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ve şayanı 
verildi 

Menenemen, 15 ( Sureli 
lllahıuaada ııden muhabfrfmfs• 
den) - Muhakemeye bu,en 

M 1' 
•znunlırdın yedi kiti 1 

hıkkında istenen madde 
funlardır: 

146 - Tiirlıi,.e Ciınlaa· 
"Ö'eli Teılıildıı uaİ.)'e /ur 
: 1111anan tamamını oeya 6ir 
ı.nıını tehılil oe il,a;ya •• 

6a Acınan ile ı.,elılı6l etmif 
?lan Bfı;yfılı Millet Mecli.üti 
ı.iata 119a JHUilaiıai 7t1P· 
lll8'tan men'• ce6r• ı.,e6· 
64• •ılenler idam ceHMna 
llla/aAtm olarlar. 

hllY11etlerl teıblt 
eclfldl. Bundan 
sonra kararname 
okundu. Karama• 
naecle Menemene 
plenlerdea Meh
met Emin, Ha1a11 
•• Ali oflu Ha• 
•n fle Şeyh E..t 
Ye ojlu Alfnla •• 
dalaa bfr fld maz.. 
DUDUD c:ea kaau• 
unun 146 me1 
madclellala birin· 
el •• ikinci fık
raları mucfblnce 
ldamlan •• diler 
muaualarm bir 

MüddtiUNuml tarafından idamları 
istenilen 09 kiti 

Reli Muatafa Patanın lhtartle 
Menemene ıtrenlerden MeJı. 
met Eminin lıtlçvabma baı· 

65 inci maılıleıle glute• 
rilen ,.lıil oe •areflerle ••· 
reı.. J'Olnı~ca, gerelı birlıa~ 
lifi ile 6irlilcte lıaoli oeya 
t.lırirl l'eya fili l••at ~ıh· 
111ralı oqa meyden ue •o· 
ltalılarıla oe na•ın topl•· 
Jıfı ınaluıllerıle natalı irat 
Hyalt.at yafta talilı oe;ya 
,.,,.;yat icra etlerelı ba 
clrlmleri iflemef• teıoilı 
-.I•ler halılıında yapılan 
l••at t•ıebbii• ılerece•inıle 
ıthl•a Jalai itlam cea•ı 
Atlıfll•lanur. ..... 
Paıa Hazretleri diyerek 

..---.'*'1acla •• mahkemedekt 

kıamınm ısı inci madde mu• 
clblnce birden ıb'ml 1ene:re 
kadar ~rd•eleri" dtfer 
~\~--- ,:••~~~"~ a;.ı .. w.-J 

veleleri fesb oluiıdu. 
ükiimet bu hususta fesih karan 

nı Luzan ikıtleri Hariciye veki
letlerile Japonyaya bildirmiştir. 

- Hlhtm•ttmlz 24 Tem111uz 
'- ~ . -.11nc1e l.ozaacla Frama, 
auaıltere ile akdedlldfil ika• :-t ve ıalabl7etl adliye mu• 
.,:•ele11nt feıbetmif ve bu 
83o Halcı karannı 13 Ajuatuı 
• t&rtlılnde Lozan akitleri 

&rlclye nezaretine ye 18 

atuato.da da '--'• laado 
dye .......... ~. 
Fetih ke,OJ•tl tebbl ~ 
den btr •• ....... Mlk• 
lfad~ edecektir· MB7• :Y~ 
letl n laUIPIM Wr ~ 
bltlD ......... ~ 
blldlnalftlr· 

Son dakika: 

, 
.P-a.M• asi rüştünif 

....... ~ir. Milletin 
rilmelidir!. 
~ .... ,.tla 1Wttt1m .... 

:.::....a • .:&... ..... Mdletln rlftll 111..ı.tnl 
-.. ... 11. fdrak etmedJlfni 

.. ,ı,orlu. 
lan da• ki bunlar ıtmcll· 

iafm •uhallf vulyette
r-CO.hurl7eU hlarecle •· 

bGUba _.tlma 
Mll"-•rt taılNk ~ 
te . Bu ddacl zmre 

in •ucılte olarak diyor· 
Mat1 ... ld Tnık 111111 .. 

llllant Ye lllefru haldan 
mala ine ft teslim edil· 

r "1Daenale1h o kaiaunun 
ft mane\'f blttbı ah

iP tatbtlclnl deri ıflrmekte
.-.... tek clereeell intiha· 
~mi edtllne ltu memle

" mtllettn ferdi, tlyaal 
keaebllilndea liaJat 

7aman Tirk cemfJetl de 
meıllGI mdletler alle.ı araıqa· 

tU •ır .... ld ı...ı 
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Saat 15 de baılayan içti· mGeulr bazı kı•vd"" hak• 
ma 19 za kadar devam et• kında umumi bir -•Be mii-
mlıtlr. sakerat 7apdcb ft cilc faydab 

lahat almcb. 
lçumadan 10nra Cemil •• ffaal •ttfsl• W6ar sd-

IZzet Beyler halarla birlikte re •nmtılara _.. .... aa,anı 
Ticaret oda11nın b&Uln odala• \ emnffet bir mecrada ,...kfe 
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Millet Gazi Hazretleril 
daima beraberdir. 



Mulıalef et gazeteleri 
Ytne bu 11e11 kısık hsık, 

kesik kes.k, oğuk soğuk ku· 
laklanmıza getdlt. Bu sefer 
mu hal {et g z tel erinin sön· 
mekte o!duğunu haber eriyor, 
rnüjdelfyor, seviniyor. 

Tırnaldanm mUlet hazl· 
nesine geçirmi,, dudaklannı 

mllii bünve:>e yapıştırmı§ olan· 
larla ıı. tfarım bir bankaya da· 
yamı§ bulunanların bu günkü 
tücca'I ve Jktuadi buhrandan 
ve bunun fhti~tl rı ve elim 
neticeleri den haberleri yok
tur. On:e.r bu 11tırılp'ann 

sırrına ermek bü) ük:iiğünden 
uzaktırlar. 

Hiirriyet ıre r1emokraa1 mef· 
küreler!nln alemdarları o!an 
mı: halif 1;u:eteler he hiç bir 
bankanın kepmna el yardımına 
uzatmı.dan, mltlet hazineılne 
göz koymadan f Afıyorlar. 

Onlar vicdanlarından ve 
rnefkiirelc.<ırJnden aldıkları il· 
hamla a1nıterl ve vatan a§kı· 
na da7anıyortar. Milletin ıuu
ru, efkln umurntyenln tevec· 
cühü on1arı yaıatıyor. Bir 
yerdea beı lira alma~a tenez· 
zül etmedlldert için ve yahut 
ka1em1erlni ve fikirlerini bank-
notlar1a değiıUrmedikJerl için 
tabüdirk1 sıkıntı çeklyorlar. 
Ve daha da çekeceklerdir. 

Esasen böyle olmasa idi bu 
buhranladan, lktuıadi bünye· 
nin bu günkü vahim hastalı· 

ğından nasıl haberdar ola· 
caklardı? ... 

Gar.ete tirajının artıp ek
silmea.fnl mJlletin muhabbet 
ve le\'ecci.ihüne miyar tealkki 
edenl6• her türlü mü§kü"iı.ta 
ra~men muhalefet yazı1arının 
memlekeıte ne derin bir he
yecan ve alaka ile okunduğu·· 
nu ellbeıte gôrfiyorlar. 

TelAı!arı da bundan Jleri 
geliyor Ortaya attıkları fikir· 
ler, meı'um duygulannın,'" kıs· 
kançllklarmın, tui nlyellerJnin 
if adednden halka btr ıey 
değildir. .. 

Mulıatff gautelerln ôlme-
•lnf, muhalefetin ıönmeslnl la· 
emek medenl bir duygunun 
mahluta ola u. Çünkü bizde 
muhalefet ı:rogrmlara, prensip· 
lere Ye ~aastara dokunmıyor. 
O, bilakis program ve pren· 
ıiplere ıadakats·z.Hkten ve 
binnetke sut .ld&reden müıt
elddlr. 

Sınalar ne dost ve ne de 
düımaa teık11Aluıa satılmıı 
Hürriyet ve ltl!lf gazeteleri 
de~lldhfer. Bunlar Fnlih Rıfkı 
beylerta uylcuda ve zevku sa· 
af ada puyan o1duklan 2aman, 
kan ıve •teı fç!nde felaketler 
ve tehlikelerle mücadele etmiı 
kahraman tnıanlann kalem~e· 
rile idare ediliyor. 

Muhalefet ıazetelerlnin ga· 
yed ne gazete tirajının art· 
maıı ne de cep1erimtzin dol· 
maaıdır. Onlar mtl?etio aaa· 
::leti, mem'ekeUn selameti için 
çırpını.rorlar. 

P•a Te menfaat bu va
dide aıla düıünernlyeceffmlz 

~lr keıft~tur .. 

• Biz b1em1erJmfzt ve vlc· 
Janlanmızı para ile ıatmayız. 

Onun için ölüm miljdecl· 
lerlne Mil defa ihtar ederiz ki: 

Bizde bu fman ve bu va· 
tan atla baki kaldıkça mu· 
halefet te baka bulacaktır. 

,,,_ 
Bu ddalden, bu vatan yo

lundan danenek kahbeylz! 
Cevat Rifat 

Rml'\iii~B!::a.~ . .m!:mıil ................. l:illm!ll .. lllla:rtô;-. .. ~~---· 

intihap 
yolsuzmu? 
Tıp f kültesi dünkü riyaset 

intihabı münasebttle hocalar 
arasında bir takım ihtilafların 
~lktığı eayl olmu§tur. 

Bu mes'ele hakkında Da· 
rülfüaun Emini Muammer 
Ra~it B. hiç bir ihtilafın çık· 

madığını, ancak intihap edilen 
"ıevfik Recep ve Süreyya Ali 
Beylerden birini hanuni !ala· 
hiyetlerfnl f timal ederek ıeç· 
tiklerini Eöylemlştlr. 

İnhisarfarda: 
Tütün inhisarında 

bütçe Faaliyeti 
Tütün fnhiıarı umumi 

muhasebe müdürü Ankara· 
ya gitmiıtir. 

Ankara da yeni bütçe, ye
ni kadro yent tensikat ve 
memurların bareme tabı tu· 
tutması bakkmda Maliye ve· 
kaleli ile temasta bulunacak
tır. Zaten bu hususla takt te· 
maalar 15·20 günden beri 
devam etmektedir. 

inhisar pilançosu 
Tütün inhlaar idaresi bala 

928·929 devresinin pilançoıu· 
nu çıkarmamııhr. Maliye ve· 
kaleli inhisarı ıık •ık müroka· 
be etmektedir. istenilen he
sap.an çıkarmak fçln ızmumi 
muhasebe memurları eaat 
18 ze kadar çalışmaktadırlar. 
Bütün hunlardan vekaletin 
inhisuı s kııtırmakta olduğu 

anlaı·lmaktadır. 

