
SENE: 2 
Abone Şeraiti 

~eneliği : 1400 kuruş Seneliği : 27<'0 kurtı~ 
DAHiL iÇiN 1 HARiÇ iÇiN 

~ ltı Aylığı : 800 c Alt. Aylığı : 1500 c 
Uç Aylığı : 450 c , Üç Aylığı : 650 c 

Nüshası her yerde 5 kuruş 

18 KANUNUSANi - PAZAR 1931 

Baımuharriri: ARiF ORUÇ 

idarehane 
lst. Ankara caddesinde 

dairei mahsusa 
Tefgraf lst: (YARIN) 

Posta kutusu fst: 395 

t
' Tel .. Şantrar lst: 500-501 

DalıılıNo. 1 Başmuharrir 
• > No. 2 Mfuiiriyel 
f » No. 3 Tahrir M. 
1 > No. 4 Muhasebe ----

Oonderilen evrak iade olunmaz. 

«Yarının» dün~ü lzmit m~hakemesi safahatı 
ARİF ORUÇ VE SULEYMAN TEVFiK BEYLER HAKKINDA 

YENİ İDDİANAME · DERMEYAN EDİLDİ ! 
lzmit müddeiumumiliği arkadaşlarımızın mahkllmiyetini istedi 

ıübuUye ibrazına çalıtmamız hükme iktiran etmlı bir da va 
Dün, her mutat lzmlt yapıldı, bu da geçti. 

lnuhakemesi ızmit tatasyonu kar· Bu safhalar geçtikten ıon• 
ıısındakf mektep salonunda ra asıl daya ıafhasına geçli· 
rüyet edildi. Binlerce samiin dJ. İzmit valili Eıref B. hak· 
kapının açı!masını bekliyordu. kandaki ıahitlerlmlzln lstan-
Kadın erkek, her sınıf ahali bul ikinci ceza mahkemeıinde 
dolmuıtu. Evvela Vali beyin alınan lstinabelerl okundu. 
~ekllleri Avukat Vasfi Raıit Bu f&tinabe?erde İzmit ku· 
~e Ali Suat beylerle, avukat mandanı Aıır Paıa hazretle· 
Suphi Nuri Ley mevkilerin• rlnin hadiseyi nasıl öğrendiği 
oturdular. Badehu maznunlar evvela bildiriliyordu. Vali B. 
~ekillerl Avukat Etem Ruhi hakkındaki ıaylayı emir za-
beyle birlikte salona girip, bitinden öğrenip reımen tah· 
rnevkilerlne oturdular. Heyeti kika koyulduğunu ve fakat 
hakime ve müddeiumumi müıbet neticeye vasıl olama· 
nıue.vint beyler ıalona girip dığmı beyan ediyordu. A~tr 
nıevkilerfnl aldılar. Ve maka· p111a da Bahriye kumandanı 
nıı riyacet yeni bazı evrakın Halim Bey gibi ıöyledi. 
Yeniden okunmasını zebıt ka· Diğer bazı ıahitlerin ade· 
iil;>ine emretti. b t · e mi malumat eyan e rne11 v 

Zabıt katibi evvela kay.. 1 b ld bu bazılarının stan u a • 
makam Şerafettin Beyin vekili lundu~u bi!diriliyordu. 
Suphi Nuri Beyin açlığı baka· Etem Ruhi B. •ÖZ• kalktı ! 
ret davası hakkındaki müd· Muhtetem reis B. bugün 
deturnumlnln iddianamesini yeni bir iki dava ile daha 
S~~du. Alelusul Arif Oruç ve karıılaııyoruz. Biri Maliye 

u eyman Tevfik Beyler bu Vekaletinin davaııdır. Gaze-
nıeıele hakkında da sorguya 
çekildi. Makamı riyaset ne tede bazı Emlaki milliye ıul· 
IÖ l lsttmallnden bahtı bir fıkra 

Y eyece klerlnl ıordu. Arif 
Or B varmıı. Bundan dolayı Arif 

uç ey C€ va ben hiç bir ıey 
demiyeceğlni, vekili bilahare Oruç Bey aleyhine davaa• 
icabedeni ıöyllyeceğini söyledi. çılmıı. Bendenlzce bu dava 
Şül T f k B d meımu olamaz. Çünkl dava· eyman ev i ey e aynı 
cevabı verdi. · da sihbat yoktur. Çünkl bu 

Adaletin tecellisini bekfiyen Başmuharririmiz 

manaıız ise de, kanun ve doıyeıinfn veya o dAva lıkral 
vicdan borcu bize bu hük i 
h 

m Y' •inin telgrafla burar 
uıusta son dakikaya ka· celbini istirh 'i " d b d am ey yorum. 
ar ıe at emre iyor. Maahza Şırketi h ri k ' 

hk 
ay ye aptan1a-

ma emel adaleti tenvir için rından Afif B f d" ~ 
d 1

,. ·ı· · k eye en ınliı z~v· 
e aı ımizın tel ikini tekemmü- cesl al bi 

1
.. ·· ı h ey ne açtı~ dava ne 
\lnu stir am eylerim. Temen- içindir ve bi il" ı 
ı d · k' b h r mua ıme o an 

n e erım ı fz ma cup ola· zevce zevcinden ae için ayrıl· 
;ım ve iğfal edllmit buluna· mıştır buna ait mahkeme ka· 
ım. Bununla hf z gene iftihar rarını okuyunuz. Bafka esba· 

ederiz •.. Fakat Mademki ada· hı sübutiye lazım delfl. Reis 
le_t !~.ruyor, nihayete kadar Bey, ıJze koca bir mahkeme 
yurusuµ. Hakikat anlaşılsın. i lamı ibraz ediyorum Bunu 
B~z ıahit gösteriyoruz. En bil- okuyunuz, mualliml~re ait 
yuk makam ıayiayı resmen dava keza bitmlt demektir 
ıı:ttyor. Pek ala nereden ve Keza muallfme Latife ha· 
kımden l§itildiğlnfn mahkemel 
adaletçe bilinmesi lazım de· 
ğil mi? 

Bu bilinmezse bizim dela-

f 
ilimiz tetkik olunmadan mah· 
ve mahküm olur. Bundan 
gene adalet müteessir olur. 

Tatbikatı cezaiyemizinin en 
asri nazarly:atına ve mahke

nımın zevci Muz .. ffer b~y ne 
için mahkemeye çağrılıp ha· 
k ikatihal sorulmu}or, bu cihe
tin de tetkikini isterim, ye bu 
taleplerim ahkamı kanuniye· 
dendir; ihmalleri hiikm(hıilzü 

sakatlar. 

,--.- ,1 
Mahke1neye bizzat gelmiş şahit-

mei temyfzimizin desatirine 
göre tetkiki delaill tekemmül 
etmiyen hükQmlerde isabet 

ler dinlenmedi ve dinlenmesine 
ka ar verilmiş şahitlerin şehade-

tinden de vaz geçildi 

yoktur. Pek istirham ediyorum 
delililimfz tahdit edilmesin ve 
bize labata imkan bırakınız. 
Ceza muhakemeleri usulünün 
239 uncu maddeal tarahatlne 

Maliye vekaletinin Java•ıl fıkrada Arif Beyin fmzaıı 
Ankarada Maliye vekaleti yoktur. Şuha1de dava usulen Urerek devamı bluhakememiz 

rica ederim. 

zin bazıları korkudan 
a6yllyemlyor. 

müsteniden yeni delilJimfz 
yetfımfıtir. Bu deliilJmiz kat' 

bir ıey idir. Bazı muailimelere ait 

Bunlardan bafka bahriye 
ümarasından birine alt mese· 
leye, yalnız ıayiaya delil va· 
kıaya dahi ıahit olmak tnere 
bazı yüksek ıahitler Tar ki bun
lar dün akıam bana miwaca· 
at ettiler, bir ıe•kı hamlıJet• 
le hattl bura ya geldiler. itte 
burada ıamiin aruıntla bek· 
Uyorlar. Hadiaenln ... canlı 
bunlardır, dlnlen•ele.W ı .. 
Urbam eylerim.) 
Müddeiumumi ma•iaİ beyin 

tarafından da Emlaki milliyeye mes'ul müdilrü aleyhine açılmak 
alt "Yarın,, gazeteıfnin bazı lazımdı. Davayı açanlar bunu 

neıriyatından dolayı Arif Oruç atlamıılar. 
8. aleyhine açılmiı bir davanın Diğer yeni davalardan bl· 
tevhiden ril'yetine baılaııdı. rlde Kayıeri di.'f'uıdır. Bunu 

Gelelim asıl canlı davamıza: 
Vali Eıref Bey hakkındaki 
iınadın isbatına davet olun• 
duk. Mahkemet aliyenlz de 
bunu kabul etti. Şahltlerimf· 

Muallim Kemal bey ttlay· 
h!mtzde ıehadet için aıkııtırılmıı 
olduğunu reımen makamatı 

iliyeye bildirdi. Şu vaziyet 
ciahilinde bizim hali esbabı 

Son dakika: !Japon Prensi Takamut-
~----.~ • • su cenaplarının ziyareti 

Bunun için de kııa bir sorgu da mürtebit suç gibi birleı· 

Menemen asılerının şa- Prens cenapları bugün Harbiye 

yanı dikkat ifadeleri mektebini gezecek yarın da şeh-
Reisin sözünden: • • 

Yazıklar olsun birer kan gıbı ha-
reketle Türk tarihini lekelediniz 
M .. d d'iimiz mubarrtri· 

enemen 17 (Sureti mahıusada gon er 1 k h 
hıizden )- Öğleden ıonrakl celseye birde baılandı. Ç~- l"~ra; 
retli cereyan etti Divanı harp reisi Muıtafa Pt· Paıad oy ud~rt 
l ti b • kiler köylüler en or 
.~ çva a baıladı. Menemene giren ıa .. l dil Paıakiv 
•itinin Mehdi M~hmede iltihak ettiğini ıoy e er. Ş k t 
h Ik l 1 l f ti p ettiler. a i er 

a ından ıonra Bozalan köy a er 1 çva k b J 
bu köy halkından da dördünün Mehdinin Mehdllittnl a u 

ettıklerlnl söylediler. d rek• 
Reıı Pata bu dört köylüden köy bekçlaine hitap e eh f • a 
- Sen hükumetin sana verdiil ıilahm namuıunu aıu a az 

edemedin •on ıöziin nedir dedi. ka de yoktum. 
Bekçi sarsıldı -.e Utrek bir lf Ade ile : O esnada Y 

haber alaydım hükümete haber verirdim, dedi. d 1 malômat 
Maktul Mehd:nin kardetl de hadiıeden a em 

h d x ·yJedf 
eyan ederek bu itlerden haberi olma •a101 10 

d 1 • rin ıorgu· 
Bundan sonra aıilerl alkııh1an ye yardım e _en ~ 1 ğ 

•una baılandı. Reisin ihtarı ile b6Uin Menemen i eHr a~atl a 
k l'- ı d M hnıedfn ve ar u u 

a ııdı. Bunlarm ıorıuları netfces n e e Kubiliyın 
Mebıneclin aallert alkııladıkları ye klmflen 
kesik baıını bailaınak üzere ip ,. erdlil, arabacı Hilıeyinln 

(Deoamı ..,. laab•rl•rd•) 

' rimizden avnlJcaktır. 

Pren••• Takamot•u 

Birkaç ınndenbert ıehri- ı 
mlzde mtaaflr bulunan Japon 

imparatorunun biraderi Prenı 

Prenı Takamot•o Ce,,-.pfarı 

Takamullu cenaplan ve refi· 

kalan Prenıes Takamutıu Hz. 

(Devamı 3 elncü •ahi/ede) 

esbabı ıübutfye fçfn hariçten 
ve Maarif vekaletinden artık 
delil aramafa lilzum yoktur. 

lıtanbul üçüncü hukuk 
mahkemesinde ril'yet edilmiı, 

mukabeleci 
Müddei umumi muavini bey 

derhal cevap verdi Ethem Ruhi 
beyin bu taleplennla pyanı 
( Devamı 3 üncü •tılail.M) 

Divanı harpte okunan 
kararnameyi yazıyoruz , _____________ ..... ._ __ .;.. __ .... 
1 

Bu k~rarname ahkamı Divanı lıarp 
hevetı tarafından kabul edilirse on Nf 

1 
gün ~arfında merasimi kanuniye ikmal 

edılecek ve mahkumlar derhal 
cezalandırılacaklardır 

Menemen hidiaeıl mhna
seQeUle Şile kazasında da bü
yük bir miting yapılmıgtır. Bu 

mitingde KobUlyın namı taziz 

ve kara kuvvet tel'in edilerek 
bütün Şile halkı Cümhuriyete 
bir kerre daha ıedakatlarını 

alenen izhar etmiılerdir. 

