar 
net'cesi o~arak h ··kumet bu 
inş:tata devam cd:lmes!ni le· 
mi.1 lçfn 2<0 milyon Frank-
1 k t~hs"sat lay'hr.tı:ıın hemen 
kal,ul edf mcsini rnec·isten 
talep edec~ktir. 

Sanayi birliği bir 

Yerli mallar 
Sergisi acacaktır 

> 

lstanbul Milli Sanayi blr
f tğinden aldığımız haberlere 
göre, Adana Mı i Sanayi bir· 
liği 23 Nisan 1931 de, Ada
nada bir Yerli malları sergisi 
açacaktır. Bu sergi münase· 
betile İstanbul Sanayi erba
bının da sergiye litirakinfn le· 
mini hususunda Adana Sanayi 
birl;ğı umt:mi kiitibi ahiren 
1 tan bula gelmiftir. Dün de 
İstanbul Sanay~ birliği içtima
sında İstanbul fabrikalarının 
Adana yerli mallar sergisine 
i§tirak etmeleri eıns itıbarile 
kabul olunmuştur. 

Adananın cenup vilayet· 
le .. i ile 11kı iktrsadi teır.asta 
bu!unmas na ve Suriye hava· 
lisi ile dnimi bir ticari müna· 
cebeli o'ması nazarı dikkate 
alınarak Adana sergisinde 
hang· kıtım mil:i mamulubn 

daha fazla revaçta bulundu. 
Hususatının tetkiki için f abri· 
katör!erden müteşekkil üç ki· 
§ilik bir heyet lnt ha hına ka

mr \'erilmiştir. Heyet, bu haf· 
ta zarf.nda l:.z.m gelen tetl i· 
katı icra ederek, önümüzd ki 

içlimadn kat'i karar Jttihaz 
o~unmak üzere, tetkikatının 
neticesini Sanayi birliğine 

bildirecc ktir. 

~~-------·-·-----------Asi:er Portektze iltica 
ediyorlar 

Anvers, 10 (A.A.) - Por• 
lfl'ki7. toprağına iltica eden 
lspanyol ihtila • ci1erinden dokuz 
tayyare zabiti Anvers'e gel· 
mit'crdir. Bunların arasında 

bulunan ceneral Queipe de 
L'ano Erükıel'de kısa bir müd-
eet ka'dıktan sonra Paris'e 
ğ'decelderinl söylem"ttir. 

Bu akşam =-

j E ha .. ra si ema da 
MEuY GHRISTIANS - ve Jean A1:e~o tara~ında1 tonısil edılen 

KIRALİÇA .. AŞKI 
MC N COEUR INCOGNiTO 

tamamen Fransızca ıöz~ü, ıarkılı ve sevimli fJliın ile 
Fransız operet hafta~ı baı!ıyor. 

H.ııiye - Bugün yalnız matineler 3S • 55 • 65 kuruı gibi 

tenzilatlı fiatlarla verilecektir. w,I 

( Yarırı) n Tefrikası : 29 

katlandım? Fuadın delice kıs· 
kançlıklarına, ezasına, cefası· 

na neden ıeuizce boyun el· 
dim?.. Çünkü pek çok sevil· 
diğime f çimden emindim. Ba
zan "aceba?" derdim. Fakat 
onun beni aldatabileceğine bir 
lahza ihtimal vermemf~tim. 

Güneıin guruptan doğacağına 
yıldızların bir alet böceği yaf
muru halinde arza dökülecek
lerine inanabilird·m. Fakat be· 
nim kocam tarafından alda· 
blabileceğime,.. Hayır! •• 

Ne budalaca dir ltlmatmıı. 
Acaba Allah bana ırurumun 
cezaımı mı Teriyor? Amma 
belki de hepıl benim Te hem. 
Kim bilir? .. 

Cemlle ç:>'c ıı'c faklt her 
halde temiz bir kadın. O, be
nim kocamı a!datmağa çalııı· 

yor. Buna eminim. hatta, o· 
nun Fuada karıı aldığı haıin 
vaziyet, beni daha sinirlendi
riyor. Kabahatin yarısını Ce· 
mileye verebilsem, belki bu 
kadar yakıcı, ıstırap edici bir 
kin duymıyacaktım. Fakat 
Cemıle masum. Bütün zi]et, 
bütün hiyanet, bütün günah 
Fuatta. Fuattan nefret edi
yorum. Menfur hayvandan 
lfrenlr gibi Fuattan fğrenfyo• 

rum. Fakat emin olmak, ta· 
mamfie eml n olmak lazım •• 

Bu defteri yazmakta beni 
ne kadar yordu •• Elim durmuı •• 

8 Kanuntıaani 192* 

GOnler hep bir örnek: 
Souk, Esmer ve bom boı •. 

12 Kanunuaani 192* 
Cemile, ikimize laı. imek 

ft 1.irır,.M 
Kesik baş 

Çocuğu öldüren hala 
ele geçirilemedi 

Evvelki gjn Bc}azıtta Uzunçarşı 
başında eski b.kçl Recep aL:ıının bııh
çe'llndekl fıçıda kesik bir çecuk taşı 
bulunmuştur. 

1:.u şeni c'neyet hakkında yapılan 
tahkikata rağır.en htnüz bu işin kimin 
tarafından ) apıldıt,ı anlnşılmnmıştır. 

Bekçi Recep le iki kadının ifade
sinden de bir notlce çıkmarnı.tır. 

On günde neler oldu? 
Son 10 gün içinde 24 yankesicilik, 15 

rnccnıhi)ct, 7 )angın, 5 iı.tıhnr, 6 krz , 
6 mantıırcılık, 6 dna1et \•nk' .. sı olrncşt r. 

