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Dünkü miting l•tanbula tarihi oe biJyiJlı bir gin tltllıtll __________ .....;;;;_. __________________ ------~----......... ~ıilWı~:~l 

lnkılip ve Cümhuriyet hisl ·ıe eo 
nunun yüksek gençliği irticaı şidde 

Genç kafalan kopartmak gayesile için için, çırpı 
cellit kafalı, yobaz ruhlu hainler; Türk topraklannı 

zaman yi'şayamazlar ve yaşayamayacakla 
---------------------Menemende lrtfcaa yelte• 

nenlerla tehit ettdden Kubl
l&y'ın ruhunu taziz ve bu 
menfur irtica\ hareketini tel'in 

Genflilı inlııldbın •• 
Cumluıri.Y•lin belı~iaidir. 

lnlırl4p lıara luıooeli ae· 
celt tlerrıir pen~edir. 

irtica o lana hiyanelin 
en biıyifüdür. 

Kahrol•u, kara lıaood 

Ge11çlifin amcleai olan 
Cimhuriyete dil ıuata11 
lıalalar lıeailir. 

Halaskar bir 
kanun! 

Mea ... n fadan mlaaa· 
betile hGk6meUn alacafl 
tedbirler mahlm oldu. Mene
men ve Manitada ldarel 6r
fiye llln edil yor: Orada fer 

ı
l•met Pı. ıiddetin aleyhindedir. latilılctl 

Menemen ve Manisa_da...___.....,..._ ______ _ 

kallde bir diVUH harp tefek• 
ktU ediyor. Bu divanı harbin 
allbl19tlnt Mec:llal milli ve 
~et yeni kaounla ıibnul
leadtrlyor, yani te•tl ve tab• 
kim ediyor. 8-
kartı a-.r.. bir 
fnkficle kumand•nl,k lhdaı 

tlfyor. 
Nelicettinnetaylç fe•ka!lde 

ilhanı harp bual'n yann 
lfayl vazifeye baılıyor. Yani 
irtica hlcliıeılnln miaebblpie
rlnt, &Tamllln muhanikleffnl 
Ye mGmtlplerlnl meydana 
koyacak ve yeni kanana ı&e 
vicdani blkmGnG •erecek· 
Mem ekete a ız olan I& 10D 

l ıe çfn maddi ve mane
•t bir tarama amellyed 1apa· 
cak r 

B z, hftk6metln bu kara· 
tanı. bar blJll ıGkraala kar
llhyonız. Bu tedblhie derhl 
•• tarlbt bir uııret e&o,..,., 

Ç4ak6 hnküqa~t bu gibi 
evk4'~cl• ahvalde bütGn 
lıırAvru lleınıae karp dJier 
medeni deTtetlerdea farklı 
obıv7.an P'"btt ..t,.allye ve 

edent,..aial r'hletmek mec
l»url.,..U..dedlr 811 ıtbl ahYal
• il' Lııllte e, bir ltalra; bir 
UAUI hü.Clm U ne ~Pl70na, 

T&U ellmlıurlyeU de aym hıı
duc!u llJ•••t ft hukuk da. 
hi!ıude barek l mecburi7eUa• 
tleclır. 

Memleketteki fevkalldellk 
'11 ~ .. mı .J ... ..ıut.te) 

ilin edildi. Divanı harp f 
Gazi Hazretlerine mahalli hadisede 
kumandanından ve Dahiliv ve·-·-

Beyden muntazam malumat 

Siyasi makômlara b .. 1 
met tabii haklardarıdı 

• • rya se n 
ltmdakaJdı 



,_ - . r = 

yakı a oto
i olarak 
·y cek ir 

kil 

... ,, __ 
Vitrin meselsei. 

Yeni seneyi 
kutlularız 

Bugün y ni sen ·n ilk 
(JÜ u ür. n·n il ce in on 
k "sinden itibaren ölen 

1930 se'lesi yerini genç, bir 
yıf a l r elti. 

365 g Türk milletine 
hayırlı llU ı er ya,ata ih· 
t~ar yı a ı o an 1931 

esi-ıi 1 de aziz milletimiz 
, •aa ti r gelirm sini 

t me"l i ed ,. .z. 
(Y rm) başl.:: r.ı-fz Gazı

si ve: Tur iye cumhuriyeti 
olmak üzEre bülü1 Türk 

kar l rüıe yeni 
seneyi hararetle 
1 b r ıaz Fe b

0

lir. 

Yılbaşı 
he· Dün gece tes'it edildi 

mı tır. 

1 rle 

K dı' ö 
r ede 
ye 
o,makt dır. 

kongre 
haz rl m 

hazırla.sn 

-·-
t ko • een 

t 

Ank8r 'da unu ani.de 
baılayı 25 g.ın devam ede
cek olan ziraat gongr inde 
okunaceklnrdır. 

-·--
Çavuş oğlu a artımanı 

Sirkecide ka n Ça,vuı oğ· 
lu eparhmana davası bitm 0 t 
ve dava O man ı Bankaıl e 
Bank Kommerçlyale aleyh ne 
netlcelenmltUr. 

Ap rlıman Metruk maUar 
idaresine teallm edilecektır. --

116 kasa şampanya 
satı dı 

Bu çok eAle ce yerleri s -
neb ı n haz r 1 
lardu-. Eğlence m 
ne ka muık· ı hiaarın
d&D l 1 kaıa tunpanya ıatın 
a.lm ı dır. 

Ş panya beher fl~esf 
idare tarafında on dört lf. 
raya tılm ktadır. 

Şampany da di-
Jer içkiler ve b sa rakılo.r 
çok ıat m t d • 

fs'anbul dün ak m yeni 
neyi buyük neş'e i e karıı· 
dı. Daha ak amdan ıehrin 

butün eğ nce yerleri do muıtu. 
Bar arda, ç g lı lu:.hveler-

de cluracak b"r tek sandalye 
yoktu. Bir le ıandalyanın 

ay , b r anın 25· 30 
ğ y r'er e 

d n sonra çı)'"' n'ık d recelerJne 
kao n t' e ile ııabah n sekizine 
dar d v m cd mi~Ur. 

Dun ak~am Beyo lunun umun 
eğ ence yer er nd ki kalabalık 
arlf edilir gibi de~ildi. 

sır ço'c kimı1eler vakıtların· 
geçfrecek yer bulamadıkları 
içirı ev'erine dönmeğe mecbur 
o muş ardır. Yeni nenin bütür 
Türk mil ti için meı' t bir sem 
olmasını e enni cder.z 

Çocu { Bakım yordu 
Him yel etfal cemiyeti 

açılacak olan Çocuk bakım 
yordu için para h zırlamağa 
ba§1nmı tır. 

Çocuklar bakım yordu 
-yük ve mcx!er b r ıur tte 
ap l cağından 8 1 O bin lira 
.. dar sarf dl c ği zannedil· 
~kt~d r. -·-Yeni bir kanun cıktı • 

Yeni O turva kadunu 
çı ını tır. Bu kanuna gör 

cii' e mera hl bahriye ve 
illi vapurl r 1935 ıeneaine 

k r omruk re$mf nden 
uaf tutu acakları gibi ok· 

tunr resmi e ilga edilmiştir. 
Du ku den z tac r er.ı. kom yo-

uda bu un okunmu§ 
k ttf a hô.sıl 

r bu hadiseyi 
e e karşılamııtır. 

Z t n 1935 senesine kadar 
v la.r gilmrük resminden 
kanu en m f idiler. Ayni 
kanununa 1935 senesine kadar 
mer iyeli te mı edilmiıtir. Ba
dema vapur ıatın alıp geli· 
recek olan vapurcular gümrük 

ermiy cekle dil'. 

. ... ·'YARIN .. 

1 Müb dele 
Başka Darülfü
nunlar a talebe 
değiş i iyoruz 

ilk df ·şme Çek1erla 
Darülfünun h riç memleket

ler darülfünunlarile münase
b~tte bulunmaktadır.Bu müna
ıebetler net cesf de eqıebi 

darülfünunlar~le talebe müba
delesine karar veri1mi§tir. 
Çekoslov kya ile mübadde 
temin d'lnıift r. Önümüzde i 

sene on D rulfünunlu t hsil 
iç·n Ç€kos1ovakyaya gidecek, 
buna mukabil on Ç k genel 
gelecektir. Diğer memleketler-
e de mübad 'e temin edıle 

cekt"r. 
elkı aldat n ç"kolatacılor 

Bazı çi o1 ta p ketleri 
içind~n ı rl h 1 nde resimler 
çıkmaktadır. Re ·mı r üze· 
.rinde de bu J rı g ri hal nde 
tam8mlıyan1 ra b zı hediye
ler te'1 zi u :. ceği l ezı m k
t dir. 

Halbuki b r çok k 
nezkur re m eri h p 

kolllt Uca re h ne ı ·ne gö
c! 

ca e ha eler tı 

kanuniye yapıl cak \C şiddet

le tec 11 e ! 

{ hm şır etı ta kika tı 
Rıhtım şirketi hakk nda tct-

k kat y p t ni 
b tırmi ~e bir r po 

t i~tir. Ticaret c 
nı taraf andan tenz,m 
rapor yüzde seks r;ı §

0 l'ket 
aleyhindedir. p r Ba e A· 
lele verilmi§tir. eye ti ye ki-
le yakınd lı::arnr ver cek ir. 

Terkos işi ne oldu? 
T erkos i ini hallet r, ' uze· 

re Ankaray gitmiı n ter· 
l.o& tirketJ rnüdrü M. l ast lno 
Ankaradan şeb :m·ze gclm Ur. 

Verilen hususi aber ere 
öre, firl<etln te1 Uf e HuJ .. u

met tarnfmdan c ddiyetle kar· 
~ılanmıştır. lmt·yazın feshi 
muhtemeld r. 

4. arı atika aranacak 
Müze idaresi bu e e da

ha z·yad Anado d hafriy t 

yapılmasına karar ' 
Hafriyata önilmüzdekl 
h rda ba§lanacakt r. 

··-Ne kadar ekivoruz 
1 tanbul v"layetl " il ndeo 

928 sen inde 369, 386, 929 
senesinde 309, ..,O , 30 aene
sJnde de 456, 7SO do um ara 
zi zeredı miftir. Maamafih 
bu miktar gıttıkçe artmaktadır. 

Hukuk ta ebesinin 
s ya ati 

Hukuk falcü ed talebele-

cakları Atin s 
keıpetmf tir. 

Seyahat 
cf endt yerlı 
nesalt e bl e 
laıtırouala rdır. 

50 
k-

., 

Dün Miting Istanbula 
tarihi bir gün yaşatb 

( Baı taralı 1 inci sahifede) 

dusuna mensup yüksek bir 
oahaiyetfn canavarcasına ıehlt 
edilmesi neticei elimeıine va-
ran muta sn vvr lrtlc hadisesi 
üzerine gayet muhik bir he
yecan duyan D rü.fünun genç· 
1 ğt ve yük ek mektepliler 
inkılaba urulmak istenilen 
bu hainane darbayı tel'in 
için dzlerf buraya top1 • 
mıştır • Gençliğin inlnla-
bın üzerinde nasil bir ıa· 
m mfyet ve hikkatle titrediği 
gösteren bu teşebbütün manası 

gayet büyüktür. Bu mukad
des heyac nı alk 1 mamak 
ve bu unla f ahretmemek 
imkanı yoktur. Sidere bu 
heyecanın derece ve kıymetini 
anl tacak olan h t plerin 
bel ğ sözlerini dinlemek tç'n 
benfm kadar sizin de sabırsız 

o'duğum:zu bildığ·m iç n ö ü 
muhter m müderris Mus ıhftti 
Adil beye terk t>d ·yorum· " 

usl hatfn Adil be~ in nutku 
"Anadul nun A d 

kan y maçlarında, aı 
yuva kurn~u~ l..ir r 
vardır. Bunu t n )O 

yurt çok d ğil bu 
sene e\:vel haris b·r 
ın çı ın fst• a a 

ol u , bu yurt ve b
A dolu iyan t n ç 

ne bir s 1 
yordu. o·-

ze ba-

nem en 
uz. Bu 

}edı 

1 anatl r. ı gerdi 
işte bu şernit alt ında va 

tandat ar Tur ün sil ru un
daki kudret ve uvvet s·zden 
istikbal gö. en atide asil olan 
bir tek d ağ, hır nur tarihi 
çıktı. Türkün temiz ruhunda 
buyük bır ek ş ldad,ğını 
görd~. O un rd ·ıcdir ki 
Turkü yen; en a ndıran, 
~ nemenden, Manisadan ıre 
bütün Tü k dı} armdnn mü te· 
h du~man pil k" tu d . Va· 

tanda , bu mücadele t riJ i 
biliyorı n. Ştmdi ge n z ılz. n-
le blrlıkte bugüne, bund 
yedi güne kadar haya en ya
§8Jıp varalım. Bu gun yi!lt 
o Türk yurdunda, Menomende 

e görüyoruz. 
All hım, Yarabbi! Şı dl 

gördü~üm manzara bizlere ne 
buyuk bir elem, hayret ne 
matem veriyor. 