Türkiye Cümhurlyelini ve 
teıkili.tı esaıiye kanununu 
taiylr ve tebdile cebren içti· 
ıar ettikleri ımlaıılan Maniıa· 

lı Mehdi Memet Alı, Giritli 
Ali oğlu Hasan, Nalıncı oğlu 

Haıan, Çakır otlu çoban Rama· 
.,.an, kahveci Muıtafa, Lali 
pata mahalleıinden belediye 
su yolcuıu topçu Hasan, Ma· 
ntıa'nın Keçili köyünden Him
met oğlu Süleyman, Arap 
alan mahalleılnden Hüseyin 

Ali Mazlumaki oflu lımail, 
İd,ıı oflu Mustafa O.nıall 
kar111 ve Girf tlı Me)ame.Uıı 
kain valideıl R-.klJ• Maais& 
da Muhtelif vesilelerle toplan• 
mıı dualar etmiılercltf. 

İlk isyan neticeılnde yapı
lan tahkikata göre pklf •okl1· 
meli tafylr huıu1tında din eıa• 
sına fstfnat ederek Menemen' de 
yapılan hareketin merkezlnld 
Maniıada oldufur.u ı6ıterınfr 
tir. Bu ilimleri aayılan kbD_.. 
ler, Maniıada ve d'.-aruada fa• 
liy~tlerine devam ederek efkar 
etrafında blr takım Ar& topla
mak ıuretile harekete karar 
vermiılerdir. Mehdi MehDledln 
baılıca istinat ettffl Şeyh Eıi 
ve oilu Mehmet AJI efendidir. 

( Devamı 2 inci •aAlf•J~ J 





. --=--
lzmitte ki. dünkü·. davamız; 

-=-~ı:a....------------·---...:;;;;;--.ı,..s---~..u--~ 

S ııdakika 
c~:...a, ............. ~..-

( B aı tarafı 1 inci aahifetle) 

HaydarB. 
Meb'usluktan 

iskat mı edilecek L~rrt"tı dikJW>k Czere oÇapa ıle toprağı 1-ıllığı ve ti.ha 
bir iki Menem.,n'in"n asi'eri aUn•laı!ıkları gerek Meneme• 

ttı • d Ankara, 17 (Yarın) -e g'ren atiler ve anc k b• zı Menemenli ıahıt!er tarafın an 
il ı 6 Mecliste geçenlerde ~k,aray n atı'di. Bu ecı hı.kik'at üzerine Reis Paıa Menemenli maz. · 
1tu ' Meb'usu Besim Atalay Bey il ara Ht11b€n: 

h k f Mec:f's riy11Fetinden mezuniyet· 
- Ya;-:ıkiar olsun, birer kan g:bi are e •1 ... devam etmıyen ım~'uslar 

tderek Türk .tar!hini lekelediniz. hakkında istiZ1ha'ta bulun· 
Deci, mu§tur. Te!kt'atı esasiye ka· 

-Sa ~en"n...ne gir.en tek ilerin br pai o 1abah Mehdi Mehmetle nunu rr.vciblnce bu gibilerin 
ffet !-:ccanın görü,tük'erlnl rö.ylediler. meb'us!uktan iıkatı kap et· 
Ş kilerden Mehmet Emin çok ıınübim ltlrafatta bulunmak· mekt.edir. 

la Ve in' • d ı L d J ı ı ta h"he devam Bu mevzu dahil'nde Meclis Kar va i•fne ıapan arın ha e er n • ı • 
~lınektedir. Bundan ıonra Manisalı hoca ve ıeyh'erln ifade· divan riyaseti tetkikat yapmıı 
bert alınınağa başlandı. Hocalar on iki kiti idi. Evvela ilyaı ve İstanbul meb'usu H.ydar 
ocanın lstiçvahına başlandı. t;y88 boca onlara içtimalar ya• Bey:n mec!ise bir müddetten· 

Pılınad· • . . ·ıeı • t ' d·'-'ar· L d ı d"ğl te•bı"t ı;:ını yaln·z mevut ve ve aaır vesı er.e op an .... , ı;<ri evam e mr , • 
.:: ve na'ıncı H;uanın hazır bulunmadıgını aöy'edi,. Bu arad~ f.di miş, keıfyet ilk içtiıneda 

san ayağa ka.ktı "Pa§am.d:ye ıöze ba1lıyarak 1 yas ef€ndı nıü:aakere ve karara raple-
tıılan röyliiykr. Jyas efrndinin avinde top!andık, bu içtima· dı:miştir. Aynı za11L11nda r·ya· 

I da bütün Horo:.c lıöy ha kı vardı ve bu mühim içtimada set keyf yeti Hayadar Beye 
'-lıalıJara kadar zlkr.,dild ğ' gibi Uz Jl:rahim boca d<di ki: şu fA>'grafaıbilı:!irmiştir. 

'"Rahat z'.kredemiyoruz. İnşallah cümuriyeti SirkK·de M.tat Pş. hanın· . 
1'Jk A '"I .da İstanbul meb'usu H~yhr 

acak, bütün tekkeleri açtıktan sonra ptuı.• Beye: on be§ teşrin'sani rnso 
baınidin çocuklarını tahta geçireceğiz." dedi. tarihinden, yani iki aydan· 

-lı: Jiyas Efc.ndi cavap vererek ben 34 aenelik hocayım ve. as· beri meclisi iı.l:ye devam etm• • 
~r it:lndeyfm. Hiı.Jen v42ifede olduğum alayda b~.tün .. ~efıe_: d"ğin·z yapı'an yoklama'ard" 

lıenıın elimdedır. Ben c:ümh uriyete ıuikasl clegıl boy.e du· bulunma;naklığınız ve t çık 
ıtıll'lf!nlerı buı.am derhal ö'dürüm, dedi. yerlere lıtirak etmemeniz'e 
I l>;fer hoca!arda ls'.içYap edildiler -ou istlçvap neticesinde ~oca• teıbit edi!m:ı olduğunC:an T~ı· 
9'"Qı tnelaınetı tehıikkuk ettiği gibi muntazaman içtima ettikle· ı ki' alı eıasiye kanununun 28ınl 

li de •nlaıı'dı. Reis paıa t·ye.s hocadan maada diğer hocalara hl· maddesi muc hince meb'uıluğu-
tapede~ek: İ.yas hocarııo lrticil lçia ÇA0qtıjını ve bu huıusa dair nuzun s11kLtu !az mgeldiğ"ni ı;: 
elde ınevcut muhabere vesaiti o!clujunu-ve ya-rıokJ celffde ıbu in'ıkdında heyeti umumiyeye 

' ........... ..,,., ,;;,lodl. 1 arz,na riyaset divanınca l:cgüı 
SLyamattin karar veriimiştir. Berayı ma· 

4'4elunların tfoyaları temamile mey- lı'.ı:.a~~eb;~~ 0~:n~r ~~e;~nı. 
dana çıktı. Haydar Beyin ıne-

~ "Men•men (17) (Sureti mahsuıadan g•den muharrlrlmlzden) IT.Uni,,eti meselesi 
'ftt.f IVrı.nı brı.rbl-örfi bugünkü-celsesinde Saffet·lıoe:ıYI lsl~vap etti. M'ecliste müza-
~::-aın ifadesi çok oikkate ıayandır. Bu ana~ ıozlerin~e 1 kere edilecek 
( . :ıtnunlıırı. taıııınadığını, ittihat ve tal'&kkıde ça ııarak lşlıp· :Ankara ı 7 

1 
(Yarın) - lı· 

~adı Yıknıağa uğraıtığını ve kendisini Kema;ettin Sami Paıa ile ı ıfJlnbul ıneb'uıu &ydar Beyin 
:"1-ha bir çok zavatı alinin tanıdığını söylem:ıtir. I lbilame.zeret f me<Lae lt'.jıııak 

Buncian batka dünyada hızır olnıadığma dair riealeler yaz· 

1 

etmemesinden ıukutu 18.zım 
~ıfını ıöyltmittir. Menemene gidenJerci.en Haaan ise bir gjin gelmekteciir. Me•ele pazarlui 

eneınene geldiğini ne istaayon civarında hocayı gördüğünü 
1
· gü.1ü mediıle müzakere edi· 

~fide SafYet hocaııın, l.(ehdl ıv.-.hmede ver(mek üzere kendisine , leeektir. 
r:ektı. P verd'ğinl söyledi. Vazivel ıheman heman lenevvi.r ' 

lrlıııur. Melunların fayaları tomamlle meydana çıkmııtır. l 'Dört adam divanı 
Sıytmattin harpte 

Romen çalğıcıları hudut ./ıar.icine çık~rılıyor ı Jl.oHra 16 (A.A.) - lu· 

Ankara, 17 (Yarın) _ Hükömet Romen hük~metine m.uka· , ela .ııa.aıüıdakl dero v.ıııpwu 
~•1' ltianıa11 ehnak. ü:ııere Türk;yede ,Romen çıı.gKıları bdut · had:ıcsl miill.aıı.ebeUle 4 ,Jı:iıl· 
-._rl ı... nln Livanı harbe ıevkedile· c..,e ~.karac:aktır. 

M d ki b t c:elderl ve, bir )<1f "ada neza· 
• Girinda'mn işsizlik hakkın a eyana 1 ret,aıt1nda bu!urdurulan di· 

'. Pariı 16 (A.A)- Matın gazeteıl mesai.nazın M~Ciriııda'nın ğer maznunların ela divanı 
-..ız:ık t-hakkıodakl beyanahnı aeıretmekliedlr. Mwnail•~h bu harbin ittihaz eıie4C~I karar· 
~Y.rı.nrı.tıada .dtğer clev.ietlerden daha ııonra ve cı..Jıa Jt•fıf ·bir dan zoora kııaca nıuhakıune 
!lllltette fplzllkten 111Usap olan F.nıınıada haliltaıurda mQ&'Mn.et • edilecekleri resmen , lııildiril· 

en Jp;zfer miktarının 175,000 kiti olduğuııu ıöıyleaı.Jctedır. 1 ,.ııNktc.dir. 
. ' ran 1926-1927 ıenelerlne nazaran ehemmi,,..tınl ka:Ji>eUDif" ;Y.-eni nıeclis :reisi 

luııbul olırıayacağını iddia euı. 
E~ııı Ruhi bey Efendim de· 

llllerimb:ln tetkikini red için 
kitabı kanunda yer yoktu, ada
let'n tekemmü'.üaü lsteyorsak 
bu de'.allım·z:n dinlenmesi ıa.. 
zımd:r. Yine s·z bilirsiniz, ben· , 
deniz va.ıifemi yapıyooım mah 
kemel adll~eti len vire ç-lıpyo· 
rum. 

Eteın E.ı.ıhl 8.-Beadenlzce 
bu mütaleada isabet yoktur, 
Zatüzıevç bir kadını koca• 
sınc'an ayırmak l:üyük adam· 
1 ar için değil benim f(bl aciz· 
ler için lıile bir gün,ııhtır ve ka• 
nuni ma.slyettir. MuhteNım 
refiklmh lsbatımızı kabul 
c:~ladetlerinde sebatlarını la· 
tirham eylerim.• 

Vasfi Raşit B. kalktı! 

Bu münakaşa üıerine vali 
Eşref Bey vekili avukat Vasfi 
Raş:t Eey kalktı ve müşarÜ· 
nileı h te mücdeiumuml mua· 
vinin ·n iddiasına itllrak etti. 
Vasfi i{• ıit Bey aynen fUn· 
!arı ıö.y'edi: 

-Refiki muhteremim Et.en 
Ruhi Bey usulü muhakemeyi 
kendine göre tef•ir ed yoT. 
Muallim Kemal B<ye tazyik· 
ten bahsederken mudceiumu· 
mi Beyin kendhini ayrıca Is· 
tiçv:ıbını .gayri kaaı.ıni bu U· 
yordu. Müe.kkilim Fıref fiey 
ad~ta ıııuaalla taşına yatır:p 
!eskiye eldirmeği kanuna uy
ğ~n buluyor. Ceza muhakewe. 
ieri usu.Ü 1ün o maddeleri 
mukayyettir. Muhakemenin 
takdirine muallaktır. 

Etem Rchi Bey - Bc:nde· 
niz de aka"ni iddia etmiyorum. 
Kanun bu halıl<ın istimalioi de 
n hayet ha:.ım1ere bırakmıt 
ise de kanuda "'o!an tetkik' 
deliı.ilin tekemmü"ünür, haki· 
min hakkı lakciirı de tatb.kat 
maddiye hududunu geçemez•" 

V .. sfl Rasit Bey ile Lem· 
Ruhi Bey arasında bu t EU 

münakaşası devam ededı:eı 
.aıi Beyin -,ekillerinden ank< 
Ali Süat bey kalktı, ve C:edi ı.. 