Yevmiye alacaklar 
Tütün inhiur idare.si bJJ. 

umum maktu ücretli memur· 
ların ticretlerlnl 30 za takaim 
ederek yeTmf yeye kalp eyle
mektedir. Çünkü yevmiyeli 
milstahdemler memurluk hu
kukuna mal.at delillerdir. Bu 
suretle ademi devnmı güzü
kenledn yevmiyelerJnden Jk. 
hsat ve cuma günlerinden 
ist:fade edilmlı olacakbr. 

r aşra ya gönderilecekler 
Tütün inhisarı ikinci ~ube 

mfidlrlyeU bütün depolarına 
bir tamim yapmıtbr. Bu ta· 
mimde taıraya kendi arım· 
ladyle, bllik&ydü~rt git· 
mek laUyenlerin isimlerini 
bildirmeleri iatenilmlfUr. Tamhr 
cüz'i ve rnak•u ücretli memur· 
lar~ endfıeye düıürmüıtür. 
Gitmek isteyenlerin mıktan 

kafi görülmeıe, daha btr çok 
memur arzulan hilAfına taı· 
raya gönderilecektir. Terenuh 
eden malumata nazaran bu 
tamimden maksat tcnılkat 

yapmaktır. 
-~ 

Terkos 
Bu hususta bele

diy reisi ne diyor? 
Uzun utkikat ve neıri· 

yattan sonra Terkoı suyunun 
fena olduğu anlaıılmııtır. Bu 
meı'ele hakkında Vali Muhit· 
tfn Bey ıunlan izah etmtıUr: 

-T erkoı hakkında bize yeni 
bir it' ar Taki olmamııtır. Biz 
bu ıuyu evvela tahlil ettfrdik, 
ıürbe gayri ıallh bulduk. Nafıa 
vekileU bu me1ele hakkında 
bir karar vermek üzeredir. 

Muallimler balosu 
Şehrimiz muallimler birliği 

verecekleri balo için ihzarata 
baılamıılardır. 

Beyanname 
mes'elesi 

Dün Vail muavini Fazlı 
B. Otelciler cemiyetinin hazır· 
ladıfı beyannameler üzerinde 
çok ehemmiyetli btr noktaya 
fpret etmiıUr. 

Bu da Otelciler cemiyetinin 
piyasaya çıkardığı beyan• 
nameler üzerlnde Poliı müdJ
riyetfnin mührü bu1unnmaıı· 
dır. 

Polis müdlriyetinln iddia· 
gına göre mezkur mühürlerin 
beyannameler üılüne ba
sılması aslına mutabık oldu· 
ğunu tasdikten ibarettir. Hal· 
buki ıimdiden pek kestirile
memekte beraber bu mühür· 
lerln mühür değil kllıe olduğu 
anla~ılmaktadır. 

Bu takdirde he eğer Pollı 
müdJriyeli bu kli e meıeleıine 
müsaade etmiııe mes'ul o~a
cak ta Polis müdiriyeUdlr. 
Yok eğer Otelciler .cemiyeti 
kendi taraflanndan Poliı mü· 
dirlyeUnin mührünü kendi 
beyannamelerinin üzerlerine 
bAaarak halin dolandırmak 
!stemiılerse, bu pek tabiidJr ki 
bir anhtekarlık olduğundan 

n:üstelz:mi ceudıl'.. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

Meıele tahakkuk eder.ae 
derhal mahkemeye verilecek
lerdir. Beyannameleri atarak 
esnaftan aldıkları para1ar ise 
mahkemenin kararına tabi 
olacaktır. ---
Divanıharp heye. 
tinin ilk celsesi 
(Baş tarafı 1 inci sahifed~) 

maznunları göstererek: 
- Hpial yalancıdır. Gene· 

liii z:h!rlemek htiyorlar, bun· 
lcuın hepsini iıbat edeceğim, 

diyerek nasıl derviı olduğunu, 
Manlsadakl fçtimaları Ye Me· 
nemene nuıl girdiklerini a.öy
liyerek fllrafatta bulundu. 

Sonra yine müsellehan Me
nemene girenlerden Hasan Te 

Ali oğlu Huan istlçvap edi1
• 

diler. BunlAr da nasıl dervf 
olduklarını ve maktul Meh· 
medin Menemeni fethettik· 
ten sonra Ankara ve lstanbu!u 
f ethedeceklerlnf, kendilerJni 
bu işe teı•ik edenlerin Saffet 
ve it>:- him hocalar o!du~nu 
tôyliyerek ,eyh &ada mektup 
gönderdiklerini ıöyledlle.r. 

Menemen, 15 - Mahkeme 
Cumarteıi aünüoe kaldı. Şe)•h 
Eıat hastalandığından mahke· 
me haricine çıkarıldı. 

Ankara, 15 (Yarın)- Ban· 
dırma ekııprestle Balıkesir ör· 
ft mın~akaaı kumandam Ali 
Hikmet Pata lzmire, <>radan 
da Menemene gltmlıtlr. 

Fahrctlin Paıa ile uzun 
mllddet görüıerek idarr.I örfi· 
ye mıntakuı dahtlinde.ld va· 
ziyet hakkında izahat Yer· 
mittir. 

DiYan harpte evvela ka· 
rarname okunacak, Müddei· 
umumi Hidayet 8. lddl•nfl· 
mey:l serdedecektlr. Sabahları 
mahkeme bu IUl"etJe geçecek, 
öfleden ıonra frtica {afileri· 
nin muhakemeılne baıJana· 
cakbr. 

Divana girmek 1st·ycnlP.r 
kartlarını ibraz edeceklerdir. 
lzm1r Polis müdürü Menemene 
giderek tevk1f o.tta bulunmu~tur 
150 mavzer, 54 tabanca IJ'usa· 
derce dilm f ve müaaadeıfz aarık 
ıaran Menemenin Harmanlar 
köyü imamı VelJ hoca tevkJf 
edtlmiıtlr. Ôrft idare emrine 
riayet etmlyen iki ktıl de teY· 
klf edtlmittir. 

Ôrfi idare mıntakt!. ında 
beı yüz kiş"ye seyahat veılka· 
ıl verllmisttr. 

Küstah 
kaçakcı 
Topkepıda Beyazıt Ağa 

mahallesinde kaçakcı Rüstem 
ağanın ewnl bir eüphe üzeri· 
ne memurlar taharri etmek 
istemişlerdir. 

Fakat Rüstem memurlann 
taharrlyatına mani olmak lı· 

leml§tlr. Hadise bu ıuretle 

uzun bir müddet devam etmlı, 
neticede Arnavut R6stem me
murlar mavzerle mukabele 
etmlıtir. 

İktısadi haberler: 
Piyasaya Jair 

Son iki günde ıehdmizden 
140 çuval nohut, 350 çuval 

un 1500 çuval, kepek 3077 çuval 
raymal, 835 çuval içfındık, 283 
çuval koza tohumu. 325 balya 
tiftik, 600 sandık lçcevlz ihraç 
edilmlıt r. 

Zeytin piyasası 
Piyasada 13 kurup kadar 

~aptan ZE"yt!n ablmaktadır. 
Çünkü bu ıene Edinclk taraf. 
larında zeytin mahsulüne kurt
iar anz olmuı ve Ziraat 
odasının tahı:sabnın kifayet· 
a!%lfğl yüzünden meyvalar da· 
lında iken lüblüme ile temiz· 
lenmemiıttr. 

Muıtahslller, a~açlarını 

kendileri dezenfekte etmek 
istedikleri halde zeh:r olan 
süblümeyi fsUmallerine müsa· 
a de olunmamııtır. 

Bunun fçln mahsu'ün mü· 
him kıımı kurtludur. Bu kurtlu 
zeytinler ise ancak 13 kuruı 

tmektcdfr. Piyasada eski 
mahsule faz a rafbet vardır. 
Bunlar 21 kuruıa kadar sa· 
tılmaktadır. 

Borsada vaziyet 
Dün boraada lngiliz 1030, 

Do'ir 212,5, 20 Fransız fran· 
ğı 168, Altın 923, mecidiye 
52,5 kuru~tur. 

Uskumru çoklaşh 
Erek!i Zonguldak &ahile

rinde çok uskumru bulunmak· 
tadır. Ayrıca Rumeli ve Bul
gaı istan sahilierfnde de us
kumru boldur. 

Yi~a yett e: 
Neler uyduruyorlar 

H ... mu. frminde b:r kürdün 
Gureba hastahanesinde ~azı 
lfraatta bulunduğu ıöylenmek
te idi. Dün bu huıuıla Vali 
Mua rinl Fazlı B. demi ıtirkl: 

Böyle bir ıey yoktur. An· 
ak doksan yaıında bulunan 
bu adam bundan iki ay ev· 
vel lılediii bir suçtan dolayı 
hapiste bulunmaktadır. 

Bütçeler hazırlanıyor 
Muhasebel huıuıfyeye Ma

ariften maada dlier bilcümle 
devalrin biltçelerl gelmlıtir. 
Umum Vilayet bütçeıfnln ye
künu 4 milyon 6 yüz bin li
radır. Fakat bundan ancak 
35000 lirası maa§ala miltebakl 
k11mıde hidematı maliyeye 
tahslı edl?mtıtlr. 

Vilayet Meclisi 
Meclisi Umumi Vilayet 

ıubat Jptldasında içtima ede
cektir. Bu içtima on beı gön 
müddetle aÇJlacaksa da bütçe 
ır.üzakeratı dolayısiyle bir ay 
kadar uzayacağı muhtemeldir. - ---

Gene bir teklif 
Son zamanlarda Mali m<ı

eneselerln hükümete istikraz 
tekifleri rivayet edilmektedl. 

Esnaf bankası 
Terkosu dava ediyor 

Eınaf bankası manevi taz· 
mlnat talebiyle T erkos kum· 
panyuını mahkemeye vermlı· 
tir. Davanın sebebi ıudur: 

Kanalizasyon, Eınaf ban· 
kasının önündeki caddede ya· 
pılrrken bankaya ıu getiren 
boru patlatılmıı ve Terkoa 
kompa11ya11 tarafından tamir 
edilmitlir. Bilahare kum· 
panya, Esnaf bankasından 

tamir masrafını lstemfttir. 
Fakat Banka, kendisine 

ait olmıyan bu masrafı öde· 
memlftir. DJger taraftan kum· 
panya, Bankanın caddede olan 
au ıaati vasıtaılle suyun cere
yanını keımiıtir. Bunun üze
rine banka, kompanvayı IJ1'0'· 
testo elmlt ve fiiket güya 
bir §ey olmamıı gibi b:r ge· 
ce ıuyu tekrar aalvermlıtlr. 

Müteferrik 
Nerelere açık mektup 

gidecektir 
1Etanbul Posta ve telgraf 

müdirlyeU Dahiliye vekale
tinden aldığı bir emri tami· 
men netretmtıtir. Bu emre 
göre idarel örfiye ilan edilen 
yerlere göndrllecek mektuplar 
açık olarak postaya verile
cektir. Kapalı gönderilen mek· 
tuplar da gittikleri yerde san· 
sör edilecektir. 

Sanayi birliğinde 
Geçen hafta Milli Sanayl 

birliği içtimaında seçilen 3 ki· 
§ilik komisyon f aaliyetlne de
vanJ etmektedir. Bütün f abrl· 
katörler 23 nlaanda Adanada 
e.çılacak Yerli mallar segisine 
iştiraki kabul elmiılerdir. 

Bu meı'ele için ıebrtmize 
gelen Adana Mi11i Sanayi bir
Ji~t umumi katibi temaslarına 
devam eylemektedir. 

Komiıyonun k~rarı pazar 
günü birlik heyet umumiyeslnc 
arı:olunacaktır. 

Yerli mallar ikinei sergisi 
hdncl Yerli mallar sergisi· 

ne fttlrak eden 120 yl müte· 
cavfz fabrika ve müesııeaala 
tevzi edilecek Sanayi madafya 
ve diplomaları Darphane ve 
Devlet matbaasında tabe.dı!

mi§tlr. Yakında merasimi mah
susa ile dagıtılacaktır. Ga· 
lataaaray lisesinde tevzi edıl· 
meal muhtemeldir. 