Geçen tabah gihıeo ıhk 
nurlarını y"k lt rken Me e· 
mene ıefil, ıerzi g:rlyor. 

Bu giren, kara kuvvetin 
cehaletin. taassubun p:ıtarı· 
dır. Girıyor! İlk hamlede önü· 

e çıkacalr, ve mü§riklerl da· 
lalet yolu da k ndilerint çe· 
virmek Jatiyor. Büyük ve sil 
Türk ordusunun, kahraman 
z bitini necip mua lım nile

k y etli b rük ünü ılk 
k i b e 

d 0 

t bir 

m evi hu· 
u eb dl Pn eğil , 
cbu oldu~u bafı., obilfıym 

asıl baıını göğdesinden ayırı· 

yor, ve onu kara kuvvetin se
fil bir zaferi g bl taassup be.y
ragına asıyor. Haile bununla 
d kalmıyor. Vatanda~lar bu 
f ela k rfısmda sakit, h 0 ssiz 
ve kalpsiz seyirci kalıı.n bir 
zümre var. Daha fcci'i bu 
zümreden b· h zp e bu 
müthiı faciayı alkıthY rak 
sefilleri teşc·den utanmiyor. 
Yedi ene evvel Kub ay gfbi 
yüz b 0 nlerce Türk evladının 

akıttıkları kanlar] kurtulan 
Menemen için bu ne büyuk 
leked r! Ey bu faciaya ve bu 
manzaraya şahit olmamış, 

namuslu kalmı§ Menemenliler 
ve gençlilerfn an lan yüzü
nüze Bürülen bfr §8 b yi 
nasıl temiz1iyecekslnfz. 

Vatanda~! Hakikatte idam 
edilmek ~stenilen, Kubi ay 
d ildir. 

Bu Kubilayin t 0 pidir. Cani1er 
uurla hareket etmiştir. Onun 
Kubi'ayın şahsınd yen yi 
hürr yeti, medeniy ti, g nçl i 

e cümhuriyeti e1de etmek 
i&temişlerdir. 
. Ev t .. Kubl ay btr fıkirdir. 
bir mefkured r ve ö ümü 
bu mefkureyi bir kat daha 
cani n ı .. mı tır! Ar .. lan g.bi 

r t it ba ına aefıl bir siırüy 
hucüm eden ve seve sev 
ve bı e b e Ku ilay beyhuc!e 
0

1m mi lir. 
O, ö mile g ç' e ve bun· 

nç-
o an 

Darü ünun bu mefl üre §ehi· 
dinin hatırasını tebcil ve ta· 
z z ederken kara kuvvet pif· 
d r'arını bütün bu 6 f 11 ri 
lanet e yadeder. 

Gençler, bir Kubi.IAy öldü, 
f kat yuzbin erce Kt.bi· 
ay yr.§ sın. Eğer bir gün va

z f bizi de bir K bı Ay gibi 
inkıliip içfn, vatan için cümhu-
~ ı.ç n, hayat mzı feda etmeğ~ 
Kubla ın kahrımanlığı hepi· 
m!z ıçfn ll"üebbet bir nümuoe 
ve ibret olsun. 

Yannın tarih hocaları taze 
nesle bugünün kurtuluf tari· 
hının, kurtancılan ım nakleder-

en bütün bu herıkaları ve 
ka ramanları taze ne&ll t r • 
ftndan alkış· anmak istentlığini 
Jt rd ~Ü dakik da " Durunuz 
d h ' r!., diyecek ve bu 
az z irfan arkadaşımız b ·yük 
f hit ubilfıyı görecektfr. 

V azlfemfz § dur: 
Rüyaları hakıkate çeyfren 

atinin m ıa!eııini linde tutan 
nes' e on b r ıaadet ve but ün 
Türke hak ve hakimiyet b h~
eden buyui:C Caz"nfn çizdiği 
yold v izden y" rüyeceğiz. 
D ülfünun ve bütun Türk 
ge çliği ıuna i an elmitlir ki 
G z mn gittiği yol hak yolu 
ve ebed yyen kurtuluo yolu
d r. Bütün mual'im ve k ndl 
ordasu küçü~ü cü}üğü her 
f erl.ıi ke.?p er·nden ir h yat 
darbesi mahsus kalınca cum
hur yetçf kalacaktır. h !de
ki gizli c!- n ve b" tün 
h ici alem §U U bflmelıdir ki 
T" k in ·ıa v Cümhurtyete 
uxatılac k fe11at eli onun 
kızlİ ve kızgın ateşinde nedi· 
yecektlr. 

Y aşnştn üyük Gazi, y § • 

sın Cum urlyet ! ... 

Kl nunaaanl 

Gazi Hz. 
Dün geçtikleriyer
lerde halk tara
fından yürekten 

alkışlandı 

Dün Ga,z,1 Hazretleri 18· 

bah saat 11 e kadar daı
re mahauıal rında meş ul 
olmuıl r ve bilahe e saray· 
dan çıkmışlardır. 

Bfiyük reisimiz d ):lerinin 
Bon bir teda vis ni icra et
mek üzere doğrt c.a d çi 
Sami Beyin ted. \ ane i

ne gelmişlerdir. Burada u
zun bir müddet ka m ar 
ve di•lerinfn teda. eri saat 
17 buçuğa kadar devam 
etmiştir. 

Bundan sonra yker ti-
carethanesini teırif tm ıler, 
or da da yarıı ı aat 
k dar kalmışlar, bu tıca

rethane hakkındı: s h ple
rfnden malumat a mışlar ~ e 
bazı s pari§lerde c c bulun
mu lardır. 

Gad Hauetleri bura an 
çıktıktan sonra ckal ıyan 

ot lini teırıf et T f ler ve 
caddeye n ztr şa nda isti· 
r hat buyurm la ve kah
ve n mı !ardır. 

Bü} ük C infn burada 
ol '"'u haber alı nca bu
lun Beyoğlu b } · b r k · 
l balık için boı ı 'muştur. 

H k Büyük M ı gör
mek için ıu;abı b r tehaluk 

gosterme te idi. 
Nıhayet yanm 

Ga7A Hazretleri 
rinde mutat zev 

ha de 

r ıı da }ÜTÜ} ere • 
rethanesinf te ·r b 
lar ve burn a 

tten fazla kal 
nra 

r· 

zl Cümhuriyet eydanını 

t kip ederek Ga hane yo· 
k undan ıarayla ma asıl 

ol uılardır. 

Siyasi mai kum· 
fara hürmet ta

i" haklar an ı1 
(Baş tarafı 1 ine sahıfede) 

Orüç beyin müraca \lleri veka
letçe naz rı dikk e ahndığı 

bi'd riliyordu. 
Biz bütün '8 

imanım·zla merkezi ükumetin 
bu m ı' ele de cen .i m ... nli v ınl 

göstereceğinden ·cmıniz. 

Ancak b·r ıeyl a. maka· 
m ç tetkik ettiri medni ke· 
mali hemmıyetle, Cümhu I· 
} t f nüşerefl namına i lir· 
b m eyliyoruz: 

Arif Or~ ve Süleym n 
Tevfik Beyler bug 'n bir fıkir 
cürmü maznunu ve sfynd bft 

mevkufturlar. Bu gibi mev· 
kuflar dünyanın her yerinde 
az çok.sıhhi, ve nazik bir 
y rde h ulur. Btrez hürmet 
ed.lir. Vekaletten ıfca ediyo
ruz bir Türk gazeteclsin.n, e1ll 
senelik bir gazete nin lzmltt~ 
atırıldı~ı, tabir·n z m zur 

görül iin, m fı'ad n 
bir f~ benze iyen cı 
lr teftlt edilit u y 1 ı h· 

hive muzlim yerd fnsaaı 
yatırmak, hüsnünl et ta:.,ın~ 
hangi faslında yazıl olacağmı• 
mal amı ald!nden sorsun.ar! 

Merknl hüku nelin bu 
hususu acilen naz n dil k1ttt 
alma11ını, onun asi rical nden 
kan ni ve medeni b r hak ibl 
rica ediyoruz. 



----- ------ -

azaları ile 
J ar Divanı harp reis ve 

ınüddeiumumi ve mustantikler 
Ankara ile vasati 

tayin o urıdular 
Ankara, (A.A) - İcra vekilleri heyctln'n 31·12·1930 Anadoluya kar 

la.rihlı içtlmaında aşağ dakl kararlar ittihaz edilmi~~ir. v 

Tr§kilatı E•ar ye Kanununun 86 ıncı maddesinde vatan yagıyor 
f1'e cümhuriyct a 1eyhinde kuvvet!! ve fi"i teıel:büsat vukuu• Ankır.re, 31 ( A.A.) - Bu· 
nu müeyyi kııt'i emare görü'dükten icra vekilleri heyeti gün 14 buçuktan itibaren ftoh· 
hlüddeti b!r ayı tecavüz etmemek üzue umumi veya mev· rimize kar düşmeğe baılamış· 
Zil ldı:rel örfiye i" an edeb:lir denilmiı bu!unmasına ve Me• tır. ~İktnat vekaleti rasaclatı 
hemende 23·12 930 tar hinda irtikap edilen cürnıü,1, hazırlık cevviye müessesesi baroınet. 
tahkikatında l:u cürmün Cümhuriyet al"yhine ıümullü bir reye göre karın kuvvetli ya· 
tertip olduğu hakkında kat'i emareler görü'müş olmasına ğace.ğını bild.irmiıtir" 
hina"n Me11emen kazası ile Manisa ve Balıkesir merkez Ayni müesar.senin memle· 
kazalarında 1- 1·931 tarihinden :itibaren bir ay müddetle ida." ketin umumi hava vaz:yetl 
tel örfiye ilan oldnmuıtur. etrafında verdiği maluma ta 

Madde: l - Manira, Menemen ve Balıl.eslr kazalarında nazaran vasati Anado[uda Sı· 
flan edilen idare! örfiye amirliğine ikinci Ko!ordu müfettişi vı;s, Yozgat ve Konya ha va· 
birinci ferik Fahrettin Paşa Hazretlerinin tayini tensip o!unrmıftur haine kar yağmaktadır. Suhu-

Maddeı 2 - işbu kararnamenin icrasına Milli Müdafaa net 12 dir. Bütün anadolu· 
Vekili memurdur. da hava umumıyetle kapalı· 
~ &eia: Bir'nci Kolordu lrumandan vekili Mirliva Mustafa Pata dır. 

Aza: Topçu alay 2 kumandanı Miralay Ata Bey. Karadeniz ıalıillerincle ıu· 
~ ~ a : Kolord tube 7 müdürü Miralay Demir Bey, hunet yükıek olduğundan ya· 
' Aza: Alay 176 kumundan muavin E.K. Kaymakam' Yusuf ğmur helinde: tereıübat yağ· 
Zi:ııa Bey. maktadır. Son günlere kadar 

\ ~za: İkinci Kolordu tube 2 müc-üril Ke~makem Rasim Bey. 1 Erzurum ve Kars havale•in"e 
Aza: IV.ü~azimi Fıska 57 satınalma koınisyonu Reisi bin batı ı ıuhonef 22 ye düşd.iiğü halde 

-Hüsnü Bey. ı 
iki gündenberl svhunet nak'" 

' Aza: Mü!aziml Topçu Alay 29 taburu kumandanı bin· j 2·5 arasında tahavvül etmekte 
, lıa,ı , Neşet Bey. 

M dd ve yag"mur yağmaktadır. Ke· 
a e 1 - Yukarıya isimleri yazılı zevatın Manisa, Mene· 

ı 
za son günlerde R'zeye 33 

blen ve Balıkerir kaza!rrında ilan edilen fdarei örfiye divanı 
Urfaya 42 dörıyo'.a 24 mili· 

. harbi Reis: aza ve aza mülizimliklerine tayinleri tensip ) metre yağmur düımü§tür. 
l olunmu•tur. • Tral:.zon ve Gresuna düşen 
1 Madde 2 - Bu kararnamenin icrasına milli ınüdafaa Vekili 1 yağmur miktarı 9-10 ınili· 
memurdur. metre arasındadir. 

1 Medde: 1 - Menemen, Manisa ve Balikeslr kazalarında 
I' Jdarei örf ye ilanı münasebetile teıekkül eden Menemen 

! 

divanı harbi örfiyesl nezdinde hukuku amme namına tah· 
kibatta buiunacak müddei umumilik vaz'fes"nin, vazife! as· 

\ !iyes·ne irt:hatı ba.d kal ak üzue İzm:r mü 'clei umumisi 
ı Haydar, ve mü del u umi .mııavinliği vazifesin:n, vazifesi 
l aıHyesine irtibatı baki kalmak üzere lzmir müdd .. ı umıımi 
' tnuavin'erinden Fuat, ve ilk tahkikata dair son karar içle• 

1"1nden N"cdet Bey tarafından v rilmek üzere müs!antiklik 
vezaiflnin keza vazifeyi asliyelerlne lrtibatibatları baki kal· 1 
mak üzre İzmit sulh hakimi Cemal ve Adap"zarı ıulh hakimi 
Necdet ve Eskişehir müstantiği H kmet Bey!er tarafından 

~icrası tensip edilmiş ve ke••fiyet tasdiki aliye arzolunmuıtur. 

