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DAHiL iÇiN ' HARiÇ iÇiN 
~nıeliği : 1400 kuruş Seneliği : 27<'0 kuru~ 
Ü lfı Ayl~ğı: 800 « I ~lh Aylığı : 1500 c 

t Aylıgı : 450 « , Uç Aylığı : 850 c 

Nüshası her yerde 5 kuruş 

21 ~ANI :__ ÇARŞAMBA 1931 

Baımaharriri : ARiF ORUÇ 

Bütçe 
Encümende mühim ta

d. ata uğrayacakbr 
Ankara, 20 (Yann) - Va

ridat hütçeıfnin tetkikine de
vam edilmektedir. BQtçe en
ciimen nce blhlmqm vek&let
lercl~~ zun uzadıya izahat ı.. 
temıft)tedlr. Bu. izahat a'm
dık • ıonra b4tçe üzerinde 
bir ... m tatll&t 7apıJacakbr_. 

'Bil çenJn pek y kında ık· 
mal edilmeli mukarl'•rdir. 

r 

1dareharıe 

f st. Ankara ca1desin:ie 1 Tel. S.tntral fst: ._. 
dairei mahsusa DahıliNo. ı Başmuharrir 

Telgraf lst: (YARIN) > No. 2 MüdlriJel 
Po.,,ta kutusu lst· 3;)3 > No. 3 Tahrir & 

• > No. 4 Mulıalolll 

Oonderilen evrak iade olun.ınaz. 

vdet Kerl"' BeJln lflnde 
ya,adıAı bina 

JNKILAPCl BİR f!A,~IM ıl ----

- Kooa ya Falih Rıfkı Bey gibi lnk ..... .-.;
tabancaya oevap vert. 

- Azizim u gazetedeki itidal politikaaını okll4 t•· 
siye ed rim. 



arı 
• • 

vazı ·emız 

~illetler aras nda bariz 
bir hnrelı:et, bir hazırlık göze 
çarpıyor. Bu k pırdanı~ n bir 
harbe müncer o' p olmıyaca· 

Aını ,ımd:den tahmin edem2· 
y·z. 

Harbi umum ·d n yorg n 
ve yaralı çıkan b • riye in 
böyle ikinci bir f 'A g-

la mıy c ğı dü ü l e d bü 
yük harp lı zırL 

dur mile ler ara 
kyr.a} an inf al v 
bir gtn gayri b 

ru nyı kanp Lav 
l rm buf;ÜD d 
dünyc:.yı leni b· 
c huinrle b 
eC:fme2. 

Ilöy 
da Hz 
fe ne 

Jı• n 

&rmektc olc..t 
dôrü ü ternl il 

* l · m l.ca e · d n 
ö9rend s·mız b"r 1 t v r· 
d r lsi o c..a b:r ~il tin a keri 
v maddi 1:uv\ et erı ne 
lıadar zaif o ur n o sun mi i 
bfr uıhC:ct tel;kil ctt "i z ır. :ı 

hnfz o!duğu lıuvn·t·n eze t 
v k yfyeıt p k b-y · h r. 

Tnr;t yenin dü n k n ~e ı1 

tnrnfmd:ın f _gnli ve silahtan ec 
tid!ne çn'.f "m m ve her lüı ,_ 

ır.adcii irr.I f..nlıı ın mü ,e:.p o -
masına rni:men bu rr.i i v h
det ta} cıs:r.d v t n l u tul
mu:~tur. 

ithal 
bütün Ter!< m 
defe tE\ ccct;h c t 
gaye clraf.nda to 

erkek, çulu~ çocu' , 
herkeı çalışmı~ v 
yr.nın hn) ret ett "'l 
ıuretle P'clde ed ' 

bu 
i 

mücadele etnasındn f rkac ılt, 

dedikodu, ıht"ras ve enli ika· 
lnrdr.n lcnıarnen azade clarak 
çok mütkül yo'lardan pek bü
J ük bir :ıaf ere bizi isal eden 
Amil bu mılli vahdet o'mu§t r. 

Butün bu m l.i vahdet tam 
ınanasile mevcut mudur? 

Son l:elcdiye int ha hını 
gannlu, laıgü .kü gazeteleri 
okuyr.nlar, biribirim"zin izzeti 
neffıir.e ve mukaddesatına 

tı ncum için ağz mızdan çıkan 
eözlere kulak ercn'er buna 
ınü bet cevap veremez!er. 

Göze gözüken didinme ve 
ça~ı~maların mlhr kını men· 
f aat -ve ihtiras te~kil ediyor. 
Btr kısmı ~edtt bir lst r.apt n 
t"kAyet ediyor. Bir kısmı kü'· 
ltyen aksını id hı. ediyor. Tak· 
diri kıymette bu kadar büyük 
btr lark ancak · ihtfr-aala.rın 
a'ametidlr. 

Fımabalt Yatand ılar ara
larındaki münaferete ve fır· 
ka kavraların nihayet ver
melidirler. Vatan e latları ara-
6ındakt fmUy z rı ka dırma· 
lıyız. 

fostarfp 
Cm dutların 

Hep 
Fazla 

'Jasraf 
1'1 ıüs' .i:r t fnhl ar idaresi 

tarafı d n ve 300 bin lira 
sar i'e T kird ğında y p ırılan 

ıar p f brikaBmın ba :k bir 

--

M un b lLnan Evk f 

Po onc:z ı Ö) üne mücavir 
ir ku üb c g ceyi geç rmc.k· 

le ol n Alım t, Mehrr.ct ve 
Cı e'i f 1.· m çhul ah.s 
tt.rafm an Eoyu!ch .. kları bil· 

irilmckt <lir. 

-·· 
om·· nistler 

1Vıuhak€me bitti 
karar veı İıdi 

l•tanbt 1 ve fzmir komü
nistleri hakl<·ndaki ce.va ge
çen lı fta A ırcaa mnh e
me ir.de bitm · U. 

Dün kar;ır verilmesi bek
leniiiyordu. Bu komünistlerin 
karan ge cek hafta sah gü
nüne bırakılmııtır. Karar ale
nen tefhim olunacaktır. 

ne t!erman 1:u 'mahyız. Bun· 
daıı böy~e yll.lmz saye, l'me, 
iküda.ra vevatnna mesLuk hiz· 
metlel'e kıymet ve ehemmiyet 
vermeliyiz. 

Böyle yaparak yeni bir 
v.ındet teşkil edersek her 
l' rlü hareket ere kemn i me· 
lanet e emniyetle kar ı ko
y hiÜriz. 

)#. 

Aksi lakdird(" tarihi rnes'u,I· 

yeti h t rlatmak '\'atan vazl· 
f" ..... , .... 

Gev • R'fat 

Ce ın-

a 
• 

a a 
evam e ıyor 

ali u vini diyor ki: 

Cevap istiycr z 

f fn rr.es'c1ü:ıü ve bu k cJ r 
' ta dav h laki e r b hl· 
Jet v rcn!crl eray p bu k 
laz mdır. 

B·r hastahanede en lü
zumlu bir i1ücın bu'unma· 
ma"ı ~ hfç bir z man cem
y ı· be eriye af edeme-z. Ve 
kav ... nini mecelle de bunu 
m ned r. B·'ha sn d h mü· 
rekkebi kurum yan sıl ati 
umı m·};e k •nunu meyd n· 
da iken koc bir hnstah • 
nede bu ~adar h m bir 
devanın bu unm ı f ya· 

nı t accüptür. 
S njo j ha,talı n s:nt bu 

elim sua in c.e hını vcr
meğe davet ednrken bu g b 
sıhhi müessesatı kontrol et· 
mi yen Sıhhiye müd ·riyatini 
ve Belediyeyi de ır.uhatap 

Zeyrek zı 

Ağırcezada he:;ap 
verecek 

Geçen gün, tefev~ ühatta 
bulunduğu iç"n poli ce yaka· 
lana ra.k Adli) e~ e veril 11 ve 
ikirci müstantik ikçe levk:if 
o.uaan Zeyrek camii v~ zı Ah· 
dullah efendinin Men mene 
gönderi meııine lüzum ·· rüı· 
memiıt·r. 

Burada müstantiklikçe ya· 

palan tahkikat ikmal edil ek 
üzeredir. 

Bitlikte Aonra evrak Ağır· 
ceza mahkemesine verilecek 
ve orada muhakeme edile· 
cekUr. .. -·· Üzüm sahşı başladı 

İzm ·f", 19 (A.A.) - Bugün 
19 kuruştan 25 kuruıa ka
dar 800 çuval üzüm ve 7 
kuruş 10 p radan 25 buçuk 
rn şa 1 ar 9 çu ıı i cır 

1 
Sade 
Bunlar 
Olsa 

Demokrasiy daireser 
Tü d 

A-, 
le e ver' 

zı.ıc k rı 
d cek r ley~t t r fınd n 

ht "eni d"k en ıo ra D r- ü
nund hu gi b'r l ütüphaneye 
vtı.zed · I c L:tir. 

Bu eser er Avrupa Darül· 
f·nun ü üphan erine de ön· 
derilecektir. 

-·-
Si ·asi terb "y mi in 

fıs h el 
aş ra ı 1 

du~ u ara 
fırk ı l 

lt:t1ev 
r.e n n 
te e idir. 

~ y i incelikkrl b"h kkin 
kc gg elti • el"d r Yoksa 
f rka-cıl ğın bu ka~ar katı ç · 
hm arını e in olsunlar ki fU 
cümh r yet devrinde !:orekçi 
M hmet ca bile yapm,ğa 

en zzül etmez. u c he le 
Cev et Kerim ey tar ın· 

n gz.zc.emiz n uğr d ğı 
ıakaretten dolayı b zim içın 

b~r hacalet yoktur. Çünkü mu· 
h rrirlm 0 zin kend le ne n h \• 
y t eml ketini c üjtincn r 
E. vla ı g bi rnüracaa.t"le biz 
terb·,_·ei s:!yaı'yem.:z.i iıbat et· 
tik. 1 a aıallah mukabcle
lerı yanı ıükr ndır; a kışlarız! 