Gümrük U. müdürü 
Gümrük umum müdüı Ü 

İhıan Rif at Bey tehrlmlze 
gelmitlir, Ihsan Rifat Bey leval 
edf en muhafaza teıkilatını ve 
yeni kadroları tanzim ve tel· 
kik edecektir. 

S. M. bankası müdiri 
Sanayi Ye maadin banka· 

ıı müdürü Sadettin Bey bu 
gün Ankaradan ıehrfmlze 

1ıelecektlr. 

Ziraat bankası müdürü 
Ziraat bankası umum mü

d6rü Sükrü Bey dün Anka· 
radan dönmüıtür. Şükrll Bey 
lstanbulda Ziraat bankau 
umurile alakadar olmuıtur • 

Tekrar Ziraat konıreatne 

f ıtirak edecekUr. 

Sanayi ve maadinbankası 
idare meclisi reisi 

Sanayi ve maadin bankası 
idare meıllst reiıl Remzi Bey 
vekalet tarafından An~raya 

davet olunmu§tur. -Bugün Anka· 
raya gidecektir. Bu davet ban· 
kanın hisaedar olduğu Uıak 

Lakin protestonun tiddetl 
tavsayanca suyu gene kesmfı· 
Ur. Artık Banka kumpanya· 
nın bu gülünç oyununa ta• 
hammül edemtyerek dava 
ikamesine karar vermi§ ve 
mahkemeye müracaat eyle· 
ml§lir. Manevi tazminatta 
talep lolunmaktadır. 

Davaya yakında baılana• 
cakl\r. 

Terkoı kumpanyasının mem• 
lekct umurile oynamasının ma· 
nası nedir. Yoksa bunda imli· 
yazları zümresindenmidlr? 

Para olmayınca hemen su
ları kesiyor. Bu küstahlıktan 

baıka bir ıey değildir. 
Aylarca ıular keaildfA'i hal

de para alan bu kumpanyaya 
haddini bildirmek zamanı çok· 
tan ge!miıtlr. 

Be eaiyede ~ 
İhtisas komisyonları 

Belediyede bazı. JılerJn ya• 
pılması için muhtelif ihtisas 
koınisyoncuları top1 nacaktır. 
ltk eYYel toplanacak komiı!yon 
itfaiye komisyonudur. Bu ko· 
misyon İıtanbulun yangın ve 
ttf aiye vaziyetini esaslı suret· 
te mü~alea ve icap eden iıli

hab yapacaktır. 

§eker f abrikaaı aleyhine aç.ılan 
dava ile a'Ake.dardır. Remzi 
Bey Uıak ıeker fabrikasına 
ait muf aasal bir dosyayı ha
mi~dlr. 

Araba vapuru ve 
otomobiller 

Şoförler tarafından Şirketi 
hayriyeye vaki olan pkayet 
nazarı d:kkale alınarak idare 
meclisi fçtimaında müzakere· 
sine karar verilmlıtir. 

Şirketi Hayriyenin araba 
vapurunun nakliye ücreti 
bu tikayetten sonra 3 liradan 
2 liraya tenzil edlleceii tah· 
min edilmektedir. 

Veraset senetleri 
Bugünlerde Ver:aaet ıenetle

rile vapı[an alım ıatım1ar 

nazarı dıkkaU ce!p ederek 
a 1 Akadar makamlat'a ihbarlar 
vaki olmuıtur. 

Nazan dikkati ce!p edecek 
kacfar ehemmiyetli ve vaki 
olan ihbarlar üzerine mes'ele 
tahkik ettirilmfıtir. Neticede 
bu sene'tlerin sahte o'duğu 
anlaıılmııtır • .K:ımden aynı za· 
manda ne suretle tedarik edil
diğini anlamak üzere polis 
ve müddeiumumilik harclcete 
geçmiı!erd:r. Bu mes' elenin 
yakın bir zamanda tavazzuh 
edecegl ve çok mühim netice
ler verecegt zannedilmektedir. 

Muhtelif Mahkemede 
Muhtelif Türk - Yunan 

mahkemesi dün faaliyete ge· 
çerek evvelce intaç olunan 
bir k1111m davaların lıükümle
rlnl tebliğ etmittfr. 

Bir kaç güne kadar henüz 
bttmemlı bazı davaların da 
mürafaaları yapılacaktır. Uzun 
zamandan beri haetalı~ından 
memleketinde bulunan Türk· 
Fransız mahkemesi reisi M. 
Aserde ay nihayet:nde gele· 
cektir. 

Kaza kongreleri 
Halk Fırkası kaza ko:\~te

leri dün hitam bulmuştur. 

Pezartesi gilnündenberi devam 
eden bu 'kongrelerde i!ıt:yacat 
tcsbit edilml~ ve salı günü 
açılacak olan Vilayet "l o·~ı;re· 
dne i~Urak edecek n ümcss:I,cı 
intihap '1lunacaktır. 



i(;f!H-BAffeNEl!R=. 
Şeyh Esadm evin- ı Henderson ve Bri- $oviy~rin krki 
de bulunan mek- and mülikab teslifıat hakkında 

• • 
ı>.a.. ıs ~A.) - Gase- proıesı 

teler lnatltereain mühi• '* M-11ova. 14 (A.A.) - Tu 
...ı oynayacajı Ceoev• içö-
-mm tarife:inde M. Bwlı r• 
de M. Henderson arasında vu
ı..bulan mii1lk•hD efıemmf• 

1e11ıı1e ddrkatl celbetme.._. 
cllrfer. Maten gazetut ... 

aarlci~e .. zınma billla•• AI· 
mail .1.e11 ılııtillıfmda ........ 
Ia11 vuı,.l. hakkmll• mnıa
kaM• bulıwufnld.,u allUt
bir ba._.•atf'91 J11Z1Daktadır0 

Yine bu gazetenin lıtihba· 
naa .ua•• ı•ı batetre ..... 
arı Alwı· Cemıetiaia bu 
ilıtilı.fta wkikillıde. lle:ılta ve 
Varto•• murahltulannı akal· 
lyetler lral:kındald muahede
lerln çerçevetf barf clne çık· 
m...ır ve ı.a lllMhdelerln 
Almanya W LıeJ+t•n ~
metlerin• talamll •tllll mü· 
kellefiytlerl ti& lmılnden uzak 
lnw• hnnwak tulll• delll
lerlnl terlMecıe izalt ıa-uıunda 
ıerbeıt bıraluaae lbm 91ldi· 
il mOu.lea....ıa ~ul....-... ar-

dm. 
f.-z .. ln.,&:k hendye 

aazilbn 1.-.datla blll mi· 
zak .. ecM9Mkl• .... •ali 
meı'eleı.r ile cltnlz laıvvet.erl 
hakkında Franu ile l.alya 
arumfi eete7an eden m6ki· 
le-leriD ıtacldd ıafhaR h.ıJlı. 
bnda da ~i ........ ,_ .... 

.... ldl !: ,, __ 1'.akih d'hd 

•oJera.....- içtima malaal 
ye t.rthl ja msi.m lotilnl.ı 
meı' eleei ı..lea m6nakata edil· 
..... eWui• dLede So\rffwt 
Ruıy&lllll lo.ıikere, A!m-ya 
kalya, Norveç, İran, Lehiıtan 
Pransa w .Japuaya }.;\ iime•lrr 
aezdrndekl 1efirlt 1 l»u mem
leketlerin hariciye ne.zarebcr&· 
mealleri matehft Lir be,an· 
aame tevdi etmfılerdir. 

Beyannamede terict tesfl. 
Jaat ihzari koaıiıyonun ekae
riJIİll taafmcfan Yerilen ..... 
ra tevftbn plec:ek ıçti...
yuk.da ~q 91H'•leler· 
le meıgul olmaıı muhtemel 
L t .... sliınelı'lr'a-~ 
im meı"eleler bakkırıda Sovfye 
llükOmettnln mütaleasmın be3 
aelmı:el bir mehlyyetl bela 
olduğundan bahsedllmelrte ft 
bu müt•leanıa t.eYlit edeceğ'.i 
neticelerin tuhn de'NIDI •e 
yeni 1* ....., mes'elelıırın•ıh 
vaıl mikyasta rolü olacağı bil· 
dtrltmektedk. 

lılüteakihea, beyanaame.le 
Soviyet hüldlmetlnin terki tea
lihat hakkındaki proJeıl tnk· 
rar edilerek terki teılihabn 
ı b.us deMIDI içi• yegine 
t•ı'a•t oWuiak••dlıf'lıbn 
ıonra bu projenin konfenmea 
yeniden tevdi edileceği ve bu
nun da SOviyet Rusyanın ko• 
i•J p O • 111 • i 11 Jır.ıiark• -

Bir mektuptan 
Altı J'fllllllHiıalıi tT yaoran- 6a6a.uııitM melc"'ıP ~ 

du.. ilci .-ıs ......... -
itrliltarw teınaa .ı- 6-,._.... "' """ """" ,,... Ji:yor lıi: 

.., ....... "'11raman'Mn' 111en1ı .. 
etla ,akeek ter-.,. •ieuwı,.._ 

fe)IZalma~a Ç.allfan v taa çoouklan. 
ayni zamanda altı yaı ndaki k zımıa 
)'at"llllll lıomlwm• nlrat"'1lşlln'nhr. 

Şebep wıe Hilr-o.~ a ll1l'S .... 

yatın k çeaıldara göıdudJiJ bu-... 
b'r milıtme lia3 atıarııı.ı ver" r111elr au• 
rcffl9 ilnz tttiklert nıt, hafta Maarlf 
velıııllatt elaıü ._... 11111• .......,. 
leri a~latecalt mabı,ettec11r_ 

Beia hu İft.a 6ala•eJ•• 
lıen ..,zelderi de ath.u~ 
la. iMM• ...... ,.nlen ,.. 
zı.,,_: 

"GM9&elel'I .,,... z111ır.-.,o--. 
Onlan muur fP!rBrüm. Çünki bf w,ır .. 
erin ti retmeltn 'nkRJut y~ 

Kııriimin 6u leci ailemin• 
cevap oerınelı lifirbazlara 
Jüır. S.ıt •dıfuh .. ..., .. 
l'•fiYorum. "F. N.,, Be, mele
tubunu 16)11• 6ili~: 

•sa çcıc klara haJd ne derece 
kodıllof' gGM.rllnılf ü a .. k .-..ıar ........... ,...,, ,....... ·~ 
ma&JlbfJdleriaf talıal ettiler. Korb
yo;w., llMW,oı anı, çhltf lrat.,mr.. 

Ana m afdlaılarlar er 

""" oer•f.ıt. 
BORHANETTIN AI.t. 

ı Maliye m.. tir 
feri içtima etti 

Ankara, 15 (YarınJ - Ma· 
iye mOfettfıleıf din L r lçU• 

ma e m f er •e al'azf, mua-
...W.f. ""....., ~ 

ple)Wblf ~ 



· --- Saltlfe ~ .._ ___________ _ 
1 Ecnebi memleketlerde 

Müslümanlar 
kanunu 

Londra, 14 ( A.A.) - Hint 
ekalliyetlerinden birini teıkil 

, etmel t .. müs · ümanlar kanunu 
eıaal projeıl kadrosunda hu
ıusi teminat fltemekte idiler. 
Bu metele yuvaı lak masa 
konferanoının tam bir muvaf
fakfycte nail o'masma mani 
oluyordu. Bugün, tali ekalli· 
Jetler komsfyonu içtfmaında 

n:Gılüman'arın nakili) kelamı 
bir teklif takriri vermit ve 
bunun mevzuu bahiı ihlfifa 
nihayet vereceglni beyan et· 
miıtir. Hintlilerin nakfi ke· 
limı itilafcuyane bir cevap 
Termit ve bir H;nt· Mü lüman 
kcınferanıı için tert.bat alın· 
mak üzere içtimaa nihaJ e' 
Yerllmitdr • .Maamaf h, bugüı 
akıama kadar henüz hiç bir 
wklfhal bulanamamıı idi. 