O ... ur bir hır!!ız 
Be) oğlunda Korde'a sokağında 

oturan t .. t ıcı Vasilin Lükktınına sabehr 
kıırşı hırsız girmiş, 80 llrasilc bir kaç 
knvnnoz şeker ç .. ldıl t n nonra b"> ul. 
bir tepsi bakla\•n1 ı yl) ip kcçmıştır. 

Vasilin dükklinını soı up so\•ana 
çeviren meçhul (obur ) hırsız z.ıbıt •. ca 
ar r. nkt ır. 

İ><i otomobil çcrprştı 
Panga tıda Rumeli cad cs"nde şo

för Sabih efendi! fHit cf nı. ııin oto
rnolill çaq;ışrnış her iki Gtomobilin de 
lazı nı.san ı pcrçohınn.t,tır. 

erhum İzzet B. 
Almanya' de,, ölen ta
lebe müfettiş;ne ihti

fal yapı acak 
Edeb·yat fakülte:si ta!ebe 

cem'yelinin teşebbüsü ve Fa
kü tenin yardımilc bir kaç 
gün evvel Almanyada ölen 
içtimaiyat müderrisi Mehmet 
İzzet B. için bir ihtıfal a
p.lm ~ ğa karnr verilml~tir. 'in. 
lif al ö ıümüzdeki pazar günü 
o~rü. ünun konfen.ns salo-
nunda on be§te icra ed.le
ceb 1 ·r. 

l:t'mada Darülfünun emini 
Muammer Raş't, Köprü· ü za
de Fuat, ruhiyat müderrisi 
ş_k'p ve muallim H imi Ziya 
B~y:er İzzet B~y:n ilmi cep· 
hesi hakk nda söz töyl~yecek· 
lerdir. Bun "ardan sc.nrn taie· 
be!er'nden Nuretti.t ve N.yazi 
Beyler kıyme..li hoca:C!ı ının 
hayatını anlatc:.c-.k"ardır. 

L.zet Beyin haya:ı ve e· 
serleri hal"krna b:r b:o .. ür de 
haz rlanmı.tır. Bu l Üyl.k ihtf. 
falde bü'ün müder,.isler, fl!.kü". 
te ve yüksek mekt p mual
lim ve tn lebe!eri, ma.buat, li· 
se ve muallim mt'k~ep~ r·, a· 
ile, akraba ve ahibbası davet· 
li bulunmaktadırlar. 

""'""---~ 

Islah edilecekmiş 
Liman itlerini ısl h için, 

Liman şirket"nde teıekkül e
den komisyon her hafta 
muntazaman içtima edecek 
ve f aaliyetıne biran evvel 
h'tam verektir. 

kırmızı bi!uzlar ördü. Dün de 
beraber giyindik. Kolumu be
line ••::.rdım, onu aynaya çek
tim: 

- Gel bakalım hanğimlze 
daha çok yakııtı? 

Ded:m. Fuatta, müteces· 
siz arkamızdan geldi ve ay
naya üç baı birden / aksetti. 
Fuadm geniı ve güzel alınlı 
manidar ağızlı zarif ve mel'un 
başı, iki kadın başının orta· 
sında ve onlardan yüksekte 
duruyordu.. Oooh... nasıl si
nirlendim, nasıl .•• 

Bf rdenbfre kendimi eski 
zamanda yaıayan bir kadın, 
bir cariye, bir odalık zannet· 
tim ... Ceml'e ortağım; baıfa

nmızın Oıtünden muzaffer bir 
giilüıle bize bakan bu hakim 
ve zalim bat ta bizim müı

terek ıaçımız! Ah... Çıldıra· 

cakbm... O kadar fena... 80-
tln Yarlığım kahir bir lıyan· 

12 Klnuİıuaanl 
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Orfi mıntaka Kuman-
daıi F ahrettin aşa 

(Baş tarafı 1 inci aahifede) 

ve infazı T eıkilatı esasiye ka· 
nununda musarrahtır. Divanı 

harpteki muhakeme!erln aleni 
olması da kanun ahkamından· 
dır. 

Maamafih mahkeme lüzum 
görüne hafi celsekr de akte· 
de bilir. 

- İdarel örfiyf' mıntaka
ıı ayrıca mıntakalara ayrılmıı 

mıdır? 

- Evet üç mıntakaya 
ayrılmışt r. 

Birincisi Balıkesir kazası, 

in mandanı Ferık Ali Hikmet 
Paıa, ikincisi Maniea kazası, 

kumandanı Alj Muzaffer Pa· 
fa, üçüncüsü de Menemen 
ka ası, kumandam Mira'ay 
Ihsan Beydir. 

Bu kumandanlar mın· 
takalarında gördük'eri ihtiya
catın icabatını v;:ay~tlerle gö
rü~erek t tbik edecek'erdir. 
Bu husu'ta lüzum görülürse 
ayrıca benden de sorarlar. 

İdarei örfiye mıntakasının 
tevsii şimdfik varit değ Idir. 
Lüzum görü ü·ııe tevsi ed\I. 
mck•e mahzur yoktur. 

Ö fi idcrenin müddeti 
mes'e!esi ıfmdi'ik bir aydır. 
Mahkemenin i !erine göre 
temdidi icap ederse o zaman 
dü~ünü'ür. 

- Yakında Ankaraya av 
det edecek misiniz? 

- Evet Ankarnya Şurayi 
askerinin içt:maında bulunmt k 
üzere g dec•ğ.m, fakat bu 
meselelerle bu içtimaın hiç 
bir a1akası yoktur. 

Hadisede Menemen 
halkının derecei alakası ne· 
dir? 

- Menemen halkının de
recei a1akasınr mahkeme la· 

1 y"n edecektir. Yal ız ıurası 
muhakkak ki hadiseyi yalnız 
ha·k alkı~la.mı~tır. 