Fakat Cevdet KOi' m Bey 
ıunu .la ;J e idfr ki, onun 
kua ve ezarda görmek iste· 
diği muhalefet ölmiyecektir. . --
Bir meb'us banka ko

miserliğine tayin 
edilecek 

Ankara, 20 (Yarın ) - İs
tanbul Bor ve O rnanlı 
bankası 1 om: rl~ine Maliye 
hey' ti Te tış"~e Reisi unvanlı 
S m un M u u Adil B yin 

1 uvvel e yeni k· j 

21 k.anunuanı 

ze • • 
ı e 

aarıf vekale i ·n a ındaki su·-
•• • tefe hü u e cevap ver yor 

Dedi kodusu epey süren ve 
ve deha türeceği anlRşıla.n 931 
Güzel "k "ıraliçesl Na id 
Saffet Hanım hakkında bu se· 
fer de Maar f el aleti f ali· 

ı 

der · · ? 
- Dünya ın 

l: ürmete la~ ık 

r ... < 
ıra 

( E f ır.a a 

m. 

d ği etvar e mezay yı g-s
l rmemelerı, ebcmm·ye e ay· 

eledi miştir. Bu cı h:ıı. k·ti 
l .. endı g zet lerl it r fc mı§ e 
memwrme k rfı veıayayı 
lisanede bul nmt.:şla.ra r. 

Ac.o. b.ı k dorcJc ve a; a 

lnsa 
me 'ulı 

e fo} t e 

cak t;.Ss·r oh r. b a 
ruhlard ki r·y;ı h s as, mes u-
ı·yet korkuları ı ·z-le ede· 
memelidır. Böy e o ursa 
memurınimiz d b-C.kema~i 
tariİıiyenin dedik eri g bi is-

ter iıılcmt:z muh 0 bbi f zail ve 
m üçten bi r·} a olurlar. 

Bu duygu butün mi le le 
aslo an bir hissi vatani oh a· 

zelliğin" muallim'ik mesle?d 
1çın bir leke o1abilecei ni 

e.khm g Ur~mezdim. f, em· 
leket'n tanı mı§ büyük ad m· 
lan bu f,.e b r kıymet ve • 
re,, tep y rlar, z 
rını, 

bir 
1 r. 

Tev.ı:i,. a i 
gpliyor 

(Ba~ t 

• 
anı 

Muhte t ~ mu .. o. .. 
r.tl sraflarını yakınc...a 

gönderec~ 
Muhtel t mübad c 

e 

lıJır. 1\ iıl :e ancak bu J Lk· s n v ri'd ğ 
sek duygu le km o unrr.a ı ır. a stnn l ü üm li 1 ı a • 

r. 

MiHete nnsıh mevki ndc du- n ke '1 si :ıe a t S• 

ran b'zler, l erk s ~n ~v •'-'l ' mı ) k nda göndereceğ ni b 1-
riyaaan 1 nçınmnl , hal~ık t d m tir. 
oldı ğu gibi ı:öy"ernege auş• --
malıy z. irseyahat 

• 
EvliH'arıınıza yalnız bu 

yilksek seciyeyi afılntma ıyl'z. A l a:-a Hukuk fak S> 
"Cüstav löbonun" d"d ği 

ı·bi"Te i ile eHe etmek ıc-
br.r ile ide et ckt •n daha iyi· 
d r." Nihayet Lır ~<izdo: 

Ei~r nakil i c mhuriyet 
ve hürrıy"t evf 5.dı isek, ar
tık mürailiği bırekal·m. 

MAPUF 

Adcılar Eleklirik 
mukavelec::i 

Ankara 20 {Yarı 1) - Ana
du1u ve Adalar Elektrik mu· 
kavelesf derse ti imzadır. Mu· 
kavf' e imz~ ed ldıkten so ra 
1 b 1 Ş~hr .m t ne teb ıfi 

ta ebQsi de Roma ve 
Viyana ya gidecekti t 

An ara, ~O ,Yar n) - A 1· 

k ra H kuk faku le1ti ta b ·st 
m·d rr·s Cem 1 b 1 id e
li de 10 Ş btıtta Roma e 
V yaoaya hır seyahat ya.pa· 

cakl rdır. Seyah t en m sat 
Garp talebe hayatını ve u· 
kukıyatı 11 leti<ik et ckt r. 

