
fesap; bu kelimenin mukaddes, 
ınüheccel manası henüz bizimi 
n:emleketimizde layik olduğu veç· 
hı;e . an!aşılamamışhr. Bir İn!:an 
snatıle siyasi, beşeri haklara isti-
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Baımaharriri: ARİF ORUÇ 

Mden Hükumetten Halk fırkası 
denilen mefhumlu teşekküllenlea 
hesap soran insan!ar acaba neden 
fena oluyorlar. Burası anlaşılmaz 
bir muamma halinde bulunuyor. 

~~~ ~SöN~NEFESiMli'MKADAR~NiDAMiZr~YUKSEiTECEGiZ6Ml 
~~ .. ·~1:;;ı;zın~~ıııır.;ıııf,ı1!11J1!"~'ffff~.,.W'1~'N~~ ıw:: n:ıırı~ • ~ '1~~ 1'~~ 11 çı;;w...$ 
lıl .... O.eniyet I'' .A;kara (Hususi)- Me:İek~tte :a~sm halkı müdafaa için muhalefete geçen· Serbes 

mücadelesi 
Eu dava, bütün beıeriye-

•::ı -
'· aavasıdır. insanlar fikren 
'~ı J : U«ıe dikçe, ruban da yükse· 
dr!er. Ruhlar fnkiıaf ettikçe 
:uk a 
l
• a atı batıladan uzaklaıır• 
ar a·· ' le • oy e olduğu fçindir ki 
urunu vusatai hayattan çok· 

~an uzaklaıan Avrupa her gün 
•enni harikaları ve fcatlarile 
llıedenf yet gayeılne doğru ıür· 
•tle koıuyor. 

, Eğer bu gayeye doğru ko· 
~ nıuı olmasaydı fnııanlar 
• ır birlerini yerdi. Fakat akın 
Gevfrle · d k tın en ço uzağız. 

l Ferdi hayat ta böyledir. 
nsa.nlar ferdi hayat ve mü· 
:aıehatta da çok değlftiler. 
ağilik, zorbalık çoktan kalk· 

tı. Fakat bunun yerine ıne
denfy t -e nıucadeJesl kaim oldu. 

Medeniyet mücadelesi in· 

~~nlara medeni mücadeleyi 

~~~t~i. Kanunlar kuvvet oldu. 
t ru ikrah yerine telkin ve 
roat kaim oldu. 

T elktn ve lr§at medeni 
( ~amı 5 inci sahifede) 

-

Maşallah 
lialk fırkası çalışıyor. 
Mesaisine nazar isabet 
et.nıernesi için dualık 
hır kelime bulamadık. 

lı İzıntr 21 (A.A.) - Ci:nı-
ur· 1 ıyet Halk fırkası znıfr 

tehrinde nahiye kongrelerini 
k u akıaın yapılacak 2 ıeıntin 
ongreıile ikmal etmif o'acak-

tlır •. Vilayet dahilinde kongre· 
erı he " B U nuz yapılmıyan urnova 
e Değirınendere ve Cuma• 

~":•• nahiyelerile Urla ve 
~ erfhtsar kazalarından ma· 

;d~ hilo.mum kaza ve nahi· 
e erin kongreleri bitmiştir. 

hı Bunlar da 2 güne kadar 
ta rn bu ace.ktır. 

2 
İznıfr kaza kongresi ayan 

ı 3 ünde Cuma günü Vi!ayet 
on ' • gresi de ayın 26 ıncı pa· 

Zarttsl günü Türkocnğında 
ln' ·L 

ı~at edecektir. Fu ka aza· 
sından arzu edenler snmiin 
•ıfatile buiunr.bileceklerdir. 

işleri~· ;ımedi 
D 1Cnstamonu, 20 (A.A.) -
b aday ınec isi umumi intiha
atına fesat kar111tırıldığından 

nt'h ır ...____ı ap fesolunmuştur. 

kan haber aldım. Bu mebuslar hır daha memurıyette de ıstıhdam edılmıyeceklerdir. 