, Cumhuı:iyet -merkez bankası 
; Yeni Maliye vekilii 'Mustafa Abdülhalik B. 

Soğuklar artıyor 
Bu gün'erde soğuk!ar ron 

derece ıtddefenmiştr. Baro· 
metre'er kar göıterryor. Ha· 

' reret bir d receye kadar düş· 
mekted:r. Ş.!hir civarındaki 
Kazalara ve Tarakyaya kar 

Arbedeler mi oluyor? 
Johanneol:ourg 30 AA.)

Bt•f,Ü.1 kömür maden'erhde 
yen"den bir takım ari·ede er 
olmuş, 4 kişi ölmüş, 30 ki•l 
yaralanmıJtır. l?öl\denberl ' 
ö enle' in mikdarı sek'ze, yara• 
)ananların miktarı 10 a baliğ 

1 bankanın projesini tetkik le meşguldur ; 
/ :A kara, 30 (Yarın) - Y~i.maliye aeki i M ıiafa Abdü".halik f 
i Bey Cünıh r yet IIIPrkez bankan etrafhıdal<i hazırlıkl:ıri tetk ke M. Venizelos Varşova'dc 

-~!maktadır. 

1 ba~am,,tır. Aldığım haberlere göre heyeti vekile y kında ban· Varşova, 31 (A.A) - M. 
(kanın müesshler heyetini in.lihap edecektir. !.\: üeuisler heyli de Venizelos buraya gelmi~tir. 
top!antılarında idare meclisi aza ar nı aeçecekt"r. Meciisl idare 
hankanın nizamnamesini haz·r:ıyecek ve teahhütte bulunan 
azası lürk"yedekl b"luınum banka vasıtasiyle teahhütlerini ifaya 
aa\ret edecektir. Bundan ıonr11. da bankaya aza kaydi b f:'ıya· 

caktır. Mem'eketlmh:dekl mühim bankalar büyük, Cühurlyet 
merkez bankasına büyük mikyasla ı.ıira 1< etmek edir er. 

Yük.ek Tahsil Genç iği, Türk mJle ·ne hitaben atideki 
beyannameyi ne§retmi~tir: 

uMenemende çıkan •on irtica hadisesi münasehetile 
biz Türk miıletinin genç evlatları derin heyecan ve asabi
yet içinde bu hareketi nefret ve lanet e karşılarız. 

Cümhuriyet taarruz etmek ve Türk heyell içtimatyesi• 
nln terakki ve tekamülüne set çekmek istlyenlerln hare• 
ketleri daima bir kaya gibi metanetle yi.ikselecek ~lan 
Türk gençliği önünde huaranla eriyecektir. • Bu meş'um hadisenin vukuunda Ticdanlarmın seslerini 
ıuıduraı lar bilmelidirler ki bu ııxıemleketin içinde ıuurilr, 
vlcdantle, mantıkile hareket eden bir gençlik ve ilim küt· 
lesi vardır. Bugü~ Darülfünun U'eydanında tertip ettiği· 

mtz miting ile bunu büyük Türk mille ine ilan ediyoruz. 
Türk genç.iğ'ne emanet edlen Cüm uriyeti her zaman 

büyük bi· azim ve imanla yaşatacağız. Muhtaç olduğumuz 
kudret Tü:kün damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

(Türk Yüksek Tah•il G<"nçllğl ) 
:ımrımıı:ııır=cıı:ı=:s:ıa111Dıs:::ıırı:~=m~~--1-!1ı::ıc;ı;;mı= ... _._L 

Ed rne gençıeri Menemen hadisesi müna· 
sebeti1e cuma vünü içtima yapacaklar 

Edirne, 31 (A· A.) - 1\1-;ne· har ve ez'z cühedanın ruhunu 
men irticı;ı.ından vefkalade takdis etmek üzere cuma gü· 

nıü•ce' sir ve mi:tı;heyy!ç olan nü için Türk oc ğı.nda muez· ı 
Edirne gençliği ve h11lkı ha· zam bir ihtifal huırl ınak· 
ıdi•eden mütevellit gayzinl iz· tadır. 

1 
. • r 

lzvestiya p:azrlf?sı i 
F ransızJar şiddeHe hii- ; 

cum ediyorlar ı 
Mo,kova, 31 (A.A) - Noel J 

münasebeti~e Benercb'in ıilah
lanma lehinde ne;rett' ği ma• 
ka!eyi mevzuu bahseden İzves· 
tıya gazetesi d'yor ki: Bu 
makale Fransanın evvela.em· 
niyet ronra terki tes iba t olan 
tezinin yeni bir teztıhürüdür. 
Bilhaua gelecek terki tes'ihat 
konferansı riyasetine tavin edl· 
leceğl rivayatlerl devran ettiği 
bir zamanea Benrch'in bu 
makalesi mühim bir ehemmi· 
yet keıpetmektedir. 

Bu makale, bazı devletler 
grupunu terki teslihat kon'e
ranoını gayesi her halde terki 
teslihattan baıka bir ~ey olan 
bir .konferans haline gctırmek 
istediklerini ispat eder. İzves· 
tiya gazetesi, konferans reisi· 
nin daba şimdiden tayini 
ha kındakl teş< bbtialere karşı 
hayret ;zhar ederek si'ahlann 
tezyıdine taraftar '°lan bir ada
mın •ilahların tah · di ko fe· 
ransı rly setine gı:tiri.lemlye· 

ceğlnt beyan etm ktedir. l 

Halaskar bir 
kanun! 

1 İsmet Paşa şid
detin aleyhinde 

(B şmakaleden mabat) 
Cü huriyetin vaziyetini lhtl· 
lii.llııtle ,-e takiplerle mali 
gösterici inkılii.bi tecıbirleri bu· 
gün icabey:eyemez. Türk cüm
huriyea beş sene evvdki va· 
zlyetin<len çok yükuk bir 
mevkJe yükse;miştlr. Beynelmi· 
lel münasebetlerimiz inkişaf ve 
Avrupa devletleri zümrelerlnde 
mevki m:z tebel:ür e.m!§.ir. 
Bu sebepledir ki her fevkalade
liğe kar~ı hükümetimiz:n ala· 
alacağı idari ve adli tc dbirler 
her halde en esri ve medeni 
bir şekil iktisapeylemelldir. Böy· 
le o duğu içindir ki, faciaların 

tetkik ve temyizinin divanı 
harplere tevdiinde büyük bir 
isabet vardır. 

Türk ordusunun bil giinkü 
komanda heyeti aliyes!, yalnız 

Türk lar.h'nde .değil, bütün 
dünya tarihlerinde satveti me· 
deniye ve terbiyei f:kriyeıi[,, 
çoktan temeyyüz etmiştir. O· 
nun vatani, medeni, vicdani, 
kanuni bütün mevcudiyetinden 
kainat enıin olmuştur. 

Türk zı.biti, \icdanının 

ve kanunun amrinden gayri 
be§eri bil" tesire tabi olamaz 
So-ı inkıleplarm istihale devir· 
Jeti memleket.m zde az çok 
bazı şua batı ide riyemizl manen 
aarsmııtır. Fakat mukaddes 
ordu asla ! Min tarafiilah, o 
ruh l:ü.ün azarr.eti1e, sessiz 
yuruyor. O Cümhuriyetın 
ye&ane ıılrahıbanı -0lduğunu 
i&I: ati eaeuk mevkie çoktan 
ir ika ey emi tir. Zaten lu 
kuvvettir ki Cümhuri}etimize 
Avnpa zümrei "üvehyesinde 
tarihin görmediği bir evkü 
vermiıtir. 

T urk milletinin l:oyle fev· 
kalade gün:e.inde rnn Eözü 
ada!et ve te.d;p miza •nı, yi· 
ne \;u kuvvete tevdi eylemek 
kadar bir isabet ta•a~v r edi· 
lem ez. 

Hula a bu tedbiri fevkala· 
de de nzuh i'.e irabet vardır. 
Z ra Tıirk zab·tinin vereceği 
hükme, hem Türk rri •• eti vic· 
ı:;anen ~m:ndir, hem bütün 
A' rupd Hükumetin tedbiri 
le.eri ve sya· isi bur da le· 
keınmül etlikle.ı sonra az gün· 
de memlEkelte asayi~ ve sa· 
)ahın tebellür e:miş bu:una· 
cağ.ne dünya emindi . 

f,.kat i ~ oncla.n sonrasında· 
d:r. Ani k mal vesa' ah•, o: dan 
ronrıı beklemek hakkımız ına ı 
dur. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
edilmesi kararlaştınlmışbr. 

idare!- örfiye Teşkfliitı esa· 
siye kanununun 62 inci mad· 
desi mucibince ve.c bir ay müd
detle iliin edilmitllr. Lüzumu 
görü'.düğü takdirde müddet 
temdit • dilecektlr. 

Man'sa ve Menemen hu
dntları dahilinde fevkalade sa· 
lah"yet'er~e bir askeri kuman· 
dan bulundurulmasına, Man~sa 
ve menemen kazaları için bir 
Divanıharp teşkiline de karar 
verilm"ştlr. 

Bu kumandanlığa çok kıy- · 
metli Paıalarımızdan Fahred· 
din, divanı harp reıs'iğlne de 
kolordu kumandanlarından 
Mustafa paıalar tayin edilmit· 
lerdir. 

idare! örf"ye ilanı kara· 
rı yarın e ·sıe rriüz•kere 
edilenk kabul edilecektir. 

İ arei örfiye mıntaka na 
sansör vazedilecek mektup, 
tdgraf ve sa're sansörden 
geçecektir. Şeyehatler müsa· 
1<deye tabi olacı.ğı g'bi halkın 
hariçte bulımac;ığı r aller de 
tesbit Edilecı;ktir. 

Ankara 31 (Y ann)
~ arın ict:ma edecek 
olan Büyük millet mec
lisi müzakeratı çok heye
canlı 01 acaktır. Hararetli 
ve müfrit mebuslardan 
b"r çokları irtica hakkın
da uzun uzadıya söz söy
liyeceklerd' r. Bura fırka 
mahafilinde rnevsu& bir 
menbada aldığımha"Qe
re göre, ismet Paşanın 
şiddete kat'iyye:ı aleyhtar 
olduğu ve istik al mah-
kemeleri in teşl<ili f k
rinde o~madıgı an a~ı.
maktadır. 

* l'r!enemende büyii.k 
bir ihtifal yapılac..ık 

İzmir, 31 ( A.A.) - Kır 
Sanınin ikind günü A,.k 
da topianacak olan rpor kong· 
resine -işl"rak JÇ!D ~hri&niz 
•por te.k . alı n"mına b 'r he· 
yet Ankaraya gilml~tlr. lnkı· 
!ahın az"z ş hidi Kublay B y 
lç·n K. Sanin·n ik:nci Cuma 
[Ü.ıü l\ enemenc'e muazzam 
b:r ihtifal y~pıl2ç .. k'ır. Şeh· 
rim!z Türk ccağı yapı"acak 

ihtifal tertiba•i'o .hararetli bir 
ıurette mrşgul o'maktadır. 

Mü'.hakat!an ve civar vi"ayet• 
)erden de iştirak ed.Iecekt'r. 

Manisa ve Balıkesir mu· 
allımleıi cle geleceklerdir.EÜ· 
tün ger.ç .. k inkılap şehitleri· 
nin mezarı baıında inkılabı 

korumağa Ezmettiğini, bu 
, uğurua kanını akıtrr.al<tan 

B rdan ı e•'ye c!.; gEnÇ 
girdi. Pal ol rı arka nnda, 
şapkaları l: .aru:.da ıdı.: 

Eldivenler ni bile -çıkarma· 
mışlardı. O kıyafetle dama 
başladı!ar. N ~ eleri rahatsız· 
l•k verecek kadc.r fazla idi. 

Bir aralık lirin n ceb n• 
den bir ça al dü,tü. Bunu 
kahkahalar t k p etti. 

Sade bu kadar mı ya?! 
Bir kaş· k, b r bıç k, iki l z· 
luk. Elın! lı r cel:ine soko ta 

yeni bir marifet köst.eriyordu. 
- Bitti mı? dedıler. En 

son o~arak Lıl.k bir nmpül 
çıkardı. 

Garson bu dört kahrama
nın ıstediklerlni getirmişt!. Ma· 
sanın üstüne bıraktı, giderken 
de şöy!e mırı dandı: 

- Dört ba, dak, bir ıiıe, 
iki slgara tiı.hlası teslim ol· 
madan sizi b rakmam. 