• 
r.1al. y~ e& tiş he 1 

A .. a a, 20 (Y ı 

sl jta bu 
} 1 

r s 
V• 

y 
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Ramazan şakaları 
~~~~~~~ı# 

Dün ramnzanın Jlk gunü ol· 
mak do a.yısile e ki sofuları· 
mızın ve bu:ı ihttyarlarım zın 

ilk oruç Uryakil klerini scy
retnıek r onların eıki, 11n anevi 
.ıarafetl rint, ~akalnr nı din· 
lemek hakı.t ten hoş bir 
manzaradır. 

1 DM l' '. un asımpafadan geli-
yordum. ikindi üzeri bazı 
ihtiylU' ıofularımızın toplan• 
tığı bir: kolıve.ye glrmlılim. 
htiyarcıklar oturmuşlar, ken· 

df al mlerinde muhabbet edi· 
yor. 

Onların ke.lp kırmıyen, 

nezih, ~arif yekdlğerlne Ra· 
mazan tiryakil ği keyfini te· 

· cessüm ettiren ea taları, cidden 
ömürdür. 

İçle inde hoşsohpet bir ih
ıhtiyarcağız var l i hemen bepsl 

. ona takılıyorlar, bir alay mu· 
zip ona çatan bir eaka yapı
yordu, •• 

Bir çok teneke, ft~ek at· 
ı ma §akaları arasında horoh· 
~et fhtiyar hepsine bfr cevap 
' uluyor• ihvanı güldürüyordu. 
Arasın. hiddetlenip salevat 
gelir yol'du. 

ted"'n ımuzibtn bfri bu· 
~a da bir çelme taktı. Eline 
ceçirnfiv olduğu dekolte re
~imlı gazetelerden bir tldılnl 
'lnfü:abakaya koşmuı gü-zelle~ 
te açik h caklı mennzırdan 
bı ikisini mutla ıl gözüne ıo
l:uyor, 8 il buna salevat getir, 
diyordu. Koca ihtiyar ona tla 
dikilip Nabi gibi zarif bir ıe
Tap verdi: 

- Oğlum! Ne §eytanı gör, 
~e <le salevat geth ! 

Dedi; "''e bütün ihvanı kah· 
lcahalara boğdu. 

Zeri fi 
-~----

a 
tomü · z;mi öldürücü bir 

tehlike olarak kabu 
eniyor 

Vaçhlngton, 20 ( A 'A ) 
lomüniztm hakkında tahkikat 
)apmağa memur ve peırl men· 

'o aza ından müreld ep komis· 
~on al me a!lı~ı ma~batB'Yl 
tongreye ıvermi§Ur. Bu r~ por• 
la tıpıian ah kat neticesin· 

e arılan neticeler zikredi!· 
d;ği sırada komün!stliğin Ame
r ka f~in öldürücü bir tehlke 
teşkil ıettl~i ya."Zılmış, '.Aıneri· 
ka ald komüniat .fırkcsmm 
gay.rl Jrnnuni o!duğ'unun ilan 
edilmesi, ecnebi komünistlerin 
nı. 'k .. · i ""'merı aya girmesini ınen ıç n 
m\1haccret hakkındllki kontu• 
~lun kuvvetlendfrılmesi, ko
nunist Amerikalılar ile Aıne• 
rilıa<ln bulunan komünistlerin 
'atandeşlık haklarından mah· 
llm erliimesi, komünistlik le· 
1ind ld propagandanın men 
•lunmasl ve kominist te~kilatı 
aakkmda adli takibatta bu· 
lıumağa mc-zuuiyet verilmcı1 
~akkınde. bir .J< nun çıkaril· 
'1aıı tekllr edilmiŞtir. 

-·-
Anadolu demiryolu 

tahvilatı 
Ank r , 20 ( 'Y ın ) -

Al"- <'olu Demlryo1larınıı aft 
blr ı ·ı. 'll• k tahvW h sun bul 
O rrııı.a bar.k-ııınd n afan 
M 'iJi Vel HleU ın m,..f • tı 
.ı1 kl' · ü '"r mu 'fni fi&· ., 
r· B, b 1 ya gelmi ir. 

Bu tchvilatlar kısım kmm 
t b n~a n teslim edil· 

-
YA:RtN 

Baş taralı 1 inci şahifede) yasetinde toplanmı_ş r. İddia 
mevkinin mua\•in Fuat Bey 

bai sdı. Reis Paca evvela Me· 
nem ne giren Mehdinin 
arknda..:ı Ramazanı isliçvap 
etti. Rnmazan verdiği ifad .... öe 
Paıal öyden Mehd'nin ynnın· 
dan kaçarak M nisaya gitti· 

ğini ve vak'ayı tatlıcı Hasana 
an &tt ğmı hatta Mehdilerin 
ııi!ahlı olduklarını ~öyicdiğini, 
cahil olduğunu ve aklı erme• 
diğinden vak.adan hükumeti 
hab rdar etmediğini ilave 

etti. 
Iat1ıcı Hasan verdigi ifa· 

dede Ramazanın yalan söy· 
lediğini ve kendisine ihba· 
ratta bulunmadığını E.öyledl. 
Bundan sonra Mehdiye nilah 
veren Mani~alı İsmail ve Mus· 
tafa i&tiçvap edıldiler. Buıı· 
lar Mehdileri tanımadıklarını 
ve kendilerine .silah verm~ 
clfk1erlni f.öyledil r .. e.,cle Mene· 
mene gidenlerden küçük Ha• 
san ayağa kalkarak s lahları 
bunların e. inden alarak 
Mehdilere götürdüğünü söy· 

ll:di. 
Bunu müteakip Mehdinin 

bu harekete içtisar edeceğini 
bildikleri halde Hühi'ımeti ha· 
berdar etmiyen Manleadan 
Hacı Haaao, M-Ehmel, Musta• 
fa ve E hemin ifadeleri alındı. 
Bunlar Mehdil:kten haberdar 
olmadıklarmı ve Mehdileri ta· 
nımnd1klarmı söyliyerek in· 
kar vadisine saptılar. 

Bundan sonra Mehdi Meh· 
mede kurıun i~lememe i için 
muska veren Alaşehirli hoca 
A.riHn fstfçvahı ba§ladı. 

Arif yemiş ederek muska 
yazmadığını ve Mehdiyi tanıma
dığını aöyledi. 

Reis Pcaşa Mehdinin üze• 
rinde bulunan ve Arif Muhtar 
imzasını ta§ıyan musukayı 
vererek İı>te senin yazınla 
yazılı muka dedi. Arif l\!uh 
tar yine inkô.T ettf, bundan 
sonra dünl .. ü muhakemede ~· 
yanı dtkkat beyanatta bulu• 
nan Lfız İbrahim sorguya 
çekildi. Teokifat ele batı•ı 
Suphi iıtiçvup edildi. - Bu adam Menemenli Saf· 
fet hocayı tanımad ğtnı ve Me
neme son gellıinde nalıncı Ha· 
sanın kendiıılnl görmedığlni 
ıöyledl. Haıan atıldı:-Yalandır 
ben.Laz lbrahlmin geldiği gün 
lıya• hoca ile beraber gördiim. 
Hatta Laz lbrahim elimden u· 
karak artık bizden ayrıldın mı 
dediği~! ıöyledi. Bundan aonra 
içtima edenler iıUçvap edildiler. 

Bunlar yine içtima ettik· 
terini fakat trttcala alakadar 
olmadıklarını söyledilerse de 
H•san yine kalkarak:-Hayır 
Pa~am dedi. Bunlar yalan 
Talat, Mehdile görüşür müna• 

kap ederdi. 
ldarei ötfiye talimatına 

muhalif olarak tayin edilen 
müddet zarfm<Ia silahlarını 
tesliın etmıyen 15 köylü tev• 
kif edildi. 1rtlca Jle .alakadar 

mutııavvufiar gctlrH!yor.Muhake· 
menin ilk saf hıttı bitU. Kara· 
rın bir iki gilne kadar veril· 
med muhtemeldir • 

Menemen, 19 ( A. A.) -
( Gedlcmi~!.ir .. ) Divanıhabrl 
örfi, ö ... eden evvel saat 10 
b1 çuk ·Mustafa f!aıamn ri· 

i~gal ediyordu. Maznunlardan 
35 ki~i getirilmi§tf• Evvela 
dervis Mehmet ve arkadar 
larile Manis can ç.k p Paşa· 
köyüne kadaT gelen ' e oradan 
tekrar M ni ya k ç Hnmza 
fstlçvap edi <l '. lf dc11nde hü· 
kumetce lutulunc y~ kadar 
Manisada k ld ğmı ve Paı:al.ö· 
yünden Man soya gct·cınde m~ 
11eleyi yalnız tatlıcı H"seylne an· 
lattığını ve onun d endisine 
on' arın tekrnr gekceklerfni 
töylediğini bildirdi. 

Tatlıcı .Hüseyin, r:e Ham· 
zanın kendisine ve ne de kcn· 
dininin Ham~ ya bir fey tıöy· 
lemed klerlni ~öylem'ş ve reis 
Pııpanm sualine cevaben evin· 
de lop anılmadığını ve evini 
tsnımnlarınm .sebebi tam ·r et· 
tiıderinden ileri geldi~·nı söy

lemiştir. Küçük Hasan da ev· 
velce ooun evine gitmediğini 
yalnız f çtfma gecesi bulundu· 
ğunu be) an etmi~tfr. 

Bundan sonra, 1' anisalı· 
lardan İbrahim oğiu İsmail fVe 

İdris oğlu Mustafa ka dırılmı!
ve kend sine Dervi§ Mehme
de ne aurelie ve ne zaman 
gjJah vtrdaklerl tıorulmuştur. 
Her f kisi de silah v rnıedlk· 
lerini söylemi§lerse de küçük 

Hasan lsmailden lıir torba 
içinde fiıenkle bernber bir 
'!Ah 'd .... sı a n. ıgmı ve ertesi gün 

de diğer silahı Murıtafadan 
aldığmı Dervif 1\i hmedin 
kendisine anlattığını sbyle
mlıtir. İsmail ve Mustafa tek· 
rar inkar etm:ş!erdir. 

Bundan sonra r is Hacı 
Hasan, Mehmet slmıar Mus
tafa ve İbrahim Etemf kaldır· 
mıı ve bunlar da sualle e 
cevaben denft M hmcdin 
gaybubetini onların gnyLubetl 
tarihinden 10, 12 g .. n onl'a 
haber aldıklarını ve l fmreye 
bir ıey söylemedıklerini çünkü 

0 'Za-ınan mest enin herkesçe 
an1avılmıı olduğunu ıöylemiı· 
lerdir. Bundan sonra, Alaıe
hirli Hafız Ahmet efendi 
kalchrılmıe ve sekiz on ı:;enc

Henberi Maniııada \•iiızlık et
Uğ!ni her kesin kendisini ta• 

nıdığını dervi§ Mehmedi tanı· 
madığını, Mehmet Eminle 
görüıemediğlnl Nalıncı Hau.• 
nı dn camide :vaz eltiğ zaman 

'kcni:Usini dinlerken bir kaç 
defa gördilğünü söylem ittir. 

Nalıncı Hasan, Hdız Ah
met Efendin in dervlQ Mch
medt tanıdığmı blJmem ve 
-gôrmedim demlf, Mehtnet 
Emin lselHafız J\hmet Ef. nln 
derw•ı olduA-unda itr:ır etml~
tir. Bunun üzerine Ranıa-

zan ayağa kalkmı~ Rafız 
Ahmedln kabaha l olmadıif-· 
ğını söyleclfkten sonı:a reisin 
sualine cevaben 1 endisinln 