Divan riyaseti 
intihabı 

Pariı 14 (A.A.) - Meb· 
uıan mecliıl dün kat'i surette 
fntihap cdilmfı olan riyaset 
divar.ı yarın celse bidayetinde 
Tazifesine baı 'ıyacak ve reis 
M. BouiSEon, açılan içtima 
devreıfnfn me~gul olacağı me· 
ıat hakkındaki mutat hitabeyi 
Irat edecektir. 

Nasıl tediye edecekler 
Pariı, 14 (A.A.) Temyiz 

mal keme.1l mü'kiye dairui 
Tckio t<hri iftkrezı n-hamı 
b imiılerine, itlu uham bede
linin ~,. fngiliz liran olarak 
Yeya 1 gi'iz lirasına muadil 
frank olarak tediyed lazım 
ge'd"ğine karar vermtıtir. 

Henderson Pariste 
Paris, 14 (A.A.) - M. Hen

derson, bura} a ge"miı ve M. 
Briand ile dostane bir surette 
ve iki memleketi rılakadar e
den me(eJe!er hakkında bir 
saat kadar görüımütür. 

İşsizler grupu 
Madrit, 14 ( A. A.) - fı

ıfzlerden münkkf p bir takım 
ıruplar ıokakları do.atarak it 
iıtemiılerdtr. Bunlardan bir 
takım kendi hareketlerine il
tihaka davet elmE:k üzere 
Darü fünu na gltmf ıtir. Polis, 
nGma yiıcilerf da~ıtmııtır. 

Mahkum oldular 
Parfs, 14 ( A.A.) - Geçen 

Niıanda, nkuefgeTen bir ar
lıece euıasında Faıist gruptan 
üzerine revolverle ateı eden 
ve bunlardan ikJs:nfn maktul 

Ali Cenani Beyin Karagöz 
gazetesinin mes'ul mildürü 
Orhan Seyfi Bey aleyhine aç· 
tıiı dava neticesinde meı'ul 
müdür tecili kabil olmamak 
üzere 6 ay hapıe mahklim 
edi:mııur. 

Bir komiser cezalandı 
Karagümrük poliı merkezi 

kom heri Mc hm et Ali efendi 
merkezde Fevziye hanıma 

hakaret ve taaruz iddiaıile ev
elkt gün ceza mahkemesince 
bir hafta hapı" ve 20 lira 
ıara <:ezasına mahkum olmuıtuı. 

72 sabıkah ka~m 
Beş ay, y:nnigün 
mahküm o!du 

Ceza mahkemesi f hrlml· 
:ıln ~n maruf -kadını ve 72 
sab~kası olan pantoflacı Mu
zafferi mevkufen muhakeme 
_tmiı neUcede 5 ay 20 gün 
hadse mahkum etmitl!r. 

edı:miı ve cezaları tecil olun
mamııtır. 

Müzakeratın mevzuunu ko· 
münlstler tarafıncian verilen 
ve hükümeti iki komünist 
meb'uıun teırll vekalet vaz:. 
felerlni hemen ifa edebilmele
rini temin fıln icap eden 
tedbirlerin ittihaz edilmesin: 
hükumetten talep eden tak· 
rirlerin teıkil etmesi muh· 
temeldir. Bu iki Me!:>ustan 
birisi mevkuf olup diğeri de 
mı.hkfım olduğundan dolayı 

"enelfrdenberf firar halin· 
de l:uiunm ktadır. 

Bu n.ünakaıa ve müzakere 
her içtima devresi bidayetinde 
teceddüt etmekte olduğundan 
adeta bir taamül ıekline gir
miş olduğundan hükümetin 
komünist· erin talebi üzerine 
ne yapılması lazım geleceğinin 
takdirin mec~ise bırakacaiı ve 
itimat me eleıinin mevzuu 
bahsedileceıı zannedilmekte
dir. 

Hükumetin mecliıten tim· 
diden ıonra haftada 8 celse 
aktederek bunlardan öğ;eden 
evelki celıeleri bütçenin umu· 
mi surette müzakeresine Ve! 

öğleden ronrakl milli teçhizat 
meselesinin münakaıasına haır· 
etmeğl talep eylemek niyetin
de bulunduğu ıöylenmektediı:. 

,~ Türk kahramanlıklannı alkışlamak ister misiniz? ~\ 

Şehzade batında 
• • Ayasotya' da 

Kema~ı muvaffakıyetle Alemdar 
HI· la") ılnema· 

ıında gösterılmekte olan ve 
ıinemaıında 

Kafkasya ovalannda bir avuç Türk kahramanının ıanlı Tnrk bayrafınan ıereflnl 
kurtarmak için gösterdikleri hamaset ve ıecaat sahnelerile Ruı ordularına karıı 

muzafferane mücadelelerini taıvir eden 

~ON TOLSTOl'ın rHACI MURA f 1 ~:~~m~~~~~~!:.· 
layemut romanı I~ J mini gorünuz. 

Yalnız bugün ve yarın kaldı. Herhalde temaıa fırsabnı kaçırmayınız. 
HiLAL sinemasında ıaat 11 den itibar~n ve ALEMDAR sinemasında 12 den 

ıt·bılfen devami·seanılar. ...ııl 

ATLANTID ve GÖNÜLLÜ KAHRAMAN, filimlerin)n 
ne olduklarını hatırla vmız •••• 

Ve BUNDAN DAHA EYISINI GÖRMEK iSTERSENİZ 
gelecek hafta 

ELHAMRA'DA 
C L 1 V E B R O O K Te R 1 C H A R D ARLEN 

tarafından temsil edilecek 

NAMUSUM içi N 
çö"ün, cesaretin ve aıkın ıayanı hayret manzumeıini 
gidip görmeğe hazırlanınız. 

-· -· && 

:c ~ !§J .... 

•-<E mm 
Şehrim:zde görü.ecek en JDUazzam artıı \k hadise ..• 

Cihan tenorunun en güzel sesi ... 
En pahalı sesli filim ... ' MELEK SiNEMASI 

tarafından muhterem müıterilerlne arzedilecek en 
nadide müsamere ..•. 

Londra ( COVENT • GARDEN OPERA ) ya mensup 

JOH1V MAC-CORMACK 
tarafıncan Franıızca, ltalyanca, A:amanca ve lngllizce 

• 
SİNEMASINDa 
Yarın akşam 9,45 te 

2 büyük film birden 
takdim ediyor. 

DON JOSE MOjlKA 
(Yeni VALENTİNO) 

0
/ 0 100 lıpanyolca sözlü Te 

ıarkılı film ve 
BARON F/LS 
HENRI GARA T ve 
MADELEINE GUITTY 
tarafından tem'il edilen 

EfENDiLiKTEN 
ıarkıları okuya:ağı • u ~ A K l I G A 
KALBıMıN ŞARKISI Fr~nsızca sôzlü film 

Bu film için Ame!:~:~aola~:~~;~lne 1,000,000 Dolar GLORY A 
veri°m"ştir. 

Bugün 
ARTİSTİK 

Sinemasında 
Rcıbert Flory'nin eı~ri ve 
Kom di { ·antez den PIERRE 
BERTİN büyük komik Ba· ı 
ron Fils ve Yolande Lal~fon'· ~ 
un temsili muhteıemleri olan • 

f', 

AŞKIN terennümü 
Fransızca sözlü ve ıaıkıh 
filmini görüp dinlemeli. 

Zeng·n mizansen•i ve son 
derece eğlenceli ve cazip bir 

1 
ıaheseridir. 

ltd.veten Mickey House canlı re
simler. Bugün saat 10.30 matine-

' 

sinde umumi duhuliye fiat.lan 35 \ 
kuruştur. J 
Reis imtihan edildi 

1 Daimr. güzel, meş'um, muh- r 
J teriı ve aı•k olan 

Greta Carbo 
Bu haft9 

MELEK 
SİNEMASINDA 

ıcvgili At kı Nil S ASTER 
ile be:aber tcm~il e.Uğl 

Sevmek Hakkı 
fi:minde herke ıl leıhir ve 

tehyiç etmekted:r 
ilaveten : SESii FOX 

JURNAL (Mareşal Joffrr) 
un cenaze merasimi ve An
karqda bir fOCuk bayramı 
vesaire. 
Bugün saat 10,45 te tenzilath 

•mı-• ffatla matine•••:.-

Briand C enevrede 
Parfs, 15 ( A. A. ) - M. 

Brfand ile M. Henderson saat 
11,10 da Cenevreye gitmfıler· 
dfr. 

. ----------· 
i ~u ETU AL sineın~sına 
gun gldıp 

J O H N G J L B E R T 'l 
ALMA RUBENS ile beraber 

te mail etli~I 

Şeytan maskeleri 
pek mükemmel filminde 

temaıa ediniz. 
l'ivelen : 2 kmmlı komik 
ve FOX: halihazır dünya 
havadiıleri. ...................... ---------.., 

madam liane hafd; r 
glorya ıinemasma gelip 
"hayalin rnnu,, fi,min· 
de kendisini seyreden· 
lere ramimt ıükranını 
takdim ve cumartesi 
günü on matinesinden 
ıonra yerini don joze 
moj:kaya terkedeceğ n-
den geç kalanlann teı· 
riflerini rlca eyler. 

....... -.. --
• 9&.llT 

Bir kadın 
intihar etti 

fatihte oturan bakırcı .. Hasan efen· 
dinin ze\cesi L .. t.fe H. uzun zamandag. 
beri çekti~{ mide haata:ığından milte-
sslren "' Kaol ,, içerek intihar etmell 

btemişıede kurt.lrılmııtır. 

Sarhoşlar 
Bekir, Nuri, Hilmi, Mustafa isminde 

bu sarhoş:ar Ka :ıköyde va; ur lskel .. 
sinde foförlerle kavga etmişlerdir. 

Uzun sjre:ı bu ı avga ·an ronr• 
zllzarna sarhoşlar bı~ak çekml§'ersede 
) akalanmışlardır. 

e:r cerh 
Balıkpazarında sen-ar portakalcı 

tkkı 1 e c j•·: ·11vıt Onl lnı;a 
!erken O tnl bıça'<la Hık:Cıyı yııra'ıya
rak kaçmıştır. Mecruh haıbhaneye 

nak"eJllirken ölrril.t .r. 
Müddeiumumilik vazıyet etmlftlr. 

e:r po1is yaralandı 
Çrrş hpda urarkeş Arrp Marla

"fenın kahves'r.de esrar içi d il po
llJ, e haber a'ınm f ve içeri gl eıı ı:o·ıe

erin ünfine Hasan isminde b rı çıkmı,. 
'.1'lfl-erin tabı r sine manl olmak ist,.. 

n Hasan taharri memuru Ruhi efen
Iyl kolundan ) aralıyarak kaçmak lste
ılş1e de yakalanm:ştır. 

1 Cu na gjnjnü hoş geçirmek içi~ 
OPERA Sin1masm~a 
JEAN TOULOUT tarafın· 
dan temsil edilen 

3 MASKA 
Fransızca sözlü ve ş:ırk:lı filmi He 
ap şiar rolünü ifa eJen CHARLES 
VANLL tarafından tcms·ı edilen 
ve büyük muvaff akiyet k zaııan 

ŞAKA 
Fra 1s:zca sözlü \e ş:ırkılı fılmi gör
m lidir. Bu fıliındc Paris meyhane
le ınde apaşı ır tar, f mdan bır çok 
apış şark: \ c dan 1 rı \ ard:r. 