Gençler gitti, e yaları ta· 
ıııam b.ıraktı'ar. Fakat yanla
rındaki .masadan bir tabla da 

raber. 

* Kle;ıto mani,ne güzel maze-
ret Yakalıklı, kravatı çalarsa 
hırsızlık, yerini hastalığa bua
kıyor. 

Serıerl bir ıey aşırsa Hırsız 
damgasını a'nında buluyor. 

K~zara "Klepto u.ani" yt 

ağzına a'sa, en hü}ük günahı 
itleniş kadar nefret kazanır. 

BCırhanettin Ali 

Bir dacet 
Evve'ki hafta tehi ed lmlf 

olan mllii Türk talebe bırliğl 
l·ongresi "2-1-930 Cuma günü 
saat 14 de Türk ocağında lçt 
ma edecektir. 

M. T. Talebe "r1 iğl 

eti 

cd en lü}ukmuva f .. kı}et· 
ler kazanmış hırinci sın f 

' 

st kı rt sl erden 
• , A R L E S B O Y E R'i l SİMONE CERDAN, 

J·M GERAI D 
. MAURICE LAGREl R ve 

{Opera Couı oue e Paris d n 
M .. tmazel NiNl ROUSS L 

ı:e b., alıer temsil etti"i 
OPERADA Y .r1.NGI.'I 

!em men Fra .. •ızca 
fi:minde takd"m eder. 

Fti;=<""=: 

sCz Ü 

Bedavacı:ar şahı\_ 
G~orges mıllton 

Yeni senem- as beti e 
tün d stlarına arzı lch.riki.ıt 
e er. 

G or .a 

Şayanı hayrettir. Türk ta· 
rihiııi baştan ba~a tetk k Ed::· 
Lm. Güreceğiz ki bütün fol.ii.· 
ket tar h'erimizde, siyui ve 
ıderi ziimrelerln hata11.ını, za• 
valiı Türk askeri kanı ile 
öı:kıniş, o felaketin va•ana 
açt.ğı yaraları Lep uırmışl-r. 
Son Anadolu harekatı mi.il· 
yes', hep bu tar.hi mukad· 
deratın bir muazzam ı;serl 
değil mid:r? 

Şu tarhi mükadderata 

, asla geri duramıyaceğ nı bir il I 
1 kere daha haykıracaktır. 

.Ş<ohrimizceki bütün esnaf Ce· 1 

mi yelleri ele ihtıf a e iştirak 
iç'n hazırla m ktadır. 

GLORYA Eİ!'IEMAfl 
J~aret~en makıadım:z İnkılap 
ve Cümhur:yet ev adı iç'n lir 
hissel ~bret ay·rmakdır. Ma
zinin pürüz'ü ve karanlık 
lz'erinl görebılmeliylz. Şanlı 

ordumuzun ve onun alinejıt 
kumandanlarının samimi Ea· 
yü gt.yret.nden, onların 
ciddiyet ve vazife ~kından 
ilhamlar ma1 ıyız. Eü~ün 
ıuabatı lde.rtyeın'.z erkan v~ 
ıığarı bu nurdan fey•z al• 
malı hadbinJ;ğe ~ahıi ihtira.. ı 
!ara biraz galebe ~debi,me· 
liyiz. Burada memleketi, bi
raz da mi 'eli, cldden ve 
vicdanen dü1ünmellyiz. Cüm· 
huryetl kcrPma 1 ıuı n •, 
işle o zaman "Cümlwr'vetl 
ilan kanunu~ o1ur. ht<' o 
zaman tar"he kıır .. an bu ka
nun da "Halaıkar bir ka• 

Menemen, 31 ( Yarın ) -
Hadl•e münaıebetile Ad'iye 
tarhfıMan yq>tlan tahk'.kat 
ilerlemektedir. İfadesi alınan· 
lar ara•ında vak'a günü: 

- Bu adam'ar galiba 
mehdidirler, kendledne galıba 
kurşun işlem yor, demiş on· 
lar da vard r. Bunlar safdil 
insanlar mıdır, yok~a bu- sôzlerl 
hususi bir mak atla mı !Öv· 
lemitlerdlr, telk•k edilmek· 
ted"r. 

Me emen, 31 { Yarın) -
Maalesef had se esnasınd'l 
vazifesi yapmıyan!arın ver· 
dikleri tee~sür karşısında l\"c· 
nemenli!eri te•el'i edecek b r 

o 

3 l\.l.111 ııu,ani ( 
nıı ıı ,J · ııı 

•l'ı cel 1 ,r 
rin ıcn 

SOl'J 1İNNİ 
n1Uil2Z '11 l''t < 1 < d 

1 k 'ıın eı .\t r. 

J an A ge o 
ve 

Del y 
fr. nı.ı c 

H. VJ J 6'u .. e. la' 
nokta vardır: Haydutlara el j Muhterem m ı:{erl er 
çırpan veya ip Yerenler, Me- 1 Iannı ı yeni ıenel ,; i 
nemenli değildirler, ırkan ya• 

. j bancıdırlar. 
nun,. olacaktır. 

Maruf 
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t· 
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1 Ecnebi meml-ek-etlerde [ 1 D -Memlekette D . 1Doı.i.rırr5'4! ~ 
Asilerin marifeti --- ---

1 

Sebepsiz cinayet ~ 
80 ölü 40 yaralı var Izmir rıhtım şirketi de Bir hizmetçi yüzünden ş· ı· . . d 
ıi!e;~:!~~~:ı:~ ~~~~·>tahr~; satın alınacak 1 ka.!!!!kld~i~ür~!"m~~~~.ın~el~t~- ış 1 cına yetı a vası 

ran kömü rcü H ·san ef,,.ndinin hizmet.. B • k h • _J 
neticesinde r.l\yJarılan ç.kan çisi Kadrlıe llaıezitte oturan llurıalı ır gece ozanın mey anesınae 
bir trenin baiı olduğu kaza B 1 1 ç• 1 Afi beıln evine bir kaç gün evvel kaç-

80 kifnln ö!ümüne ve .ıo ki- u şirket güze zmirimizi ın e mışttvvelkl gece rakı içerek sarhoş Abdullahı öldüren Timarhane 
b 

• olan kömıircil 11asan efendi Afi beyın t inin yaralanmasına rebebiyet et yo m 1 k t im'• vi k r k' l h .k d. ? enz l f uş ::ıra~al\.'çr:zai~leg\a;r~~ış°Ka~~:;~~~ ŞOtÖrii va avı nası ı QVe e fVOr. verilmiftlr. s~yyahların bir istemlttlr. 'J .., .., 
çcğu kaza dolayuile çıkan fzmlr, 31 (Yarın) - lzmlr tramvaylarının elektriklenmesi Ali beyle klimilrcü Hasan er. arasındr M k 1 k d • k d • • • · ı d • • 
a!e§te diri diri yanmışlardır. nhtım tirketinin mem!eketln meselesinde bu meR!eki inat ve ~:v:~m~;t~r~mıştr. Hasan bllAhara evi- a t u e n 1 en 1 n 1 .mı o u r m u Ş "" 
~aki!er, treni ıoymuşlar ve hayali ltlerinde takip ettiği ısrarlarla takip etmiı ve Be- Fakat Ali bey ve oğlu Şirketi hay-

yolun. ne kadar menfi olduğu led yenin tekliflerini kabul ·iye kaptanlarınl'an Kemal, mekttpfl fidye! necat elde etmek üzere Ihsan beı lere anlatmış ve hep birden 
~O volcuyu alıp götürmüılerdir. malümdur, hemen hiç bir iktı• etnıemistir. ~:,•,~ı;;,~.t~;~ne giderek kavga yeniden 

J • - i h" d · kt Hatta lzmlr ıehrlnl ecne• ' 6 B k k an ve umran a ıae yo ur Esasen sarhot olan kömürcü Ha-
an a apanmIŞ ki 1 mir rıhtımı ile alakadar bilere bir Çin tehri gibi gö.. sanla arkadafı Mustafa evden dışarı 

Jack•on, 31 _ ( A. ) _ t k k d t k' t çıkmışlar Ali beyi sol bli>;riınden a0ır • olunca akim veya noksan erme ma sa ını a ıp e • surette yaralamışlardır. 
Mevduatlarının yekünu bir k · mektedlr. Yokıa bu hususta Bab• 1 ·nnın yaralandı"ını gören 

aımasın. Kemal ve l ısan beyler de M· staf•yı ve 
milyon 750 bin fngil:z lirasına Tarife mes'elelerlnde gayet bu kadar lorar etmezdi! Haıanı aı:;ır surette ıaral mışlardır. 

D .. ti h ı d 1 Hasan derhal ölmüştür. Mahal'I ballğ olan Misisipl eyaletinde kıskanç ve tamahkar olan un sure usus ye e e • hAdlseı e )'eti şen memur ar mec uh 
kain 6 banka be gün kapıları· rıhtım tirketl ihracat eıvamı· de ettiğim bir haber bütün :.~~~t~!/~~/11 beyi hastahaneye kal-
nı kapam ıtır. zın yükaek olan maliyet flat· lzmlrl ıevindlrecek tekildedlr. z bıta maktul Huanın cenaze. 

lannda belli batlı bir amil Çünkü hükümet tarafından •ini muayene ettirmiş ve aldıi;ı ı ara· 30 m'lyon icredi nın teslrile öldüğü teıblt edilmlş'.lr. 
teıkil eder; bu hususta müte- mübayaasına karar verilmlı· Milddelumunılllk tahkikata baf-

Nev" York, 31 (A.A.) addıt teıebbüslere karıı da Ur. Rıhtım tramyayları iti de lamıştır. 
Mekıikodan bı'ldirildiğine gö· h k k d b"t k 1 b Bakkalın başına g 9Jen zerre kadar üınünlyet ve pe ya ın a 1 ece 0 an u sıııvrlkapıda Akarc>da Osküplli 
re Meksika parasının lstil.r .ı- fedakaı !ık göıtermem ıtır. mübayaa !tinden sonraya bakkal cemal efendinin dükklnıne dün 
rını temin etmesi maksadile Son zamanlarda da, Rıhtım bırakılmııtır. gece hırsız girmiş, ISO paket sigara 

150 kilo makarna, 30 okka pirinç, 20 
Nev Y orktakl nasyonal Sit y * lf uta çıkolata, ı2 klio )'&ğ, 10 okka 
bank, Meksika hu"ku· metı·ne 1. d b" k f ·stırma, 2 tekerlek reynlr velhasıl • r aş • d ikkAnın mevcudunu çalmıştır. 
30 milyon Pezelik b•.r kredi zmJr e l aCJaSJ Bakkal Cemsı efendi dükkanını 

ı ~ çtı"'ı 7aman mallarının klmllen ç:a .. 
açmıttır. zmlr, 31 (Yarın) - Dan Aliyeyi (Gazi) den ayıracağını Jındığını görerek polis merkezJne ıı-
Hindistan konferansı gece Koklucada tüyler ürper· ve Bahattine verecnğlnl söy· kl)'et etmiştir. 

tici bir aile faciaaı olmuıtur. liyor. Dünkü yanaın 
Londra, 31 (A.A.) - Hin• D ğ f G Şthremin'nde Taş mektep ıoka. 

d Hadisenin tafailatı en katı 1 er tara tan azı ise ğında kAtın Huan efendinin .. ·inden 
latan konferansı bügünkü ka:pleri titretecek mahiyettedir. zevceli Aliye Hanıma müte- 'ün saat (11) de ıengın çıkmış, atet 

f .. tlmalnda Şimali garbi civa· birdenbire tevessü ederek, Hııan elen-
.. Gaffar oğlu namında Da· madiyen mektuplar gönderi· dinin evi kAmllen yanmışt.r. 
nndakl Afrlditler ve diğer bir ğııtanlı kırk beı yatlarında yor, yalvarıyor. Çocuklarını itfaiye mahalline yıtıılnce)'e ka-

.. ar rüzkArın tldc'et~ndtn ~·ttng·n HP-
takım kabail ile meskün ha· bir ıahıs Berııamada Paıa ha- alarak aile yuva11na avdetin! •an efendinin evinin ittisJlin(ekl 
valiye verilecek ıekli idare d k h I ki h istiyor. Lakin bunlara kulak raşlt ve Nazif efen(flerln evleri de 

nın a a veci i e ayatını kıs!T'en yandıi:ı halde güç halle ıılln-
ile meığul olmuıtur. Konfe· kazanıyordu. Bu adamın yirmi veren o'muyor. Çünkü kadın ürüimü;tlr. 
ranatakl Hintli kadın murah· beı ya•ında g~nç ve güze!ce Be.hallin efendiyi çı'.dıra11ya At şin ne ıuret'e çıktı/fı •abıtıca • tahkik edllmej(e batlanılmıştır. 
haslar Hint kadınları ve er· Aliye hanım isminde bir ka· seviyor. Baıka bir ıey düıün- l'<i yankesicilik 
kekleri arasında tam bir n:Ü· nsı \ardı. On senedenberl evli müyor. Ne koca11 ne de ÇO• t - Emin~nünden tramvaya binen 

k d 1 bulunuyorlar. Biri ıek!z dig"er- cukları bu vaziyet karıııında milt<kalt Kasım efend'nln ceb!n~en yan-
oavat teslal ve a ın arın in· - ı eskiler paralarfle nüfus kl~ıdını •al-