derviılfğe dahil oldtığunu, o
kumak yazmak h'Imedfğfni 
Sütçü Mehmedln telkinatile 
dervio olduğunu Sütçü meh
medfn kentlisine ç k çok 
Allah diyeceksin d 8 ~ınt fa
kat bunun b r tarikat oldu
ğunu bilmediflini :b yan et· 

ml~U. 

Bundan onra, I ınet E-
mf nin eniatcd kaldınlmıı o da 

b~nun gaybubetini on on heD 
gun rnnra haber nldığını. Meh· 
met Eminin kendisine Clervi~ 
o'marrı teklif ettiğini ve hatta 
ölümle tehdit eylediğlnl fn. 
kat kabul etmediğini söy. 
lemlıılir. Hafız Ahmet efendi 
tekrar kaldırı!mıt ve sorulan 
bazı ~uallere cevap verdikten 
sonra l\l nisada bazı ~ahitler 
gö termit mahkeme b·mların 
isimlerini yazmı~tır. 

Müteakıben hafız Ahmet 
Efendi kaldırılmıştır. Bu adam 
ev~elce nasıl bir haynt geçir· 
diğinf ve ne g bi vazifelerde 
dulunduğunu :anlattı} tan sonra 
Manisada r.a dak l·e.h:ved~ 
o~uruı ken o zaman bekçi olan 
Giritli Meh~et ism;nde birisi· 
le tanı~hğını ve daha ıonra 
ra .. stgcldikçe Lununln geJamla§· 
lıg nı f ket lccndfsi bir tarilt.a· 
te men up olmad pını öylemfr· 
Ur. Bu c~nada bilahare 
Mehdiliğini ilan E.den Meh· 
medin üzerinde bulunan bir 
mu~ka çıl·arı~ı§ ,.e bunun 
Ahmet Muhtarın yansı e 
imza ı olduğunu röylemi§ e 
tnlebi üzerıne kendisine gös· 
terilıni§Ur. Ahmet Mt htar bu 
yazının kend·sinin olmadığını 
iddia etmi§ ise de Reis Paşa 
kendi el yazısile tevafuk etli· 
ğini heynn etmiftfr. Küçük Ha· 
san da Ahmet Muhtarı ta· 
nıd·ğını halla bir gün onu D r· 
viş Mchmcdin evine irerk n 
,gördüğünü ve o"'ada 3 ny kadar 
kaldığını da eervl§ Melımedin 
ailesinden işittiğini scylenı·§, 
Nalmcı Hasan da Ahmet mJh. 
tarı tanıdığını ve devrJf Meh
metle münasebah olduğunu 

beyan etmiıtir. 

Devrif Mchmedfn ailesi!e 
kar§ıla~tırıldığı takdirde ne 
diyeceği sua!lne cevaben muh
tar efendi, devri§ Mehmedi 
ammnm aradan çok zaman 

geçm mittir. Belki rivayet 
edllm'~ıir. Fokat ed·nf~ Mch· 
mcclin evi olup olmadı ını 
bilmem deml§tir. "' 

Bundan sonra Laz ı oca ile 
Saffet hoca kaldırılmı lıcr 
iki ine de biribirlerfnl tanıyıp 
tanımadıkl rı ıorulmu ;tur. İki· 
d .de lanımadıklannı öyle· 
mitlerdir. "Bu eınnda Laz ho· 
ca, Man'ıaya ton gclfşinilc 

orada kaldığı 10 gün :>:atfın· 
da Nalıncı Hasanı görme
diğhU tddla etmit fse de 
Nalıncı Hagan bllfılds gördü
~ün ü ve gorüştüğünü ve hatta 
Osman efendinin evindeki iç· 
timaa bile kendisini davet 
ettiğini söylemiı fakat İbra· 
hfm hoca bunu kabul etme
mtıtlr. 

Müteakiben kaldırılan haçı 
Hibni efendi, Giritli olHuğunu 
~~ ene evvel taıı kata gicdi· 
:•ni Laz hoCl{yı t.nııd•ğını fa· 

at onunla bir huaıuiyetleri 

olmadığını Manfıadaki ta-plan· 
mada bulunduğunu Regq> 
Beyi tanıdıgını fakat onun 
tarJkata menıublyetfnf bllme
diğiı:ıi beyan etmiııtir N ı ..: • a ıncı 
Hasan, Osman efendinin evin· 
deki içtimada bulunm od " .... ıg.nı 

Mehmet Emi.n ise hoca Hılmi 
efendinin camide namazd ıı 

sonra biraz tevhit okuduğunu 
f~kat zikrini evinde yaptıgını 
ıoylediler. 

Kara denizde 
Şiddetli J;';bna d 

d
. ev anı 

e ıyor 

~~ 

Zonguldak 20 (Y 
ra denizde en z d nn}- Ka. .. 

h y~ e tdd 
gosteren fırtın b· 1 ettnı 
ların batmal a ır çok v PUr

arına sebe 
tur.Lim nım P o nıu. ıza gelmel - ır 
olan vapurlar g ·L ı:: uzere 
bat "'R' ecııdller. "'~ n ve ıze .... e. 
bahar yoktur. n \iapurlarından 

Aydın vapurunun A 
raya iltica ett ği ve " nıas
vaparunun KflimJ· _ .. Millet,, 

1 onund k 
ra.ya oturduğu . - e n
mektedir· rıv yet edil .. 

Zavallı Hayaar1'1 
'Millet ınedlsind ki 1'f! 

bthakkfn dolduran fillt 
Bey bugfin alelade bir 
daı gibi arınn Zd kaı1fbo 

Ke;ıd;sini ~aktan °"..M 
k ndan tanıyanların ~ 
60nııuz bir teıi ~ı.ı 
İstanbul ıneb'usu, ıüpbt 
ınillet ve meın eket n 
kıymetini h ç bi ıııJP611 
betmem·ı ve etınlye 

Gene her kalp onun 
hürmetle ça pacak, ]alr 
onun n :ınus ve iatıkaııa" 

Fnka.t liman reisi 1 nünde eğilec kt r. 
diği malüm la .. n n ver.. Havdar Bey ınuha 
R . - gore, Ayd d J 

ze, lntepe, lnkıtaf s b ın, owdu u gü (.e n J'D 

Bozcada, Sükran v ' l e at, Bre~ah ve seıadeti uğ.urundt 
mnsr dn ve Mfll t n 1 e e mi uzatan ı "va 

A 
apur arını 1 ey l l'· 

da Amnsradan Si:ob vnpuru a .. Hrasında görulnıuc!iir!·'tC 
sın en b" f ııı miştir. a geç. 1 Ji . daydar Bey, M 

cak b ır 
Müteakıbcn Ragıp B 1 dir. h devıılct 

fst!cvap edildi Ve 1 d ey ~r . • evın eki 
ıçtimalarda Lılz hocanın İl ı yas 
ıocanın man,faturatı O smnn 
ve Mutaf Süleymanın H f 

C 
' n ız 

d
emalin ve bir de Ömer efen· 
inin hulundulda ını he ynn et· 

U. N nlfotur cı Onman ef 
d

. a en· 
ı e evindeki içtimn.tl aynı 

fahısların bulundu"unu " l K soy e· 
mi§, Haf z Cemal L z hocayı 
evine da,;et ettiğini, Laz hoca 
da evdeki f çtfmalarda bu f .. 
hıslann bulunduklarmı beyan 
ctmi§Ur. 

Bundan ıonra Hacı A'I 
Osman efendi kaldırılmıştır 
İfatle:sınd ' 312 de lstanbula 
g ttiği zaman ~cyh Esadı J\.rap 

hoca namıle tanıdı ,1nı ve altı 

defa onun dersine devanı elti• 

gini tıonra bu hocanın :A,ptül· 
hamil taraf mdan sürüldtğünü 
l~ittiğinl daha sonra rtekrar 
İstanbula gittiği zamnn bir ho· 

ve o zaman ıeyh Esadın 
Çapada oturduğunu ziyaretine 
gittiğlrli ve e,; In<Ie hizmet 
cdenlerd n Haf z Nuhun 

teklfff üzerine onun ya· 

nmda yedi gekiz gün mlsa· 
f r i:aldı~ını ve b ka bir de
fa İstanhula gidiş nde §eyh :E. 
sadın Erenköyü"lde oturduğu
nu yine ızlyaretine g ttiğinl 

'Ve bir haç gün orada ıeyh 
Nuhun ıyanında mfsafsr kal· 
.dağını şeyh Esada üzüm he· 

iye götür.dügünü öylemi 

322 elen itib :ren tcırikatte~ 
yrıld ğını e r defa daha 

fstanlıula gittiğini ilave et· 
l~th. 

Bundını sonra Manisalılar· 
<lnn bi kaç ki( daha t ticyep 
edl ınijtir, Bunlar l l'fk l 

ı~ l a e 
n c~ arı olmııdı~ı ' iddia 
etmtılerse de N Jıncı H ne~n 
ve Mehmet "Emin bazıl • ~ıını 

gostererek hunların derv(~ Ch• 

dul<larını v Hafız Ahmcdin 
de bunların geyhl olduğunu 

i eri sürmüılerdir. 

En ısonm, Mani a ı Tal•t 
iııtiçvap edflml§ bir tnı iknte 
mensup olmn'rlığını e cJervi~ 

M hmetlv kav lı bulundqğu
nu yleınlşse de Malımı }fa. 
san Te!atın ~eyh old ğunu 
Mehmet Emin de Tnfı''t kf tt ın s • 

z on ae eutnberi dervt 
oJdu~unu ve kah 'd l ş ve e ıcr za-
m n Jeı \i§ ehnı ti k t ~ e onur 
uı; unu öylemişlerdia. Mu ha· 

kemeye yar ıı dev m oluna· 
·nkt r. 

[Ma keme dev m edıyor.] 
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. Avrupa. ıt .. tıh. adı •la..Jam Elenı·yı· Muddeıumumı ışı bıtırd~ 1 Londra'da (COVENT GARDEN OPERA) ya menıup 
k 'rlj aı ve dünyanın en meıbur ve parlak tenoru 

M. Grandı Tur ıye ve d l JOHN MAC - CORMACK'ı R h f ıoy u ar b. k . . . 
usya ın on eransa Dün raat 9 da Beyoğlunda Tfmonl Yaralılardan ır ısmının vazıyetı va.. ltalyanca, Franııızca, Almarıca ve İngil:zce ıarkı ıöylediat 

davetini istedi sokat:•nda ... numaraıı evde oturan h·imdir. Bazıları da hastahanede oksiien • • • 
Cenevre 19 (A.A.) - Ha· ~ı:coüd:s~~:ı~~~sı~e~ı~r!ış~~d"~~r!,1::!~ olmamasından kurtarılamamıştır""' KALBiMiN SESi 

Vl'S ajansı b ld riyor! Avrupa elbise ve sair eş asını çaln ışt r. 
Sirl.ııtin asktır kaçağı Laz Hasr.n • 

ittihadı ihzari komisyonu M. tarafından yepıld ~ı anlaşıtd:ğıııdan Bir çok kimselerin canına ika edildiiine dair bir delil 
Gıandinin bi amüh.ct ve bi- 'akalanırış hakkında maznunen tahkl- kasteden ve on dokuz za• yok tur. 

kata b!lş'.anı mıştır. F 1 d k ' k lakaydüşart Tü.kiye ile Tavan delen hırsız vallının da ağır surette yara· 1 im müeaseses.in e i eıe • 
Rusyanın komis}on m~sa~afne Karagrmrük!e Türbe so ağında lanmasma sebep olan Agop· trlk dtna.mosundaki teHerin 