Fakat mikdarı ve k·mier· 
den ibaret o!duğu mdhkme· 
nin faaliyeti neticeEinde mey· 
da.na çıkac&klır. Ortada çok 
çir! in bir ıey var, o da genç 
münevver bir vatan yavru· 
sunun blr çok göz;erin önün-
de boğazlanması ve bunu 
kurtarmak mümkün iken 
kurtarmak teşebbüsünde bu
lunu mamaıııdır." 

Paıa bundan sonra Kubi
layın nasıl öldürü'düğü 

meıeleıine intikal ederek 

la tutuıtu. Onu güzel saçla
rından tutup sefil baıını du
varlara, yerlere çarpmak isti· 
yordum. Göz!erimin gayri ta· 
bii surette büyüdü~ünü .... 

Aynr.da görüyordum. Bo
ğuk bir ses!e: 

- Bizi rahat bıraksana, 

Fuat! 
Dedim, ıaşırdı ve derhal 

çekildi. Korkak ha ·n! .. 
O çekildikten sonra, ben 

alt üst olmut bir kafa i'e, 
çok bitaraf olmağa çalı~arak, 
Cemile ile ikimizi tetkik el· 
Um. 

Onun ba~ı benımkinden bir 
kaç parmak yüksekte duru· 
yor. Uzun boylu bir kadın. 

Evet, uzun boylu, etine dol
gun, lükı ve kalçalan zeng·n. 
Çehrelere bakıyorum; onun 
yuvarlak, penbe yüzü kıvırcık 
sarı saçlarla çerçeveli. 

Benim küçllk, ıivrl çeneli 

ıimdiye kadar meçlıu 

kalan b!r noktayı ıu ıuretlf 

tenvir etmiıth: 
- Kubıf ay kendi bö!üğile 

sabahlfyin saat yedi buçukta 
tal me giderken mesele 
kendis:ne haber verilmi1t 
fakat bunun herhangi bir 
toplantı olc!uğunu tahmin ed~ 
merhum Kub ay hen.en a kerJ 
arasındz.n fır am § ve nsilerin 
yanına gitmiş. Bu esnade et· 
rafını s;ıran halk ve asilere 
.öz anlatmafa çatı, rken atı
lan bir kur§unla yaralanmıı• 

Bu kurşun sesini itilen ve 
hükumet konağında kendi 
odası da bulunan Jandarma 
kumandanı a keri ıu Pye vaı.. 
ayı bildiriyor; d·" r taraftau 
da y n sokaklarda zabitlerinf 
takibeden alkerle:r geriye de> 
nüp er phane almağa koıu. 

yorlar. Bu esnada aldığı yant1 
dan dolayı çok kan zayi ede 
rek biraz ötede bulunan hi-
1 iimet konağı önünde yatan 
Kubilayın, asiler yanına gele
rek l::aşını kesmiıler.,, 

Amiri örfilik karargaha 
atideki zevattan ibarettir. 

Kumandan Birinci Ferik 
Fahrettin Paşa, Adli müıavlr 

kaym kam Münir, muavin 
yüzba,ı Kamıl, emir zabiti 
yüzba§ı Nuri, mülhak Nazima 
Beylerdir. 

Bundan ıonra geminin 
hareketinden evvel sür'atle 
ilerliyen Bü} ükadah Mi~ 

riban Rauf Hanım ismindf 
b"r genç kız yaklaıtı ve Patı 
Hz. ni se amlıyarak : 

- Zuhureden hadseden b 
tün vatandaş "arım gıbi ben dı 
müteessir o· duğumdan z:ıU • 
linize muvaffak'yetler temeno 
eder m Pa§a Hz. dedi. 

Pa§ayı le yi edenler ara· 
sında muhabere müfettiılerin• 
~en Kiramctlln Paıa da görül
mek~eydi-

~--
Şoförler diyor ki .• 
Şofö, ler, Ş:rketıhayr;yenln 

araba vapurlarından müıtekl
dirler. Şikayetin sebt:bi ücret
lerin fazlalığı ve seferlerin 
haf tada iki güne münhasır 

olma11dır. Otomobillerden fiç 
lirııdan fazla ücret alınmak· 

tadır. Bu münasebetle karft· 
dan kar~ıya seferler durw. us
tur. Bu tik· yet, tarifelerfn 
le.kiki sırası da mevzuuLahı 
olacaktır. 

ve, bilhaua §'mdi, harikula
de beyaz goru :ıen çehre
nin etrafında h .. fıfçe dalgalı 

kumral saçları var... Onun 
göz'erl den'z mavisi, büyük 
belki benimkilerden bile bÜ· 

yük, fakat onun yüzünde hiç
te büyüle görünmüyor. 

Halbuki benimkiler... Bü-
yük, büyük, çok büyük ..• 

O kadar ki, zaman zaman, 
kend'ml bir çift gözden lba· 
ret sanıyorum. Renkleri be'll 
değil, mavi, yeıi1, mor, efla-
tun ... Karmakarııık bir ıey, 
ama çok derin, çok manalı 

çok içli ve etraflarında uzun 
siyah kirpıkler var. ~en göz· 
lerimi seviyorum. Ve Ccmi'e· 
nfn belki güzel, • evet, bil· 
ha11a mebzul, kıvırcık lcum· 
ral klrpiklerilc, güzel • fak at 
manasız gözleri yanında bc
.. .ıfmkilere ıururla bakıyorum. 

Onun burnu çehresinde 
( devamı 11ar ) 
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Slavya Sparta takımlarının Pariste 
uQ-radıaı muva fakiyetsizlikler 

o .o 
No l \re yılbaıı yortuları 

lhütıas betile Frama da yapı
lan futbul müsab~ka!arı b·ze 
bir tü pr·z'er getirdi. 