ı b bl • d ı ona gorünmüyor. D , 
tıhabata ittiraklerlnin lüzumu eri eı ve r yaı ar n a o· ıııarcır. 

k Ü t ki Facıa bae.!tyor 2 - E'eyo~ıun '• KorlelT'an ma~a-tızerinde ısrar eylt mlılerdir. ma üzere ç e çocu arı -ı ,asından çıkan Melahat hanımın cobln-
bu'unuyo·du. Bir yaıındakl Zavallı bedbaht koca mu· en açık göz Lir ıankeskl 30 lirasını Şinayder kopası _·a--rr,.."_ı•_t·_r . ....,........,.._....,.... ___ _ memededir. habere ile iti halledemiyeceğin 

müsabakası çekerek kAJbinin Üstüne at€1 

ı Aliye Hanım kardetine anlayınca kalkup Koklucaya etmek ıuretile intihara terb· 
Londra 31 (A.A) - alyan gel:yor geliyor. Karıaını tekrar Ber· büs ediyor. Silah ıes'nl işiten 

tayyareciler kulübü Ş nayder Aliye Hanım çocuklarını gamaya götürmek istiyor. komıular keyfiyeti jandarma· 
kupaaı için 1931 de vuku bula- alarak ziyaret maksadile son Aliye hanım kocasını ekti ya ihbar ediyorlar. imdadı 
cak müsabakaya ltti~ak ede- • ~ ay evvel Koklucada bira· bir ıuratla ve hakaretle karıı· sıhhi otomobili celbo!unarak 

"l ı bildi ı Eld lıyor. Yüzüne kar•ı bag"ırı•·or: za ali d m mlek t has ce,. n rmtıt r. e " 1 1 yağcı Derviı efendinin • v ı a am e e • 
"Artık ıenl sevmiyorum. İ;te· t h ı k ld ı Y ası mühim nlahat ve tekamü 1a a nezdlne geliyor. Arada b raz- a aneı.ne a ırı.ıyor. ar 
miyorum.n diyor. ~ol memesinin üzerindedir. binaen Şinayder kcpesı mü· da kocasile geçimsizlik batla· 

aabakası hususi bir ehemmi· mıı olacak ki bir daha Ber· Gsoe olunca Kur,un bir taraftan glrmlt 
arkasından çıkmııtır. 

yeti haiz olacaktır. gamaya dönmek iatemiyor ve Akıam olunca, etraf kara- Namusunu temi lemek l"in 

50 ktul • 1 kardeıine mütemadiyen ko- rınca Aliye ile Bahaetlin kaç- -.. 
ma vermış er casından tiki.yet ediyor· mağa karar veriyorlar. Nete- Bu sabah memıeketh11stane· 

Rangoon, 30 (A.A.) Aşk macerası kim dün akıam bu ka:psiz ıinde bu alıs'z aile reisin z·yaret 
Yerli kıtaat asilere kartı bir kadın memedeki yavrusunu ve ettik. Yaralı hadiseyi yuka· 
harp açmıtlar ve onlara 50 Bu Hrada Aliye Hanım diğer çocuklarını ve kocaaını rıda kaydettiğimiz gibi anlat· 

aynı köyde mukim otuz ya.,. ğl k d · t' k' kadar maktul ve yaralı. ver· evde bırakıp aııkı ı:e birlikte mıı ve a ayara em:ı ır 1 : 
larında Bahattin Efendi ile • Namunuzca yaıamaktan· 

dirmitlerdir, alaka peyda ediyor. Bir aılr. kaçıyor. Bir yatındaki yavru· sa ölmek elbette eyidir. f.te 
100 b• f ·ı • ı cuk meme latlyerek feryat 

ın ı orın .zarar maceraaı baılıyor. ediyor. ben de namusu lekelenmit 
Lahey 30 (A.A.) - Me· Aliye ve Bahattin dalma Diğer çocuklar anne anne, bir adam sıfatile ölmeğe ka· 

rapi volkanı indifa netlceıln· bulutuyorlar, heziycrlar, eğle· diye bağırıyorlar. Gazi rar verdim. Ne yapayım ki 
de vukua gelen hasarın nlyorlar. Bu aık macerasına bu acıklı manzara karımnda ölmedim. Fakat ölmek iıtiyo-
100000 filorina baliğ olduğu kadının kardeıi Dervlı efendi hakim olamıyor ne yapaca· rum ö' mek,, zabıta tahkikata 
tahmin edilmektedir. de müsamaha ediyor. Hatta fını ıaı:r:yor ve tabancasını devam ediyor. 

• 
. HAUDE fYUJR.Cr. 

odamda mürekkep lekeli eıkl 
balının üzerine yarı uzanıpta 
kartılıklı çene çalarken nasıl 
konuıuyoraam bu güzelim mek· 
tııplarda da aynen öyle saç· 
malıyoıum... Söyle bakayım 

bunları ne diye Ahmet Beye 
ıöılerlyoraun ve o, ne diye 
beğenmiyor? .• 

Çocuğun canı mutlaka alay 
etmek latedl; sen. de • Ah be
nim küçük kanaryam! .• lna• 
nıvirdın ve heman kallı:ıp 
bana yazdın, değilmı? 

Sana pek öfkeliyim buglln. 
Mülılm, pek mühim bir hava· 
4la vardı amma inadıma yaz.
mıylcajım-

Belkıs 

ı Yarın) 111 Tefrikası : 18 

1Eylül192* 
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Yazmıyacajtım, dedim amma, 

nafile, dayanamıyacafım. Din
le bak, evvelki gün ne oldu: 

Akıam üstü idi; Fuat evde 
yoktu, Cemile bizde idi. 
Kapı çalındı. Biz Fuat zannet• 
tık. Fakat yarım dakika geç· 
den dadım, romatizmalı diz
lerinden umulmaz bir ıüratle 
merdivenleri atlıyarak geldi, 
bir kartvizit uzattı: 

Raik Şe11ket 

Emel mecmuası 
muharrirlerinden 
Mecmuada MMüıahirle mü• 

llkat" laruu pek tatlı bir 

kalemle yazan muhal'l'irl ta· 
bil derhal tanıdım. Fakat o 
burada, Edirnede ve benim 
evimde ne arıyordu? ... Dadım 
heycan1a izahat veriyordu: 

- Bir genç bey ... Tüysüz 
tüuüz bir delikanlı... Seni 
görecekmlı... Aıağıda bekli· 
yor... Senin adını verdi ••• 
taıırdım ... 

Yüreltlm çarpmağa bal" 
bdı. Ben de dadım ırtol ıa· 
ıırdı~. Taılıktan baıka yerde 
olamayacağını bildiğim hıı.lde 

ırene ıaıkınlıkla sordum: 
- Nerede bekliyor, dadı? 
- Taılıkta yavrum, kapı· 

nın önünde. iskemle verdim 
amma oturmadı. 

Bu, geçen gün Himaye!· 
etfa menfaatine Türk ocağın
da verdiğim konserin netlceıl 
olmalıydı. Fuadin o zaman 
ma:uuız bulduğum itirazları· 

na, densi&lilr.lerlne tfmdl öyle 

hak veriyordum ki... O, her· 
halde bu teylerl hesap edl· 
yordu ... Bana gelince, Ahmet 

Senih bey tereflne verilen 
konserde ben kefeni yırttım; 

• böyle derler, defi! mi?· O 
gün, hatırlarsın ya, heyecan· 
dan ölecek halde idim; on· 
dan ıonra iki üç konserde 

bulundum; hepsi de bana çolr. 
alelade geldi, zerre kadar 
tereddüt, korku, heycan ... 
hiç, hiç bir ıey duymadım. 

Zaten arada bir kaç parça 
çalıp hemen bana hazırlanan 
otomobile atlıyarak eve dö
nüyordum. Yalnız bu aristok
ratça dönüı, Fuatle ikimizin 
hoıumuza g:diyordu. Sonra 
bir kaç giin: • Falan ıöyle 

demlı, falan ıöyle ıöylcmlı." 
diye Fuadin öfkeli söyleniı· 
lerinl dinliyordum; hepsi bu 
kadar. 

Fakat abadı... Ah yarab-

Şiılide Koza gazinosunda 
Siirtli Abdullah isminde birini 
öldüren Emrazı dahiliye has· 
tahanesi §oförü Ahmet ef. nin 
muhakemesine dün baılandı. 

Şahit 0
1arak Suat, Ange· 

ilki ve Koço isimlerindeki 
kadınlarla Reııt ve Remzi 
Efendiler dinlendiler. 

Bualar, Ahmetle Abdulla· 
hın gazino içinde havga ed'p 
dıtarı çıktıklarını, fakat vu· 
rurken görmediklerini söyle
dfer. 

Katil Ahmet vak'yı ıöylece 
anlattı : 

- " O gece benim dost 
gecemdi. yanımda dostum 
Kıça da vardı. Abdullah 
sabıkalı bir adamdı. Bana 
çcrkes havasıoynamamı söyle
di. Ben de kalkıp oynadım. 

* Katil Battal 
Adam öldüren bu şeri

rin idamı isteniyor 
Geçenlerde Çenberlitatta 

bir cinayet olmuı ve Battal 
isminde bir adam, bir kadı· 
nın odasına tarruz ederek 
kaçtığı sırada kendini tutmak 
lstiyen Hüsnü isminde birini 
t\\banca kurıunlle öldürmüı· 
tü. Dün bu katilin ıon mu· 
hakemesl yapıldı. 

Müddeiumumi B. lddl· 
asını ıerderek katil Battalın 

idam cezaıına temaı eden 
madde ile miicrlmlyetlnl iste· 
mlıtir. Heyeti hakime müda· 
faa ve kararın tefhimi için 
muhakemeyi 7 kanunuıanl
ye talik etmiıt 1r. 

Bir kavga çıkmaması lç'n 
gazinodan dı§arı çıkmııtım ki 
arkamdan Abdul ah geldi. 
Bana kafa tuttu üzerime 
yil·üdü. 

Ben de kollarından tutup 
silkeledim, yere düıtü, ~urul· 
rnuı 1 anlatılan kendi bıça~ 
kendisine batmıı olacak .••• 

Mahkeme, ıon 03.hitlerl 
dlrılemeıl için muhakem, )'I 
11 Şubata talik etm·ıur. 

Tayfa Mustafanın 
sabıkaları 

Sirkecide dalgıç İsmalll 
öldüren tayfa Muıtafanın 
müddeiumumilikçe mücrimi.
yeti lstenm·ıtır. Katilin sabıka 
iıtllamı ve ondan ıonra hak
kında bir karar verllmeıl için 
muhakeme 24 kanunusaııly• 
talik olunmuıtur. 

* . 
Köçeği ö1düren 

Muhakeme neticesinde 

mücr'.m'.yeti istendi 
Bundan bir müddet evvel 

Karagümrüte bir düğün esna
sında küçük Ahmed! ö'dürea 
Osman ismindeki ııencln mu
hakemesi dün Ağırccza mab
kemeıinde intaç olunmuıtur. 

Müdde:umumi iddiasını 

ıerdederek Oımanın kasden 
katil cürmünden mücrlmlyetlıı 
lstemlt 21 yatını ikual etme
mesinin de nazarı dikkate 
alınma11nı beyan etmiıtlr. 

Mahkeme, cezaya tesir 
edecek olan yaı meselesinin 
halli lç'n nüfustan lstlllma 
karar vererek muhakemeyi 
talik etmiıtır. 

MURNAU'un ıaheserl, JEANNETTE GA YNoR'un temaill 

4 ŞEYTAN 
senenin en mühiç ve en feci sinema eserlerinin en güzeli 

, Şehzade Başında ---·-----,1'1 
HİLAL SİNEMASINDA 

Önümüzdeki Pazar gününden itibaren 

Maurice Chevalıer ta he· 
ıerl PARİSLi ~ABKICI 

söz'.ü, ıesli ve ıarkılı m~zzam filminin lraeslne baılanıyor. 