iştirake daveti ve M. Tıtules- marangoz NH o:lnin d;il Unına bir h ır- yan hanı faciası tahkikatına 

sız girm ş, butdu{lu burgu ile )':mındakl 
konun M. Bri.tadın müla- tuh f Y<'Ci lfo111 dendinin diik" Anının müddc~ci umumilik devam et· 
hazalarma tevfikan Cem·yeti t vanını delmiş ='OJ kurufa 100 liralık mektedir. 

kontak olmasından ateı çıktığı 
tesbit edilmiştir. 

Acaba doğru mu? 

filminde takdim edecektir. Sinema mevsımınm en 
büyük artistik hadisesidir. 

Biletler §imdiden sinema gişesinden tedarik edilG:bilir. 
Tel· fon: Beyoğlu 868 - FOX FİLM 

Bugün ya'nız matinC:erin fiatları 
tenzilatlıdır. Programda: 

GRFT A GARBO tarafından 
SEVMEK HAKKI 

e.kvam haricindeki devletlere pul çaıEfirkaçl~ı1~~~~lık daha Şimdiye kadar yapılan 
hangi meselelerde teşriki me- fatihte Keçeciler ca d.s·nde otu- tahkikat neticesinde ölen ve 
uiyi arzu ettiklerinin sorul- ran i smet hanımın evine hı rs z g·rmiş yarala .anların hüviyetleri tes· 

hırka ve s~ir eşla çc.larak k çmıştır. · 
maııı hakk ndaki takr"rierini Bir ara~a kazası bit edilmi§tir. 

Ayni zamanda Senjorj 
haatahanes'ne yangından çı

kanların nakillerinde haııtaha· 
nede (oksiyon) bulunmadığın~ 
dan yaralıların kurtarılmadığı 

iddia edildiğinden ayrıca tabki· 
kata haılanılmıılır. 

-ıe1-1111ma-1m-•mm Yarın akşam ... ._ ___ mıiııBmllliii2 
MAJiK SİNEMASINDA üç saat müzakere elm"ttir. Dün Kasın·p, şat'a Medc'ah kapı Yaralı1aı· Senjorz ve İngiliz 

raddcs'nden geçen 40C9 r.umaralı yük 
M. Grandi M. Fon Curtiu· arabası Salt ~nl a ç~rpmış tazı yeril- hastahanelerinde tedavi ed 1· 
ıun mt:avenetile takrir:ni ıid- !erinden yar ıenn:ımnn s bep olr uştur. m~ktedirler. 

Kazaya sebep ola arrba sürilciis i 
detle müd f"a etmi~tir. H.ısnn ı:olis'er tr.ra ınc!an yaka!anmıftır Ölenler şunlardır: 
~ ~ada bu*day offisi Dı.ktato=-r-lu··k 

d
qe o-etıriliyor 

u ıyayı )<;.. .. 

cc huinde bı Naz,r· ID ahkemelerİ 
eC:i'me:ıı. -offfsi 

~ ·vp 
Döy;e btr v 

da c.ba tcrehü ·ında 
fe ne okcal ır! na
efy&Hti harfe"; cdikte 
yolu tefurü t Lira· 
mönaka§a ctır.l1İ§tir. 

a• .. n har'~ .. ~i~-1' 

Par:s, 20 (A.A) - M.eb'
san mec isi 193 l-1932 büt· 

çeııi hal k ndaki umumi mü
zo.l.ereyi bır ce ·~ede bitirmi§· 
ir. 

Macar hukukçuları 
P şte 19 (A.A.) - Bütün 
car hl ln·kçular nm i§tirn· 

ile akto"ı.;nan içt ma<la ci· 

an hı kukçular bir iğine göı· 
r· mck üzere müttefikan 

abul edi'en bir m~htırada 

iyancn muahedesinin hu
ı.:ku cüvel noktafnazarından 

damesi gayri kabil olduğu 

akkındaki Macar noktai na· 
arı bildiri1mektedir. lçUmaa 
iye.set eden Kont Aponyi, 
öylediği nutukta hak ve ırk 
oktal nazarından Triyanon 
daletıı"zl:ğinln tam"rl zarure· 
ini kaydetmittir. 

Pek yakında en m( şhur 
Yunan artistlerınln lemAil 

ettikleri 

Atina Apaş/arı 
ıeıli ve ıarkılı filmini takdim 

edecektir 
( Atına • Berlin • Paris ) te 
DAG FİLM Co L TD. ıh keti 

mamulatından 
Tamamen Atina'da çevrilmiş 

•••• bir fili md ir ---ıır; 

• 
HAUDE:. NUJR..cr. 

Ut? 
Alaturka. 
Hayır, Tanbur, maa
utta çalarım. Bir az 

eman, bir azda P .yano 
ektepte bir parça a afran· 

aya da çahımııtım. 
4,:nden benimle ıüphesiz 

lly ediyordu: .. Biraz Ut, bf r 
z, Keman, bir az Piyano, 
lr az Tanbur ..... ,, Kim .bilir 
asıl cülüyor, kendi kendine 
e tuhaf hükümler veriyordu. 
aamafjh hiç belll etmedi : 

- O o ! Bukadar çok ! 
e iyi ! Ntçtn yalnız birine 
ahımadınız daha esaslı 61· 

i'\linfz ? 
tf1 Tanbur çalanm. 

Bea alaturka aasclu 

ispanya dikta::örlük 
mahkemelerini ihyaya 

karar verdi 
Madrit 20 (A.A) - lspan· 

yada diktatörluk idaresi za· 
manında kale ırılmı§ o!an mah· 
kemeler·n y~niden faaliyete 
geçmeleri halikındakf karar· 
name Kral tarafından imza 
edilmiotir. 

İntihabatın muayyen ta• 
riht~n bir hafta sonraya hıra· 
kılacağına dair bir şayia do· 
laımaktadır. Şubatın on birin· 
ci günü ilk cümhuriyetin ilan 
edildiği b.rihin yı'd5nümüne 
tesadüf edeceğinden örfi fda· 
renin bu tarihten eYvel kal
dırılması münasip o1mıyacağı 

mütaleasında bulunmaktadır. 

-·-Karadenizde fırtına 
İnebolu, 19 (A.A.) - Bir 

haftadan beri baharı andıran 
hava b"rden bire değ·~mı, ve 
bilhassa denizde mülhit fırtı· 

nalar baılamı§tır. 
Fırtına limanda ve sahil· 

lerde pek çok haEarat yapmı,. 
tır. Ve bütün t icldetile devam 
etmektedir. 

•ll o u 

İhbc.r ve hüviyet 
varakaları 

Tayyare Cemiyeti Vilayet 
ve kaza §Ubelerinde, P.yango 
müdürlüğünün gifeler nde ve 
bay"lerde satılmaktadır. Tay
yare Cemiyetinın bastırdığı 
evrakı kullanmak surelile ay1ıi 
z.amanda memleketin hava 
müdafaasına yadım etmft olur
' U !'\UZ. 

' 

( Yarın) ın T efrikaaı : 3g 

1 
pek anlamam ama •• Eminimkl 
ıiz pek güzel çahyouunuz, 
hanım efendi! Buna ıimdiden 
yemin edebilirim. 

Danı bltmiıtl, ıon cümle
leri etraftan tıldenler vardı. 

Mehllkada duymuı, beman 
ıöze kanıtı : 

- Yemin edebilinlnlz Nf. 
hat bey, hattl bir milyon lira 
bahıa gtrf,ebllirslnlz. Şehriyar 
g\lzel, pek gazel çalar! 

- Mehlika! Rica ederimi 
- Ne? yalan mı? •• Akılnl 

iddia et bakayım. · 

- Çok ta dofru defd. 
- Bak timdi Mnl naııl 

yalancı çıkaracafım. Tanbur?. 
l Tanbur yok, deld mi? ... O 

Maden t 1rketl memurların• 
dan Mehmet Ali Atuf bey,Mü· 
tekaıd•nt arkeriyeden Kasım 

efend"; Mil.i ihracat ve ithalat 
şirketi muha;-,.becfsi SüreyyaB. 
Kadıköyünde mukim Ziya Bey, 
Artiu Frengiyan efendi, sabık 
Ta~lıca Mcb'usu AH Bey ~e 
hüviyelf anlaşılmıyan hır bo
yacıdır. 

Yaralılar ise şunlardır 
Adapı>.zarı maden şirket·n· 

de c!aku:o Ane hanım, Lili, 
kutu fabr kannda çalışan Mile. 
Marta, kahveci Kadir ağa, 

Alman mühend:s.crinden M. 
S .... kster, Agopyan hanının 

a€ansör memuru Harr.di Ef. 
nin zevcui Kadire Hanımdır. 

Tehlikeliler 
Bunlarde.n Ayşe 

vaz'yeli vah'mdir. 
Hanımın 

Nadire Hamın yangın esna• 
smcla çıkan gazlardan mües· 
sir o~duğundan tedavi edil· 
mdctedir. 

Müddeiumumi muavinle· 
rinden Şefik beyin riyasetinde 
teşf. kkül eden bir hey'et ta· 
rafından tahk:kata dün de 
deyem edi'miştir. 

Agopyan banınm harf ç 
ve dahilinde tahkikat devam 
ettiğinden banın yanmıyan 

kısımları da açılmamıştır 

Hanın alt katında ve da
hilinde yangının ta bribatının 
derecesi teshit edilecektir. 

Yangının çıktığı alt kattaki 
filın müessesesinin ıabibl M. 
latdyanos ile yanında istih· 
dam ettiğ i Yaninin dün ifa· 
deleri tekrar alınmıştır. 

Yangın kaza eseri mi? 
Yangının 

anlatılmıttır. 

kazaen çıktılı 
Ate~fn kasten 

halde haydi bakayım Piya· 
noya! 

Ev 1ahlbeal de onlara il-
tihak etti; üçü birden israr 
ediyorlardı. Ben de ilrarla iU· 
zar ettim. Nihayet ellerinden 
kurtulmak için: 

- Belki, dedim, birazdan 
çalanm. Şimdi hiç canım i .. 
temi yor! 

Meh'lka hemen ıustu: 
- Bırakınız, canı lıteme

dfit zaman çalmaz. 
Yakamı bıraktılar. Ben de 

kalktım, balkona dofru yiir11· 
düm. Kanım baııma dolmuı· 

tu, ıerln bava almak isti· 
yordum; fakat balkon boı 

deftldf; orada birkaç galge 
kımıldıyordu. Galiba biri ka· 
dın, lldıl erkekti. Beni ıar
medller, konuıuyorlardı, bir 
erkek aeıl: 

- Hakkmız Yar, diyordu, 
bu nevi kadınlar, fevkallde 
bir eMrln muvaffka bir takll· 

--
Cenevre 

konferansı 
Rus gazeteleri Fransız 

murahhasına ateş 

püskürüyorlar 
Moskova 19 (A.A) - Tas 

ajan11 bildiriyor: İzvesUya ga· 
zetcsi, Avrupa ittihadı ihzari 
kcr.1isyonunun ilk cclresinden 
bahsederek diyor ki: Yalnız M. 
Grandi, büyük bir cesaretle 
Versay muahedeıi dahilinde 
bir Avrupa ittihadı tesis'ne im· 
kan olmadığını söylemit ve bü
tün devletler için mfüavi hu· 
kuk talep etmioUr. Bu mese
lede h!rinci derecede alakadar 
olan Fon Gurtius, susmayı ter· 