Evvela, meşhur Sporla 
tak•nıı Paris şampiyonu (Stade 
Françaiı) ye mağlup oldu. 
Sparta ı~arın nasıl yenildiğ'nt 
teçenlerde 1a2mı§hk. 

Ah ren öğrend ğimize göre, 
Prague ıamp·) onu olan (S av· 
)'a) lta'ya turnesinden avdetle 
Pariıe ge'ıniı ve Prague şeh
tinf t-.11 \'adfetfnl deruh e 
~derek Parfı mı.:hteliti fle 
taptıfı maçta ı2 3 yenilmfıtfr. 

Sla tydılatıa Çekaılo-.ak 
hıerker.tni tenısilen müsabaka 
l'aıımaM yeni btYşt!Y rle~il tr. 
Ayru takımın geçen Hne İs· 
&>anya ve Portekiz de aynı sı· 
fatla temaılar yapuıını httt r
lıyoruz. 

Fakat bu defaki tem il, 
Sia' Ya ılal' fçin i panya t r
tı t ke.dat ıetefli ohnamıfhr. 
Ç nkü Pariı muhteı·u, bir 
z nıanlar Avrupa fotbolunda 
üstat ked'ea ç~k!•••d so 
hafta içinde mı ğ·ubiyetten 
lneğlulfyE'le koıturmt:t1ard r. 

Pariı - Pre g maçınna fran· 
ıızlar lfmamen hakim bir 
•urette oynam11 ardır. 

Sia.,ya kt.lecislnin harikul
ade bir OJUB göıtermesi Pray
aue ı~hrinl temıll eden Slav
Yayı daha afır bir mağlubi
Yetten kurt~umaıtır. 

Kış Sporlaı:ı 
Me •latı ilerledikçe, Avru

pa da kıı rporlan d1ıha zi
Yade canlanmakta ve dağlık 
Avrupa tebirlerlne aeı' e ve 
Ze" k ba1ııetmektedir. 

Bu sene kq sporlan, ıe· 
lcıl ltfbartye bir takım ibda· 
!•ra ela •hıae olmu;tur. Ayak· 
ara takılan yaylı paten a 
)•aldcabılarıyla (Kanguro yü.... ) k uyütl lablal Tenlfkletl bir 
bayına ıporu bu cümleden 
ulun1naktadır. 
Aına amanda moda kre-· 

•lörler1 kıı ıporlanndan kea• 
di ıneılekleri heıabma lltifa· 
de edea ak yenı modalar çı. 
klrtnaktiMLrJar. Reımlal derc
ettlfbntz ıporcu kadın, bu 
YtftilJldetden Ltrtlbd tefhlr 
ediyor. 

Voleybol lik maçları 
At..._ heyettnclem 
Bu Pe11e1rıbe glnli akıamı 

Calataıara,. lrulGbGDde icra 
edilecek Volerltel ilk ~rı: 
h Knrtulul"Hdll saat 18 4e 
akını Seyfi Bey. Anaelu· 

Beykoz 1aat 18 de hakem 
Seyfi Be,. Vefa • Pera ıaat 
18 de Mtteın Seyll Bey. la
tanhulıpor • Beııktaı aaatl 18 
de hakem Adnan BeJ. Gala· 
taıara7 • Kumkapa ıaat 18 de 
lıake111 Afta• Bey, FeMr • 
lo!Jkapı taat 18 ile hakem 
Athıaıı beJ. 

Bu Cumaki koşu 
Atl•ım Heyetinden : 
Bu Lafta Cuma siri ••t 

l O da Şt,lhle 3000 ..ırellk 

b r k oa icra edileceflnd n 
girmek arzu eden kooucuların 
ku üp va&&tasıyle nihayet Çar· 
ı mbA gil i\ öğleye kadar 
Heyete bi'd rme-eri akıl tak· 
dirde m sabakaya f~t rak et• 
th1Jrnlyecekleri ill.n <>lunur. 

Güreş müsabaka[arı 

Güreı Heyet'nden: 
16 - 1 - 931 ta ti hinde C. H. 

f. B y · 41
.. kaza merkezinde• 

1d mmtaka tdman Jalonunda 
tec üb s'z gürqçiler arasında 
bir mQ ab a yapılacaktır: 

1 - Kulüp.er ; mü ah k· 
lann fs!m ve s·cıı num~rala• 
nnı h 'fi cet'Vel!erl müsaba
kadan evvel heyete tevdi ede· 

celderd r. 
2 - Tartı 10 den 12 ye 

kada dır. Müı:abal.a tam ea
t 2 de b fıyacakt r. 

3 - Hıı.ker:ı heyeti : Ah
met Fetkeri, 1 mail Hakkı, S · 

ul ah, Kemal, Saip, R f t, 
a , ~yfi beyler. 

25000 ki i kovu' du 
L dra, 10 A.A.) - Paınu 

anayii doku ac 1 k kısmı da 
çah an 2500~ am leye B m
ley' de bvgiia )ol yerılmif ir. 

-·-
Bütçeyi k bul ettiler 

Mo koya, 10 (A.A.}- Sov· 
f't R !ya mer eıi icra ko-

m·te 1 umumi içtimaı mesai
·ne nihayet vermi,tir. Komite 
k bir mali p'in kahul et· 

ınlt ve bütçeyi taıvip eyle
mtıtir. -·-Kabul etmemişler mi? 

E11en, 10 (A.A.) - Ruhr 
hav~a11 kömür maden1eri ih· 
l Afmı tetkik eden hakem bu 
klam karannı verm1ttlr. A· 

mele ücretlerinin yüzde 8 
niıbetiode tenzil edilmesi 
ı~kUnde verilen bu karu 
patro1alar tarafında11 kabul 
edllmemtfUr. -·-

lnatı:z lirası 1030 
Dün bonada )rıglltz liraıı 

1030,20 Franıız fraası 168, 
dola 212,S kurvıtur.. Bor• 
har cinde altın 922, mecJclJye 
52,5 kuruta çıkmıttır. 