Katil kim? 
Sandalyadan başka bir şey düşün
miyenler bu mektuba cevap versin 

Sivas-Erzurum 
H atfının inşasına 

başlanıyor 
Aakara, 21 ( Yann ) -

931 senesienin ortas na doğru 
Sivas • Eızurum hattHua inıa· 
eıoa baılanacakt r. Muhterem (Yarın) ıazetesf mek fstf yerek ıize inJiyeJI 

bir ailenin feryadını yazıyor 
ve diyorum ki: müdlriyetfne: 

Efendim. Günler geçti sanki hfç bir 

,.. .. 
Bir kişi öldü 

(Devamı 5 inci sahifede) 
Hüsranımı dökmek, feryat-

larımı alakadarlara tıittir· 

Şeyh Esat Efendinin müdafaa~ 

Divanıharp kararını 
Pazartesiye verecek 

Dün de bir takım tevkif at yapıldı. 
Yeni mevkuflar Menemen yolunda 

Divanıharp heyeti 

lzmir, 21 (Yann) - Cuma 
ovasının Bulgurlu köyünde 
Murteza ve kundakçı Mustafa 

tevkif edilerek Menemene H· 

vk edildiler. 

Menemen, 20 ( Yarın ) -
Şimdiye kadar cereyan 

eden muhakemelerin bende 
hasıl ettiği intibaı §Öyle hüJ!sa 

( Devamı 2 ind sahifede) 

Balkanlar karışıyor 
Bulgaristanla Romanya' da komü~ 
nist tahrikcitına karşı alınan cephe 

vama dahil olacağı haberini 
garip bir sükun t e karşıladık
larını, ve bu mahafilin bu 
habere inanmo.k istemedikleri 
bildiriliyor. 

Sofya : hususi 21 • 1- 931 
Bu;garistan hükümetfni teş· 

kil eden " İzgovaris " Liyap· 
f kabinesi, kral Bo~~sin 

içe l kralı kızile evlendıgin-
ta ya , 

denbcrl Moskovadan ge.en 

K Ü 
Iıt tahrikatına karşı 

om n db' l - I fevkalade te ır er bu gun er 
almaktadır. 

Bugün Moskovada Qçün~~ 
enternasyonal katibi umumısı 

Rusyada h z rlık! Sofya 
gazetelerinin el 'di istihbara· 
tına göre Rusyadan ciddi bir 
askeri hazırlık yapıldığı mev· 
sukdır. 

~~-----·-·------~~ 

Yedi vatandaşta 
yaralandı 

fzmlr, 21 (Yvrın) - Urla 
yolunda bir otomobil dereye 
yuvarlandı. Atında kalan yol· 
culardan Oııman öidü, yedi 
kişi de yaralandı. Yaralılar 

hastahaneye nakledildiler. 
Şoför T evfık yakalanarak 

Adliyeye le lim edildi. --
Hudut • • a ıcı 

Terkos şirketi tarihe 
karışıyor 

Ankara 21 (Yann) - Ter• 
koı meselesi Nafia Vekili 
Hilmi Bey bizzat tetkik et• 

mektedir. Bu tetkikattan ıoa
ra Terkoı tirketinlu mulcave
leılnin f esedflecefJ •ezkür 
firketln Türk hu utları hari· 
cine çıkarılacaiı mubakkak .. 
tır. 

Rıhtım şirketi cevap 
verecek 

Ank ra, 21 ( Yann ) -
Mukavcleılnln feıhi için Naf a 
Vekaleti ta afından İata•bul 
Rıhtım firketine ç kilen pro
teetonameye mezkiir tirketin 
bir fkj güne kadar cevap ve· 
receği au1atılmaktadır. 

··-
Bütçe tetkikatı devam 

ediyor 
Ankara 21 tYarın) - Blit· 

ı 
çe enc .. meni tetk k ına df"· 
vam ediyor. Yeni sene hüt· 
çee nde §8) anı dikknt fasıllar 
vardır. 

Mutat içfma 
An .• a a, 21 (Yarın) - icra 

vekilleri hey«. ti bugün beı 
buçukta toplandı. 

Bezı meselelerJ müzakere 
etti • 

Bu akş:ımki balo 

Deh~e tli fırtına 
Ak ve Kara denizlerdeki vapur

lardan hiç bir sada yok! .• 
Karadenizde müthfı fırtına 

ayni ılddetile devam elnıek· 
tedir. Ticareti Bahriye müdür
lüğüne bir çok müracaatlar 
vaki olmakta ve yolcularını 

merak eden Jer athhat!ertal 
öirenmek htemektediler. 

Son gelen ma'6mata 16re 
üç gün evvel limandan hare-
(Devamı 2 inci ıahifeJe) 

/zmitteki davamız hakkında 

dal et, adalet ve daima 
adalet istiyoruz 

İzmitte Cumartesi Başmuharririmi
zin heyecanlı müdafaasını dinleyiniz 

Arif 0:-uç Bey da vaeı bü
tün matbuatımızı alakadar 
etmeğe baoladı. Fnkat muh· 
terem karilerimiz emtn olsun· 
lar ki davanın ıekli ceryanı 

kat'iyyen yanlı~ ve muharref 
olarak neırü ilin ediliyor. 