İli et •n: M'ckey Mo: e canlı 
re:; m r. Bu ü ı saat 10.30 mati
ne ınde umumı duhuliye fiatlan 
35 kuruş. 

Mükaleme! r filim üzerinde Türlr
çe olarak :zah t:d lel: kt r. ............... ..,.a. .... ~ 

J Herhangi mini mini yavru· 
larmız üzerinde tecrübe et
meyiniz. 

GLAKSO 
En mükeııı:nJ bir unsuru gıdaiye 
oldu-u ) irmi senedenlıer· tan:n
mıştır. Bin e 1 \ h mi i m "ni yav
rularınıza en i} i ııi \ ka":d·r. 

m 

TiYATRO VE S/NEWA 

Ekler tiyatrosu telefon 845 
Beyoğlu. Yunan operet ku~· 
panyası Madam 01imki Kan· 
dioU. 

R·ş1rdi idaresinde 
Bugü ıkü program 

düımesine ıeb 'l: İ} et vuen fa- ı 
ıiat aleyhta rfar.ndan 2 kfıi 
üçer sene hapge mı hl! i! m 

İtalyan tayyareciler 
Bahya, 15 (A. A.) - ltal

yan deniz tayyareleri ıaat 
8.15 te harek.-t etmfş1erdfr. 

Parfı, 15 (A.A.) - Ayan 
meclisi M. Doumer'i yeniden 
riya ete intihap etmiıtir. R\ya· 
ıet için haıka bir namzet gös· 
ter:Jm .. mfşl"r. ----------.. --

1 incl matine 14.30 Kal· 
dırm kadını, 2 inci matine 
17 30 Atina apaıları Akıam 

21,15 de madam Kandiotfnln 
Jan Cibertin Viyana operetile 
Dansöz Katya nam p yeıln• 
deki en büyük muvaff akiyel! 

• 
HAUDE:. NUJ R.Er. 

?'~AN: . olacak. 
Mamaft... Af buyurunuz, 

hanım efendi! Sizi fazla 11k· 
dığımı ılmdi fark ettim ... Sır· 

naııkhğımı afbuyurunuz. Has· 
(Yarın) ın Tefrikası: 33 taıınız diye ... Cebinden bir 

Jsterl"m. Fak at o bırakmadı: J Bilmem ona na11l baktım kart vizit çıkarıp uzattı, üs 
- Mlıa ade buyurunuz! ki zavallı çocuk ricaaını der· tünde ıadece "Muallim Ferhat 
itiraz için kelime bulama· hal kesti: Hamit,, yazıyordu.· Gülürnae· 

dan onu takibe mecbur ol- - Yahut bir otelde kalınız! dim, kendimi takdim edecek· 
dum. Dıtarıda bavullarımızı - Otel... Hayır, hayır... Um; ıonra vaz geçtim; 
hamala verirken kendisine Terekkür ederim. Çok nazik- Ona elfmf uzattım, bir 
~krar tefekkür ettim. Ve ha· ılnfz •• · Fakat ne olu"rsa olsun, daha teıekkilr .-ttlm ••. 
mal çocuğa : ben bu gece mutlaka Adaya içimde o kadar zalim ol-

- Adalar iskeleıl ! ıttmeliyfm. mak arzusu ve kararı varken, 
Dedim. O, yalvarır gibi - O halde ••• m6ıaade bu· niçin acaba ona bir zulüm 

)izüme baktı: yururıanız ıfze refakat ede- icat etme dim? .• , Şimdi bunu 
- Rica ederim, bu gece yim? Pek yalnızıınız! diltünürken kendi kendime 

latan bulda kalınız. Bu halde - Çok rica ederim be1e- öyle kısıyorum, öyle kızıyo-
Adaya naııl ıidenlniz, Ha- fendi, kafi derecede rabat11z runi kt ••• Maamaff, teı~lllalııl 
aım efe:ı:I i? Bendeniz Sultan oldunuz ••• Hem benim bir,eylm buldum: Henüz karanm yeniy·~ 
Abmette oturuyorum. Annem yok. Belki ufak bir ılnlr bub· dl ve hen, çok yor~un, çok 
le kilçGk bir bemıirem Yar. ranı teli, ıeçU... perif&D , çok 1alnızdım, di· 

katla ellerini uzatan bu çocu·· 
ia karıı herde istemi yerek 
mütfik oldum. Hem onun 11rar
Iarına, ricalarına rafmen re
f akatfnf kabul etmekte belki 
kafi bir zulümdür. 

Bundan ıonra dalma zalim 
ve hilekar, daima ezen, gadir 
eden, didikliyen ben b:r yeni 
mahlük olacağım. Hayatımın 
dönüm yerindeyim. 

O eski mazlum, korkak, 
sade Belk11 artık boğdum, 
o lçlmd"' bir eakl mezardan 
haıka bir teY degil... Bundan 
ıonra ben ğıdamı erkeklerin 
göz yaılarından alacağım, Tan· 
burumda yalınız, yalınız mak· 
hur Te muhakkar erkeklerin 
f eryadlarmı beıteleyip kendi 

yüzlerine çarpacafam. Ne za

lim bir kadın olacafam!.. 

Son gilnlerln • komedi • E ier bu lece bize ,eref baht - Fakat ıece. Sis atelin- yorrum, o hasta, klmıealz da-
__:ecl:.=..:e=r~ae~n=i=~~-=-~~~~~~~-'"--"'__,,.._...ka-=~---bütQll..AtUUD~ ...... --~-a.uw.111111~.,.ua_ • .,..__....L..llb.--.ıu:aaL ~---- L..-.· 

ettikten sonra mazinin sayfa· 
larını ebediyen kapamalı. 

Fuat, hayatımd'ln bir ka
bus gibi geçti. Fakat geçer
ken benim maneviyatımıda 
kınp geçirdi. 

Benim bilyalarımı, emel
lerimi benim lnandıfım ve 
bailandıfım bütün güzel ıey
leri alt üst etti. Beni, aldı

fınden bilıbütün baıka bir in
ıan olarak hayata bıraktı .•• 

Eaki hiılerimden bir gün 
içimde kuvvetle, ıtdetle; hem 
eıklıinden bin kat fazla bir 
kuvvet ve tlddetle yaıctyan bir 
ıey kaldı: Hürriyet aıkıl Ya
ıaıın hürriyet! Ya.-sın kendi 
kendine hürriyetini bahıeden •• 

Az kaldı.. "Belkıı,, diyecek· 
dtm. Halbuki ben artık Belkıa 
delilim, Şehrtyanm. • Belkıı,, 

lımlnden nefret ediyorum: o, 

mazlum, l içare, sade bir genç 
kadına ait bir isimdir, o kadın 
ben dtğf"m ..• 

Son günlerde çok ıamlml• 
leşmittiler... Fuat, ben:m göz
lerimi sanatın dumanı bürü· 
müı sanıyordu. 0.1un fikrince 
bt.n yalnız tanburile alika
dardım. Sanatım haricinde 
bir teY beni meşgul dmlyordı. 
Ha buki aanatınde, her ıeyin• 
de fevkınde benim bir :zz.et 

nefsim v .. rdı. Ve onu tehlike
de görmek kadar beni h · ç bJr 

' 

.!ey çıldırtamazdı. Benim za• 
vallı seraem kocam bunu an
ıanıamııtı .•• 

Cemileye gelince... Onu 
lttiham etmiyorum. O cevval, 
muhteriı, kuı beyiaJt bir ka· 
dincağızdıri insanhğJ.ndan çok 
ziyade hayvanhiı bak·m olan 
basit ve biçare bir kadın. Ona 
bir azda adyor gibiyim ••• 

_.,A-..,__~ ı..ı-..:ı-..~•l~~~~~~~IJ:,IL..-~~~--~---~ 
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r SPOR 1 

Galatasaray takımı 
mağlllp addedildi 

Fener macına, lisanssız oyuncu 
t 

çıkardığından Galatasaray 
atkımı mağlup addedildi 

Li.k maçlarının b:rincl 
devreıinde en mühim müsa
bakalar yapıldıktan ıonra 
vaz:yet ıu ıurellc tebellür 
etmekteydi. 

Fenerbahçe ve Galataıa· 
rey puvan beraberliğiyle İs
tanbul ıampfyonluğuna en 
Yakın mevki'i a'mıı ve diğer 
ku:üplerde 11rasıyla l:u iki 
ezeli rakibi takiben yer tut· 
muılardı. 

Ahiren, futbol heyetinin 
ve .. m·ı o'dı·fu bir karar lik 
ınaçlannın i;k de vrel!inde ha· 
ııl olan neticeyi bozmuıtur. 

1 Bu kararı bildirmeden evvel 
huna aıikcer olan hadisatı 
kaydedelim. 

Galata•aray Fener mafında 

Galatasaray takımının f e· 
nerbahçey!e yapacağı maça 

ıü l a alarak çıkardığı o~ l:D· 

c:ular ıçinde Müçteba beyde 
bulunmakta tdi. 

Fener bahçe kaptanı, ma· 
ça baflamazdan evel bu oyun 
C\uaun Anadolu kulilbü namı· 
na rennen teaçil edildiiini ve 
GalataSaraJ takımına iıtira· 
lune bDkln olmadığını beyan 
ederek hakeme itiraz derm .. 
Jan elmiftir. 

Mea'el. lotbol heyeti. Je 
Hakem Fenerbahçenin bir iti· 
razını, maçı müteakip tanzim 
etttlf raporla mıntaka fut· 
bol lae7eUne bildirmlt ve fut· 
bol he1etl de rapora kendi 
,mütaleaam leffederek iti he· 
Jeti merkezi yeye iblai etmiı· 
tir. 

takımı azaları meyanında ka· 
yıtb o·madığını görmüıtür. 

Bu suretle Galatasaray 
kulübünün kendi namına te•· 
cil edilmemif bir oyuncuyu 
ilk maçında oynattıjı anlaııl· 
dığından G. S. takımı Fener le 
le yapbğı ıon maçta majl6p 

addolunmuıtur. 

F enerbahfe 6aıa gefli 

Galatasaray takımanın 
mağlöp addolunm.aH, Fenerle 
olan puvan beraberliğini boz· 
muı ve Fenerbahçeyi en baıa 
ve Sarıkırmızıyı fkfnciliğe 
ve Baı!ktatı üçüncülüte al· 

mııtsr. 
Birinci devre müsabaka· 

ımın en mühim!eri bitmfıtir. 

Fenerle Galataıarayın 

bundan ıonra yapacağı maç· 
lu. Elyevm iktisap ettiklui 
mevkii roracak mahiyette ol· 
madığından ıtmdiden 1 k safha 
neticednin kat'i ıı:rette_ tah· 
mfnJne l:.ir mani yoktur. 

O ha de, teıpit edebiliriz 
ki fener bil'incl devre ıampi· 
yonu olmuıtur. 

Ecgünkü müsabıka~r 
Bugün Taksım ıtadyomun· 

da Süleymaniye· Betikta1, Ga· 
latasaray • Anadolu, Fener· 
babçe- 11taobuJ ~ ..-.a&J.4• 
da maç yapılaca~ ve Kadı 
köy stadında da Kaıım· 
paf& • BeylerbeyJ, Kumkap1 
- Kurbıluı, Pera • Hilal ta• 

k1111lan ka11ılatacaldardır. 