Müessif bir irtihal 
Cazetecl arkadaılanmız· 

dan [sat Mahmul Beyin .,.deri 
ıabık şarayı tl~let azıı-nndan 
Malamut Nedim Pı. chila •ilp· 
tell oldufu ka... ... ........ 
dan kurtuJamtfArak vefat et• 
mittir. Cenaseel bı.aa Kaal
toprakta Ihlamurdaki hane· 
sinden kaldınlarak Kara~•· 
ahmettekl aile makbereliae 

defnedilecektir. 
Allah alleıine sabn cemil 

tbıan buyur11111. -·-T ASHliH- Gazetemizin 5· 
t-931 &arih ve 379 aumarah 
n6-haımda allln4 •hffeda 
••• 11tuauncla bl&ifar edea 
gayrimenkulleria açak ento
ma il6118llll 4 aamarala ftlı:.. 
r.-ıa altnacl ıa ... da 78058 
ya.alacak tkea T8IO "'- ,... 
zıhnıfbr· r ..... 1ttraıet • 
nua. 

16434 8840 53838 43881 21229 11 (){) !~:;~ 34357 
54407 5002 57515 46904 12901 11912 

500 lira kazananlar ~;~; 1~~9~ 3:~!: ::~~ 
54479 56570 19714 58492 26 31 6687 59144 31942 
0465 31941 27276 32508 48 83 2602 53128 20642 

18268 44229 54532 10099 36057 4 505 14835 38513 
14789 47053 588 o 52080 37810 58685 42410 19974 
8955 16832 5222 90?1 9492 27774 41909 33704 
200 lira kazananlar 2193 47038 48381 58137 

50734 44826 3&781 6437 
13904 40025 8731 55216 42770 17961 12071 49557 
41435 19109 4506 14321 22288 31230 28889 50333 
25139 48376 24536 41860 46000 50021 50153 5507 
18333 20440 32 22 51515 41454 16675 12851 59566 
572 6 12 66 47421 45108 50394 32735 43,01 7616 
26797 51961 25205 42246 2~492 23459 40343 6660 
30304 405 O 20589 40S73 5 91 3 85 9115 30636 
7165 52696 48218 7432 33735 859 3 066 16783 

15672 2 344 15552 12632 33753 28 91 40 88 53013 
62 5 508 5 267g7 47207 45 28 1839 37332 59641 

31411 Svo~s 50680 85 5 54560 696 7 164 22940 
215 3 25 67 59 14 4~077 50510 3 286 6648 45142 
16 1 19 6 9707 371 o 1 o 8 2'873 39872 9548 

51143 8 8~ . 6684 9751 29862 47338 22099 2698 
33302 ss ı 11012 31 93 ss129 101os 13451 

100 L·ra kazananlar o &3 565 6 83888 9St"G 
22 2 8 6 04 27 55 7061 28212 4 9 123 2833 35591 50755 25167 494 3 20J35 3 o 3621 5 40 7303 

3 37 162 O 1288 16634 1 403 29510 219vl 42101 
50411 29 2 47034 37176 Vl7 1013 ~0-51 52775 

3 1 o 6 4 9 17 95 14931 8145 s a 38804 38 37 6 31 09 ıG 37 295'5 

~4 : ~80~ s:~~! ~~~ ~~041 51682 534 1 540 a 
3935 2 9 53384 421 7 2 14 1 061 91~7 48908 
s -a 37 73 48580 115 8 1 s 39 30837 37 s 

19 7 33 05 29~21 39C88 41882 36036 24537 48635 
3 4 lC ıO 38379 5 ııg 6 09 27 98 55350 24593 

2 5 3 5535 3E088 53627 31591 43756 4<778 1946 
14 95 46 76 13 46 50745 

1.:1 ~ ~!~5~ i~~~~ ~i~;~ 11573 45959 42689 15706 
o 85 58770 279q6 32419 7 70 5 198 40~00 2~978 

58 6 26568 25486 47670 45698 196 ı 2 o 7 43616 
ı~s 13 42 5~00~ 54565 1sss3 ıs s 347 s 37152 

217 5 
' ~ 43182 22191 9555 39943 52 79 25522 294ı7 

9436 50915 3025 457CO 40157 26711 5297 19189 
rg543 4655 33435 54595 7 70 54075 378~1 28998 

9 12 49 49639 12702 38907 1 3u0 57736 23'391 265~ 57921 
80 lira kazananlar 5678 19741 30JŞ4 38 !48 

36219 38565 46486 46815 43051 30679 31595 39295 
37616 21350 40651 50350 18095 257~0 37830 37874 
24288 4430 35333 33vss ıı 17319 na mN 
36 52 11675 45650 34700 41449 1188 J21S6 30112 
S1953 14736 2412 37SS4 38203 42'20 10915 18427 
39988 30$18 51405 94806 53537 48330 15931 32937 
36235 UHSI 9S35 5U91 49169 58108 23831 55811 
29004 ifi-493 3138! 4'8983 53740 9763 10940 19474 
26252 19300 5072 7247 47943 705 7714 ..00'7 
32071 61 f IOCO'S 51688 45372 15189 2947'4 19590 
5743 S6('()7 31037 53153 6886 30391 38626 44811 

27180 52121 lG17S 33742 51030 35877 771S 39331 
18488 6088 120 9 21743 4239 11H4 65490 99484 
9087 89285 8404 58 12 15823 42952 29422 41168 