-Efendim, Ceza mı,hakemt 
lerl uıulümüzün 2:9 uncu 
maddesini gösteren Eltm Rı hi 
bey onclan evvelki ·maddelue 
her ne deme temas elmi;o .. 
238 ir.ci maddeyi okumu) or at, 
eğer maznun sui n:yctle do.va· 
yı tav.ke utrı:trnak istiyora.ı 
mahkeme reddeder, o z4mr.n 
239 ııncu maddenin yeri yok· 
ıur. 

Etem Rvhl bey mu,allim 
Kemıtl beyin tehdit edilmesin· 

-elen bahsetıfer. O ,namusla 
oy >ayan kelbi akurun .da mu 
.mıofyetinl isterim, ceı:'I. 

E em Rııhl -ltey --'Efenciiın 
-i• lıey, ıica eMrlm refiki 
-lıter mim daha nezaketle 
idar~ kel.fım buy11rsun1ar. 

<Ben oııiarın müt.kkıı;erln· 

den &akeulerL.en -da.ima nezt• 
Jaetemi :D(l.Nl mubaf&za ..ediy<>r
ram on'arm.C:a btnim müvtk· 
k!Ler m h;.kkıada.-Oylece nuih 
o:maJarını htiP.bam ,eylerim. 
O,uarın müvekJ.ler> bir vali ise 
benintkiler de bu .val,ıuı n ve 
Cümhuriyetin ev"adulır. Hem 
Jıöyle lnc . .dicl ıtl.bü setm.e ne 
lüzum var? 

Et.em Ruhi Bey'e Yaefl 
Raı·t B . .ara11nda biraz daha 
münaka,a oldu ve Heyeti ha· 
kime darba) müzakereye çe· 
kildi 

Heyetin müzakeresi hayli 
uzun •ürdü ve n:hayet yeni· 
den sa'ona gc;dıler, ara kıı.· 
rar!arını okudµlar. 

Bu .karaı<l11n evvel bir ara 
mahkemeye bir evrak geldi. 
Maarif Vekaletine müfettı, 
Abdurrahman Bey·n bir les· 
kereal gelmi§ ve Vekalet te 
aaıl rapor yerine bunu gön· 
dermi~ ıd•. 

.Etoım Ruhi Bey bu teake· 
reye de itiraz etti. Müfettit 
bey meseleyi üzerinden idarei 
maslahatla, bir siyasetle at· 
mııtır. 8ipae,,Jeyh lc.ap ed"rş' 
b:z lu rapo u muh~er m mcb. 
uılarım z vıuıtasi?e C:e tetk"k 
ettlr.bllir"z. Fakat arlık l-una 
ihtiy.a.<:ımız kaimamı,tır. Üçün
cü hukuk1ııkı ilam sureli da-
vayı kafid"r,, cedl. Heyet lou 
müna.k.aıa yı keterek hülpr.e 
girm·, idi. Nihayet ara kararı 
okundu. 

Kararın hulasası: 
İı..ımt m. hkemesi b" kara· 

rında hılatı intizar 0°çüııcü 
Hu.kı.ık ma~emesindeki i amı 
"""be. ıiUum gö. mü yor, hazır 
ve g .. yet kun·etli tahitlr.~ miz· 
Lİ.)l~nı.yor,. keza evve'cı.. 1 tn· 
bu.<ia ıılinabe surelile <1onlen· 
mes.ne ka"rar verilen muallim 
. ~mal Beyiıı dinlenmes;ııden 
•~z~tçi~or, müfetti: Ali S.r· 
~er ve Necdtt Rıfat Bey;eri 
de Anado'.u Ajan<,Jlın k, yfi· 
yeti tekz,bine mebni dini<· 
melıten ~~zı;<Çİ}or, i!iğ r dl• 
\'a'.ar.mızı Le\'hiuiae l1e :üz 'n 
görmüyor, yalnız e:ın:ieki da· 
vanın J.ü,.müne girmek istiyor 
ve cözü nıüd~e:um4mi mua
vini l;eye veriı or. Muavin bey 
nutkuna !:atlıyor ki öğ"cden 
ıoıırll on ü.ç buçı;ğa kadar yAI• 
ıı.z bu Jıldia ılinJeadi. 

lflGJ* 'nw•vni mua?Jininin 
mat•IHUbildigimiaı mü>ld•iyatı 
şrıc/ar: 

Mı·hterem Ha'kim beyleri 
Yükstk hı·zurunuzda bu da· 
vay" alt lddiaını, deliller'ml 
&< rddetmeden evvel ıunu 
14yfiyeyim: 

·Bir ""'Yarın. ııazetol \'.llr. 
Bu sue ~in meırıb"nl, n.es· 
!ekini b n tôyle görüyoru,oı. 

Bu ıı .. • e e muha:ıf olmak 
~in -mı• efet ye pan ve l u 
suretle k ~esini coldvrmağa 
~l1114n ~ bu <l'enada .bir ta· 
ı n V.tl a.:ııi.aılnr;n, meJJl\ll"o 

... rın haıı:siyelUe oyııay.an bir 
gazete! 

ile konu:muı, nlqayet lunlaai' 
tev.kif oluııll}u§. 

"Yarın. gazatesl b"zl bu ı~ 
ret"e l"az ediyor. F.ı;kat .bu•· 
ikaza hacet yoktur, B:zı• : 
Arif Oruç Beyi tarihrn ağzın·· 
dan dlnkdık. Memleket mi·· 

.zin lnkıla.lıını yazan büyü'.,; 
.ıı.dam varkl tarihi o ,yazJı.· 
Tarihi hatıratında o bü} ü~c; 
adam hatıratında çerkes E·· 
teme temaı ediyorken ımunı 
Eskiıehirde çıkardığı gazete·· 
nin baımuharrlrl idi d:yor 
ve oradan da istiklal mah·· 
kemesine g:dıyor. Ondan son·· 
raaı ma ! Um. 

Hükümet ad!iye i"e -elele 
vermi§. Sız aal.ycc:Jlcr tetir 
.aitını!a ı.kA!maklan aıünez. 
zt hainiz. Ben eesi rnin en 
gür belagat le haylurarak 
bunu reddederim. 

Reis Bey! S.yaset ve poll· 
tikacıl.k! Bımun c:ereyaııları ve 
kinleri her yere gireb.lir. Fa· 
kat lıer kaidenin b;r lstimllı 
vardır. Bu da sizin yiıkıek 
hı,ızurııaıızdur. O bu adalet 
mabedinin k pısı -ününden 
bile geçemez. Kendilerini bu 
memıeket mcha.efet iı..eminin 
bir müme~si.i olıl~unu, 1iİk0 
ıe k gayeler pe~lnde dolaıtik• 
hırını •öyliyen bu o$endı141re 
lor yorMm. A!eyhler ne açıl· 
IPl.f ~aç ı;!ava va clır. Cı.uı1ar 
otuzu, kırkı bulur. Bvn!ar hep 
vatanda§ davasıc.ır. lunlaraa 
mı hülcümd n tesirla .. ? 

Bazı D)Albuatuı ckdi§I gl• 
ıi bunlar kalem tıkıulır Dağda· 
ki hırs.z!.arın zararı bı.ıulılr«Ja.I· 
ehve~ir. 

N.a:wunlar durı.ıflD&,da ,.de
pi)er biz Ankara mahkeıııe-
ı ine, maliye vekaletine baka• 
ret e maznunuz, bunlar için 
evk.f e«Wınedik dedler ıt'aznull"' 
!ar ıunu hilsrnler ki adale:in 
hı:zurunda yüksek ve küçilk 
) ok. Mal.ye vekili ile ·Mehrr.et 
a a arasmc!a fark yoktur' 
~ Kanun tetbiki oc:ihetlne 

geUnc:e: ıo.ı üncü nu.ddeııia 
3 ü.ıc:wfıkr,.NlJda Nralıat var, 
.k.ıuı,un suçıın asır ve .hafi. oJ.. 
-Nnı ııaz4ra allnııor, üçün• 
c:ü fdı:q,ckkı mıt~·n b.irJ. 

. lı>ulnoouumı .kafi ıtorüyor. 
Maznunların sebebi tc vk'fl 

iki ıeb6be müstenittir. De. let. 
tıüNza.ınu kırmar, adabı umu.•· 
miyeyi llıJal -etmek. 

ı.K.wıun aciabı -...ı~yt: 
lhlildeıı ıu.k1ıadı ıııa:ıııı..wıların. 
zan ett gl gibi dar bir çerç&Vıll• 
lçiQde değildir. Daha geniırr •. ı 

(Yarın) gazeteıi lzmlt vali•· 
llnl, zabıtaeını, ad iyeslnl ve: 
PıNıai. tahkir etmiıtir.dlyor.8,... 
nu bir ..lıarikatör ile tel vlç cdl-· 
yor. 81'.karikaliirde J>ir _.c:;ı.ı 
iaiiiıret ar:ıediyor va'I befla 
bir kuc•ılıııa bir .mu.a.JJ·me di•· 
g .rine de birisi o.µr~yqf .. 
Yarın gazetesinin buf~iltııd.,ka: 

,'tir. Mu111atley hük"metın umumi bir say siyaseti için muktazl 
ı • u L. '* ı Ur Yeni lle{hi 17 •(A.A.) -ttı Lblmı.rı ...J_. rpı·ı _.._eL•·n la.ali lwlmlJ'ffabnı _,.. • ~ • bık 

Ali Suat Bey - Rele Bey, 
ft~m Ruhi Bey eeç•n çel.el 
11.,ıltakemede bize böy:e ntza• 
lıet ve ı.rltıye deni v.ı-di. 

Bı~gün yine aynı deni Yer:yor. 
Ben liı:biye..dıerslnl Etem Ru• 
hl.Beyden 'fOİr yGkııek h.,ca-
14n~ .. oı.mıt:m, kı>.o..Uim· 
«le.ınuarrım, moaJ.lim Ke,ı:ı,.al 
Bey kdbi akurdur. 

Bu · ııazetenin kahraman· 
lan ... ıwrı 11m11 mi.y;ııeyi 
k•ndileletine ~ip için mufa· 
!at~ lı bir çok sebep'er gil"' 
teı-iyorlPr. Muhalefetin nasibi 
bu .911\ diyor"ar. 

•'JmJ'IP yeyl .mı1hUdir. M.az,
a:ınlara .bitap ediyor.um: ;Efe• 
diletfiirk .ad 4yelbıQeıı •lı• ' 
.ıeı.erlıı z ... ) 

._ - .. ..., Bombay•teır.1 mec:llı• ıa 
• relıl ve Bombay &61dimetl 

J .D...ensı sabık aza11ndan Sör·lbrah·m apOll TT ' R*'ımetvlJah•ltugQa yeal·teıril 
nri}tevecc:iben ıeh· meell~ttldtifne '36 muhalif reye 

f/f Bqş tarqfı 1 inci aahif•Je) Bol~_:ıwtanarılmıt bulunac:ak!ar- 'IG retle • lnttlaap e'dtlmirtlr. 
llerı du" ü i 1 h 1 . 1 -rimizuen ay ··'! b bık n ıt ra at e geçırm f" P 1 ınilfareketbıdcı, Jbrahlm RabmetU1 a , ıa lkrdır. dır. ren• n eel ntiidd t 

P ,_ .ı uvasalatıoda .oldı:iu ~bl teıril m i•te uzun e 
er.ap•laıtakidaırelerllHlen :llDi _..,.ım yapılac.aklır. a.ahkta lmlunmu1ıtur. I 

~ıanıa 4otru ew-bille Ja· T kamutıu cenap'annm ıeya· '25{Y,000 ante eye yJ.) 
ıtlon Sefer.atbaıaednl teırif et• a • 1 8p.laarl•tana • 
... 1 hat program.ar • uenlecek iş er ve biraz orada Dlef' ..JatJ dan ..-ra ta• '"" 
!OSUI olaıutlar ıve . .Japon Kon• ınuva arın Loııdra, 16. (A.A) - Ea.muk 
IO' ıkarriir e&leeıtlı:Ur. """•yı"i natrft..:...rı ile.amelesi ·Oluna menş< p bazı zevatın, - - r- -

~lt.cirlerın izahatını .ıdınlemJr A ~Y~ '.:ğid~ar arasında zuhur eden ibUli.fa 
Jlerdır. • mer ( -"· A. ) - dair olan •üuker4l..-ki11P1kal· 

B Pariı, 16 - ,.. 
. undan sonra PNn• ee- p d Calleı ile Pıenı Ge-
>-4P!an Perapalasa -a.,det et• reı L Corogne'da "nubi 
~iı1erdır, Prenı Takanıut&u orgıırs a _,,,L_" va· 
ltlu Am:erilJaya DtÜteff_.. 
, alla Mektebi Harlıiyeyl &er binmek nzere bugiln 
\tlf ederek aezec:eklerdlr. Pren• pura BuJ 'ye .ırel• 
, ft- • Par!• tarikilııı Lııı e • ( e Prenses fevkalA-de bir nıabo 

'1r ~lı-ma,'dtjı takdMde Jarul ....-~ 

mııtır. 
Yann eabah.aımuml suretle 

yol verllmeğe baı'anac:alı:tır. 
keodllerJne bu ıureıle yol Ye

rilecek olan amele mikl•n ' 
250,000 kisidir. 