c 'h etmi§tir. Acaba Almanya 
bi~ahare ittihadın maksatları 

müzakere edildiği zaman mı 
bu noktaya temas edecek, yok· 
sa lngiliz Fransız müzakera· 
tından- tevahhuı ettiğınden 

dolayı bu meseleyi hiç mevzuu 
baheetmiyecek mi? İngiliz tek
lifinin mahiyeti gayet sarihtir. 

Bu tözlerle M. Briand Sov 
yet Rusya aleyhindeki müda· 
hale meselesinden sarfınazar 

edilmit olmadığını ve binaen· 
aleyh Sovyetleri konferansa 
davette ısticale mahal bulunma
dığını izhar etmittir. Avrupa 

ittihadı teıebbüsünde Sovyet 
aleyhtarlığı bariz ve gayri· 
kabili münakaıadır. Bu fikri 
gizlemek için komisyonda 
sarfolunan mesai Sovyetlere 
kar~ı mücadele etmek üzere 
toplanan kapitalizmin Avru· 
panın en kuvvetli devletinden 
sarfı nazar edemiyeccğinl gös· ı 
tPrmf~tfr. Sovyet R.ısyanın 

dine benzerler. Onlnrı uzııık
tan seyretmelidir. Konuıma

ıınlar, hatta kımıldamasınlar. 
Burada öteki erkek itiraz 

etti: 
- Yok amma azizim, bu· 

nun kımıldanııları enfeı! 
- Olabilir.. Herhalde Pl· 

yanoau kepaze bir ıey olacak. 
İıabet kl çalmadı: 

Ciiız ve hasut bir kadın 
ıeıi ıöze karıı dı: 

- Çalmalıydtda azıcık ally 
etmeliydik! 

Gülüıtüler ••• Döndüm.Nihat 
Kemal arkamda duruyordu; 
Piyanoya dogru yürüdüm: 

- Size .. Şopen,, den çala· 
JIDI mı? 

- Ne dediniz? Şopen mi 
dediniz? ... 

- EveL •• •Nokturen,, •• Se
ver mlıfnlz? •• 

YnzGme hayretle, ıtlphe ile, 
terettlltle bakdı: 

- Ltatuf edecek mlıbala? 

SESLi \'e ŞARl(JU 
İki büyük filim birden: ALEXANDRE KORDA mn eseri ve 
MARI KORDA ile MİL TON SILS taraf mdan temsil edilen 

KANLI YENEDİK 
ile zamanımızın en eğlenceli iki komikleri 

K O H E N ve K E L L İ T A V V A R E C i 

"ALTIN KELEBEK,, ve "PA
RİS KUKLASI" filminin unu
tulmaz mübdiası sevimli ve 
büyük Frans z artfııU 

L İ L Y D A 1\-.;! 1 T A yı 
BAŞ BELALARI 

fiiminde en mükemmel İspan• 
yol şarkılarını tagc: nni edt: ceğl 
Senora Mart·nez ro ünde takdim 
E"decektir. Diğer arkadaşları: 
Birine· sını lan iki komediyen 
olan VİCTOR MC. LAGLEN ve 

EDMOND LOWE'dur.l1aveten:Mıcke~ Mot se (görülmem•ş). 

RONALDCOLNAN'ın birinci sözlü filmi' 
BULLDOG DRUMMOND 

~------••nm Bu akşam ••~+•im::ıııı:ı:m;mmmc:aı•-. 
Artistik sinemasında 
G R [ T L T ff E 1 M E R ve P A U l V 1 N C E N T 1 

tarafından temsil edilecek (VON FRITZ GRUNBAUM) un 
veni opereti 

ÇIKOSBARONESS 
tözlü ve ıarkılı muazzam filmin takdimi münasebetile 

büyük gala müsameresi. GEORG JARNO'nun musikisi. 
Hafiye: Bilaidisna herkesin o.nlayacağı surette Türkçe 

mükalemeler film üzerine hususi bir makine ile aks ettl· 
rilecektir. 

Ilavcten: MİCI(EY MOUSE görülmemiş canh resimler. Nümeroiu 
mevkiler ile localarınızı evelderı iedarik ediniz. 

kuvvetli ve kapitalist devlet
ler araııında.ki menafi ıiyasl 

entirikalar manevralara ıebe
biyet vermektedı ,.. 

Fransanın Auupada ta· 
hakkümü itine gelmiyfn in· 
giltere, konferansın kapılarını 
fevkalade grniı açarak binne
tice ancak bir takım müzake· 
rattan ba§ka bir vey çıkma· 
masını istiyor. M. Briand, Sov• 

- Çalacağım. Mİsafir!eri 

azıcık güldürmek istiyorum. 
Birazda alay lazım cleğil mi 
ya? ... 

Dudaklarını 11ktı... Ben• 
bir ıey düşünmeden. Piyanoya 
otordum ve çaldım ... Çaldım .•• 
Çaldım... Ömrümde bu kadar 
güzel, bu kadar hakim Piyano 
çaldığımı bilmiyorum. Kendir:li 
kaipetmiı gibiydim; gözlerim 
yarı kapalıydı .•• Mehlika söyli· 
yor, yüzümün bütün kanı du· 
daklarıma inmiı; göya çok 
güzelmitim! 

Kollarımın kuvYetl bf ttf ği 
zaman kendime geldim~ bf r 
sarhoı gibi sendeleyerek kalk· 
tım... O zaman, o kalabalık 
ıalonµ oran mabut•ükünetin 
içinde sanki bir fırtına koptu! 
Müthiı ve uzun bir alkıı ••• 

Etrafımı aldılar. Hararetli 
cllmlelerle beni tebrik ediyor· 
lar, 7orulao ellerimi 11kıyor, 

yetlerle Lehistan arasında bir 
harp vukuund& Almanyadan 
asker geçirilmesi salahiyetini 
Franeaya veren Cemiyeti ak· 

vam miıakının 16 ıncı madde
ıinl mevzuu bahsetmekle bü
yük bir ıiyasi hata itlemiıtir. 

Yeni meclis açıldı 
Salo, 20 (A.A) Kral Haakon 

yeni meb'uııan meclisini açmıttar., 

öpüyorlardı. Adeta çıldırmıt
lardı ••• 

Fakat benim içimde bu 
büy\ik zaferin vereceği neı'e 
yerine nihayetsiz, bir kesi 
vardı. Yalınız karanlık bir ye
re gitmek ve ağlamak isti• J 
yordı.m. 

Gece eve döndüm, sabaha 
kadar ateıler fçindt> fdfm. 
halada bir az rahatsızım. 

8 Niaarı 192• 
Dün kabul ğünümüzdO. 

Çok misafir geldi. Ben, bütün 
beyaz, hususi bir esvap giy· 
mittim! belimde bir demet 
mor menek e vardı. Kendimle 
bilhassa meşgul olmuş, yaf1mı 
küçültecek hiç bir ıeyi ihmal 
elmemittim. Nihat Kemal 
Bey ömrümde bu kadar güzel 
bir kız çocuk daha görmedi· 
ilni temin ett~. 

Bu Nihat Kemal, blzi111 
(Devamı uar) 



YARIM 
ı LE 

a SPOR 1111 
Sigorta komiserleri
nin vazifesi nedair 

Geçenlerde Maliye mufet· 
Uılerl taraf:.ndan s·gorta kum· 
panyaları nezdinde yapılan 
teftifat neUcneıinde mektum 
bir çok kazanç vergisi mey· 
dana çıkarıldığını yazmııtık. 

Kemal-Ancelidis maçı 
y sonunda heyecanlı bir boks 
müsabakasına şahit olacağız 

Buna mukabil sigortaların 
dermeyan ett kleri itirazatı şa· 
yanı tetkik görduğumiızden bu 
m el ha nda etra 1 ca tet
kikat ve tah ikatta bul nduk. 

Kıymet i boksörümüz kü
~ük Kemal Beyle Yunan boka 
tamp'yo'l arından Ance 'd 81 

döıt ay evvel Tak ·m stad· 
Jomunda bir mü.,abaka y P'" 
!llı~'ar ve n ticede Kemal 
B y gal·p g"'tm·ş i. 

Bu mağıübiyetten sonra 
Yunanlı bckcıör int k~m m ı 
lateıniı ve nihayet reva !t 
ırıüsab ka~ın n b ay o un a 
lvası kararlaştırıl ıı.tır. 

Bokgü rmü fe Yu an 
PfJonu bu ayın 27 sind Ga· 
late.saray ku ü ünde knr ı a
tacalda dıJ'. 

Veri en m lii at n a n 
bu miliaba a iç n t r e n 
arasında i t· n i b zı ıt 

~&btt edıI Ez ··m , 
Dıe.çta kullan ac k e'd ven'e· 
thı daha ince clmGsı ve d ... 
"'~ı esnaun ·a yan dö m k 
•uıcti'e rr. üd f a y pan b k· 
IKiriln ense :ne has ıı t r f n· 

elan vurulab.leccği kc;.bul edıl· 
hlJour. 

Şu h.a1dc m n b"r in k rn 
Dııüsabe..kası olrr. .. sı it b r l 
hatz bulunduğu husu 'yete is· 
Usnal şcra 'ti ~·nz'm m et 

bu ke.rşı'~m yı ç l y 

bir §'kle .o mus oluyor. 
Ka:ıanı!mı~ bir ga' .biyel• 

tea sonra mn" .übunun inli· 
lseun ınaçı hakk nd ... kl teki· 
flnı kabul ctmc.k suret· e 
1J>ortnıe.n!iğfnJ göwteren bok· 
•6rümü ... e muvaffakiyet dileriz. 

Rusyaya giden 
kafile 

Muhsin bey tarafından leı• 
idi e~l er~k Ru yaya götü Ü· 

len l)lo cu kaf ılewinden bir 

l111nn dönmü tür. 
Günde beş ı· a yevmiye 

•ertleceğl vadi c ecnebi mem· 
l~kele gö ürü'en ve . hır f hir 
do'ı.ıtırıl r k ma:' bi_ et n 
hlaflt.biyete u "ratrl n l afıle 
hakkında ver'l n ma!ümat 

.!!ltenalnzdır. 
Kafilf'Tifn Rus federasyo

nundan yevmiye el narak cey· 
Yabat yapacağı söylenmfıken 
L!~ bb teY verilmediğine atletin 
boka maçına, futbolcunun at• 
letilc mdı ·yette müsabakalara 

•a1:CsJal,·e.c ihreszllk yü• 

a~ııden bir ıürü inhizam ha• 
•lancbğı beyan edildiği gibi 
lcoı laoca b"r mağ'iıbiye des
ta.. lç{cde temin edilmff hır 
llaı IMraherbil öne liirerek ve 

Ruı7ada yapılan bir dd müze 
lllyafttlle gençlerin terbiyel 
•"'"9fne lttzmet oldufu yo-

1.nda ıerdedtlen nıütaleat ta ı 
elri?ı.ektechr. 

Haber aldıfımıza ,are all• 
lıadarlar arannda amatör bir 
tetkıllta llHIDl17p l>alunduklan 
laalde tıUa mukabilinde tertip 
ede.ferin ıpor divanı Jıayıfyfet 
larafmdan aorpya çekilmesi 
hallaadıa .... etli bir cereJ•• ....... 

F rant1a lıapası. 
...._. futbol pmplyow&• 

t~ bGla.. Franuz memlebt• 
ler'*1. 711JJ1lan turnUT& çok 
entue.aa· .. tice'- ,..ımek• 

r,"i'.li t ıumım z henüz t c-. il 
ec! m :ş iken Avru _c!a 