31407 i68t7 54544 9119 51712 30 40 8509 2064 
33216 1672'1 48168 54280 57463 15077 51025 14084 
41702 112448 15 334l7 4~074 3339 22038 55857 
14837 ıott4 38871 30855 20159 7081 2946 12298 
31961 1 738 401C 523 22315 30303 422SS 31040 
5512S 811$ 3.!147 1512"4 2.818'0 42! 38382 58403 
11473 54i09 46899 41071 736a ZOl61 41115 1367 
11632 33746 39443 7618 53920 83920 2378 3745? 
36523 19931 42851 2068 23760 48130 7450 7111. 
49641 19718 18374 13669 20317 60599 34628 55674 
20316 49955 49592 15281 352 o 26823 588~1 5671 
19206 24284 34663 49409 15 18 %1220 Z9831 48453 
3424 21212 62666 64S55 34641 S0808 28Sl 454S7 

46171 &'t!OS 39276 27880 26268 56369 11621 34983 
51517 3IMJ 48341 8247 24280 28645 1 'fOH 17751 

84&a 177&7 "80a3 19857 66777 36390 5657 3087 
43557 43427 32276 18771 ~6491 5€931 7672 5123 

9867 319!0 t'!63S 3C066 24500 23371 31348 3559 
17230 11522 23444 s 862 39735 2518 19936 42755 
ss87ı ntft 24tı9 35461 9771 10111 61021 162·s 
•0731 23109 J7236 39191 31528 476 3 14714 22427 
10153 1311~ 12151 32426 29315 21000 36 Ot 44659 
35878 431,07 61813 53 17870 12915 44065 &ıi18 
10048 4763 32222 51372 47478 23792 8744 9105 
2679 5408 28769 soo1s 5990 14248 11164 44487 
6171 42383 29879 56304 145 12048 I0491 58327 
60 lira kazananlar 29698 26306 22415 7555 

58354 16038 49482 50451 
13099 
45101 
39875 
4491S 
17358 
3221 

38372 

2'11G3 
12552 
31131 
56863 
4864 
8582 ... 

848 
IV198 
45811 
1'4051 
11976 
6753 

311at 

4471? 
ıssa 
39753 
21881 
13574 
31046 
31117 

166,a 111&1 8905 14116 
34237 45596 3'7036 43640 
44865 67449 41262 19536 
4SIS9 1220! 47141 35387 
45506' 47803 26114 12074 
6035 39261 11528 14975 

52391 15781 7178 3tell 

z. 
S bala er m zden b · • 

rfnln bapndan seçen tuhaf 
tr Tak'a b ze bunu tsbat 
ıyw. lh nf le: mi& ~ 

günkii ılı de vapura binmlt 
kluntt haf'elNt y.tt.. Pir 
hiddet ıormuı ne duruyurud .. 
Sis ftr .,..._ demffler •• 

Acem ealı nın iGimwta bl-
tp te istim hakkında ynmurt· 

Jadıfı ıah eseri sise l6tftıtıaılt· 
fer mi ?.. 81 mlyoruz fakat er
teat giln6 görd6k kl ıhteA ti• 
klyet edlfOI' ..e buna lllr ç&• 
re bulunmadıfından acı acı 

hahıed17or, ae~n af Belçika
da, Muı vatlfllnde bir ılı ta· 
bakaıınıa retmll klftaln • A• 
ıaftne ve yOz'eree kqinfll ı.a ... 
talanmaıına s~beblyet vernıed 
b ~. karilerlmlzl ten'flre mec· 
bur etti: 

lıta11bulclakt ıısler llllltmd• 
yit itibariyle zararsızdır. Ve 
taefflll ettil mlz baft ~inde 
MI hlaamRD .... eı•lqt tett. 
tiyle ~oıahnaa ft ı.k& af 
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KISARNA 

Tayyare piyangosunun yeni pilanı 
931 ıenes'nde tatbrk edilecek Piyango planı hakkında 

Tayyare Piya11goıu müdürü Fikri Bey bir muharrirlmlze 
berveçhi iti beyanatta bulunmuftur: 

Yeni kabul edf1en plan tabedtlerek tevziye baılanmıı· 
tar. Yeni tertip malum olduiu üzere Kanunusanide baı· 
lıyarak ve Hk keı!deıl 11 Şubatta yapılacaktır. 

Biletler timdiden tevzle baılanmııtır. 
Tayyare PiyangoEUnun ıatııı çok iyidir. Piyangomuz 

her zaman olduiu eibl büyük bir rağbet görmektedir. 
Yeni planın ihtiva ettfit esaaat lıe ıunlardı:-: 

Piyangoya fttfrak edenler için bazı müıküli.t tevlit 
ettfilnden 930 •~nesinde tatb!k ettlftmlz çıkan numarala· 
rın imhası urnlü kaldırı!mııtır. Bunun yerine numara ade· 
dl .. 50,0CO,, yapılarak habet ihtimali tezyit edıimlttir. Bu· 
na göre bir bilet evvelce olduğu gibi her keıfdede lkra· 
mfye kazanabilecektir. 

ikramiyeler tezyit edildiği gibi 3 üncü keıldeye de 
100,000 lira gibi büyük ikramiye Ye ayrıca .. 1,000,, adet 
amorU ilaveıi ıureti!e tertibin ortasını teıkil eden 3 üncü 
keılde çok zenglnleıttrilmtıtir. 

Biletlerin fiatı : Yalnız 3 üncü ve 6 ancı keıideler ikioer 
lira olmak üzere ceman 10 lirulır. 

Bundan evvelki planlarda 1 ill 5 inci keıicılelerde mü-
lc af atin 10,0CO lfra iken ve ceman bir tertfp zarfında 
* 150,COO,, lira mükafat verilirken, bu tertlpte mükif at 
20,000 den batlıyarak 25,000, 30,000' 35,000 40,COO ve 
6 ıncı k~ıfdecle 100,COO liradan ccman 250,000 lira mü· 
kifat verilecektir. 