Etem Ruhi Bey - Ôyle,be 
hocalarınız jf.ihar eta:n, ıon 
nezahetlnizl ben de alkıılı· 
yorum .• 

Etem .ft1lhl B~kı -bu eeh• 
lJ ıniimtenl olan zarif ve ini 
cıe,...bı üzerine eam."ln ar,.Nn" 
da i,ii"li,me~er .oldu. Y.ine 
Vasfı . Ra,it Q4;y lr,alktı ve 
dedi ki: 

- Relı Bey, lıtanbul Ü• 
çlhc:Q hukukuadan h•r han• 
gl bir evı..Mun pUrilaıeılne 
a,ua-rızım. 

MiieklWim de b-. de za· 
ıfıaevç bir kadını ıeveblll· 
riz, ve o kadın kocasından 
ayalabiliJ', Burada ciirüm yok
tu , Davamız yalnııı: Liltflye 
ve Remziye Hanımlar Oıı:erlae• 
.lir, 

Blz.aııiultf o,'qQğ-uz lçlı 
te,Klf eclildik ıliye l?eğırıyor~r, 
hep bu nırğmeyl ter~nüm edJ. 
yorlar. flahuıus Adliye vtkılı 
:Y-vsılfoK.,mal heye açık htlda· 
J.rmda oalaba bariz bir AMUe 
,&ri 'fyer.lar. itle o lıtMı'Wıı 
Nıı, J>Afçalarını akuy.oı:&ım. 

,Yarın ııaıııetelinde ,l.qtiıar 
·den Arif Oruç ve Süleyıııoan 
Tevfik beylerin açık hticlala· 
rıaı ekudu, 

~t.ıaı ıu 1'Jlae"Ça4.a.a a,ıla· 
dıPa göre ,,.,...,il Qqtiyab 
devfetln Jıqıuna gltıaeyoruıuı. 
Devlet behaqeler arıyormu1-
Münaıfp l:ir fıraat bulmeyor· 
mıf, ıayet-Öu gazete kapanır· 
oa.-trıfya •fkirı umumLıı:en!n , 
pje]laDIDdan Jcorku'ınu,, dü• 
IAnü,'ıip iaş.ııulmıı, f:ı;mit va· 
l!ılne h11kı,net bahane edil. 
mıı. laGkilmetle ,ad:i:re tlfre 

Müdei umumi mavinin ... 
ıaat:er ıüren müddeiyatın .. 
a ıa hatları balada.d·r. Ba ... ' 
!ardan aonra Arif O:uç ., .. 
.5ieıtymae T •Vflk bey'erl"' ce
z" kallun.ıınun 59 69 80 ye• 
273 üncü maddeleri d~IAletll•• 
4~0 ve 488 ve 161 indi macL. 
dderle mahkümiyetinf ıtted'-· l 

Müddeôucnuml .muavini 
Leyin .bu -tkundan ııonra f 
-lıkeme tatil .ıiadl, .Va•fl· · 
&aııt ve Etem Rııhi .&eyJ.tüa 
naiidafaaları.6aiimbde C·ıw•,,. 
lı;lfy:e,,,ka!dı. -·-Meksika'da ze1tefe 

Melcsıka. 17 (A.A.)- M k
ııtkanın c:ennp k11mmda 15 
Kanunusanide voaku bal n lıll
yük ze.'-ı!eden aonra 14..sel• 
aele Qaha .ı.muıtqrr N#fu.
zayl11t .elr;.~u lıebeı W1Jbaflı:
ttıdlr. 
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jı:.cnebi ~eml~~e~Ie~del IJe'91.tTff:J) M. Barthou i..,iJUJ>ı,_;j Wll!:~~~ 
Japon mumessılı ıntıhaı: AdJ• J " Müdür beraet ettı ;iirniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;~i'iiil~=~===~iii===========ı;;;;;;;;;;;== 

edildi Cinayet ıye nazır ıgı- Vazifelerini ıulfstimal et-

Lehey, 16 (A.A.) - Bey· Rakı na tayin edildi mek ıureU?e ikinci ceza mah· H . d. ? 
nelmilel adalet divanı Japon yüzünden bir can kemeıinde muhakemeleri icra azıne zarar mı e ıyor 
mümeı,ilf M. Adadcı'yi riya· daha gitti Pariı 16 (A.A.) - Ahva· edilen Polis mektebi müdürü • 
•ete intihap etm'§tfr. HPs lf cac'<!esh:de 101 numaralı il ııhhiyeıl ıalah kesbetmlı Etem ve DahiliyP komiseri 

AvruF a b .. r~ı"g"' ı• v~e otu~an Aratacılar cen 13 eti na- olmakla beraber henüz vazi· h k I • Devrft Beylerin mu a eme eri sından Arrp Mehmt.t e, Küçjk hamamda fesi baıına gitmesine mani 
Cenvre 17 ( A.A.) - Av· oturan r.rabrcılar k lı3aeı Zafer evvelki b tmit mahkemece vazifelerini 

k Ş 1 h d olan M. Chcronun izhar etti· n•pa birliği komis) onu akvam şam ~hremln nde b r me) ane e suiistimal ettikleri anlatıla· 
oturup s.rhcş olmuş! rdır. ğl arzu üzerin'! M. Barthou 

cemiyeti azası o'ır.ıyan dev· 
Jetlerin bu kcmiılona iştiraki 
nıes'elesinl telkik elm"ştir. 

M. Fc:n K urliuz l'e M. 
Henderıon bu de, Jetlerin de 
it ·re.ki lehinde bu unn:u~lar· 
d.r. M. Tıtulesko ile M. Ma-
rfnkovlç komisl ontn l öyle 
lıir davette bulunmağa salahi· 
yeti olmadım ilui sürerek 
a'eyhte rey vermiş'erdir. 

Londra, 17 (A A.) - Hü
kumet intihe p kanunu layiha· 
aırıı ne.şrelmf~ ir. 

Şiddetli yağmur 
At'na, 16 (A.A.) - Taıal· 

ya Makeconya ve Girit'te fa· 
ıılas z surette yağan yağmur
lar haEarata balı olmuştur. 

iki idam mahkumu 
~tina, 16 (A.A.) - Dava· 

ları yeniden le.kike mcmı·r 
meclis idama mal kum ec!il
mif olen iki komünist askeri 
cezalarını 4 ve 5 sene hapEe 
tal ···ı etmi,tir. 

1 tizah fıkraları 
Pıars, 17 (A.A) - Meb'

oıan med r;i ik'ırndi ve z' ai 
ıiyaıet hakkı daki isliz h tak· 
rirlerinin rnüz k reg·ne de· 
'Vam elm"şt"r. Meb'u lardan 
Mon tault z"raal ~t hsu lerin'n 
ele ı nayl mamu' atına tatb k 
edi en muame'eye h ·bi tutul
maııını istem ştfr. ~ üzc:k(re 
esna ınca iktıfa neza eti rrüs
teş rı M. iv.el er, ~uğc.a}ın 

100 kılosu için 175 franktan 
claha yüksek bir flat takdir 
ed.hre i hakkındaki tasa V· 

vuru itir zla karşılcmıctır. 

M< c1·s, l;u !ale h mıl i 
clh 21 nma tah batı rnc 'es"nin 
nıü k resi ıe b 'aır:ı tır. 

Avrupa biri "'ine halde: 
Cenevre, 17 (A.A) - h". 

Briand Avrupa birliği komis· 
yonuna iştirak eden Avrup 
hükumetlerini temsil ey'i)oen 
27 murahhas ıerefine bir öğle 
z y feıi veri'm'§tir. 

B · r kaşif da ha çıktı 
Rouen, 17 (AA) - Ju'ea 

Verne'n n torunu M. Jean -
Jul s Verne {Uhct sonunca 
Ş"mal kulpuna g tmek te§eb
l::üsiinde bu'unacak olan Na
uti! s ism'ndel.i tahte b birle 
ha•eket etmeğe muvafakat 

• 
HAUDE. NUJR.Cr. 

ınek'I ·m cl:r:emd"r. Ve bunu 
hiç k mEe b fmemel'd"r. 

- Hr.)di timdi bavulumu 
ha..ı:ır 1 ) a ım dadı. 

E ü) ü < b y ••• 

Ben lü ük l:eye kağıt 
Jaz"p bırakacağan. O da l:ak 
nas 1 memnun olacak. Üç aya 
kalmaz s·zde gelirsiniz, dadı. 

- Ah evladım, büyük bey 
dayanamaz, ona söylesende ••• 

- Dadı ölümü öp ben 
ıf tn:: eden e'Vvel kimaeye bir 
ıey ıezdirirıeni 

Bu yeminin karııaında a· 
kar ıular duracağını biliyor
dum. Bu sayede itte ben, ıo

iuk, aydınlık bir bahar ıabahı ı 
7 alnız baııma Edina4:den kaç-

iki sarhoş o c vnr<!a Örümcekli madığından beraetlerine karar 
Adliye nazırlığı vekaletine 'ede sokağına gel lklerf aır .. da be. verilmiıtir. 

nedense kevg ya tutuşrruşlar<'ır. tayin edilmiıtir. ____ ----
IJ..i arı adcş ne l aı t klarını tllmcz --

bir hal e lo._uşurken Ztfer rovclverinl 
çeke ek ateş etn iş Arap mehn edl aiıır 
urctte cerhec;cr k fldiırrnC:şlür. 

Kc.tl k. çmıık isten i~sc de ) etlşcn 
i'.)olls er tJrafın an l c ka:ımmı~hr. 

Maı t-1 Arap l'ttehmedln cesedi mu
&.} ene edin 11 itlhiır.c)t )&phı ... sınr 
J7Um g r .. l~ü~iıı den n orta nak ecıı:
iştir. 

Katlin sarl•o,ıuk ) üzünden oldutu 
ubıt ... ca an ·ı şı o.ıştır. 

Amerikar:vari 
Ha• eı 1 c Şe\ ket erendir in di:kkd

nınıı e\' clkı g ce hırs z r g'rmış ' l 
c\ c t t e i b r ç v l c!o'dur r 
k kta lıu ı n urcu arı oto o· ile > i:k 

derck ı aç rıt •k isten şferd!r. 
ı\.a' a h r.ln l d ç·sı HJse) in a1 r 

'ı · s zl rın C:crc'eEti için arı rlarınc rı 

o r uşsa (a, h rsız er 1 ine t:t ·n do -
ı:r, u .arı çul .. ıı atıp otomubil.e kııç

ışl.rı..ır. 

Ycrıla:1 bi"' baş 
Kurk, rı<'.a ı ost n toka ında o•ı -

ran A ize H. 1 e ı3nı lV e oturrn N z 1 
.• ra n o, mcçhı:I Lir s.be, ten k lg 
ıkn ı{t • 

l 'gn arr.sır: <!n h't!L°etıcncn A,,."z 
H. e 'n g çl. c.f 1 t r tı.} rııp Nazı : 

ıanımın b .. ş n:ı c.tıp )aral mı~t r. 
Azı : ml.tecaviz 

ş·s 1 e K. r d n z ar artıman ın(r 
lk n t cd n Dok r fkrem Le) in <'.a·

si c Şcfık is .. ır.de Lir.si tcc vjz ct
lşt -. 

L u rd m t c v·1ıc ka1mıj ar ek h:-
a ctt · c e ı u u rr1 ş ur. l u h dise üze
ne r o' s t h .k ta bıı lıımış'ır. 

rrnzo mi oç cc: mış? 
Çe b rrt ta A n .. zrdc allesln!n 

rrctf ı 1 u'un u u Jrnlr'staııc'rki erar 
tik r n el .~ t ş arı ç lır<: gı Müze·cr 
uf t i 1 d n go. iı nu.ş tnhk kate 

JSŞO ti ,tr. 

B'r m"c'cm ö'mek istet'i 

_.._ 
Balo 

22 Kanunusani 1931 Per· 
ıemi:.e g" nü ak.amı Türk Ha
nım" ar Es"rgeme Derneği ce· 
miyetl hayr'yesi menfeatlne 
Türkuvaz salonlarında verile· 
cekt·r. 