Koşu ve güreş 
Difer taraftan bu ıabah 

Şltli ·Fatih arasında bir ıokak 
Slirpriz neye mal altla? koıusu ve öi'eden .ıonra Be-
Heretı merkeziye, meıeleyl yoflu C. H. F. merkezmde 

tetkik etmtı ve filvaki Mliç· •üret m6aabakalan yapıla· 
teba B~n CalataıaraY futbol caktır.-

(eni bir servis yapılıy;;l• .. Mutavassıtlar türedi 
ffe•York,14 ( A.A. ) - Allkadarlar namına hare-

Whtteetar ye lmperial Eaim· k•t eclea bir takım mutayaı. 
't'aıa lnun an alan ile lngtlfz sıtlar tarafuulan kzı ıullltl-

.. p Y maller yapılBlll oldufundan 
:
6
u111rek idareleri, mevcut bü· latanbul'da klfn Tali muhte· 
n Dllkd Taııtalanndan lıtl· Ut mübadele komisyonu, yal-

f ade etmek nrettle Amerika· bütiln .ervı.ıerla defli, 
da r---· • B ~d t' nı• ---1

-n .. ___,ı re 16 ff •a a • komiıyondan talep edil~ 
13 l9nde emtia naklini t.. b•r tirli malômat ve vaıa· 
mia edecek bir ekspreı ıer· yanın meccani oldufuna hal· 
viıl fhdua için llzım gelen kın yeniden nazarı dikkatini 
tedbklert almıılardır. celbeder. 

Yeni aenllln kGpt ,..,. Btnaeaaleyh, alikadar~ann 

1 

llhinht ilkbahar btdayettnde le· her huıuı için dofrudan dol· 
ra

11 
....- _.._ ruf& TaD komfıyona mira· 

-1a-.eruas-. caat etme!erl •• bu mretle 

ilaveli "T Ürkspor ......... ıaJI'• mefl'U ı.ufadede 
bal•n .. k tepbbGtüne kalk1-

T• ;por dftn çıkan 16 ıncı fUI mutaYallıtJan araya aok-
l&yıdle l»eraber okuyuculan• aamaldan icra ve bu afbi ah· 
na 8 aalaifekk rettmli bir de vale mu .. maha ediJmiyeceji 
•inema d&wtl takdbn etmek• beyan olunur· 
tedir. Yani hu haftaki mü• -··-·-
teıaeyd ve cu!p yazılarla Da· Meksikada müthiş bir 
rülftiDunumuz ha~mda kıy• zelzele oldu 
\'etli Lir tealdt naakal•ile Mekllko, ıs (A.A) - Me~· 
lnekteplerdeld 1por faalfyetile .ıkoda 19 tenedenbert mlıll 
Yapllaealr TGrkıpor kupan g&rtlmemff derecede ıtddetll 
maçlanmn taflllltlle 'f'e reılm• bir selsele olmulfUI'• Şelarhl 
lerle dola ~ .. hlfeden ma • •ki muhtelif ,.nade yangın 
ada alnema 111 veıl namile af• ~ııbr. Ahali bOJiik bf!_ 
rıca 8 •klfelfk ve baıtan ba· karku ~.. kalma'!""· Elek· 
ıa realm11 mOıtaklt bir mec• ~ ll•ı,,lan. li.iamUttlr. 
nıua daha veriyor. 12,5 ku· Tele.fon • ..ıı.flfrelerl in· 

. ruf& ~da mecmu&J'&' ve Stat· kltaa utramıfbl:• En aıai• 
Yu'-da lıl'da va ldmulça ıey• btr tahmine p..., b'lr ldıt al-
ret<111w ftlh ltuponlara iahf P rAU .. 

1 
ve dirl Jdff le yaralan· 

olmak için ~haffa bir Tilri· ~ 
..._. &La... m~tur • 

... 

YARIN 

Tayyare piyangosuna 
dün de devam edildi 

6000 lira kazananlar 
4311 16347 

3000 lira kazananlar 
11247 32970 5105 
2000 lira kazananlar 

13018 
1000 lira kazananlar 

50355 39539 26281 33369 
6735 10638 47i30 25248 

34837 
500 lira kazananlar 

59518 18459 6429 19012 
15480 55061 38223 55130 
45230 5446 29161 12303 
19326 12852 

200 lira kazananlar 
46510 
3356 

36361 
16819 
E079 

331Ci7 
31462 
450:;5 
50219 
21318 
17082 
54924 
5C844 
10572 
45310 

4850 25500 38273 
53219 23425 46084 
57183 1438 32168 
42127 27466 59174 
38716 24043 40738 
18109 21534 2817 
51282 32624 50693 
31189 11952 ~247 
59264 3526 53337 
4~013 14C81 1E081 
45530 33446 1933 
21108 1358 13399 
2~673 11231 21203 
8374 11325 7718 

100 lira kazananlar 
28786 11404 12138 
21102 52410 18581 
45439 17{64 518~6 
56~9 112S9 32144 
3~69 9858 22334 

48745 10117 51586 
~18 4933 24718 

38048 6644 23377 
26726 28835 42979 
50187 49353 35208 
25793 14550 44822 
57892 22649 23734 
31548 44585 164« 
53408 5{)8413 2223 
14667 4€044 8820 
28436 8420 41486 
33487 11221 ssıro 

21627 57489 36033 
43488 3668 13788 
34286 3493 22228 
2517 22390 2536 

43501 5950 3593 
14284 

5628 
30841 
35851 
44538 

513 
49173 
3305 

32252 
57388 
56915 
56848 
41442 
11225 
43638 
15068 
4911 

51204 
2C848 
43230 
52916 
1526~ 
7337 

80 Lira kazananlar 
25981 30990 3891 8484 
12367 4%352 14701 37762 
28204 48948 59178 58249 
40309 1232 56632 188'° 
10170 59848 9E57 37458 

879 22176 34COO 48733 
38574 53286 33012 53319 
46991 38218 9037 4€590 
31996 51538 26369 26229 
57379 16430 38026 36279 
13520 21376 2403 49S61 
34589 14097 36269 3784 
18295 35313 30940 18731 
43431 5833 44950 29lo3 
1168:> 19141 50466 52992 
34313 ~0376 8810 32015 
27412 8789 7877 5930 
41079 34757 4~29 5911~ 
16313 22331 24545 74g 
13888 12719 42861 50281 
14662 14639 21423 23048 
58673 56876 13576 79S 
29261 27577 42962 51861 
43784 t:1607 27791 2202'1 
6522 43870 48679 35192" 

17021 19013 46766 4579& 
36978 30656 44867 3199 
32571 25833 42820 45859 
30851 10039 9864 40283 
47601 36366 27389 35819 
9948 31050 41900 7135' 
5038 55150 36839 22884 

53556 46972 12425 40688 

19196 12473 5749.2 4662 
47867 41364 2515 51495 

3169 44462 6729 40562 
19419 7663 13791 19567 

5940 8004 5104 14967 
48454 37696 5083 41140 
20870 32622 18701 

60 Lira kazananlar 
8483 30567 51596 42343 

41313 45517 57685 18612 
11066 34932 50873 51073 
23067 2977 37233 21291 

4273 7863 43736 41632 
42310 39645 8841 25421 
104S9 45610 35913 4170 
44142 8464 9055 9001 
24175 48246 53987 46958 
27488 31038 32663 42072 
53009 34567 56185 35010 
3118 53975 24277 58072 

14965 45168 44018 7291 
4033 9756 4725 54505 
3333 37003 32130 31446 

43457 48437 25603 49939 
25662 18066 19045 23254 
53038 48232 20968 11433 
26331 25374 41C2 8SO 

7037 27455 42632 35816 
39248 40680 23558 46210 
4343 45781 16733 40693 

13231 57373 38627 12621 
5-098 12246 38452 86CO 

81)79 84260 12722 10~46 

5:531 40488 30418 27449 
7787 16376 2~8)7 26802 

34290 41499 5~522 32696 
30818 45746 48857 33605 
41637 4E001 52743 21112 
3~050 33928 16914 42425 
35665 30596 49899 16158 
137ô4 40073 53139 38442 
52966 5604 12529 30502 
52513 51264 44648 35294 
35017 8083 23554 44410 
3853 52583 33294 51118 

36741 43883 39312 28433 
18331 36561 30115 19973 
2821 40292 21138 47312 

19831 42784 3J89S 16339 
22456 44185 48292 43775 
19S83 36174 15704 52415 
3'"883 16366 17131 28353 
35774 59429 47744 15330 
28712 20520 56CM3 59775 
34881 55955 53678 5298 
15_27 30496 85~0 12196 '°'9 40597 11437 128~7 
(3917 ~994 18285 13698 
3Cl8 46 62 30686 15786 

<0213 44946 36395 41815 
548S6 43723 43521 44001 
245&0 ~998 34~.SS 50623 
28775 28113 53471 3841 
27522 45276 35730 46$01 
27231 7592 4421 198)1 
167(8 44481 42569 4709 
43563 10750 30958 8595 

7389 3255 33228 44576 
47436 13534 5603 46620 
7359 7142 10583 24C56 

29978 59C23 37718 6203 
44047 36945 24~24 39114 
35529 7540 55670 49262 
40311 30074 10156 59378 
31566 19229 32409 53804 
25373 22934 11991 12675 
8158 59803 3828 30740 

34406 600 57016 16323 
44910 26059 56849 8068 
8245 9644 26462 7087 

41933 13598 46131 44011 
40226 15434 26404 58400 
33421 39571 36019 29311 
4968 52508 19912 42711 

3:045 3()741 13581 16221 
28224 27818 13345 10864 
36052 42336 22049 15051 
54244 41005 32115 14463 

1251 34561 59503 15841 
30964 32185 8802 27573 
12041 l9949 43303 23135 
41158 24845 15663 15714 
24105 25683 3822 28346 

!ES 

1 Meraklı Dünya şeyleri 1 

Eski cezalar nasıldı? 
Amerika' da Ganfester denilen 

haydutlara tatbik edilen 
uslanma cezaları 

Amerikada haydutluk va· 
k' alarmın son zamanlarda zi· 
yadeleıtifl mallimdur. Namuı
kar halkın bunlara karıı bü· 
yiik bir gayz ve hlddeU var
dır. Bunun aebebide hemen 
her vak'ada haydut ile anının 
kurbanı olanların uzun müd
det kanun haricinde yaıama· 
larıdır. Hatta halk uzun müd· 
detten beri bu halden usan· 
mıı buna karıı kim bir çare 
bulacak diye .düıünmeie bat· 
lamııtır. 

lıte ahiren Amerlkada Gan· 
giıterlerln te'dibi için kamçı 
cezasının ihyası hakkında Lir 
hareket Tardır. Bir çok kim· 
se!er mademki yirminci asır 
milcr·mlerl kendilerine tatb"k 
edilen cezalarla uıJanmı• 
yorlarıa anları eski cezalarla 
yola getire·ım, zira bu cezalar 
müecrrim!erfn haysiyet ve izzeti 
ilt fslnl kıracak yeııane cezalar 
demlılerdir. 

Kamçı cezaaı takriben bir 
asır evvel bütün dünyada 
tatbik ediliyordu. Hatta bu 
ceza Tat devrinde meTcut 
idi. Çinlilerde bili baıton ce
zası caridir. Hakimin hükmüne 
göre ayaklara ve ya TÜcuda 
vurulur. 