Keıideler yine her ayın 11 inci günü yapılacaktır. 

J.Zmitte 
. 
istasyon Oteli 

ızmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidw 

Müsafirlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini 
temin eden bu oteli 
herkese tavsiye ederiz. 

Piyango Mürürü 

Otelin altında lıir de Kolahane vardır. Ucuz it yapan bu 
•mües•eıeyl .ıe herkeıe taniye e.lerlz. 

t?t~~~~~~11 
Yi An karada ~)] 

~OTU TAŞHAN PALASı,~ 
~~ KALORiFER - BANYO 

. ~ 

Avust~rya fabrikaları hezaren sandalyalan umumi satış deposu lstanbul'da 
l<atırcıoğlu hanında birinci katta 30 numarada Joz. Aciman Telefon ls
tanbul 2309. Hamiş: Ayni depoda envai çeşit perde ve döşer.ıelik kadefc 
hare ve fantazi kumaşlar mütenevvi istor perde mister, tül, keten perdeler, 
iirtüler pirinç korneş halis lngiliz kesme lake karyolalar ve saire fabrika 
fiatına tootan ve perakende satılmaktadır.Fiat maktudur. -----------------

Tütün İnhisarı Umumi Müdür-
lügünden: 

5,000 kilo üstüpü 
ldareml• için pazarlıkla, 5,000 bet bin kilo Avrupa mala 

OıUlpil ıatın abnacakbr. Nümneıl mübayaat komlıyonundadır. 
Talip olanların 250 lira teminat akçeleri ile beaber 14 Kanu• 
nuaanl 1931 Çarıamba aGnQ saat 10,SO de Galatada mezk4r 
komlıyona mtlracaatlan. 

YARIN 12 

k 
TESVİYECİ # 
ve yard1111cıya ihtiyaç ar. Skkeci-EbtiHaut cadd.:ı 

• (3) numaraya müracaat :.1 Kolumbia Plakları 

l YON BEYNELMiLEL SERGiSi 
2 ilA ıs Mart 193t 

TECHIZA Ti SİNAIYE : 
M•klneler, elttu edevat, l"'~at, U.h"-at, 
eltktrik ıe,hlr edenlerin ade41 1200 
MODA ve MELBUSAT SANAYii: 
Ku"1e,ıer, haztf' eUılHfer, tuhafiye, Wrlder 
l•fhlr edenlerin e4e41 800 
TEFRIŞAT ve ASAPtt NEFiSE : 
Clnlclllk, pot'Hlen lmaU, zOcc.cı,e, nılcft· 
herat t•fhlr •deftferfn a•ectt 1100 
FANTAZI EŞYA 
Yazıhane levezımıtı, ıtriyat, ıefıtlyan m•· 
mulltı tefhlr ıdenler•n ad•~ 700 
MEVAODI OIDAIYE, ŞARAP"• Lilt.6RLfR 
l•fhlr eılenlırln mıkdarl • 600 
OTOMOBiL ve llSIKLETLER ,. 
ca,hlr eıtınl•rin ... •dl 300 

ZiRAAT MAKiNESi HAf•TASf ı 
(10 ift 16 Mut '°~) 

te,hlr e4enlerııı adedi •OO 
Seyahatte ve orıda lkemet 99ftUHIN tee· 
hlf,U. Mallarını tıthlr ıdanlerln uuleiu 
12 Franktır. (Şubat pt'daıında lntltar ed ... ) 

Tafsilat için Hrtl ldırHlne mer.c.at. 
FOIRE DE L YON 

Rue Meneatrler. L YON, F'rance 

A}ıe Aıiye haıuma bor· 
cundan dolayı Nasir ef. ntn 
mahcuz bir adet kanape ve 
beı adet koltuk, bir adet liv· 
mana, iki atlet f ormizlf llmba 
ve bir atlet yarım konıol ve 
bir adet küçük delap 8-1-931 
pazar günü saat 15 te Kadı· 

köy pazar mahallinde açık 

ile ıatılacağı ilan a· 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tetla vihanesi 
Erkek, kuhn Tc çocuk· 

ların .lahili (iç) haatalık· 
larını cumadan maada 
her rün (2-4) de Divan· 
yoiuatia 118 aumaralı hu· 

~ 
ıuıi kaltiaNinde tedavi 
etler. 

Tele o ı 

PUL MEWl[AmMA 
Türk pullarına aft 
Kataleğ ve yeni 
Itır pul mecmu· 
ası 10 kanunusa· 
nide çıkacaktır. 
Arzu edealer ad· 
reılerfnl ltiltlf rıin· 
ler: PUL MEŞ· 

HERi lıta11bul Sanala! Betleıtenf. 

Sekizinci lcra memurlufundan: 
Bir deynt mı hkiimiblhln 

temini lılifuı için paraya çe· 
virllmeıi mukarrer Kanepe 
karyola dükkill maıaları ve 
eatr eıya 14·1-931 Çarıamba 
günü ıaat ontlan itibaren Ba· 
latta Ayya lstfrati caddesinde 
ıütçü Apoatal Kozmahln dük
kanı önünde açık arttırma ile 
satılacağı ilan olunur. 

....... mi!!! ............ .. 
Do tor 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zührevtye 

hastalıklar teda vlhaneıl 
Cumadan maada her gün 

ıaat 10 dan 6 ya kadar haıta 
kabul edilir. 
Adreı Ankara Caddesi N.43 

Telefon ıstanbul 3899 

Doktor 
A. Emanüelidi 

Frengi, belsoğukluğu tedavi ha· 
nesi. Hergün sabahtan akşama 
kadar hastaların kabul eder· 

Sirkecide Trabzon öteli ittisalinde 
fotoğrafhanenin birinci katında. 