~::::~e':~ H AROL O llOY O' un t~~ke~~:ı AT [ Ş Gi Bi 

bi •.• Ne yapacaktım? •• Ne ya· 
pacaktım?.. Kalbim boğazı· 
ma tıkanıyor gibiydi. Şimdiye 
kadar gazeteler hakkımda 
ufak tefek ıeyler yazmıılardı; 
hatti. Senih bey ıereflne ve· 
rllen konserden sonra kıy· 

metli bir münekkidin mühim 
bir makalesi de çıkmııtı; ne 
kadar ıevlnmlıtık o zaman, 
değil mi? •• Amma böyle bir 
mü!akat talebi!... Hay kör 
ıeytan... Nereden de akıl· 

!arına ııeldil Hem benim gibi 
hiç erir.ekle konuımıyan, ce· 
mlyet hayatından dalma 
uzak yatayan, kocasının en 
yakın arkadaılarına bile gö· 
rünmlyen mahcup ve muh· 
terlı bir aile kadınından 
böyle bir mülakat latemeğe 

nasıl cesaret ettiler?... Ah 
b.ı atak ırençlerl... Ellerimi 
uğutturuyorum; ne yapmak 
li.&ım ıreldlğlnl bilemiyordum: 

Kabul etmesem acaba 
ayıp olur mu?... dedim. Ce
mile: 

A!... diye haykırdı. 
Ayıp ta söz mü ayol? Pek 
büyük• nuaketalzlik... Daha 
doğrusu, affedersin amma, t..r• 
blyesizlik olur! Adamı kar.:• 
dan koğmak! 

- Sahi! •.• 
Dedim. Ömrümde Fuade 

bu kadar muhtaç olduium 
bir dakika daha ııeçmemi,tlr. 
O yanımda olıaydı... Fakat 
lıte yoktu. Ve mlıaflr, • rneı· 
huı· Emel mecmuuının meı· 
hur ve kıymt:llı muharriri • 
kırık malta dö~ell çıplıık va 
loı taılıkta bekliyordu! Burr 
dan öteıinl düıünemedim: 

- Cemil, bab.,m bahçede 
olacak, koı haber ver... Sen 
de, dadı, o beyi rnı•aflr oda• 
ıma al, bir de kahve pltlr, 

(D•ııamı var) 
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Voleybol maçları 

Bugiin ba!Jlıyacaktır · 
Geçen ha~ telHr ecltlen 

Vo?cylol l.k maç:.-an ltug~ 
baılamakte.dır. 

M1isabakalar, ba .... m 
011 albcJa Be1oflwnda. Ga:ıat .. 
ıaray 1'ulübim'fe ,.zplacakUır,. 

Den alrfNR ıeç ftkte 
kadar YC>feybol fJlıerfıııle' H 1:a 
ımmeten haka11 A elitin he
yetfuin tftfpıt ~P• acak _... 
la bakalar n hangi takAD!ann 
araamda olaeatmıa .bir naılıl 
.tebliğini alaml!Cık. 

Bizim bildi lmize söre, lik 
'lbaçlarllMA ilk haftu aa Kur
tul · • -Anadof u, Hilal- Beykoz, 
Vefa· B~ lc'taf maçları tesa· 
eüf etmekledir. 

Bu Ve"Sile ile alakadar 
'eyetfn nazan dlkltatinf c-eH:re
deriz. Reıml .. ah ·yette ya· 
pılacak voleybol müaabaka~rı 
için Futbol heyetinin yaptığı 

aibi ldr lld ak..- e-.velindea 
alakadarlar nefr vasıtalarını 
retmen habenlar etmelidirler. 

it S. K lzmire d6nrl0 

Midill"de "Arlı,, Yunan ta:• 
Jiım ya muvl ffak'yetll bir 
!!ilaç yapan İzm"rin Karııyaka 

Spcw ,.Kulilhi hal::•~mlan İz· 
mire avdet etmit'•d•r. 

Yuna• ukımvıın bmrrli
lere tell]rafı 

Mıdılliı»n Arlı takımı,K.S.K 
futbolcu 1 arının ziyareti do
layıslyle lzmlr ınakamat na ıu 
,ayan• dikkat telgra.fı ıooder· 
miılerdir. 

" lzmiriD yükeek ruhlu ço• 
cuklanyle y p "' mız maçı 

lraybettik. Lak" ,ük~k Tud: 
ceoçfeıinin 6zer misde Lırak· 
bhlan 1amhnl 'hatı atı unut• 
mı1U&lız. Hü m tJ.rimiztll 
ka•ulünü rica ederts. 

A is spor ldübü 

lzlnlr murehhaslt::ra 
kcnıra yo.u ca 1 

Spor kongrnirı-e lzm r na· 
auna iftirak etmek üzere 
Altay luı ubunden D nyal, 
Altın Ordı.-da11 Sa m, Göate· 
peden Cemal A met Beyler 
ıeçl'miılerd r. 

Murahbas'ar, An raya ha.re· 

1 

ket etmek iizered r'er. 1-zmir 
ıpor mıntakam o de okuıı· 
mak fzere bir rapor haZ'1rla· 
m• tır. 

Asri balıkpaza ı 
MütehaSSJS yapacağı icraatı anlat yor 

Son gün!erde balıkçılar 

hakkında bir hayla neıriyat 

Yatnlnnı ve •e balıkp11san. 
1 nın nı:.k'edileceği ve Saray· 
burnunun da balıkçılar merkezi 
W. haz edl ec ği yazı:m ftı. 
Dün bir muharririmiz. balık· 

çalar mütehas11Mm görerek 
bu meıele'er hakkındA izahat 
Jltemif Balıkçılar m.ütehauısı 

da ıu izahlltı vermittir: 
•Halihazırda mevcut ba· 

likpazarını g(tren herhangi 
bir kimeenin, btaabul gibi 
ıüzel ve bftylik bir tehir fç1n 
herhalde buıl: üUhı hatka 
l6rl4 bir balıkpazarına lhti
paç oldufu hu•uıundaki fik· 

. rlme ittir.ak eclec•ilue lDphe 
. yoktur. 

Be, )11hı:ın u.11 ..,lıatadan 
. .t~, aynı zamanda sıhhi et· 

betten ve halkın iaıesl noktal· 

1 
nazcınodan d.a çok mühim bir 

! thtiı•tt- Vala Mahlttia 
ı la.,ef...Ginla iiklrlet-1 de ha 
•ı IP-zaeDir- ve bir çok. defa 

•bu buauıta kendfatle teatli 

1 
eA-6r eWk. Yma Muhlttia 
· 1ie7efftdl ite pmlilıd BalıJG. 

pnanm .tel•ttılt "' Jenl 1.
~ iDpu içill mü· 
'8ldt dnlilğt\miis bazı mabal
tftt efe llfyant ve: tetlrtlt ettik. 

Netice. Wbariyle, malıal• 
_..iti nazaa dikkate aluak 
-...ıamıı oUlutum Babkc hal 
ve pazarı projeshıf mum• 
lleJ.Ae taıkdlm e1ledtm. Btı 
pro)tr; ecnebi me111leketl..deki 

''en mGkelhmel BaTıkpazarla
ranm ilitl..,.. ettlif bilcümle bl
• ve salt ıa..u.ı . teıisatın 
bit&ı tefenuat._ aöa&eımeı.. 
tedlr. 

~teterlil yazdalclaft d" 
~ projemde, mii8~ B1r 
l.lip••nom mahaHIBt ta,.ta 
ve &esblt etmlt değilim. llıı 
mesele ayrıca ve biUıa11a tet
kik eclibnek icap edue V • 

herbale fi Saraybu un hak· 
kında da vali Mu · · ·n Bey'~ 
.,._...ta bJr müz ere )'&· 

pılmıı değfd:r. S rayburnu· 
nun Balı! p zarı nü sebetile 
mevzuu hah sed J iJğfni ilk 
defa olarak ı mdl gazetele!"" 
de okuyorum· 

Çc k ıarih bir m sele var
ıa o da timdlki a ıkpaza
nnın bulundu u m b l in çok 
ufak ve sıkıı k ve 1 tanbul 
aibl bir milyon n fuılu bir 
ıehlr için lay k ol n a ri ve 
mutazam bir Babk halinin in· 
ıasına elverlıll ohrutdığıdu.,, 

~-------..-.------~~ 
Polis müdürünün intihan 

Budapeıte, 31 (.A.A) -
Po'ı. mildflrtl fiıtlhar etmıttfr • 
Mlı•alleyh bir takım yolsuz. 
luklardan dolayı t hkikat aı.. 

tına alınnnftı. 

-·· 
Yağmur rekoru kınldı 

Paris, 31 ( A.A ) - 1930 
.aesl yaimur aeaest rekoru· 
Mt lnn•lf'W· Bu •~ne zuf111· 
ela Jafan yaPrıadar 1922 H• 

BftinR yala• yağmurlaA 
aaaraa Jllrıde 10 fazlamr. ---Çin Japon itilifı 

Nenken, 3f, (A.~) - Tstaı 
Tao'un müntehaslle Tstng· Tao 
Asebo kablosunun • Çrnp e t• 
deılne müteallik Çın • Japoa 
itJlifı de JapoJtY&IUll elinde 
buluaan Ş~ngbay • Napza)d 
kahiı•nM aıt Uaı mi preJlo 
"'len müteallik ihtilifnam• 
J• hop ıak çeki ·ıur. 

-·· Pranso Meclisinde 
Pa.rie, 30 (.A.A.) - Nazı,. 

lar meclls'ade K Sieeg, 
mGıtemlekre..,_ llttısadl vazi· 
,..uiaıdeD ".._ M'. Brt•d'a 
lia-rld •dl't9tfelr hhıettnifUt. 

-.Cltrı, ..._ ""'J.vlertn~. 
lllt' tecMlı• ta•• etıplıf yeı 
Mılb ..-a:fa• afi m..,.._ 
1 il1ıanaıiltcie- içtfnlılt etme
.._kar•~ 

Bü;yük dolu fırhnala
rı neler yapıyor? 

On heı milyon sene
lilı ataçlar 

.A....,.._ •e Amer6:ıtft aı- TaWata l* llRlltılıawr• 
IMar eden lıazı bü ük dola fır· lan ahiren Amerikada Elber· 
bnalarma karıl ~çilerln tkse· tanın tfmalfnde Fort • Mak • 
mt lmlzilerini ~ .W,J.. Moı-eyt lbata eden kumlukfa 
yerfar. Her tlriü tstatilttk lıera eyJ.diklerl tetkikat neU· 
neıretmekten ho§lanan Amerl · ceılnde on bet milyon seneye 
kalılar bu fırtınalar yüzünden baliğ oldukları antaplaB .e 
z·raata ul h mın\akalarda ı sndlye kadar ıekillerinl l*-

sen~vi on milyon hububatın mamlle mulıafazaya muktedir 
mahvolduğunu teıbit etmlıler· obnuı aiaç kütürleri ketf· 
dir. etmttlerdir. 

Orman ı'gorta ıtrketlerl Amerika kıtanam ıtmal 
ise orman "ıl: mıntakalarda cılıetlerlMn vaktile cesim or· 
dolu fırbnal•tının nadi en m&aJıarla muhat old'Ufu. hl-
't'Uku IM.ktuiuau lıleyan et· linıyonha it~ lwmltıkta hu· 
me.ktedt.,IM. Do,'a fırtınaımm kınan h• ajtıçlerıa da orm&n· 
icrayt bükmey ediğı mıata:ka· dakt .pçlann hueuıi ltir 
Jardakl evler l•e en z'yade nevi ohivğu anlafl'dı. 
tahribata maruz kalmakta, Tabaklft\i{irz ıntiteha11ala 
caQI ve pencere namına bir de 
teY kalmamaktadw. "eif o u11a bu ap~Jann "" 

Ahiren Avrupada kim ri ahfdea mukaddem devre· 
bit ıelairde bir ~yekten •z ~e afi llebtltata dair olan 
bir •atnan devam eden fırtı· bütün lıalılulzır nazar·yatınıu 
nada bir m yoncLın fazla· mevkii bahH konulaıatını i· 
pencere camı kırı"ır.ı~ır. cabetfreceğinl ıöylemekte· 

Hmdiatanda p k tlddetli cl"rler. Ajaç kü ük'ert in mu-
fırt na ar vu u bu ur. Bir ayene ve tet iki neticesinde 
defa zuhur eden bir fırtınada ifbu kütüklerin kömür 
il ı yüz elif kiti telef o!mu§lU madeni tabakatının lt-tek· 

Bu f .rtınalar da dcfrudan kü ü devrinden evvel b r 
doğruya c?o unun · tesiri e de re ait cılduğunu be ki de 
ölenler cıtd1"gü Eibl fırtınanın kü r 1 arzın kıınnın henüz 
şiddetinden bayı'anlar ve aç k· tesekkül ettiği bir devrel e 
ta fırtınaya maruz kalarak raci oldulunu zanettirmek· 
soğuktan ölen'cr dada çoktur. 