Cemiyet bu balonun en 
mükemmel balolar sırasında 

azami gayr~t gös· 

{ Yarı~ r, 7 efrikasr : 

dım da k'mıe duymadı. 
Babama uzun bir mektup 

bırakmıı, ondan af dıl~mlıti. 
Ben:m Mehlikaya gittiğimi, 

fakat nerede olduğumu Fuat 
haber alırda arkamdan gelirse 
intihar edeceğimi yazıyordum. 
Ve bana. F uada dair bir ke· 

lime pile yazmamasını rica 
ediyordum. Bugün babamdan 
uzun, acıklı bir mektup al· 
dım; benimkini alır almaz 
hemen cevap verlDff. Hareke· 
timin mecnunane bir ıey oİ• 
duğunu bana anlatmafa ça
lıııyor. Son Zllmanında kendt
ılnl lıöyle yap yalnız, ıııksız, 
(lmltıiz bırakmak günah oldu

iunu e6yliiyor1 belld hakkı 

Tebliği resmi 
fstanbul vilayetinden: 
1704 No.lı kanun hükmüne 

tev:ikan polise verilmesi lazım 
olan hüviyet beyannamesi ve 
defterleri oümunelerinfn ıekıl 
ve rengine ve e\>'adına tama· 
men muvafık ~e mutabık ol
mak ıartile herkes tarafından 
.abedılebilir. Bu be} anname· 
.eri vermekle n: \ikellt. f olan· 
ar bunları diled klt:ri yerden 
tedarik etmPktc veya bizzat 
tanz'm e) }emekte serbest ve 
muhtardır. Po is idareleri ken
di erine le\ di edilecek beyan· 
namelerin yalnız rtnk, şekil 
ve eh' adını tetkik i'e alakadar 
olup nerede basıldığı kendile· 
rini as· a alakaoar etmez. 01-
bapta ki kanunun sureti dahi 
Ieffedilmi§tir. 

fzmlr Müddeiumumi'iğ0nden 
gönl.Leriimiştir: 

Gazeten.izin 17-11-930 ta· 
rih'i nüc:has nda ( Mahmut 
Eıat B y mahkemeye verfi-
yor) ve (Dayak faslı) baı"ığı 

altında ne'l:redi en fıkra üze· 
rine icra kılınan tahkikat ve 
_tk:kat r.etıcesinde me\zuurnhs 
mese

0

eGen do
0

a)oı Ad ıye Ve
k'li sab,lu Ma mut E t t B ye-
fendinin ~ahit s f tfe ma·u· 
mt.l na mü'"aca t t>dı m·~ ol· 
masından °b :ka b"r muamele 
iıa lulınmac. ğı ve po fs k ra
kol'arında dayak )et.ık eri ·d
d'adle hiç kim!e tarafınC:an 
ne memu.iyelim ze ve nece 
bıı şl:a b."r mak n a § k ·yet 
\8. i olmadığı ve bin enal l h 
ne ril tı v tıc.nın h ;.f ı ha
ki at o du"u on· .ıl ı o·ma~-

la lV atbuat kanunu muc bince 
keyfiyetin tekz bi ve 0 §tU tck
zipnamenln gazetenin ayni 
sütununa derç Ye bir nüshası· 
nın memı r"yeti11 i7e Lsali mü· 
temennadır efendim. 

Yanlışlık o'muş 
Kcnd;s:ne T.cnret g :r. test . 

müdürü süsü v ren 1 mail 
Hakkı Rey irm"nde b risi hal -
kında lzmirde takibat yapıl· 
dığını yazmıştık. 

İsmail H kkı Bey G'ün bi
ze mürac at eder k bunda bir 
yan1ı"ll k olduwunu söv·emiş•ir. 

var... Fakat neme !az m ..• 
Hiç bir şey dütıünmek "stemf· 
yorum. Hem o da, babam da, 
nihayet bir erkek değ l mi? 
Ne olur, biraz da o htmıp 
çek sın ..• 

Be§ günden beri burada, 
Mehl kanın bir canarya ka· 
fesine benzeyen güzel yuva -
sınday m. Evde l eng?mle bir 
hizmetci var Mehl ka l?e ko
cr: ıı Ankaradnlar. Yakında 

dönecekler. Onlara bir fey 
yazmadım. Beni burada bir· 
den görmelertni f &t yordum. 

Yengeme yalvardım, ya. 
kardım, beni herkese: .. Ah
met Kimi Beyin yeğeni Şeh· 
rlyar,, diye tanıtacak: Yeni 
lznıirden gelmit hir genç kız! 

Anneciğimin bende bir kaç 
parça elması vardı. Dün yen· 
gemle bera her lstanbula fn· 
dik; bir boroşu bedeatana 

aöUlrdüm, müzayedeye Yer-

GLORY Ada· 
DON JOZE MOJİKA 

Muhrik ve muhter.s sesi 
ate§in buseleri ve 

kalbınin me!odisl ile 

filminde temafakiranı teshi 
edıyor. Ayrıca : 

EfENOiliKTEN 
U~AKllGA 

Frans z a röz'ü film ile 
beraber bu hafta 

~GLORYAda 
Herkesin a~zında io'afaı 

Aşkın terennümü ..• 
Askın terennümü ... .. 
Aşkın terennümü ... 

ti t• 
sö lu 

C E unl:uı: nı'un re 
ve şarkılı yeni c pcr ti 

Cikosb - Roness , 
birçck muvaff akiyeller k.:.· 
zanm s reı;imli sın"ma yı'dızı 

GRETL 7 he'mer 
la f ınd n tem ·ı c ' n u 
n:ı: te m fı1mt.e b • t • 

tip ed.I n b şc.önd iıcu t n· 
go!ar ile " Çardaş Furst'n " 
din!enecek ve lv.aros·z'c·n 
büyük l arışları gö ünecekt'r. 
Pek yAkında AR T l S T İ K 

sinemasında 

Paris, 17 (A·A,) - Journal 
gazele ine gek n bir h b re 
göre, Cezair 'taro lar nd an li· 
rinde ani bir ferzan vul u bul· 
mq, mühim maddi zarar ve 
ha ara .:cbebiyet 'erm"ştır. 

N:Huzca zayiat o~m~dıwı üm t 
ed lmektedir. 

dim; meğer t ş'ar pek tem z
m'e: dörtyüz yctmi§ l r la lca· 
dar cıktı. Y E.ng m sa tın ya· 
)·ım diye çok ı .. rar etti ama 
din?etemedi. 

Akıam, ikiyüz lira kadar 
bir para ile eve döncüm. Bir 
çok tuvalet eıyası a d m. Ge· 
cede oturdum; ba~ımdaki arı 

ve koct man saç yığınını k~s· 
dim: ~onrada kucağ mdan ta• 
ıan bu zavallı ölü saç'arın ü .. 
tünde bir güzel ağladım .•• 

Bu sabah aynaya bakdığım 
zaman kesik siyah saçlı bir 
küçük baı gördüm: Benim yeni 
başım! 

Yengem hayretinden avaz 
avaz haykırdı: 

• 
- Yazık ettin o canım ıaç· 

lara Belkıs! Naııl kestin, nasıl 
kıydında boyadın? •• O kolan 
gibi sırma saçlar •.• 

Koı koca kadın ağlamağa 

(Deuamı var) 

Dört ınemurun hatası yüzünden 
bu hal vukua gelmiştir 

istihlak memuru esbakı 

Lami Bey zamanında tüccar· 
dan Karlo Fortonatonun istih· 
lak pulu teftişatından dolayı 

mağazasında tululan kurıun 

ka emi ile yazılı zabıt vara• 
kası Lami Bey tarafından 

kabul edilmemesi üzerine ay· 
ni saatte memurlar avdet 
ederek mürt'kkeple ikinci bir 
zabıt varakau tanzim edilmiı 
ve Lami Beye veri1miı fakat 
evvelki kurıun kalemi ile 
of an zabıt varakası birinin 
'anında mahfuz kal mı~. Kar· 
lo fo tonato İf;ra fenaya va· 
racağmı hisetmesl üzer'ne 
Lami Beye müracaat ederEk 
her ne suretle oluna olsun 
zabıt varakasını 'mha dtirmif. 
Mesele bi'.aho.re sabık muha· 
rebe müm yy·zi b€yde Lami 
bey aleyhinde tahk~kat yap· 
mıı idi. 

Bu d efa da Lami Bey fşfn 
hakkında fena netice'enece· 
ğini an· arn asi1e mümeyiz be· 
ye müracaat eden.k bir takr'p 
vrakı tahkikfyeyi ımha ett r
m·~· Ah ren mahut kur§un 
k lemi'e ya zıl zabıt varakası 

D fte d a r beye J eril mi~, o da 
p l tetkik memuru Ra~·t beye 
v rc.rek yen·den tahk kat ic· 
rası 1 emretm·ş. 

Tel k kat yapılmış. Me-

sele tamamen tavazzı.:h etmffo 
Fakat Lami bey taharri eC:IJ. 
mit bulunamamıı o esnada 
Karlo fortonato Raşit beye ba• 
zı va tlarla ricaya adamlar 
göndermiı, evrakın imhasını 
( lep etmı,, c vahı ret almall 
üzerine varidat müdürürıe 

müracaat edilmit o sıra Def• 
terdar bey mezunen gilmiıU• 

Ertesi gün Defterdar vekili 
11f ati le RaJit b yden evrakl 
tabk l iyeyi almıı. Defterdar 
avdet'nde Ra i bey tekrar ya• 
nına g'derek ev akın varidat 
müdürü tar fından alınmıt 

olduğunu anlatmır. Onun üze
rine D3terdar kendisinden 
sual dt · ğinde Anka.raya gön· 
derdiğini ifade edilmiı. Def· 
terclar tarih ve numarasını ı .. 
tem o ve tekrar Ankaradan 
celbedeceğim dediıe de varl• 
clat müdürü hangi tarih ve 
numara i'e gö ıderd ğine dair 
bir ıey ibraz edememiş, An
karaya gönderdim dediğine 
da ·r orada tanzim edi' miı bir 
zabıt varakası elim'zdedir. 
Evrakı tahkıkiyenln elyevm 
nerPde olduğu ma:um değıldir. 

l 1'er çorap sö üntüıG 
halinde devam ederken hazl· 
nenin lZO b n liraya yakın 

bir p a ı da unutulup gitl• 
mekte o'dı..:ğunu i~itiJ oruz. Def• 
lerdar J.el den bu iı1ere ce• 
vap bekliyoruz. (Akın) 

~...,..'!"'!A ••=mmı::ııı=::•m•••••mmmlııı.WI•_. 

) , 

BÜYÜK LİRİK TEr ORLERINİN en m ıh ur 

a~c Gor ack 
tın en mü ssır ve heyec:anbah7 facıalarında bir 

erk k reQinin ifade edebi'eceği bü ün AŞK ve ih i asasının 

' A L B I ~JI 1 ~J Ş A R K 1 S 1 
ı amınC:al l ye w ane ta l 'ı fil n h r e m ıtir . 

Cu fi .m ş'md·y~ ka 'ar çeui miş sesi fı m er nen pahalısıdır. 
Ô ü ü deki Çarş mba akşamı fevk .. lade g la olarak 

LE · emasında 
Tak im 

-------
21 lk ncl kanu!dan •••• 

OPERA SINEl\~ASI 
J bütün temsil elti i f' im erne muva f k olan Fra ıs z artiSll ı 

~ Y• ~.L~ ELONol?oE~ v~o! JGL~ ile 1 
A BEL·ALARI 

ronor ve tıat kılı f'imce takd m ede<' ektir. •9•0 

OPEt<A SINEN1ASINDA 
CMARLI S Ml RC'n n c rı Jf \ T< >l LO 'ı 

3 MASKE 
Fransızca sözlü "e ş~ rk ı lı fılın i'e P. ı !i'te bü ii mll\ · et k zanmış 

olan ve et lAkl t!:i VA r 1 tar f nd n tenıs 1 edılen 

Ş A ı< A 
Sölü ve ş r' ılı ap ş filmi ... İ l<h'eten ~\İCKtV f'O! 'Sf c:ı lı re ·mıer. 

" TLA TİD,, den dıJhl gjzel 
"CÖ, ÜLLÜ K H AM 1N11 dan daJ3 
ITÜ9S 'İL .. 

Çö ü:ı, ces retin ve ftfkın 
manzum si o'an 

NAMUSUM İÇİN 
f8yanı hayret • ve gayet müh·ç v~. büyüle miı senli 

dram. Glf V[ BROOK ve RICHARO AHLEH 
tarafından temsil edilecektir. 

Yann sksam AL H A M R A sinemasmda 
. ı· . : .. 



18 KAnunueanl 

[ s ~ Q k ., 
Bizdeki kross 

müsabakası 
Bu müsabakalara mahdut sporcu· 
ların iştiraki, koşuculuğun teşvika 

•• • 
muhtaç o!duğunu gosterıyor 

Bi&de de kro11 kontry mı.· 
a.baka11 yapı'dı. A\trupada 
henıaa her hafta, her ıehlrde 
Yüzlerce ıp9rcunutı lıtirakını 
temin eden bu koıu müsa• 
bakaıı hizde parmakla 
•ayılır derecede az olmasına 
ra~nıen nihayet on btf ylrml 
kiı:lik bir ıporcu kafilesinin 
•likaeana mazhar cl..ıiuftur. 