EN METİN VE TABİİ SESLİ 

1lı1 
Makinalar En Mutena Ve Cazip Plaklar 

1 KOLUMBIA MARKALILARIDIR 1 
Yeni sene münasebetile 

KOLUMBİA 
Fabrikasının piy'!-saya çıkardığı yeni plakları 

umum KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 

Yeni plaklar şunlardır: 

Genç Osman, .. Çingene
ler, .. Gül Fatma, .• Sarı 
Yapıncak, .. Sarsam ko
lıtmu,.. Bilmem neye. 

Yalnız!.. "KOLUMBIA,, 

Plaklarını alınız •••• 

. . . ' • ~ , ~ 

Beyoğlu ikinci 
mesinden: 

hukuk mahke-

İhıan Ahmet Bey: Nuruoımaniyede eıkl pollı mektebi itti· 
ıaltntle 65 N. lu kain ltiracılr.rl Kadri lleyln haneıinde mukim. 

f Rauf Bey tarafından aleyhinize ikame olurıaa alacak da· 
vaaının neUceılntle 132 yüz otuz iki lira 61 kuruıun yüzde on 
avukatlık ilcreUle tahtilfne karar verllmiı ve lkametgahınızın 

t meçhulfyetlne mebni yevmi mezkiirun tarafınıza llinen teb
li~l kararglr olduiundan tarihi ilandan itibaren ıeklz gün 
zarfında temyizi dava edebflecefılnlz teltlli makamına kaim 
olmak üzere keyfiyet ilin olunur. 

·--------------------------------------------------· İstanbul Beılncl lcra da· 

Vapurlar 
TA VIL ZADE VAPURLARI 

lzmir poltası 

..... va~~~~~~r-r- teıi akıamı ıaat 
.ı 1 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale doğru 

iz mire azimet ve Çanakkale· 
ye ufrayarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. 

Adreı: Yemlıte Tavilzade 
biraderler.Telefon lıtanbul 2210 

Yelkenci vapurlar• 

KARADENiZ POSTASI 

S vapuru 14 amSUD Ki.nunuıani 
Çarşamba 

günü akıamı 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
( Zonguldak, lnebolu, Sinop 
amıun, Ordu, Glreaon, Trab-
zon, Silrmene ve Rize) 
lıkelelerine azimet Ye av· 
det edecektir. 

Tafılllt için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain 
acentaıına milracaat. 

Tel. 11tanbul 1515 

freılnden: 

Mehcuz ve açık arttırma 

ile paraya çevrilmeılne karar 
verilen bir çift altın bilezik 
fle gümüıten kartvizit ve pudı ı. 
kutusu ve bir Singer dikit 
makineli ııbu ayın 19 uncu 
Pazarteıl günü ıaat 14 ten 
itibaren Sandal Bedeıtenlnde 

ıatılacafından müıterilerJn 

yevm ve ıaaU mezldirda San· 
dal Bedesteninde mücevherat 
ve ena ıubelerine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

İstanbul yedinci icra 
memurluğundan : 

Beyazıtta Kağıtçılar arka· 
11nda Y ahnl Kapan ıokağında 
merhum avukat Seyfettin Be· 
yin haneılnde mukim iken 
elyevm lkametaahı meçhul 
bulunan İbrahim Etem efen· 
diye: 

Saim Hakkı Beyin zimme
tinizde alacağı olan mebaliiln 
temini zımnında tahtı hacze 
alınan lstanbulda Aksaray 
civarında Horhorda Sofular 
mahalle Ye caddesinde 111 
mükerrer numaralı areanın 
ikinci müzayedesinin 28-1·931 
tarihinde ıaat 16 da icra olu-
nacacafı tebliğ ve ikinci ilan· 
name tebllil makamına kaim 
olmak Ozere ilin olunur. 

,ı 

TiYATRO VE SiNEMA 

Üsküdar 
Hale sinemasmdı 

Altın Çılpıhit 
Ve 

Sahra Tiyatr .. u 
Her gün gündüz 3 tc rece t • ı 

Cuma günleri 2 de -4 te e-ece 9 d.ı 
Gelecek prC"gra• : CaRriı; 

* Cemal Sahil" 
Ve arkaJaşl• 

Salı günü aqa• 
[Bir Şoförün cinayeU] 

reralı sinemadA 

Bir muhasip 
Usulü muzaafaya bihakkın vAklf ır 

muhasip iş aranıaktad r. Oörü.şll"e 

için Marpuççularda Abu efendi ha ı 
Numara 7 J lafız Yalıya &ye 1n• .ı

caat edilmesi. 

Paris Tıp Fakültesi mezunu 
Cilt, frengi, Belsoğukla~a mütabssısı 

Dr .Bahattin Şevki 
BabıAlide Meserret oteli kar~ısı 135 

blrıncl kat aabahtan akpma kadar. 

fArll~ t 
.. ..... . 

iCa~~"n~~-a-n-t------~ 

Sen el 
Reımfye 

1931 

Pazartesi Senel 

12 Hicriye 
t.19 

Nam1ı Yd, . J' 
Alafranıa 

.. d. 
Oüneı 

ôzl~ 
lkinJi 
Akşam 

Yatsı 

imsak 

7 26 
12 20 
14 43 
16 50 
18 83 
5 ~g 

Şaban 

19 

Alaturka 
•• d. 
7 30 
o 47 
~ 48 

Oüıı~ı 
ô~. ! 
İKul li 
Ak~l,q 

Ya»ı 
iın:>l< 

J2 J) 

1 37 

12 « 1 
M. Müdür. Burnanettin AJı 