B ı b tedlr. 
.zan y z ır fırtına Bu Familyaya oldukça 

esna ınd ~ rce h yvaııatın 
, J • l yakın aiaçlann Japonyanın 

a cıüğü vakidir. lngi terede i•t"hase1' tabakatında tesadüf 
2uhur eden dolu f rtınaları " 

okanaüil sürü üyor. 
ehemmiyets"z olduğundan tah· Binaenaleyh baladaki lılit· 
l'ibat icra etmez ve pek az lale göre Asya kıt«1ıının ıinıal 
dcv .. ıp ede • 1 A tk&': 

Do u fırtınaslnnı cf!ıametl c betinin •alctl e mer 
noktat n za ı dan dünya re· kıt sile blrfefdiğf anla~ı•ıyor ki 
konınu k an mahal yine bununda devrin tayi l icap 
Amerikadır. Burada lk( Eene ede ktir. 
muk dd m ~ ku bulan bir Ely vm takriben d lr 1 lr\Jttv 
fırtınada 17 inç muh "tine v arzına yakın l>lr nokt • kain 
bir buçuk ki~o ıikfet;nde dolu 0 }all Pcırt l\ı!ak • Morey de tabın· 
yağmııtır. r ata davam olunmaktadır. 

Sahrayi kebir vali e ,. idi şimdi nedir? 
Sahrayı ke lr dftnyanm kıtayı .nnt*•· Bn ç61de IU 

ilk teıekkiill zamanlarında bal.sa« a.eman. P111 mftm· 
• • . k k"' d" her ne kadar bazı buyuk bır 111mi hu atlnlnde vn ur. 

ü b t ... ısallerde ufak va· bulunan ceıim bir kıtayı arazi m n e ~ ki · il 
iclL tcmralan ba IU kurudu, •beler Ye. INralanse ıa n yer 
ve ftlati kabilelerden mmek· puplar• teaad~ olo~:zıad: 
kep olan ia1anlar ma.aratarda illlıranın ertaıı~d~dJfi 11:;;a 
fatamaA- batladdar. Haliha- mll mesafede &I ak 
zırda ise duer cihet eri bime bir tlanaia. ıuya raat ıelm 
malum olmayan bu yük b ·r aıecaldir. 

= 1 , ;= ::n 

Yirminci aaırı:la namanelilt soltali 
Btltdlyerlı flztfalf n1ırıeytlH 1Vf81 .-~rllf 

IJdtılıt t ftai?Jtfilf. ltkltkfU 

T•.;,,,..,..-r,...mif~ Narsııs cadde 
"- AhMet Huluai imzaaile: Niıantaıından H111ntli ;.,..,..., 

Jllfpnt.,.nde' ,e. iioı.le Mlru•.ı~ eadcleetne 
liraasarfile iki orta mektep muvazr Şeref Efendi ıokalı 
yqtff'll•~ •• m.WC ... re bir çok ıenelerdenberl elerk-
kitmek ._, iki _. vardlt. trfkten mahrumdur. 
Bu .-.W.r .-ler•ınbed Bu~ geeeJerl zuhmt· 
tamir prmeadf bauk ve ler lçlMle kalclffitadaa bir ~ 
çukusdur. M~kt~be pııderdf· ıenertler IJa -•kta l>arm-
ilMI* yamı~ l:tD ıoker"6 mata& v.- .ttm dehıet ..-
lardan PÇ~ W. •lffl•r •makadır~ 
çamura ........ 1*11 tabii Tanl ~ .. , on -.ıc1en 
deflldir. Bu ...._O. Mawlf IDGta buıatl• fcJÇlnek l:a6tl 
eminlii1Q9.-V• bilba11& ali.kadarı t>Tm.,.,r. la sine: ele tillle•• 
olan Belediyeye biWtrildt meıl *'1 betedlf8'e 1'1nl..te 
isei de ıttndrye •adar ne defa ....,_caat eMllL 

dildi D- ~.... Fakat da olma6: ıokak tamir e ... - um 
edilecek. Vataadqlann hayat ın tel6 

Acaba bu .,.... ... ta- ıu,. laitAlılmau ne ele.-. 

.... ·····•*' cı~ı 

E11lentteA hıAa bir 
3eriul~ 
Aıberib dattn h~ t~e 

lıatt11c:til&defl'k g&ıtenuk tıu
ıüıünda temaytl lfft bAzen jieft 
gü16nç ıeyfet y"ap'tiıafd'& bl?ia
yet buluyor. 

Hele tzdlvat me•ıhafnln 
icrası için düıtiinillen sar .. et· 
ler yeni bir teY olmayıp ta 
eıkideaberi devam etmektedir. 

Bu cümleden olara ahiren 
hw ıenç kızla mıanlıaı lzdiva~ 
mera.ilminin iet"ası için an'an 
kafesini intihap etmeğe karar. 
vermlfJerdir. Maamafih arsan 
kaf eılnde illı defa 1 clivaç 
meruimt bundan otuz aene 
evvel Boıton hayYanat cemi· 
yetJne ait ve i9iııde iki ltii} ük 
arslan bulunan bir kafe1te 
ıcra edllmştl. 

Rulıani heyet kafesin dı· 
arısında lcabeden meraıfml 

·cra ederkeaa selin ve aUve~ 
a ta Hl mi ehb l ile ka ıe 

lfler r. Her n 
ar aı a lar afetle cfıtan 

11 nda ha ktan pek sfy de 
canları ı kı m ı te de mera· 
·m dah~de bir ldtseye- ..,. 

hal vermeden ltra e\lt mtı lr. 
Lakin merasimi dlnıyey 

icra eden papa anlan bir 
ston darulfün nunda henüz 

a 'ebe old ğundan ve dıni 
rasimi de löy e aslan kaf 

ö ünde icra etmemesinden do 
layı darülfünun emini tarafın· 
dan tardedılmittir. 

Bilmediğ · miz topraklar 
• Dünyada in ani rca ı r 
~m b'r çok arazi yardır t 

nilz klt er buraları bul· 
ga muva ak olamamıı r· 

J • Bun ard n bfr de Alaska a 
o p lrinletce m r murabbaı 
menhal ıcthtyemıde tahm n 
ohıııan İtli mah l heıtutn li· 
m len dik ve sert &usltı 
ula aıtdtattii'. 

Bu mahal ~ etee fell 

belf ~r ~ l;eJaıelld 
raftndıM,..,.,... efr•alıt fte. 
de bunJaJail Mo- & rl dahiJe 
nüfwa edememi erdir. Taha· 
kaUi'l z l ünler yle To;oi af. 
ya mühendisler bır çok 
müfkülattan aon a bu ar zi· 
ııln aııcaft 12Ö11 mntlk lffr 
malıallbıl lieıfedehltmJı!er ve 
dtln1fl hııtlta1'H• ~ eflflft
letdfi". lt"tfltat eıuaıttda tiu 
111 llale - 1ıtM1u '61"fme. 
11tlfl« allı_,.. yitlltl ıtıeneden· 
lierı terkcdıll•lf ı. -;erb ita.· 
ru9iln- te•dlf etmltiet'dlr. 
Yerlil r WI• ..pk, 1 tmUrlu( 
ve lltlt ik1itade bara.lenta N• 
rınamamıflardır. 

Hayvanat Lu malı.itle 
epiçe çoktur. 

Beyaz ve kır renkte •Jl• 
lar hGyGk pyi ler kariho
denilen hayvan ara Lu ma• 
matıalcM ltetfttfe let•tJaf e• 
dtlir. SoiuklanD tlddetftıdeD 
burala dır 1*c~ btrıey ı.1-
d.ak imkan h rtcintl~lrı. 

Str ~6 btızkr Ç'B...., 

'ff lmm tlflMIMarma me.._. 
ctt,.dllıten ...,, lllftabl ,.. 
halik a 1.ahftalfdt Nöitlef hi • ..... 
sarGJ.rı- ........... .... tMv- ..,.,.. 
naldıyata aıOaatt -.ıtdlr. kt• f tftt elMfM*- YılMllil_..,.~ 
ıtfler bile h11 .tı.,_&te •• sk h• 
dalfa:nwt ~lffl ""1ınl9'«' IMlıtç ....... i 
...... lb*t 

"Dlıla,.DllD , .. ,, ...... 
tettntte kf11taıt tilt i*lflMI ~aı. 
ttbetf, atlt tllll ••rabbt 
..... ••a lllwflMI het 
en kt• ...... 



Yeni neırioet: 

"Görüş,, çıkh 
Bu edebiyat -.e sanat •ec

muastnm ikinci ıay111 çok 
kıymetli makaleleri muhtevi 
olmak üzere intfıar etti. 
Memleketin ilim -.e edebiyat 
boıluiunu dolduran Görüı' ün 
münderecatı arasında Hilmi 
Ziya, Ahntet Hamdi Şeyhzade 
Burhan, Ahmet Kutel Beylerin 
kıymetli makaleleri Tardır. 

Bundan baıka muılkl "Y• rea· 
n:e dair yazılurla yeni netrl· 
yata ait tenkitler bulunmak· 
thdır. Bütün karilerlmlze tav· 
ııye ederiz. 

lf. 
B r kadın ıöylftror 

Genç muharrirleri izden 
Yaoar Nabi beyin "Bir icadın 

ıöylüyor,, ilimli ro•anı Mual· 
lım Ahmet Halit kitaphane
ıi tarafından neıreiTm!ıtir • 

Bir genç kız ruhunu bütün 
çtplaklıfıyla teırlh eden bu 
küçük f.akat gü:ı:el eıer bütün 
kadınları alakadar edecektir. 

TiYA1RO VE SiNEMA 

Bu akşam Şehzadebaşında 

~"illet Tiyatroıunda 

;ana kar fl.ıaşit Bey Rejisör K rakaş 

efendi b rlıkte b rinci defa el rak 

( Hım Hını ile Burunsuz ) 
Ga} et gülünçlü komedi (4) perde 

Sınema Vaf)ete Tiyatro 

Jıt-

Bu al şaın Şelızadebaşında 
Türk Salor:unda 

KARIKADİM ORTA OYUNU 
K k lsmaıl f.f.Kavuklu Alı B. 
Kemanı Memduh bey saz he~ eti 

Ve 
KARAGÖZ 

* Bu akşam Ferah Sinemada 
Veni senenin ilk büyük müs<lm• resi 

Mezaya baleti yeni numaralar 
Tiyatro Varyete 

* Bu akşam Pangaltı sinemasında 

Komik Şevki bey temsilleri 
Türkıyemizin bütün mukallitlerinin 

iştiraki le 
Mecca ıcn hediyeli piyanko 

Altı Tavuk Bir Horoz 
Şarkılı gülunçlü oyun 4 pı:rde 

Sinema Varyete Canbaz 
Duhuliye 30 Kr. 

* 
Üsküdar 

Hale sinemasında 

Prate de Bir Gece. İlaveten 

Sevgili Gazimizin ıon Anadolu 
seyahati 

Her gün gündüz 3 te gece 9 da 
Cuma günleri 2 de 4 te. 9 da 

Üf'lecek pn gram : Paris Bakiresi 

Sultan Ahmet Sulh birinci 
hukuk kikinıliğinden 

Ayıe hanımla Çerkeıte At 
Karacalar karyesinde hafızağa 
zade lbrahlm oğlu lihrahim 
Ef ndl meyanelerinde 930! 185 
numara ile mütekevvin alacab 

davaıının neticei muhakeme· 
ıınde üçyüz liranın müddea· 
aleyhten bittahıil müddeiyeye 
itasına gıy ben kabili temyiz 
olarak 27 • 9 • 930 tarihinde 
karnr verilmiı ve müddeaaley· 
hin ikametgahının meçhuliyeti 
Ve IOn Oatkallp ihbarnamesi· 
ne Çarkeı mahkemesi teblığ 

memurluğunca da ikametgahı 
göıterilmiyerek İzmfrde olduğu 

ıerhl verflmlı olduğundan flan~h 

tebl ğatifaıı tenıfp olunmakla 
tarihi ilandan itibaren ıekiz 
gün zarfında temyiz! dava 
eaılmedi~i takdirde hükmü 

kürun kesbi kat'lyyet ede· 
lin olunur. 

±: 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt, Frenği, Belsoğ kluğu ve ademi 
ıktidar muayene elektı r k tedavihanesi 
Karaköy Börekçi fırını ırasında No 34. 

Sultanahmet üçilncü ıulh 
hukuk hakimliğinden: 

lstanbu\da "Fntihdte Kara. 
gümrükte Hat!ce sultan 
maballeıinde Lökiincü1er cad· 
deıinde Rıfkı beyfa 61 numa· 
ralı hanealnde o .. ururken b\l 
güa oturduğu yeri belli olma· 
yan Zehra haaıma: 

Yüz baıı Tabs.Jn hey tara· 
fından aleyhiaizde açılan aıra 
ile Qç alacak dayaıından 
dolayı namınıza gönderJlen 
arzuhal ve celbine tkametga· 
hınızıa meçhul olduğu ı~rhile 
ml'baıır tarafından teblll 
olunamıyarak iade kılınmıı 

·ve bir ay mQd etle ilanen 
teblifat icrasına karar verllmtı 
olduğu1ıdan tayin kılınan 31 Ki. 
nunuıanl Cumarleai günii ıaat 
14 de mahk~metle hazır 

bulunmanız Hukuk uıulümu
hakemeleri kanununun 141 
inci maddesi mücibinc• ilanen 
tebliğ olunur. 