Şu hal g6ıter'yor kl bizde 
bu ıpor çok teıvlk ve hlmaye
Ye muhtaç~ır. 

Futbo!clan, bokstan ziyade 
beden \erb,yeılne hizmet eden 
kottıaua. henüz daha mebde
inde olduğumuzu götteren bu 
allkuızl.k pek tabitdır ki 
bu •ıle meıgul o!an!arın eô· 
Zi&ndea kaçmam•ıtır. 

Bu aüıabakaların ıık ıık 
terıtaat •e beveıki.rların her 
•uretle lefvtld lazım geldiğini 
dOıfln1lyoruz. 

Cuma günü yapılan ko
tu Ştt11 ile Hürri1et:ebediye 
lepeıı a.rasmda yapı~mııbr. 
Mesafeıı~ üç bin mette olan 
bu Itır koıuauha 20 sporcu 
1ttfra,k etmfttir. 

Yataflı ve mnsaıt olmayan 
bir hava altında ccte'jad eckn 
hlGtabe.ka neUceıdnde Betik· 
taı lduhnııden Memet Bey 
6. 1.~ 13 de birinci gelmittir. 

llMnetliil Pera kulübünden 
~•nakle, uçQncülügA Çalikeı 
•zann.q!ardır. 

/hinci tahım 
lilı maçları 

lıdncı takını lik maç!annın 
~ balaarda iera edileceal m~ 
-.udu,, 

Geçen hafta, bu maçlann 

lııns fi parli 
Bir burundan 
ebediyen nasıl 
kurtulmalı? 

aı. .................. bt;an ..... -..S 
111• Wır 4ftelf ltir ç., ı11a1tt.illde lir il.._ ........ Nau veya tenJnln ...... .,.. ................ ... 

"-ıtıı• c-.. ••• ı ......... f:15t111el 
ırzu etmex. l&tu u,ınat tap!iA u. 
'hdra tatıu~ ..,_ htıllln.tını örtmek 
,.. ~ ...,..,. tıwtuıntff ffln 
.. d~ ..... -tılr ratd•• do-•.Ut• 
İlak ~ 1e>ldlr, tacak veyl r-ı
ttutfta liflfıJti tt Jilaf dans ecferitn 
...... ....._ rat-ptcırddi t&Jdtı•· ,., .. ._.....,otut.M_......,._ 
a.ıaq lllı lllde maileri •ır tesir icra 
•er '•iti•.._ bta'nU Slzar...-. 

*""' ..... _..._: IC.,_.. lrapall, petaH• To-
llaıoa ........ De ıaut'"8f e-d* 
lennt bir Hr6 ve taal Mr nııa..Mt 
kar1ff.ar49a11w. ilet •bl'l 8 ınHyon ka• 
dııı, '- ........ ..HM.,..,. 1>1wja11111 
811 n~ te ea glzel bchnlan flmdl 
7•k,loıl fletalla pdora11nı ttrclb edl· 
Jerıu. 

1 

Avrupade yapılan "Kroı• KOn· 
teri. musabaka!arına ittirak 

eden bf~ ıporcu 

lnıluDduiumuz mevı'm zar· 
fında tcraH içfn allka41arlar 
arasında bir ceryan hasıl 
olmuı ve mıntaka futbol he
yeti ile klvpler mur.nliaiları 
arasında c6r~YMI eden müza· 
kereler ma"1arı• Ka11m)3'I,. 

aahasında lctMtna aıahlf ._. 

luunt'U• 
Faka 1'u b .... u btr fll· 

lafı tam hatıl olmadıtuadaıa 
ıldacl &akllR 11ıaç!arm111 yine 
ilk baharda icraıı hakkındaki 
k81'ara rücu edtbar,ur. 

TiYATRO VE SiNEMA 

0.küdar 
HAie ıillemasıada 
Atk n'IJMl.ıt 

Münl(·Mili : Korin Orifl 
Her &iin gündüz 3 te aec. 9"' 

Cuma e-ünlcri 2 de 4 te gece 9 da 
Oetecek prcıgraın : Mlfyonfar pe§inde 

lf 

Kadıköy 
Silreyya Sinemasında 
Kırmııl Dudaklar 

20-1 .9'1 Sa1ı gQı1den lfibafetl 
~&11. ~o. şarblt 
Art ttt~ywree 

1'4WkllAM fihai sint'tttatttııda 
~· 

* EKLfR T)VATROSU 
VtıMR OpeTett ~_. 

oılMIM Kıntfotf .. " ... :aTw 
'-1i"41 ptogrMI 
Matinll .at )0,30 
8eytad kadın 
Muzika Riçiardi 

Suvare saat 2L,15 
Viyena opereta.SI 

e:ORLOf » 

YARIN 

Dünya siyasetinde olup bitenler ) 

Makdonalhn nutku 
8u günlerde La,ılter• l»aı 

vekili Mister Makdonalt ta· 
tarafından Hlndııtatt kanfe• 
ranıın da hüldimet namına 

ıöylenecek sözlere blyilk ebem· 
anfyet veriliyor. 2ıra bu be
yanat Hindin müstakbel reji• 
mini tayine hizmet edecektit. 

ltalyada hali hazırda tet 
kllatı askeriye ı:e ufraıılmak· 
tadır. Ahiren verilen bir ka· 
rar mucibince bütün balyan 
gençleri askeri tedrlıata tabi 
olduklarından her pazar ve 
yortu günleri talim &ôr•ek 
üzere 600,000 genç davet e
diJecektfr. 

lıpanrı'ya ıeltnce tOkQft •e 
asayııın her yerde tahtı te· 
m~ne abndıfına dair hükii· 
m~ mükf JJ• ve atkertne ta
rafından verilen teminata raf· 
men yeırt bfr hareketi tıyahl· 
ye haıu1andııına dair ıayia· 
hır v•rdır. 

Almanya' ya gelfnce bat vt· 
kıl ıark vilayetlerinden gel· 
dfktn t0nra Ce.aova koııfe
ranıına gitmek için haarl• 
nıyor. 

Almanyanın dlier hir la• 
f r~ıde Verıay tnuahedeffnbı 

tebdd etUnnektlr. Meıell 
yeni Alman eball fırkası relaİ 
Dteıde mınaktt ehalf kona· 
retiade ıu ıözlerl aöylemlfllr 
Tekemmül etmek için ya 
Almanya'ya ıerbeılyet ve 
vuıat vermeli yahut Almaa
ya'yı arkaıında Bol .. vlk d.hteti 
bulunan tlcldetli mOi&dernele
r• ıiirmell. • 

Lehlıtan ve Romanya mü· 
11aıebetlne ıellnce bu sünlerde 
müddeti hitam bulacak mu • 
ahed•nln tecdidi için müza· 
kerat devam edecekdir. -·-

Bir volkan faaliyette 
Mazatlan, "Mekıika;; 16 

(A.A.) - Bir kaç gttndenberl 
ıahflln btraz iletl•lnde denf!· 
den duman sütunları yüksel . 
mekte ve sabile plımiı balık
lar atılmakt&dır. Bu da, deiz 
altında bJr volkanın faali
yete geçmfı olduiunu aöıter-
mektedir. 

-·· Yunan meclisi 
Meb'uıan mecliıf, mtlli 

cdınl•rttfta IA.ylhaıile istenen 
670 mf11on franklık tahsisatın 
derul kabııla liakkandakl 
taktir itdfakla kabul edlhntıtfr. 

ı r ı n 

l5inda balık tutulan bir caaıl• 

Tokatta E•kiıehirli :uılk yecek yol bulamayor Baılıca 
Mu•tala Taldt imuuildı Tekat köprüıü ile ıehrin ara· 

Tokat Nafıası uya111n, köylü ınıdaki hir kilometre meaa· 
ıoıede balık tutuyor. Battdaft ftJde kayıksız geçmenin im· 
fki ay evvel Gazi balta11tızm klnı yoktur. Maku kırmayan 
teırlflnl~ haber alaıt Halta da· cöfor, ar•ba p.,.vaı.-ıyan ara· 
ıreıl ıebir dahilinde ve ıehre Lacı ~almı .... •r. 8w vaziyet 
bir kilometre meaafelerdekl biyM .... IÜJMll balçık ile 
çukurluk ve bozuklal9 ... ewa•aya feltetsenlftln kendi· 
toprakla doliunmlt •• ese- lntıda .. 1t .. ı .f.vrfade defli 
rinden bir ılJidMf ....,.... .... ,, ~thnlıurlyet devtfnd• oidukla· 
Rahmetin Wfr,._ merealdp nnı bllmfyorlan. flıtar etmek 
tepnlder ~amar olank mltrur her Tttrkttn için burcudur. Şelıi 
,,. aHıo ı...ıu. ılahlltn...., •n••ltl,. cldlaa 
Türk ka,.lüıilniln hayYanlan ıu aabık toprak va llhik çamuru 

ye çamur tçerfı.., kndtWI de ......... lb~elik bulunmı· 
bahçe duvarlarıwrtar Ylfmla· yan h•dtyemız tur aydır ta· 
n berin• .,....,.. .. •ır ~ .,r,oı . ...,,.,....,. fÔ*lar 
edunu (20) ...,.... tabp ls..lı *fil lramntd*11 •• 'Vf~danfar.ı 
yllr .. ...._ f•kll' ifrit 11Jıp) • tnrdaır lc:orkmafatuU Ler TG k 
yctf p..-r ftrfJU't, fdat ylr&· arzu eder, akli ilaane.Ur. 

L,,,.IHa tJar amma yarr""J'or 
C.ul ümuuil•ı _..erı.n. JMn• ile ,_ 
......... ırılaılll "•-'., ...... ,.. f*f1ta, çarpa, ne Oıt 

caddMI kalfa eokalımn ltu• ne ._, • a,ak .... ,... 
et.. ... a)' enel alektrik ...... ,.,_ ~atldt ..... 
tftfretf tafafiad.u. Jap•'•n m&deld I'mLa?am Liç Liri 
·~·... bu ... Q .::

1
-- , ... .,_,.. .W.ulıl ay ... 

da ..aı. '* atY ,. 7* ' ,. plince yalnm para almalı 
yak,S:k:.;.,zm • * blıht ~.. ft 1Mramızla bizi 

ı d zat- fcafcfıtun ••MaW.la blPellan alektlrfk 
nm ann an, .... .ı•-•ı-
deidr Wr sa• a.ıw .ı.. .. ...-1e161>11Y1'11y87 Biıtln 
kak••nDMla yaphlsS.n U... pce alekulk• "-ha iN 
balar biç bir ip yaramı7or. oWrdukta.n Mlnra b.ı .Nktriii 

Bir ay evvel Mı yolCGl&n ne yapa!ım? f.i.er bu limh• 
tarafındaa kazılan çukurlar lar m\: l~ZAlll ,.aacaba. bı-
çamurd&D YU ıeçu.k pce lelım 
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,,,..... ..... M._e_r_ak_l_ı _D_ü_n-ya-ş-ey_le_n_· --ı 

Görülmemif, işitilmemiı hır•ı:ı 

Bu bir Saksağan 
Madam banyoda iken masanın 
Üzerinden mücevherleri çalan bu 
çapkın mahkemede hesap veriyo 

lngilterenfn Kent vflayeU 
civarında bir ıehf rde Ceymiı 
Broaun isminde bir adamın 
ıerfkl curmO olarak bir 
Sakeaf an maznun ııfatfle 
muhakeme huzuruna çıkaril· 
mııtır. 

Sak•ağ•n mahkemeye bir 
kafeı &çlnd. getlrilmft ve ıtd· 
<l.tlt atabiyet aıarı göıtermif • 
tir. lııfz bir amele oları Bra
unuo ,.. gayet ıakln bir hal· 
de maznunlara aft ıırada 
cwrmakta idi, 

o Şehir ehaliıl btr mnddet. 
tenberl, açıkta bırakılan, al· 
tın ve rfhnüı ef)'alarının bil
ha11a yOzük te kOpelerin an
lat1lmaz htr ıekllde gaylp ol· 
dufonu fad: etmıılerdfr. 

Bir gön btr kadın, banyo 
dalre,lnde bfr ufak maıa. üze
rinde blraktıfı nıGcevherlerhıl 
almak fçfn kapıyı açdıiı za.. 
man, bir büyük Sakaağanm 

ğafuında bir yüzük olduğu 
hafde banyonun aralık pen
ceresinden çıkmak• a olduiu
nu gôrmüt ve derhal poliae 
keyfi)'eti bildirmlf'lr. 