36599 
25163 

5585 
+1527 
23132 

7894 
30344 

5295 
24887 
24 93 
15527 
2C4?8 
31621 
46884 
5762 

39748 
297.C4 
51312 

6879 
35724 
43319 
24255 
9686 

95926 
54740 
10077 
402.80 
48832 
19129 
17148 

328 
45338 

3779 
18388 
30861 
58026 
11784 
25253 
17534 
10238 
18859 
10268 
17095 
10323 
12412 
43718 
32298 
21663 
33465 
60144 

1078 
25232 
16895 
19545 
18241 
13223 

39852 
40845 
19555 

2602 
2379 

13826 
3622.9 
59323 
20057 
34046 
15481 
56858 
19227 
24713 

7130 
4279 

49490 
48751 
47654 
44673 
425e6 
52197 
37950 
59658 
47863 
59311 
18307 
38174 
48017 
23E42 
9765 

23005 
27254 
43930 
40137 
20343 
36684 
11823 
58503 
34363 
40018 
48992 
24011 
34513 
15531 
10159 
18103 
35391 
28092 
310'21 
7579 

49709 
46568 
26523 
39697 
12037 

ıosso 6996 
36489 38SJ2 

7102 38583 
45943 
37186 
39608 
25495 
54766 
51938 

7299 
58713 
31172 
53114 
12705 
30785 
26619 
44633 

1103 
57506 
19776 

7567 
18181 
918Z 

20799 
5135 

32864 
1227 

27083 
54314 
6592 

56381 
439 
325 

30033 
17709 
30374 
7431 

38734 
37629 
58178 
28942 
5281 

21122 
11166 
4140 

37971 
35596 
49731 
59983 
11396 
27226 

852 
5117 
4936 
7543 

16700 

23211 
33226 
53436 
14488 
55770 
54372 
59883 
59722 
26267 

7136 
17499 
54203 
39596 
17603 
47994 
5387 

14900 
45215 
8892 

42003 
4786 

12827 
39515 
f'3467 
55646 
2864 

50755 
52933 
39521 
56415 
38636 
47728 
13281 
39630 
49617 
42263 
57164 
40144 
31991 
14369 
18672 
10724 
37066 
27311 
20686 

255 
57034 
31862 
1513 

12438 
13471 
32281 
2557 

Ruıyada ise Knut declik· 
lerl kamçı cezası vardı. Bu• 
nun her darbesi vücutta ka !I 
huıuJe getirir ve bazan ö!ümle 
neticelenirdi. Eski Romada 
esirler deynekle te'dlp edilirdi· 

lnğilterede eskiden aıalı 
tabakayı hafif kabahatler için 
cismani ct=zalar tatbık edili
yordu. Bundan baıka eski 
zamanlarda bir çok cezalar 
tatbik olunurdu mesela: Kız· 
ğın de:mtrler maskeler, cıva• 
talı tıkaçlar lfkence lıkemle
leri, ayak ııkbncılan. clemlr 
çızmeler ağaçtan çf Tlll iatiftll9 
ler, demir laleler, kafes,e11el• 
bindirme, azap beılff, kO
tükler. ııöz çıkarmalar. Bun• 
lardan maakelerle kütükler 
tekdir cezalan lçln kı ... 
demirler cıvatalı tıkaçlar 
dlnıizlfk için ve diğer ceza• 
lar muhtelif ikabahatlere 
tatbik edilil'dl. Göz çıkarma 
cezalan ise hükGmete karp 
lıyan edenlerle baba katdlerlae 
Ye IUkat11zlara tatbik edlll-J 
yordu. 

Lakın bu cezalardan ea 
mülhiti mGcrimlerin ıı&zle
rlni çıkarmak ve eı,eie bin
dirip banaklanm ayırmaktL 

8706 7162 15179 
718 33944 32427 

45613 15549 48546 
58265 
54297 
25261 

9726 
11795 
36434 
34247 
17940 
40301 
83930 
27105 
57868 
6315 

19968 
2485 
8537 

49100 
24610 
47495 
24737 

39267 
11567 
39043 
24568 
25837 
57693 
7173 

55470 
45680 
49133 
2484 

26443 
32899 
25932 
42320 
52250 
3815 

51975 
14058 
8724 

40937 
1177 

43245 
53293 
46213 
6297 

42463 
52859 
49123 
47339 

4361 
38179 
44633 
30240 
27788 
12905 
6179 

40170 
45279 
12023 

t2871 
48681 
?JJOlll 
35471 
47531 
348ZS 
193ZI 
14662 
43480 
50070 
44315 
41677 
53321 
13651 
ss1os 
23530 
32290 zr• 
25881 
53248 
16505 
38413. 

ikinci Ticaret Mahke ... 
ıinden: 

Memaldd Şarkl1e Franlllf 
Bankaıma merhun tahlDtllllll 
10000 ktlo Cebze 
,ehrf halta 19 anca Pasa 
glnG ıaat 10 ile 12 &t ... .

Galatacla Mumha .. ca 
de Yeni Marmara .ı..noe ... 11!! 
açık arttırma U. ... ~-. 
din oluDur. 

Zayi 
l.tanbul lthalit 

nan 1 • 1 • 931 tarthlt 

Yeni tNf!iyat: 

Rüzgirlar ... 
Yazan M. Fıkı« 
Sahife &I ı 

Bu anvaala çok -*' " 
zarif bir ıUr kitabı ..,,...... 
muıtur. Güzel Wr kaeak lçilll 
de toplanan l>u klivvetlt 
his1l ıHr1erl wn.a-a taY~ 
ederis. 



Sahife 6 

Gayrimenkul malların ı 
açık arttırma ilanı 

Be}·oğlunda vaki Adli~ e dairesinde 
ifayi , azıfe eden lstanbul 2 inci icra 
memurluğundan: 

Açık arttınna ile paraya çevrile
cek ga} rimenkulün ne olduğu: Etrafı 
1 ne \e bahçe ile mahdut bir bap 
fırının \ e hanenin dörtte bir hissesi: 

Oa\ riınenkulün bulurıduğu mevki: 
Ort ko} de Dere bo) u sokağında 

Atik 61 No fırının \e hanenin dörtte 
bır lıis esi: 

. 
Takdir olunan kıymet. Temamına 

6 ı ı buçuk lira Arttırmanın yapıla

c ğı her güu saat: İstanbul İkinci 
icra n emur'uğundan 18-2-931 tari
lı nde \C saat 14 den 16 ya kadar. 

1 - işbu gayrimenkulün arttırma 
şartnamesi 25-1-931 tarıhinden itibar
en 929·405 No ile ist. 2 inci 
icra dairesinin rnua}·yen mahalin
de herkesin görebilmesi için açık
tır. İlanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler, işbu şart

name} e \e 929-405 dos} a numara
~iyle memuriyetiınize müracaat etme
lidirler. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu
karda } azılı kıymetin yüzde yedi 
§ayanı kabul teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillile sabit 
olınıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların \ e irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarım -ı;e hususile faiz 

' \ e masrife dair olan iddilarını işbu 
itan tarihinden itibaren ) irmi gün 
jçinde e\Takı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder, aksi halde hakları tapu sicillile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 
iştirak edenler arttırma şartnamesini 

okumuş \e lüzumlu malumatı almış, 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
gayrimenkulün bedeli zamanında ve
rilmezse gayrimenkul ikinci bir art
tınna ile satılır ye bedel farkı ve 
mahrum kalınan yüzde beş faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memurlarca alıcıdan 
tahsil olunur. Beş numaralı fık

radaki şart tahakkuk etmek keydile 
üç defa bağırıldıktan sonra gayri
menkul en çok arttıranın üstünde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse art
tırma geri bırakılır, alıcı taahhütle
rinden kurtulur ve teminat ta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya 
ikinci olmasına 'e gayrimenkule ta
alluk eden kanuni hakka ve satı

şın tarzına göre diğer şartlar: Müte
rakim vergi vesaire müşteriye aittir. 

Yazılan mezkur funınun hasrı yu
karıda gösterilen 18-2-931 tarihinde 
ist. 2 ini icra memurluğu dairesinde 

--YARIN 

PIY ANGODA ~"' YENiLiK 
Gisemizden her bilet alana 

KIYMETTAR HEDİYELER VERİLECEKTİR 
Muhterem müşterilerimizden görmüş olduğumuz fevkalade rağbete bir mukabelei 

şükran olmak ve Tayyare Piyangosuna teşvik emel ve maksadile: 
Yeni tertip biletlerimizden alacak her müşterimize ayrıca 
kıymetli hediyeler kazanacak birer numara verilecektir 
Pek ş1k ve zarif bir tarzda tertip edilen ve hiç boş numara olmayan 

Bu Amerikanvari ikramiye Piyangosunda: 
Mevcut cidden pek kıymettar ve hayretbahş hediyeler meyanında: 

Fotoiraf makineleri· Gramofon· Kol ıaati • Duvar faali· ingiliz çakı?arl- Sigara 
tabaka ve ağızlıkları• Kristal cep aynaları, taraklar - Şık maaa aynaları· Modren 

bilezikler • Kol düğmeleri ve Evliya Zade Müe11e1eainin pek latif ve ruhneva~ 
Kolonya ve eıanıları. Kremleri· Tuvalet sabunları vesaire vesaire .... 

Şimdiye kadır görulmemiş bu derece ,ayanı istifade ikramiyeli Piyangoya lttirık 
ediniz. Hem tayyare biletinden ikrımiy• kazanıcak ve hem de ayrıca mutl6ka kıy. 
mettez bir hediyeye nail olacaksınız. 

s~;:;J:;i ~:':;? iSAB ET GiŞ E Si 
'· . . •. ~ ·'.· .( ·,~ ,.. ~ .. · 1.;....... ... • j,ı.• • • 

' : . , - - . .. ..... ~ . • diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiıiliiiiiiiiiiiıiiiiiıiiiiiiiıııiıııiiiıım-----------~ 

ayyare piyangosunun yeni pilanı 
931 aenes'nde tatbik edilecek Piyango planı hakkında 

Tayyare Pfyangoıu müdürü Fikri Bey bir muharrirlmize 
berveçhi iti beyanatta bulunmuıtur: 

Yeni kabul edilen plan tabedtlerek te-..ziye baılanmıı· 
tır. Yeni tertip malüm olduiu üzere Klnunusanlde bat· 
lıyarak ve ilk keıideal 11 Şubatta yapılacaktır. 

Biletler ıimdiden tevzle baılanmııtır. 

Tayyare Piyangoıunun tabfl çok iyidir. Ptyangomuz 
her zaman olduğu ıtbl büyük bir rağbet görmektedir. 
Yeni planın ihtiva ettiği esaaat iıe ıunla rdli: 

Piyangoya lttlrak edenler için bazı müıkülat tevlit 
ettiflnden 930 senesinde tatbik ettiffmlz çıkan numarala· 
rın tmha11 uıulü kaldınlmııtır. Bunun yerine numara ade
di "50,000,, yapılarak iaabet ihtlmall tezyit edllmfıUr. Bu· 
na göre bir bilet e•Yelce oldufu gibi her kefidede tkra· 
mlye kazanabilecektJr. 

ikramiyeler tezyit edildill gibi 3 üncn keıideye de 
100,000 lira gibi büyük lkramlylJ e aynca "1,000,, adet 
amorti ili. veti ıuretlle tedibfn ortasını teıkH eden 3 üncü 
ke,Sde çok zengtnletttrllmlftir. 

Biletlerin flatı : Yalnız 3 - ncQ ve 6 ıncı keıldeler ikiıer 
lira olmak üzere ceman 10 ltraclır. 

Bunda• evYelkl planlarda 1 ili. 5 inci keıidelerde mü
kif atlar 10,000 lira iken ve ceman bir tertip zarfında 
"150,000,, lira mükafat verillrken, bu tertipte mükif at 
20,000 den baılıyarak 25,000, 30,000' 35,000 40,000 ve 
6 ıncı keıtdede 100,000 liradan ceman 250,000 lira mü· 
ki.fat verilecektir. 