Üsküdar altıncı icra me· 
murluğundan: 

Bir deynfn temini istif an 
zımnında mahct z ve paraya 
çevribneline kar r verilen b r 
adet otomobil it bu Ki.nunusa· 
ninin dö rdüncü pazar günü 
saat 13,5 da çv. §UYU kebirde 
sandal l edestan da bilmüza· 
y de ıatılscnğın a:ı talip olan· 
lann mahalli mezkurda bu· 
lunmaları ilan olunur. 

8 inci icra memurluğundan: 
Şabver Haıuma Maa mata· 

rifi muhakeme 300 üçyüz lira 
medyun buluna karacöz ga· 
zetelf üat katında mukadde
ma muk11n ike11 bu kerre ika· 
metgahı meçhul oldufu icra 
dairesi tebJiğ naeımuruaun öde
me ihbarname nin zfrindekl 
meıruhatından anlaıılmııtır. 
Tebliğ makamına l·aim olmak 
üzere ilan olunur. 

Mahemci u liye üçüncü 
hukuk daires:n den : 

Halice hanımın Kaaımpa· 
ıade Kulalc:sız · caddeıinde 96 
numaralı hanede mukim ko
cası Yusuf Ziy Ef. aleyhine 
ikame eylediği hoıanma da· 
vaıı üzerine m malleyhe teb
liğ olunmak (iz re gönderilen 
dava arzuhalı e ycym ikamet· 
gahının meçhul olduğu beya· 
nile bila tebliğ iade kılınmıı 
ve blttalep ilfıne:ı tebliği ka· 
rarglr olmuı olduğunden tari· 
hl ilandan iti arcn bir ny 
zarfında cevt p vermediği 
takdirde gıyd en tahkikata 

olunacı rı ilan 

Dol tor 

Hafız Cemal 
Cumadan maada gün

ler'de öglec n sonra saa 
(2-4)de kada İstanbulda 
Divanyolund ( 1 18) No. 
kabinesindo hastalarını 
kabul eder. 
Telefon İctanbul: 2398 

Or. H O R H O R U N i 
Cilt· Zührevi bevliye teda

vlhane l · Beyoğlu T okatlıyan 
yanında Mektep sokak 35 ·mu
ayene heraün akıama kadar. 

1'AJCIN 
5 ..... . . . 

İpekli Yunlü Pamuklu Yer i Mallar 
r•pen ..... makineler ve aıir aanayie mıhıua her türlü fabrikalar teıis•tı •oentaaı 

ve yodek akaam depoau olan lıtanbul'da SirKeci'de Nur Han 

21 numarada HİLMİ NAİL/ müesseses· 
Muhterem müşterilerine yeni senede hayırlı muvaffakiyetler temenni eder 

Muamele vergisi yakında kar ıyor 
ıiparltferinizi aona bırakmayınız. Şimdiden proje ve tafsil/it l.:teyiniz derhal cevap 
verilir. Bu adresi sıklayanız bugün deöilı bir gün ıize mutlaka IAzım olur. 

Tütün 
ğünden: 

İnhisar UfilUm müdürlü- l1rıaGeçicJ !ıa)atınızdan
~ CANLI bir HATIRA 

1 

2 

- Müatamel elektrik bataryuı ve teferruab 
175 Kilo Tirfoa 
70 • pirinç çivi 
15 • ıomunlu çlvt 

154 • ham anahtar 
7 • pafta demir 

3 - Muhafız ve nizam motörüntin eıkl makineleri 
Cibaii lel'azım anlılannda bulunup idaremizce kullanı1mıyan 

baladaki eıya pazarlıkla aatılacaktır. Talip olanlann bu 
mallan gidip gördükten ıonra (50) lira teminat akçelerlle 
beraber (7 kinunuıani 931) çarıamba gunu 1&at 10 da 
Galatada Mübayaat komisyonuna müracaatları.. 

•• 
Uzüm Kızı 

Rakısı amilleri muhterem müşterilerinin yeni 
senelerini kutlular. 

Eskiıehirde Mahke el Temyizde itleri olup ta takibat ve 
maraf aa tıteyen muhterem halkımıza. 

Sekiz ıenedenherl göıtermi! oldufunuz rağbet ve teveccüh· 
ten dolayı arzı tetekkür eder, yeni seneyi tebrik eylerim. 

Temy"zde Adiyen takibatın dnhi vekaletle takibine Mah· 
kemei T emyfz rüeıası karar vermiıtir. 

Buncan sonr gönderilecek itin tarih ve No. siyle bir de 
huıuıi vekaletname gönderilmesi rica olunur. 

Avuk t Nimetullah Eskiıeh ir 

Hiç lıeLJenilmedlği bir zamanda 
birdenbire zengin olmak ancak Tay
j ere Plj ango bileti almakla ka
b ıldlr. 

ONUNIÇIN 

Tayyare Piyange lıl Biletini Alınız 
6 ıncı Keşide 11-Kanuausaai .. 1931-dedir. 

BÜYÜK 1KRAMIY~( 200,000) LiRADIR 
AYRICA; <!Jo,ooo> < 40,000 » <25,ooo> <1 o,ooo , 

- Liralık İkramiye ve 
c 100,000 >Liralık bir mükafat 

VARDIR 

Tütün inhisarı umumi müdür
lüğünden: 

1 - 31,237.500 adat san ve beyaz küçük kutu raptfyeıl. 

2 - Arap harflerlle 12,000 kilo defter, cilt ve evrak· 
idaremizce lıtimn!ine lüzum kal.uıyan bu iki kalem e•ya 

pazarlıkla ıatılacaktır. Kapsüllerin nümuneleleri mübayaat 
lcomh:y<>numuzda, Defterler de Ciball levaz.ım anbarındadır. 

Taliplerin ihale gününden evvel nümunelerinin görmeleri ve 
pey sürmek için 100 lira teminat akçelerile beraber 6 ki· 
nunuaanl 931 pazartesi günii •aat 10 da Galatada mübayaat 
komisyonuna müracaatları. 

TAKSİM PARK BİRAHANESİ 
'' Kemani MUSTAFA, piyanist ANJEL, Vtyolonıel ~ 
KROTO, Banço MEHMET, Gazelhan Hafız AHMET, 
BeJlerle muganniye, FAZİLET, SENiYE ve MELEK 

H an!mlardan ASRAI ŞIK Musiki heyeti 
murekkep 
l"ler aksam saat 18 den 1 e kadar fantazi parçal r çalacaklardır. 

Sızlayan kalbimi sev 
202791 sevdasıhenüz 

Hanende lbrahım Efendi 

Sarı yapıncak 
202789 Çok yaşa sen Ayşe 

r.1ahmure Hanım 

Genç Osman 
202788 Karam 

Gülc'ane Henım 

Çingeneler kantosu 
202790 

Güldane Hanım 
> Her yerde arayınız. 

ilterm bleniz? 

KENDİNİZiN 
ÇOCUKLARINIIIN 

SEV DİKLER NIZi N 
{ilimlerini çekiniz. 

p~ HE 
~5 

ıııakıııesi ılc en 1 Yİ ve en UC 'Z 
filim çekilir. Türkiye acentası: JAI( 
ı\\. BARZILA Y. Oalatada Aslan 
~-- tlan Tel: B. O. 3205 -

TAVİL ZADE V APURLARl 
Muntazam Ayvalık Postası 

Selamet 
v puru her Per· 
ı• mbe akıam1 ıaa. 

1 ı de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çenakkale, Küçük· 
kuyu, Altınolu k, Edremit, Bur· 
haniye ve Ayvalıga azimet ve 
avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da 
verilir. 

Adreı: Yemitte Tavilzade 
bir derler.Te fon lıtanbul 221C 

İstanbul 7 im ı icrasıııdan: Mih
rünnisa l lanımı:ian alaca2'ınız olan 
mebaligin tahs 1ı hakkında Evkaf 
Mahkemesinden istihsal ve daire) e 
mevdu 2 Nisan 315 tarihli ilamın 
.akıp olmımamasuıa lıinaen alacağın 

.emini ic;:n mJ naılcyhamn g. y rl 
ııenkulesine mC\'lll haczin fekki talep 
ve mülga. icra Kam;nunun 118 inci 
maddesine tevfı l an tarafınıza gönde
rilen ıhbamam< ıin ikametgiHunızın 

. ıneçhuliyeti hasanılc tebliğ oluımıa

masıııa ve ilanrn tebligat ifasına. 
karar veri mesi.ı binaen tarihi ilan
dan itibaren bir ay zarfın.fa 315-367 
1 lukuk dosya numarasını müstashi· 
ben daireye mür ıcaatle bir güna itiraz 
dcrmey an olunıı adıgı takdirde gıya

bınızda haczin f k olunacağı ihbar
ııcııne ınakamıııa kaim olarak ilanen 
tebliğ ı)lumır. 

1914 tenber.i F ra.?~ızca 
e lngılizce ogrt n· 

mckteki muvaffakiyetim"z n 
derecesini ve usulü tedrislmi· 
zln kuvvetn i anlamak için 
kurlarımızı ıl i ders din'eme· 
n iz kafidir. ıvanyoiu Firuza· 
ğa camii yan nda Kız, Erkek 
gündüz ve Ziya lisan 
ted rish an eıi. 

"' 1ôktor 
Feyzz Ahmet 
Cilt, Saç ve ~~l:!Pviye 

hastalıklar tedavihanesl 
Cumadan maada her gün 

gaat 10 dRn 6 ya kadar haıta 
kabul edilir. 
Adres Ankara Caddesi N.43 

Telef n ıstarıbul 38..):;) 
1 ..... 

D ktor 
A. E 1anüel~di 

Frengi, belsoğukluğu tedavi ha· 
nesi. Herg'un sabahtan akşama 
kadar hastalarım kabul eder. 

5irkeciJe tramvay istasy,munda 
fotoğrafhanenin binasında Jınci katta. 

Türkspor 
Üç renkli bir kap en ıon 

haberler, meraklı malümal, 
,ayanı dikkat yazılar, 35 r•:ılm, 
32 sahife: Türkıpor bugün çı· 
kan Yılbaıı aayııile bize mü
kemmel bir Avrupa baftalıtı 
veriyor. Bol reıfmli zengin 
münderecat içinde bilhaaea 
ııon yapılan Fener-Gal taıaray 
maçına ait 7 ıayıfa oayanı 

tavalyedir. 

Makale, krokiler, karlka· 
türler infıar etmemi~ 8 eatan· 
tane bu mühimmaçı yen"den 
yaıatıyor. Türkl!por bütün bu 
fevkaladeliklerin• lnz:mamen 
Lik maçlannı bedava ıeyret

mek için bilet dnğıtmıya de· 
vam ediyor. 

!Koşunuz • 
Koşunnz 

Koşunuz 
lzmir terzihanesin
de büyük tenzildt 

var 
Babf4Hde YllA} et karşısında No. 17 

Mu ata fa Salih 

lkt1sa i is
tiklal çıı tı 

Paraaızlı~a, hah lı ı~a ça• 
reler iktııadi ilmin hakikat· 
larını ve memleket hatalık· 

larını ve tedavi çarelerini 
ve iktısadesas&tını ihtivaeder. 

Her kitapçıda bulunur. 
Merkez tev:tii: İıtanbulda An. 
kara caddesinde 155 numaralı 
İdare kitap ve hırta.aiye ma~a· 
zaııdı. 

Doktor 
•• 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildiye 

ve zühreviye Cemiyeti aza 

j 
sınd&n Beyoilu Ağaca.mi 

karıı arasında 133. No 6~

leden sonra müracaat. 

1 Telefon: 3586 

Pam; Tip f akültes nde ı mcnm 
Cilt, frengi, Betıoğukltıi;u nıütahassısı 

Dr. Bahattin Şevki / 
BabıAll Mea rret oteli karşısı I~ birinci 

kat sabahtan akşama kadar. 

DİŞ TABiBl 

Ali Fehim 
lıhnbul ve Parla Fa· 

kültelerinden me:ı.un. Her 
gün 2 • 7 ye kadar basta 

j 
kabul olunur. 

Beyoğlu İstildal caddesi 
Glorya sineması karom Nu 

1 185 Telefon Beyoğlu 4486 

Y A ~ 1 TA<vlMI 

Sen el 
Resmiye 

1931 

Per§embe Sen el 
Hic iye 

1349 1 
Nam J r Vaı<ıt1Jr1 

Alafranga Alaturka 
ı. d. •• d. 

O üne, 7 19 Oü •-1 2 37 
ôzı: 12 9 Ô .. ıe 7 28 
ikinJi 14 29 lkı ı .li o 48 
Akşam 16 41 Akş.un 12 OJ 
Yatsı 18 20 Ya.sı ı 39 
İmsak 5 31 lın::ıa.c 12 50 - Şaban Ka11m 

11 55 

... 

P• 
M. Mudür: Burhanei.tin Ar 

j 