Pollıçe Sak•aianm ıahiltf 
o'an Braunun evin.le tahar
rlyad yapılmıı ve neticede bir 
konsolun içinde ykmidea fazla 
yüzük, kravat ilnelerl, küpe-ı 
ler vesaire bulunmut ve Bra· 
un 111aakem•7e verilmlftlr. 

l.ucval:hnc:la, --u• Mlt
diıi:aia bu ifa hlf hır üt.ıı 
bulua•adıpı •• Sakıağanıft 
•e•kl t•l:.il de h h•rekdi 
yaptıfflll •e ,~an ıcıu~ 
b ... tana ldtttı4ufuaiaif ha
berdu df1tt1tdtfmt rtetl •Gr-

üftQf~ 

Hakim tabff i>u iddiaya 
u'ik aıHnattrtf Ye Saksağan· 

!arın & ıurc!tht te'fhfye ecltlme· 
dea bu feldtd• lıarttket ed-6· 
miyfteldetftd h,atı t'et Brau
nu ntaMtttw ~mtı Ye luıu da 
iılafn Mft'anat afttlfetifte ter 
etRlltJlf, 

Pelıi, lıcuta ne olJu? 
Nevyorkt•n alına• bir t& 

gtaf haberfne nazuaa Aaae
rikllnın meıhur pro{öıibleriD
den Loulı D. Berne iıfr huaaıı 
üz•tfAde aayet nazik Ltr Ane
lıyat yaparften lr.enc:llıtne f_. 
natıfs: ge!mlı ve pek a:ı müd
det aonl''l &lrnüıUir. 

Kafptefd Lır aefctenfn ölü
mtl fataç eCU~ anla11lm11 taede 
ı-*teler, aad a111eliyab rarua 
kalan Lattatun vaat17etinden 
balıı efmJJorfar. 

PGnte ,elJillllJıi 
danslJ% 

Cenufal Amerikatl'l vww61 
M'rı 8a1ND1arten tarafmcfaa 
oynaıııfaD ıon deRCecle haa. 
kedi Lır tlam fevbl&.ı. t.11111-
dır ve laa)'l'8U mil~ el•a,&u. 
~ ıahne1• Lltin. 'l'lc• 

dunu Ltr ıar pili örtea Pan&es 
derlıffe çil.makta n mCi&eV61l 
\'e mit....tı heraketı.n,ı. 
bu hayvanın aur'at ve çalaklal 
ınilkeaunelen taklide muvaf· 
fak olmaktadır. Mitin bu kıya
fetteki bir r•mlnl danu dala 

yl canlandırabilmek &çia ka. 

/ 
Panter deliiU e111n.n 

l'iler'fmlze ta.ldım ediyoruz. 

Cellc.tlık münhal ... 
Çelıoelovak1ada hnk~eUa 

cellatlık vaztfed t!lye•m ı:nfttl· 
haldir. Sabık cellat Ff4ftt 
Brumara1d evvelee l>ir kl.
cezaıını infaz ettileten to•raia. 
gazete muhabirlerine vermff 
ol4 ı.- ••.,anatmm tl'ellf1ekette 
bi ha11a kadınlar Gaerlnd• 
uy,uulırdafı le lrden dolayı va• 
zlf ellndeta azleddmıı ve lıattl 
hunua dzerlne 1'1'!ndlsf ne miitr 
addft izdivaç teklitlerl vaki 
olmuıtur. 

Hilk~met geçenlerde, 8re
rllflMMd,. bit hı.lef b.,.._k 

çm uah ""•*•te '* DitMl>Mk• 
açmııtır. MetMet Mtm1ftlt. Ptrtt' 
xazetelert lht ite falitt olanfaı 
rın adedinin jiizlı bulclugu ye 
bunların araıında altı ela kadua 
bulundugunu 1'ayt ed!yorfar. 

h kadittlat m6ra~at mek· 
~~ ..... ; •hlltk•d"'6tit 
bM8a tw•lt v• lcAlbıatıM fi• 
yel _, ..... .... ..... ye 

kudreUnln kendilerinde fula
atfe lllfllvcut oliupu taUib 
etmlılerdlr. 

Ta:&tattr,, fiu llAdiii tıftf. 
lef i\'JlıW.fr*Y* ft'haf _,.. 
m~ftletdft. 

F•.a t..r la6* llrlMI' 
lerdal pıılk f4fda AAİık'f ,W 
1n1t d•- • 'adııd a.. • 
ceUıit ilfltlt-'il!ln lls .. ...... 
Ç .... o.., ........... .. 
duece de d"91r etm'IÜ'" lJ,. 
caba btztmkiJer bu ip ae 
derler? • 

••• 
Bmrıbay' da nünt4)'fl 
~omba:y, 14 (A.A.) - a.. 

ıün l>fr çok nlrmayf,1er ofmur 
tut. f>oflı aıtri4ftnffll •dbt' 
ı:ısı tııe mı .-~ata m;4;uı' 
elftMlfltat' .. ZIJO kiff ıwafllllMlf 
•I• .u ..... ,....,. ıtflJIH'. 
Patıue'cl& _,.....,,. ,., 
ar..-la aı1s.-ıer ....... ,.. 
4 &.lef ........... ...... .,.,.... ..... . 
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Vapurlar 
r:wa• w 

ALEMDAR ZADE VAPURLARI 

Millet vapuru 
K. ~nı Pazar 

günü ak~am ıaat 18 de Sirkeci 
htım ndan ha reketle (Zongul 
dak, İnebolu,Ayancık,Sinop 
Sa msun, Ordu, Gfreıon, 

Trabzon, Sürmene Rize, Ma- ' 
pavri ve Hopa) ya azimet ve 
avdette ayni lakelelerle(Vak
fıkebir, Görele ve Ünye) 
ilke elerine u~rıyaraktır. 

Müracaat mahalli: İıtan· 
bul Meymenet hanı altmdak ' 
yazıhane. Telefon: İstanbul 

1154 

BARTIN H TTI LÜKS EKS
PRES POSTASI 

CİDE Kvaa::n~.!~ı PAZARTESİ 
Sirkeciden hareketle ( Ere~li, 
Zonguldak, Bartın, Kurucaılle, 
ve Cide)ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Taf silfıt için S irkeci salonu 
kar§ısında Mizanoğlu han No. 
2 Telefon lstanbul 354 

IW!!!!rmli:::!m~n!! .......... 

Yelkenci vapurları 
KARADENİZ POSTASI 

V t vapuru 21 a an Kanunusani 

Çarşamba 
günü aki'amı 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
( Zonguldak, İnebolu, Sinop 

Samsun, Ordu, Gireıon, Trab
zon, Sürmene ve Rize ) 
iskelelerine azimet ve av· 
det edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kAin 
acentasınn müracaat. 

Tel. ıstanbul 1515 
...................... mm!llft-

BARTIN hattı Lüks ekspres postası 
H• 1A1 Vapuru 19 p artes' 1 a Kanunuıanl 8Z 
gfinü akıamı, Sirkeci rıhtı· 
mından hareketle (Ereğli, 

Zonguldak, Bartın, Cide, İne· 
bolu, Ayancık, Evrenye, llfıt) 
lakelelerlne azimet ve a. vdet 
edec.ektir. 

Yük ve yolcu için Sirke
cide Yeni Handa (1) numaralı 
acentaıına müracaat. 
Telefon: İstanbul 3105 

Beyoilu lk inci Sulh Hu
kuk mahkemeılnden : 

Beyoğlunda Parmakkapıda 

Şükrüpaıa apartımanında ıa· 

kin iken elyevm ikametgahı 

meçhul Madam Matllt Manaea. 

Müddei Şakir ve Cemal 
Beyler tarafından aleyhinize 

tlame olunan alacak dava11n

dan dolayı lkametgahınızın 

meçhul bulunmasına binaen 

ili.nen tebligat ifa kıhndıiı hal
de muhakeme günü gelmedi· 

ffnizden hakkınızda gıyap ka· 
rarı verilmlt .,e müddei da-

vasını izahtan ıonra bir kıt'a 

mukavelename ibraz etmlı 

olduğundan serdedilen iddia 
•e yapılan muameleye fıbu 

varakanın tarafınıza tarihi 

tebliglnden itibaren on bet gün 
zarfında itiraz ederek dava· 

nın talik olunduğu 31·1- 931 
tarihine müsadlf cumartesi 

1aat on buçukta celıede hazır 

bulunmadığınız ıurette mah· 

kemeye kabul edllmlyeceğlniz 
gibi hasmınız tarafından der· 

meyan t:dilen vakıayı ikrar 
•e kabul etmfı addolunaca· 
lınızı bilmeniz ilin olunur. 

1 

Yavuz 
Terzihanesi 
En güzel kumaı· 

fardan, en ucuz ff. 
atle en sağlam El· 
blıe diker. l.tanbul 
Yeni Postane cad· 
desi No. 16 Tele· 
fon lstanbul 2253 

Ömer LOtfl 

latanbul, Birinci iflas me· 
murlufundan: 

Adres: lstanbul Süleyma· 
niye Mehmet Paıa yokuıun· 
da Hoca Gıyuettin mahal· 
lesinde Toprak sokağında 

7 numaralı hanede mukim : 
Ahmet Nuri efendi : 

Balada lami ve adreıl yazılı 
olan zatın İfli.11 açılıp tasfiye· 
nln adi ıekilde yapılmaıına 
karar verilmit olduğundan, 

1 - Müflhten alacağı olan 
veya mallarında istihkak ld
dlaıında bulunanJnrın alacak 
ve iddialarını iıbu ilandan 
bir ay içinde eyyamı res
miye müstesna olmak üzere 
her gün saat ( 13 - 16 ) ya 
kadar, Sultanahmette Adliye 
binasında icrayı vazife eden 
Birinci iflas dafr ıine gelerek 
aydettf rmelerl, senet ve defteı 
gibi delili r her ne fae bunların 
asıllarını veya tasdikli suretle
rini vermeleri, 

2 - Müflf&e borçlu olanla· 
rın yukarıda gösterilen müddet 
içinde borçlan miktarını yaz· 
dırmalan, hilafına hare• 
ketin ceza kanu11 u mucibince 
takibat ve mes'ulfy.,tl mucip 
olacağını bilmeleri, 

3 - Müfliıin mallarını 
ve nakıt .,e tahvilatı ve buna 
mümasil kıymetli evrakını 

her ne suretle olursa olsun 
ellerinde bulunduranlar ilter 
§ahıa i~ter banka ve sair 
müessese o' ıun, bunların üze· 
rindeki hakları mahfuz kalmak 
ıarti'e o malları ayni müddet 
içinde daireye vermelerJ, ver· 
mezlerse cezai takibat ve 
meı'uliyete uğrıyacaklarının, 
mazeret bulunmadıkça rüçhen 
haklarından mahrum kalacak· 
lannın bilinmesi, 

4 - 27 Kanunuıanl 1931 
( Salı ) günü aaat 13 de 
yukarıda yazılı olan lfli.ı da· 
irealnde alacaklıların ilk içti· 
maında hazır bulunmalan ve 
müfliıln müıterek borçlarlle 
kefillerinin ve borcu tekeffül 
~den sair kimselerin içtimada 
bulunmağa hakları olduğu 

ılin olunur. 

lıtanbul mahkemel aaliye 
ikinci ticaret daireainden : 

Ahmet Necdet Beyin mu· 
kaddema Sirkecide Yangın 

çıkmazında Malatya hanı tah· 
tında 14 numaralı Afyon ve 
Tiftfkçiler Lokantası sahibi 
iken elyevm ikametgahı meç· 
hul bulunan Naci Bey a]ey· 
hine ikame eylediği davada 
iJinen yapılan tebligata rai· 
men mahkemede isbatl vücut 
eylemediğinden gıyaben cere· 
yan eden tahkikktt" muame· 
leli gıyap kararının bir mah 
müddetle ilanen tebliğ,ne ve 
müddeialeyhin gelmediği tak· 
dirde Te itiraz eylemedf~i 

halde müddei tarafından ibraz 
olunan 6 kıt"a ıenet muhtev!· 
yatı olan 1150 lirayı kabul ve 
ikrar etmiı addolunacağına 

karar verilmit olmafla yevmi 
tahkikat 26 Şubat 1931 tarihi· 
ne müsadif perıembe günü saa 
14 de talik kılınmıı olduğun· 
dan muameleli gıyap kararı 

makamına kaim olmak üz~re 
berayl teblii Han olunur. 

YARIN 18 Kanunuaanl 

Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM Gayrimenkul malların 
açık arthrma ilanı 

lstanbul 4 üncü icra aemurluğrmdan: 

T elgrafname : 
----------=----------------"'""".!'--------~----------------
l: ___ ı_6_-__ ı _. _ı_s_3 ı __ ~l:.,__c_u m __ a ....:l~s-a_a_t _= _1 _3 _1 ____ ı_s t __ a n~---

Son dakika: 
• : .. • 1 ·~ '.J • ~.? ·. . .. . ..... _ -Bu defa Giıemizden yine büyük ikramiyeler lıabettyle 

bir çok kimaelerl mes'ut ettfginl bildiriyoruz. 