Keıldeler yine her ayan 11 inci günü yapılacaktır. 

İstanbul, Birinci if1aı me· 
murluğundan: 

Adreı: Üsküdarda lmra-
hor Cadd~ılnde 86 NQ. da mu
kım Koyun Tüccarı ibrahim 
Efendi. 

Balada ilmi ve adreıi yazılı 
olan zatın iflası açılıp tasfiye
nin adi ıekllde yapılmasına 
karar -..erilmlı olduğundan, 

1 - Müflhten alacağı olan 
veya mallarında istihkak id
diasında bulunanların alacak 
ve iddialarını fıbu ilandan 
bir ay içinde eyyamı reı
mlye müstesna olmak üzere 
her gün saat ( 13 • 16 ) ya 
kadar, Sultanahmette Adliye 
binaaında icrayı vazife eden 
Birinci tfli.ı datreılne geleNk 

kaydettirmeleri, senet, ve defter 
ıtbl deliller her ne lae bunların 
a11llarını veya tasdikli ıuretle· 
rini vermeleri, 

2- Müfllıe borçlu olanla· 
rın yukarıda gösterilen müddet 
içinde borçları miktarını yaz· 
dırmaları, hilafına hare• 
ketin ceza kanu;ıu mucibince 
takibat ve mes'uliyr.tl mucip 
olacağını btlmelerJ, 

j~uil~~gö~u~nart~map~~ ~~~~~~~~~~·-~~~~~~~~~~·-~~~~ 
ınes iı e te\ fi kan satılacağı ilan olunur. 

Piyango Mürürü 3 - Müfliıin mallarını 
ve nakıt -..e tahvilatı ve buna 

Mukaddema Orta köyde 
dereboyunda 65; 67 numaralı 
hanede iken elyevm ikamet· 
gahları meçhul bulunan Anna, 
Olga, Poliksenl hanımlarla 
Hıristo -..e Y orgi efendilere: 

lstanbul ikinci icra memur· 
luğundan: 

Elenl hanımın murlalnlz 
olan Kiryako efendi ye izafe· 
ten bihasbülverase zimmeti· 
nizdeki alacağının temini isti· 
fası zımnında hisseyi iralye
nize mutasarrıf olduğunuz 
Ortaköyde dereboyunda atik 
61 numara ile murakkam bir 
bap fırının haczi ifa ve 
tesviyeyi deyfn edilmemesi 
haıebile bermuclbi talep pa· 
raya çevrilmesi takarrürve 
18· 2-931 tarihine müsadif 
Çarıamha günü ıaat 14 den 
16 ya kadar dairece arttırma 
muamelesinin ica kılınacağın· 
dan bu huıusta icra iflaı 
kanununun 120 inci madde· 
ıine tevfikan tarafınıza teb· 
liği icap eden ilan ve ihbarın 
ıkametgahınızın nıeçhuliyettne 
mebni ilanen tebliği karargir 
olmakla mezkur madde muci
bince ilan ve ihbarnamenin 
tebliği makamına kain olmak 
ve malumumuz bulunmak üzere 
ilanı keyfiyet olunur. 

Havacılık ve Spor 

38 inci sayısı 

çıktı. 

lzmitte 
İstasyon Oteli 

lzmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

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

Otelin altında bir de Kolahane vardır. 
mOeaaeaeyl de herkeıP ta vaiye ederlz. 

Ucuz it yapan bu 

~~~ §! ~::::::oıı~~~~~~~::;:::::::';~~~ 

Ankarada 

KALORİFER - BANYO 
Asri ve hususi salonları havidir. 

SERViS MUNT AZAMDIR 

R(STORAN KARPİÇ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla angaje edini~. ~ 

mümasil kıymetli enakını 

her ne ıuretle olursa olıun 
ellerinde bulunduranlar İlter 
ıahıs hter banka ve sair 
müeaseae o'ıun, bunların üze· 
rindeki hakları mahfuz kalmak 
ıartile o malları ayni müddet 
içinde daireye vermeleri, ver· 
mezlerce cezai takibat ve 
meı'uliyete uğrıyacakiarmın, 
mazeret bulunmadıkça rüçhen 
haklarından mahrum kalacak· 
larının bilinmesi, 

4 - 26 Kinunuıanl 1931 
( Pazartesi ) günü saat 13 de 
yukarıda yazılı olan lflaı da· 
iresinde alacaklıların ilk içtt
maında hazır bulunmaları -..e 
müflisin müıterek borçlariyle 
keffllerinfn ve borcu tekeffül 
eden sair kimselerin içtimada 
bulunmağa hakları olduğu 

ilan olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın Te çocuk· 

ların dahlli (iç) hastalık· 
larını cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan· 
yolunda 118 numaralı hu· 
ıuıi kabinesinde tedavi 
eder. 

Telefon 1steı bul: 2398 

16 Kanunusani 

İSABET GİŞESİ 
Bütün biletlerin ikramiye ve amortilerini 

derhal tesviye eder ve müşterilerine büyük 
ikramiyeler kazandırmakla iftihar eyler. 

.... Sirkeci tramvay caddesi Ne. 27 ~ 

Eyüp Sulh hakimliğinden: 
Yani efendinin Beyoğlunda 

Elli Yokuıunda Maltezakl ha
nında mukin Panayot efendi 
aleyhine ikame eylediği 150 
lira alacak davasına ait celp· 
name mumalleyhln ikametga· 
hı meçhul olduğundan iade 
kılandı ve ilanen tepliğata ka· 
rar verllmlı oldufundan mu· 
hakeme günü olan 28· 1-930 
Çarıamba saat 10 da mahke· 
meye gelmediği veyahut vekil 
göndermediği takdirde gıya· 

ben muhakeme icra kılınacağı 
ilan olunur. 

Doktor 
•• 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildiye 

ve zühreviye Cemiyeti aza 

sından Beyoğlu Ağacamf 

karıı sırasında 133. No öğ· 

leden sonra müracaat. 

.1 Telefon: 3586 

Yavuz 
Terzihanesi 
En güzel kumaı· 

lardan, en ucuz ff. 
atle en sağlam El· 
blse diker. İstanbul 
Yeni Postane cad· 
deıl No. 16 Tele· 
fon lıtanbul 2253 

Ömer LOtfi 

ve cildinizin güzeııtauıı ...ou· 
:1afaza etmek lıterseniz 

TiMSAH 
(K R OK OD fL) 
marka tıras bıçaklarını 

·kullanınız 

Do.posu : Çiçek pazar latrali 
yadı Han No. 7-8 

:u 
İstanbul ikinci icra me· 

murluğundan : 
Arnavutlukta Polonya ka· 

zasında Merzlna karyeıinde 

Haralaobo ve Y orgl Efendi· 
le re. 

Hisaei ıayiasına mutaıarrıf 
olduğunuz Ortaköyde Dere 
boyunda 61 numaralı bir bap 
fırının diğer hisedarı müteveffa 
Kfryako Efendinin vereıesinin 
hubelveraae Elenl Hanıma 

olan deylnden dolayı tahtı 

hacze alnarak teıvfyei deyin 
edilmemesi haaebıle mezkur 
fırına alt hiese 18·2·931 lari· 
hinde ve ıaat 14 ten 16 ya 
kadar açık arttırma ıuretile 

birinci arttırması ifa kılınacağı 
icra iflas kanununun 1201ncf 
maddesi mucibince berayı ma· 
liimat teblii ve ilin olunur. 

------~o~oa•a·r------

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zührenye 

hastalıklar teda vihanesi 
Cumadan maada her gün 

ııaat 10 dan 6 ya kadar haıta 
kabul edilir. 
Adres Ankara Caddesi N.43 

Telefon ıstanbul 3899 

-----
........ 119 .. m!!!WJ!l!lll!IB .. ~ 

ALEMDAR ZADE VAPURLARI 

Millet vapuru 
18 p 

K. Sani azar 
!ünü akıam •~at 18 de Sirkeci 
Cıhtımından hareketle (Zongul 

dak, 1nebolu,Ayancdc,Sinop 
Samsun, Ordu, Gireeon, 
Trabzon, Sürmene Rize, Ma· 
pavri ve Hopa) ya azimet ve 
a vdette ayni iakeleleı-le(Yak
f ıkebir, Görele ve Cl.n,.e) 
llkelelerlne u~nyaraktır. 

Müracaat mahalli: latan· 
bul Meymenet hanı altındaki 
yazıhane. Telefon: lıtaıabul 

1154 

lstanbul dördilnc6 &cra me• 
murlu~undan: 

Todorl Efendinin, Vorgi 
veledi Miltiyadl KuoTokiroı 

efendiden borç aldı4ı lld bin 
beı yüz liraya kartt yeıf aen 
fer ağ edilen Beyof lunda Tım· 
tım mahallesinde Yenlçarıı 

caddesinde eıki rr yenl .. 3 
numaralı kayden ana halen J 

bir bap apartıman otue gfin 
müddetle mevkii m'1zayedıeye 

vazolunmuıtur. MezkOr mab.al
ltn umum meıabaaı 88 arıın 
lrtif a.ında olup b..ndan 80 ar
tın zemin katile beraber ü. 
katı kagir ve dördüncil katı 

kısmen ahıap tahtında ~kir. ı 

ha vf apartıman mütebakili ay
dınlık mahallidir. Hudutlu sağ t 

tarafı Doktor Aleko laaaeai 
ıol tarafı Şakir elendi arıaaı , 
arka ·tarafı keaa Şakir efen·) 
dl anaıı ön taralı tarik ile 
mahduttur. 

Zemin katında zemini çf· 

mento dükan zemlnt ~çekil 

çini antre lçiçe tkt oda Lirin· 
el ikinci üçüncü katla 1"111 her 
birinde fkiıer oda birer [hela 
birer uf ak mutfak birinci ve 
ikinci katlarda zemin çiçekli 
çini birer merdiYenbaıı Qçün· 
cü katın bir odaıında balkon 
mevcuttur. Aparbmanda Lüt· 
fiye hanım ikamet ediyor ve 
dükanda bitmesine dört ay 
kalan konturato ile ayda yedi 
lira kira ile Remzi efendi ıa· 
kindir. Elektrik, Terkoa terli· 
batını havi olup bir bodrum 
yekpare körnürlüktür mezkür 
dükkan ve aparbmanıa kıymet! 
mudamenesi yedi bin yedf .. 
yüzylrml Ura olup talip olanlar 
luymetı muhammenestnln yüz· 
de onu nlııbetfnde pey akçe· 
lerinl alarak 926-9501 dcıya 

numaraatle 26-2·931 tarihinde 
aaat 14·16 kadar lıtanbul 
dördüncü icra m murluğwna 
bizzat veya bilvek.Ale müra• 
caat eylemeleri ilin olunur. 

, ~ •••• •r-1 Ki~~'nu~i 

Senet Cuma Sen el 
Reımfye 

1931 

hama ı 
Alafran1ıa 

•• d. 
Oüneı 
Ôil: 
lkındi 
Akşam 

Yatsı 

imsak 

7 26 
12 20 
14 43 
16 50 
18 33 
15 39 

Şaban 

26 

16 Hicriye 
1349 

v d \ .. J •· J 

Alaturka 
•• d. 
7 30 
g 47 
g -4$ 

Oüneı 
ö,~ 
lıunli 

Ak~aın 
Yatsı 

lınsalc 

12 OJ 
ı .n 

12 .(4 

Kıumı 

69 
it 

Bir forma ilaveılni late1lnlz. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ .• ·~~.~ • . J ~ ................. ... M. Müdür: Burhana tin Ati 