na~ıı ç it y rkır? 

ç is, c.h ren ş P 'yo a maç
lar a M r 'I} en n O mp k 
t l mına m "l A p clmu§tur. 

Guma gJ mJylır 
Ju n ul f u o h.;y tinden: 
23·1 .:>l tar hine m'" dıf 

cuma gunü icra edi.ecek l k 

maçları: 
ikinci küme Kadıköy 

Topkapı - Bogaziçi gaat 
11 Hakem Rüştü .B. 

Kas mpa~a - Tötünya &aat 
12,45 Hakem Rfütü B. 

Birinci f<üme, Tak im 
ı aGyo •• unda 

Be,ik a, · Anadolu saat 11 
Hakem N y zi Bey, Ga atasa.
ray. Sü eym niye Faat 12 45 
Hakem-Refik Bey, Vefa • Bey• 
koz saat 14,45 Hak m Adf B. 

-·-
Tashih 

18 K. sani 1931 tarihli 
nü harnızda int· ar ede I·. 
M hkem i e"'iye dö d-ncü 
hukuk dairesi e ait ilanın 

930 • 1085 dos} a numarası 

sehven yazı'mamı~tır. Keyfi· 
yet tashih o~,:...un_r. _____ _ 

-TiYATRO VE SiNEMA 

Üsküdar 
H5.le sinemasında 

Milyonlar petinde 
Müm• ssili: Albertini d 

Her gün gu ıduz 3 te gece 9 a 
Cum:ı gunleri 2 de 4 te gece 9 d~ 
Oelecek prC'gram : O.!Ce Ekspres& 

* 

E de e Uğimiz net ce bazı 
ı;fgorta kumpanyalarında vu· 
l·u b Imuv olan kanunıuz uk· 
lar yine k nun z mı: amelel rle 

8 r u nş 1 1 "ı merkezind\.dir. 

ş- eki: 
Loz n mu he ed muç'bince 

19 2 d n evv l m 1 keli· 
rt c i lden 

c i n : 
l P ' n p oj T' aret v a e· 
t' gö r m;ş ·e o esasnt 
da'resinde Tic ret vekaletince 
h zır a::ı n ır- a are k nunu 

lay hası mec ise ıevk ve tasdık 
ctdrilm ştir. 

Bu kanun muc hince s·gor• 
talar kontrol a.tına alınarak 
bazı muame atı reEmiyenin 

ifasına ve biri sabit, d~eri mü• 
t havvil iki türü teminat 
itasına mecbur edı dikleri wf bl 

1 
T ri:aret m - d iyeli de uzun 
zam n ı'gorta işlerile m~gul 
0 arak girdisini çıktısını eyice 
öğre'nmis iki dane dafmi si• 
gorta kom'serl mavcut balon• 
manna raitmen kanunun te
mamH tat ·kına nezaret etmek 
ve maaıları fir etler tarafın· 
dan veri mek üzere her kum• 
panyaya birer de kom 'ser tayin 
o unmuf ur. 

S gorta tel1allarile memur
larına ge ine~ en ar da heye• 
ti mümeyizenln b lmedıği bil· 
gilerden imtıhan edilerek ka· 
nunun 19 uncu maddesine 
tevf kan muv11ff ak ofanların 

ellerine birer v sika verilmi~, 
vesikasız tellilJar itten men· 
edilerek keyfıyet ı'gorta tir· 
kellerine tamimen bildirilmiı· 

Kadıköy ur. , 
Süreyya Sinemasmda. Halhukl ekser yelle •cnebl 

Bebe Danyefs~ temsil ettilf ye aalrenin tahb idaresinde 
,esli, sozlu, şarkılı 

Atk isteyince . bulunan aigortalar bfr çok men· 
fil . bugünden itibaren sınema- faatlerle bai ı bulmıduk!an ve-

ı mı anıda gösterılmektedı.t. ıikauz tell&lları teblJ.iatı ka ..... 

* -lifi nlpfe ni••D tesketmek 
Kadıköy Ku9ul lıtemedtklerinden hunlara •~ 

Sineması dlklerf komiayonlan nriifte-
Bu akşam rtlere yapılan tenzillt meya· 

Cemal Sabir nında gi5aterlp kendilerini ka-
Ve arkadqlan pWUlıJonlar devrinde olduju 

•-~[B;rr~Ş~o~RJWrii~n~c•ın•a•y•e•alllJ-;f gibi ~bir vera ye tabi tut· 
klt madaa lıaft7911 lltılıdam etmekte - .,..ar 

devam etmftler, llrorta ku111JMB• 
Feyzi Ahm1Jt yalalannın yfiltsek rarifeferle 

~--- ve z<U:-vlye zavanı mfltetten çektikleri pa-
Cilt, ..-v -~ ı . 

bklar tedavıaaneı ra1ardan •erd'k'eri maaılarla 
llacsta dan nıaacla her ıflıı mDrerfelaeB aeç"nlp senede uma kadar hatta 

a.t 10 dan 6 ya. bir kerre bile bülrumet nanu-
f& li . 

tecll •• 

~enlerde S 
Parte falllplyonu 

U,bul ed· r. C dd ; N.43 na ko t ela m 0
1d k n 

Adres A arıt a et 

rtayı yenen 1~-~Tf;~-~-is'iıiııılC~:;;..., ı r etleda te Ti 
Stade Fran• • 

Haliç, Şirketihayriye 
istif ini bozmıyacak mı 

Boğazı çf Te Haliç ahali sini, 
bilhassa Eyfp ahalisini gece 
hayatından mabçur bırakan 

bu knınpanyalar, evvelce hiç 
olma.zsa Ramazan hürmetine 
bir kaç gece postası yaparlar, 
ıu güzel ıehrimlzin hayatını 
ıenl~ndirir rdi. Ramazan gir· 
dl, bu efendilerin hayatında 

ha a bır kıpıı tı yok. Gece pos· 
talann n liifı b le yok. 

Bız soruyoruz: Bu Türk 
rketler bu m lt ti 

ler C' ha 1 i 
bu d r e 1 ·s 
it bu 

ar ız 

1
0 dur k 
eti mah· 

I n 

ra· 
ı 

m n e ü ün y • 

c k mi? 
G ce post lerı Bo~ zi i 

ve Ha iç ah 1 s n mut'rık bu 
ar ha.yattan kurtarmahdır. 

Bu husu ta merc'i aidinin na• 
z n d 1 ' ini celbeder·z. 

Doktor 
•• 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cild"ye 

Te zühreviye Cemiy~U aza 

nndan Beyoğlu Agacami 

karşı sırasında 133. No ~ğ· 

leden ıonra müracaat. 

hatırına hi e getirm"yen ko· 
m ıer B -y lerden cm•ali mi· 
sil i h çbir §CV en h er 
alamamıt ar böylece ka.nunıuz 
haraketler ıene erce l vali 
edıp g t i' ve komi er r e 
ır.e\cudiyetinden beldeni n 
gaye hasıl olmamıylır. 

Maliye müf etti leri esnayl 
teftişte memur, müdür ve sa ·re 
namTarınn geçiril "p kazanç 
verg'si katolunmay n 1 om's· 
} onların mi:.h ·m bir yı ii 1\ 

baliğ olduğunu görünce i~ dd 
oyunu ezerek kelni< d 1 n mc• 
belli Cizerinden kanunen a m· 
111a&1 liz m gelen l>eı m ı i ce
zayl tahakkuk ettirince afgorta 
kuatpanayaJan kaounn. z hare-

ketlennl biç clüıGn•iye'rek h rant 

bapna elit 1tra he.ahı le ara- 1 
larnMla topladıklan 3200 JiraJt 
harcirab ola,..k M. Pryos de 
metrl Bilyotf ye Yer p 100,089 
Ura gf bi 1116t&fm "' miktara 
ba'if olan kasa~ cnal•rınt 
affettinı lr ~la te,ehbi•tta ı 
bahuımal üzere Ankaraya 
ımdermlftlr. 

Marahhaa kyter Ankar .. 
daa &'ldmden.le caakl mem
lekette l üyilk bir hizlDt'tte 
burunarak e dıkla ı yol para· 
aını lıaketmfılew &Jl>l b u 
~alt!e e is fn den ff ki-

b 

Sahife 1 
9 

C Meraklı Dünya şeyleri ] 

Cif'!_ ve peri işleri 
Tabii hadiseler laboratuvarı 

müdürünün ciddi tetkikleri 
Bazı eski evlerin tavan oÇ 

tahtalarının Fare San ar g bi 
bayv n rın zme · n do· 
layı aıcırd m s, bazı cak
ların cer yanı ha adan ses 
verm l ve buna be zer b zı 
h d' h l alk i mer'ı 
b r t ım k vvetlere a f t· 

ruhte eylediğ'm '\I az f 
y r f sene bu vadi e t a-
ta seyk etti. B r gece 
boy e tetk katta bu 
eski ko kler en 

k m. Bu kok 
ıenedenberi ga ri me 

Hak bu ( 3 ) 
odaların tavan ıırmda b r ta· 
k m garip ç e erin mual· 

lakta durduklarını ve c ·m 
bir ku un kanat arını b r Li-
rine çarparak çıkardı ları 
gese müşabih ses çıkara-

r k pe ce ed n p ne r e 
uçtukların , ve d"" r oda rda 
f ıe cö me ve m f u~ t n alt 
ü t olmsu ndan müt vel 't s
ler g ldiğini ve ayak s leri 
itittiğini ıöyled ler. Bun n Ü· 

J r m. 
l e hu vak'al r an 

rp 

/,--E-~=e=bı=. =m=e=m~Je_k_e_tl_er_d_e--ı] 

Tayyare Karta açar- Türkiye konsolosfan 
parak d ·· Ü not r'ik yapacak 

Lal 20 ) B. lV ov , 20 (A.A.) - C• ıo ' . . - r 

ı 

m 

ğı ' ' z k 
bir I' nala ç p ı tır. Ka· 
nalların-.an b'ri k nlan tay· 
yare :yere ~üım-,, içinde bu
lunan iki kit! ö r.ıüa ür. 

Kredi aç ac~k 
Baale, 20 (A. A.) - Bey· 

nelmflel t .yat l n ı:ı rn c· 
fi i, Peç• ~a k1 me•'n'n üs

lakir bir halde bu vnduru a· 
ıı hakkında lrpanya :.üküm ti 
tarafından cleYlet bankalarına 
nrflmlı olan teL.nik p inı ta .. 
vfp etmtı ve l.tlkl'ann h kf
katJqttrtlmesi içjo 1 panya 
bankaaana kredi aça.r.aiını .,. 
mane~t yarcbmda bal.ınacalı· 
m Yadetmlttfr. 

İçki yasağı 
Vatfaınp.n, ZO (A.A) içlct 

J&•aiı meıeTeıini tetkike me
mur lauıuıt komfıyonua kale. 
me a iıfı rapor M. Wklrnı•am 
tarafmdaıı M. HcoYere verU· 
ıaJılfr. Bu •pe>rda ıç•ı J••lı 
kaDUDUDd hiçbir d«:ğ'ı·k fk 
yapı maman tay tye ~d me 
oTd , y in s ka n n t • 

f iç n vah • kı e . d 

m h i mü t hıdeii Amer ka• 
ya gir c k Sov'yet n it Y• 
ve ıldnln tanz·m·nde noter
lik v z t inin Türk ye k n• 
l!o'o lan ta fmdan· ifa na 
Arr erıI.a hükumeti muvafa• 
kat elmi~tir. 

Lejyon Donör 
V ınhington, 20 (A.A.) -

Fransan n Amerika Ee ir M. 
E audel, Fran1a lıükiimetl 
tarafından L!ndberge ver en 