Cağaloğlu Uğur gişesi& 

Ömer Rıfkı 
l:liç bir yerde ıubeıl yoktur. 

Denizli vilayeti encümeni 
daimisinden: 

1-Çal • lney yolunun 1 ili. 12 inci kilometreleri arasındaki 
köprü ve menfezlerin in~aaı v hidi kıyaıll flat ve kapalı zarf 
usulü ile münakasay vAzedllıniıti r. Y apdacak imalatı sınai ye 
bedelleri tanzim edilmit olan h riç cetveline göre hesap edl· 
lecektir. 

Hükum t bedeli ih aleleri yekunu yirmi bin liraya balf~ 
olunca)'a kad r imal ~ tı ıınaly yaptırabilecektir. 

2- Bilumum inıaat muka velenamenln taatiai tarihinden 
itibaren bet ay sonra ikmal edilmek 14rttır. 

3 - Münakasa müddeti 13-1-1931 tarihinden 2-2-1931 ta· 
rlhlne kadar yirmi gündür. 

4 - Münal·asaya dahil olanların yirmi bin liranın yüzde 
yedi buçuğu nlsbetlnde dipozito ve teminat akçesi alınacaktır. 

5 - Münakasai itibari malilinl ve ıartnamel fennide zikre· 
dildiği veçhlle iktidarı fennls';nf ishal edenler kabul olunur. 

6 - Talipler 661 numaralı münakasa ve ihale kanununun 
onuncu maddesi mucibince izhar edecekleri kapalı zarfı 2-2-931 
pazartea lngünü ıaat l 5 e kcdar Vilayet encümeni dalmfli ri· 
yaıetfne tevdi etmit bulunacaklardır. 

7 - Münakaaa 2-2 -1931 tarih ve pazarteıi günü Deaizll 
Vilayeti encümeni daimlıinde yapılacaktır. 

8 - ETrakı keıftye ve ıartnameıini görmek veya daha ziyade 
malumat almak iltiyenlerfn Denizli Vilayeti Baımühendiall· 

fine müracaatları ili.n olunur. 

' &, •inlan 
Aspirin 

komprimeleri 
Ut tcdnvl olunabiliı. 

Yahm kanam l>-*.:1llu hüfld 
ambalitıno dikkat ve IMa ..,.kaya 
talep cdinlı.. 

Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: 

Anbar inşası 
Balıkeairde yapılacak tütün anbarı hakkında teklif -adilen 

bedelit ve inta müddetleri haddi layık görülememiıtir. 
Taliplerin en son tekliflerini kapalı za.rfla bildirmek üzere 

24. 1. 931 Cumartesi saat 10,5 da teminat mektuplarını ha
milen Galata'da mubayaat komisyonuna müracaatları. 

~KISARNA~ 
Bu nefiı maden suyunu ıcfralarında bulunduranlar, böbrek, 

- mide ve barıak ha•atlıklarından kurtulurlar. 

Emvali Metruke müdürlüğünden: 

Satılık hane· 
imrahor llyas Bey mahalleainde Kuyulubakkal sokağında 

eski 41 yeni 45 numaralı hane, bedeli dört taksitte ödenmek 
üzere 1635 lira bedeli muhammen ve 2010 lira mefıuh be· 
deli ihale ile 1 ·2·931 tarihine müsadlf Pazar günü ıaat 14 de 
pazarlık ıur~tfle bilmüzayede ıatılacaktır. Taliplerin °/0 7,50 
teminat makbuzlarlle lstanbul Emvali Metruke aallf komiıyo
nuna m\iracaat eylemeler.1. 

Tayyare cemiyetinden: 1704 
No. lı kanun mucibince Polise 
verilmesi icap eden ihbarna· 
me ve beyannamder, Cağal· 
oğlunda Tayyare cemi yeti 
lstanbul Vilayeti ıubeıl mer· 
kezinde ve Beyoğlu, Üsküdar, 
Bakırköy, Adalar, ve Kartal 
kaza ıubelerlnde ıatılmak· 

tadır. 

Açık arttırma ile parafa 4)Cvrile· 
cek gayrimenkulün ne olduğu: 

Maa bahçe bir bap aha k!gir ha· 
nenin tamamı. 

lıtanbul Yedinci fcra Me· 
murluğundan: 

Erenköyfinde Altın tarlada 
Bostan caddeainde53 ve 55 No. 

lu hanelerde ikamet etmekte 
iken halen ikametgahı meçhul 
arabacı Ahmet efendi oğlu 
Hüseyin efendiye: 

Ebülhüda efendiye olan 
(300) lira borcunuzdan do· 
layı tebliğ edilecek ödeme 
emrinin ikametgahınızın meç· 
huliyeti dolayısile tebliğ edil· 
mediğinden f ıbu ilim ta rihin· 
den itibaren (7) gün içinde 
930· 1526 dosya numaraslle 
daireye müracaat etmediğiniz 

takdirde hakkınızda gıyabi 
muamele yapılacağı lian olu· 
nur. 

hraş 

ve cildinizin güzemgmı 
rıaf aza etmek isterseniz 

.nu-

TiMSAH 
(KROKODiL) 
marka tıras bıçaklarını 

kullanınız 

D .. posu : Çiçek pazar lıtrati·l 
yadı Han No. 7-8 

J_. .............. ..: 
lıtanbul aıliye ikinci Tica• 

ret mahkemealnden: 
lstanbulda Meyva salında 

8 No. da kabzımal olup mah· 
kemece 23·1-920 tarihinde if· 
asına karar verllea Serkadı· 

zade Hüseyin Fikri Beyin ıf. 
lisının kaldırılmasına 15 1-931 
tarihinde mahkemece karar 
verildiği ilan olunur. 

İ stanbul mahkemei asliye döraüncü 
hukuk dairesinden: Madam Suıt ... na 
ve Yanko namı diğeri Yani \'ekili 
\ vukat Aziz 13ey tarafından Booos 
oğlu Nıko ve Aron Kaneti efendi 
leylılcriııe ikame olunan ferağı bil· 
efa, \C haczi ihtiyaU kararının ref'ine 

mütedair davanın, istida sureti bun-
ırd:ın Aron efendi} e tebliğ edilmek 

uzere evvelce oturdugıı Sultanha
manıında 53 No. lı dükkanına ve 

~işlıaııe karakolunda eski Karamolla 
eni Tutsak sokağında 23 ~o. lı 

ıpartııııanın üçüncü katına gönderil
miş ise de, merkumun mezkur malıal
eri terk ile, semti meçhule gittiğin

den bahis ile teblig ed i lememiş ol
luğundan, ber mucibi talep, bir ay 
müddetle ilanen tebligat ı fasıııa, ve 
ahkikafın 2 l Şubat 931 Salı günü 
a t on dörde t ) inine karar ' r'l· 
miş olduğundan, ye\ m ve vakti nıez· 
kurda mahkemeye gelnıesı luzumu, 
ve gelmediği \ e mahk me k emine 
müracaatla arzuhal surclıni tebellüü 
etmediği takdirde, ha ,kında. gıyap 

kararı ittihaz edileceği ilan olunur. 

Esat Efendinin; lsmail E~ • 
fendi z'mmetlndekt alacağı· 
nı temin için hacı- kararile 
eıyasının furuhtu karargir 
olduğundan 24-1-931 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 
14 te Üsküdarda pazar rna· 
hallinde açık arttırma sure· 
tile satılacağı ilin olunur. 

Gayrimenkulün buf~dll@ mevki 
mahallesi, sokağı, nu11U1a11: 

Kadıköy f fasanpa;a. M. Kurbağ lı 

dere 3 üncü sok. No. A. 11 C ~ 
Takdir olunan kıy111et: 268 / 150 1 • 
Arttırmanın yapılacağı Je.t, gun, 

saat: lstanbul 4 üncü icra manur · 
gundan 7 - 2 • 932 t~ihiedc Hat 1 3 
ıla ı 5,30 a kadar. 

1 - Jşbu gayriıncnkutiln arlhrı ıa 
şartnamesi 25-1-932 tanltinden iib. r
en 1930-39 No ile lst. 4 in ü 
icra dairesinin mua,yen ım.halı • 
de herkesin görebilmesi için aı;ıK· 

tır. İlanda } azılı clıaalardıua fa a 
malfımat almak istiycnlcr, i~lxa rt· 
nameye ve 930-39 dosya num ra
sİ) le memurlyetimize mwacaat en,ıe
lıdirler. 

2 - Arttınnaya ittirak ~ } u
karda yazılı kıymetia rür.dc y Ji 
temırıat gösterılecektir. 

3 - Haki rı t:ı.pu sicııtile sabit 
olmıyan ipotekli alacakl.ılarta d'fer 

15.k d .. rl rın 'c irufak lıakkı sa 
erinin bu haki rmı ve bususfle f z 
ve masrif e daır olaJ1 iddılanıu iş u 
ılan tarihinden itıbareu yirali ı n 
ıç nde C\ rakı ınusbıtelcrile iıirJi te 
m muri}etimi e bildinneleri ic p 
der, aksi halde haklan tapu sk'llıl~ 

sabit olmıy anlar s!tış bcdeh 1 

paylaşmasında hariç hlırlar. 
4 - Gostcrııen gilnde arttınnaya 

ıştırak edenler arttırma şartnanM!ı ıi 

okumuş ' e lüz mu malümah ulwı ı~, 
bunları tamam n kabul etmi~ ad \ e 
itibar olumırl r. Üstünde bırak. n 
g }r m nkulün bedeli zamanında 'te· 
rıhnezse ga; rımenkul ikinci bir a 
tınna ile satılır \ e bedel faıkı 
ı , 1 rum kalınan yuzde beş fabl 

er 7. r rl r a} rıca hükme )ı ;ı.c 

kaim aksızın me11ıurl;ırca nhcı d 
t. hsil olunur. Beş numar:ah fı · 
radaki şart t, hakkuk etmek lleydıle 
uç defa bagtrıldıktan sonra 981 ri· 
menkul en çok arttırnmn üsKıRde 
ırakılır. ~art tahakkuk etmCllı!t art· 
ınna geri bırakılır, alıcı taah)ıü le

ı ınden kurtulur ve ttnıiPal t..ı ltalkar. 
5 - Artm ıııa ııın birınci veya 

.kinci olm .. sma 'e g:ı.} rımenku!c ta· 
alluk eden koıııuni l.al.ka ve satı· 
şm tarzına gore ııger §.ırllar: Mt\te
rakıın \i erg , bdcw}e, v kıt icar:si 
müştcrıye aıtt r. ı İfü.ı :; rtırmatb en 
İ) aJe ı 50 lır. da k.ılını\: .r. Arltrma 

2 mcidir l m:ııyct Sanuı~ına mtrJnı • 
ur. 14SO ı.r ı tecavüz e.nıck l r re 

·n ziyade artıranın üzerinde ltıra
ı acakur. 

Yazı':ı.n me7.kflr lıaae )U· 

arıda gösterılen 7-2-932 tarihinde 
İst. 4üncü icra mc~ıırh ğu dıift!inde 
şbu ilan ve goste rılen :ırttırma oartna
mesı dairesi. de saııiacag-: ilin Qlunur. 

Üsküdarda lıto.nbul e. ncı 
icra memurluğundan: 

Bır borçdan do AJ'I mahcuz 
ve ıatılma11 rnukJ\ı rc.r ki adet 
acem haluınJn 22·1 931 lıari· 
hine nıüısadH l'eıpcmbe pnü 
aat onda l.tanbulJl\ Sandal 
bedeılanında açık tı rthrma ıu
reti"e satılaçaaıı darı ta.ip o!an· 
arın vaktı rr.ezkürde b"zır 

bulundurulacak men.ura müra· 
caa~an iin ~unu~ 

Zayi - Ecz. cı ıncl. .. binin 
verdiği lir hüviyet, ikamet tez· 
ceresi ve pasoporL\•fYHt kny· 
bet tim. Yenilerini .;ıkllraca • 
ğımdan bunların hOkümden 
sakıt oldukları ilan olunur. 

Müey~et Münir 

ARININ 
K~n°u

0

sanİ --.. · 

Cumarteıl 5'-n~l 

Reııniye 

1931 

Namaz 
Alafıanga 

.. d. 
Oüneı 7 22 
Ö.?l: 12 24 
ikindi 14 35 
Akşam 17 07 
Yatsı l b 43 

1 ınsak 5 37 

Şaban 

28 

18 Hicriye 
1349 

Vakilleıi 
Alaturka 

.. d. 
Oüne1 2 16 
ÔJ C: 7 17 ... 
ik ırıJi "' -1 6 
Akşın 12 f) ) 

Ya it 1 J ô 
ims.ııL< 12 31 

Kaıon 

71 
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