Lejyon Donör nı~anını ınuın•• 
ile:·he tevdi etmiflir· 

Ôrfi idare kalkıyor 
Madrit. 20 { A.A.) -

Berenguer, &fi lda o 
kında kaldırılacağını v 
tm b rinci iünii in 

baılanacafını bildirm ' 

Londra grevi biftf 
Loodra, 21' (A.A) -

nubt Gafteı k"mftr °"" 
da tıe yen den ht .... 
Ya'nız. Cron Hands 
nlndeki 1~1 er çaJıım.aJDll~ 
mar 16nermekteclirf•· 

Prens de Gal 
Amerikaya gıdi 



YARIN 
= 

-· . - .. . 

1 
lstanbul dördüncü icra 

ıı

t-Çal. lney yolunun 1 ill 12 lıtel kilometreleri araaındakl 
1 öp ü ve menf ez?erln inıası vahidi kıyasil fiat ve kapalı zarf 
1 sulü i e 11\Ün&kaıaya vazedtlmiıtir. Yapılacak imalatı sınaiye 
ledd'eri tılnz'm edi°mit olan hariç cetveline göre hesap edi· 
I c ktir 

H1..kumet bede"! ihaieierl yekiiııu yirmi bin liraya balı~ 
c.I nca}'a kadar ima atı sına"ye yapt.rabilecektfr. 

2- Bilumum ittıaat mukavelenamenin taalial tarihinden 
f ib ren b( f ay sonra ikmal edilmek ıart~ır. 

3 - Müna-kasa rr:üddeti 13-1-1931 tar;hinden 2-2-1931 ta· 
r h' e kadar yirmi gün ·ür. 

4 - Münakasaya da.hi olanların yirmi bin liranın yüzde 
l di buçuğu nisbetind • d poz:to ve teminat akçesi alınacaktır. 

5 - Münaka a· it'bar: maliıini ve tarlnamei fennide zikre· 
<!. di i \eçhi'e iktid rı fen is ni hbat edenler kabul o unur. 

6 - Talipler 661 numaralı münakasa ve ihale kanununun 
onuncu maddesi mucıb·nce izhar edecekleri kapalı z rfı 2·2·931 
p zart s ingür.ü ııaat 15 e l.ndar vr ayet encümeni daimfsi ri• 
) ıuetine le' di etmif bu t nacaklardır. 

7 - Münakasa 2-2 -1931 lar:h ve pazartesi günü Deniz1i 

Vı'ayeli encümeni iaim·sinde y pı1t.caktır. 

8 - Evr kı L:eşfiyc \lC şartn!lmes"ni görmek veya daha z'yadc 
malumat a mak hıtiyEnlerin Den'zll Vilayeti Ba~mühendisli

ğ'ne müracaatları ilan o unur. 

KALORiFER - BANYO 
Asri ve liususi calonları havidir. 

SERVİS MUNT AZAMDIR 

• 

istasyon teli 

İzmitin en temiz 
ı.ıe en mükemmel 

otelidir 

rf'üsafirlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini ~~~~~~~-~=U 
temin eden bu oteli 
herkese tavsiye ederiz 

memurlufundan: 
Müıterilerln müzayede ıe

raltine riayetleri tarllır. 
Leunlda efen dinin Şevki 

efendi zimmetindeki alaca· 
ğından dolayı mahcuz bulu
nan Galata'da Su'tan Beyazıt 
mahallesfnfn kömGrcü roka· 
ğında ki.in bir tarafı Kılıç 
Alipa§a caddesi ve bir tara· 
fı Kliridt ıol tarafı bazen 
h"cı Ragıp efendi hanesi 
ve bir tarafı çamaıırcı dük
kinı ve tarik ile mahdut 
11,13 No. lu ıalhane kapm 
15 fi. 19 No. lu 3 bap dük
kanın nmf hiuesi otuz gün 
müddetle fhalef evvelfye ila· 
nına konarak ıekfz yüz lira 
bedel:e talibi uhduincle o·up 
ihalei kat'iyyeıl yapılmak üze· 
re ve yüzde bet zamla on 
heı gin müddetle ihale! ev· 
veliye ilinına koıımuıtur. 

Mezkur mahal tamamen 
yüz on dokuz arıın terbii de 
arsa üzerinde, dört tarafı ka
gir o ·up 19 No. lu köıe ba
ş ndaki dükkanın zemin katı 
ma·la taılık üst k t bir odayı 
havi olup :ç'ndc C'.'alih efendi 
müslecirdfr. 17 No. h~ dük
kanın zemini ci ento olup 
üst katta bir od ll havi olup 
içinde Mehmet efendi müste
cird r. 15 No.lu di kkanın z • 
mini malta üst k tta bf r oda
yı ha. vi olup i~fr.de A7 . .'z efen· 
di müs~ecirdlr. 13 No. lu sal
hane kapısı <'I p 11 No. lu 
!a hane kapısı z mm katı 
ma'ta taı'ık üst ka ı fki oda}ı 
havi içinde Yani efendi milt
tecird·r. Kıymetf muhamme· 
ned tamamı üç b'n ıkl l üz 
lira kı) meli ded'r. Talip o'an
larm kıymeti mu) ammenesf· 
nin hi!!eye mua 'p yüzde onu 
niabetinde pey r.· çedni müs· 
t&th;be-n 7-2-931 t rihinde 
341-5333 doaya numaras le 
SBat 14 ten 16 ya kadar biz
zat veya bilveka "c müracaat 
olunması fazla m liim t do • 
yasından iade edılm ·yeceği 
i'an olunur. 

İstanbul Dörc üncü f cra 
Dairesinden: 

Ere.' öyünde Fazıl Pata 
kc§ ünde iken e yevm mahal i 
ikametleri meçh ; Ali Ga ıp 
ve Gaz nfer beyle e: 

Andon vele i Andr'no 
efendiye olan lorcunuzd~ 
dol yı 7344 mu n ele nunıa
ralı v 30 Ey ü ı 338 t r h 
müd yene senedi rnuc'b' c 
7340 adet \rakı n kdiye m -
k bi inde vef en f r u e ı 
Ü küdar a Bu'g r u l arıye 
inde 3 pın r mcvk"nde ati 

31 c 't 35 35 n 
ba ç bir b p 

ve cbniyesi ic a lu 
le eyi le f ye n 
lirada tal Üi uha 
kat'iyyesi · ra 
dnn f~ am gAh n 
len fhbarn m le 
ib.nmctgA l ınızda bulu m dı· 
ğ n z \<C elyevm n r de bulun· 
duğunuz n eçl ul o d ğu mu
ba§lri ve maha'lc muhtarı 
tarafmdan ıerh verilmiş ol· 
m2ğ a 3 gün zarfında birriza 

Ote ın altında bir de Ko eaanh Ucuz lf yapan bu takrir vcrmediğ'n·z takdirde 
mü yl d h rI ed muame!ei fere.ğ'ye ve te ci'i-

}e in'n nya ve takrırfn·ze 

bal ı mıyar k icra kılınacağı· 
na dair ıon ıhbarname ll'o.ka
mına kaıın olmak üzere ilan 
olunur. . 
Dr. A. KUTIEL 

4 Cilt, rr rı i, Bel ıkl ı ve a~lem 
.. ı yunu rnfralarmda lunduran) r, böbrek, · r m en e t rik tedavih n i 
ve ba ı k h aatl karı da.ı kt.rtuhrl r. .._........,.._, Karaköy Börekçi fırını sır sında No. 34 

Kolumbia Plakları 
EN METİN VE TABİİ SESLi 

Makinalar En Mutena Ve Cazip Plaklar 

1 KOLUMBIA MA KALILARIDIR 1 
Yeni sene münasebetile 

• 
KOLUMBIA 

Fabrikasının piy'!saya çıkardığı yeni plakları 
umum KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 

murluğundan: 
B r borçlan dolayı mahcuz 

e aç k nr lırmn surcti!c p-ra
} a çevrilmesi mukar,.er qya

ı beyli) 1 - 2 • 931 tari ine 
müaadif pazar günü saat 10-
12 c.!e Ş I'de H nımefendi 
okağın a 97 Nu. lı l'. partıma 1 

o ünde u t ncağından, ll\ ip 
olanların m z fır gütı ve raatte 
mahaJl·ı ce l c zır l u'1 nr erk 

mürace.at'arı i'an 

1 tanbul ikinci icra me
murlugundnn: 

Bir borçtan dol yı mahcuz 
olup paraya çevrılmesi ta ar· 
rür eden bir adet Doç marka 
kapalı otomcbil 29-1.931 ta· 

· rih nde sa t 11 d n it b r n 
Beyo lunda Şi hane cadde in· 
de ve oda takımından eşya 
dahi tarihi mezkurde ve saat 
13 den it baren H köy 1e 
Kalaycı bahçesi so cağında 70 
numaralı hane önünde nç k 
arttırma ıuretile satılacağın
dan taY-p o'an!arın mt:zkur 
gün ve saahe mahallinde ha
zır bıJlunacnk memuruna mü· 
racaatları ilan olunur. 

Yeni plaklar şunlardır: 

Genç Osman, .• Çingene
ler •.. Gül Fatma, .. Sarı 
Yapıncak, .. Sarsam ko-

lumu, .. Bilmem neye. 

Yalnız! .. "KOLUMBfA 

Plaklarını alınız. ... 

jKolay t'raş olmak~ 

ve cildinizin güzeıııgıuı .nu• 

11afaza etmek isterseniz 

IMSAH 
(KROKODİL) 
marka tıras bıçaklarını 

kullanınız 

O;posu • Çiçek pazar lstrati
adi Han No. 7-8 

Türk Ocağı da usulü 
defteri dersleri: 

Türk Oca "ında lisan ders· 

lerine ifa veten usulü defteri 

ve u u u muh ebe der leri 
çılmıştır. Şubat 931 den iti· 

b ren bu er&ler Kemal İs· 

ender bey t r f ean v ri· 

ec lctir. De"S ü<ldeti 4 ay· 
dır. Bu dersler.., devam etmek 

kitabe tine 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hasta} ki r 

tedavihanesi 
Erk k, k dm ve çocuk· 

ların de.bili (iç) hıı.stalık

J rını cumnd n mn da 
her gün (2 4) de Divan· 
yolunda 118 numaralı hu
uıı. kabine~inde tedavi 

Vapurlar 
PURLARI 

Yelkencı vapurlan 

KARADENiZ POSTASI 

V t v puru !1 a an Kanunuaant 

Ça. a nba 
günü akşamı 18 de Sir

keci rıht m ::ı.n hareketle 
( Zon 1 d , 1 ı bolu, Sinop 

, G reson, Trab 
ve Rize) 

i ke e r z met ve av-
det edecektir. 

Ta t için Sfrkectde 
hn r.da kain 

Türk Ocağı da kon
ferans 

22 lk nci l iı.nun 931 per
§embe gunü t.ık mı ıaat zı 
de mü r f mail Hakkı 
beyfendi tar fı dan •lı lnıa· 
niyatı ve terb e te;ık:IAtı,. 

mcvzu'u bır lrnnferans Yerile· 
ceklir. Bı nu m · teakip mem
leketin tanınmı san' a tkAr!a· 
nnın bazı güzel parçaları ça· 
lınacaktır. Bu konferansa her 
kes gelebil'r. 

m. Mudur Bur an ettin Ali 