Eınayi muhakemede cere
yan eden hadisatın ruhu ol· 
aua yazılmıyor. 

"Yarın. bu huıuıta merda
ne vaziyyetinl muhafaza et· 
mektedir. Lehimizde ve aley• 
himi::ıde her ıeyl olduğu gibi, 
harf kaçırmadan yazıyoruz. 

Mesela geçen celııei mu
hakemede lzmit müdddel
umumi muavmi beyin gazete. 
mfz aleyhindeki en acı ittiham 
ve isnatlarını yalnız biz yazdık. 
Bunu hüsnü niyetımlzl lsbat 
için yazdık. 

Yarın da~il öbür gün, 

yani bu cumartesi gönü Vali 
E~ref Be~ 'n aTI1,cattan addi· 
alarmı ıöy celd r. Arnı 
günde ıc a ı z maznua1ar ye• 

kllinlndir. 
Avukatım z Etem Ruhi Bey 

ıon müdaf auını &f'RI ınade 
yapacaktır. 

Ondan ıonra .erilecek hOk• 
ınü dinleyec~ğ z. Eter hGkme 
razı olmazsak mafevk mahke
meye, en son adalet medlafne 

kadar gfdecef lz. Adalet, ada• ' 
let, adalet diye sen nefesi• 
mfze kadar yine e -ılml at. 
damu:ı yükıelteceilz. ______ , ___ _ 

Mübadele komisyonunda 
Muhtelit mtibadelede d.~ 

huıuıi büro içtimaı rapılmıt· 
tır. Bunlar umumi l~maa 

ihzari mal61Jlal ye ftsafld 
toplamak için yapılmaktadır. 

I 

,_ ' 
"Ertufrul Şemseddin,, in 

Mustakbel 
Başvekil 

k t Kolarof'un Bul
olan avu a 

' dağılmıf gizi beyan· 
garistana 

Gazi Hz. nin ver
dikleri cevap Türk hanımlar eairğeme 

derneği bu akşam Türkuvaz· 
da güzel bir balo vereceh.tir. 
Şehit Türk k zlarına yardım · 
lçjn 17 sene evvel teşekkül 

eden bu cemiyete yardım et
mek fstf yenlerin iştirak ede· 
ceğinf ümit ederiz. 

diy" y2zdığı 
Yazı 3 üncü sahifede 
·~. -....,,_ .,.. .. _ws:az 

. ,-- ~anıazan saatleri 
-- Perşembe günü 

( 

lrtar ~7 ~·2 ı Sabah 
5

7 ~o f ataı 18,47 Oğle 12,25 
_rnsak 5,36 İkindi 14,57 

nameleri tutuldu. 

A k t Kolarof evvelce 
vu a k Ü d ouı • 

Bulgar sobranyasın a 
nlstlerin lideri idi. 

Romanyadada ayni hal ve 

teyekkuz barizdır. 
Ruslar Cemiyeti akvama 

girmiyorlar! h 
Sof ya gazetelerinin isti H -

.. e Moskovada hu· 
baratına gor 

H n ıiyaıet amilleri· 
kumet ıure k 
nin, Ruıyanın CemlyeU • • 

Ankara,21 ( A.A.) - Reisi· 
cilmhur Gazi Hazretleri Japon 

imperatorunun biraderleri Prens 
Takamutsu Hazretlerinin mem 
leketim"zl terkederken çek· 
tikleri telgrafa fU cevabı gön· 
dermiılerdir: 

Sofyada Fehametlu Prenı 
Noboyoti Takamutsu Hz. ne: 

Memleketimizden ayrılır· 

ken necip hi11iyatınızı bildi· 

ren telgrafnam<'nizJ aldım. 
Prenses Hazret1erile Zatı fa
himanelerin iyi eeyahatler 
temenni ey'erim. 

Gazi M. Kemal ı Bir müdafJadan sonra gôrülen tatlı rüyalar-



ati ........ 

Hep laf, #tep gtaal 
ç..ı..ı. .... --..... .. 
l'lil•lı ı 'ala ..... 'ı laek-
• Maarif Vtlrlletla• lıdr 

Jtha ................. 
DilmekıeclJr. 

llliarri 
Taltlıilıat devam 

ediyor 
.Agopyan hnınae ranmaıı. 

aa •Mp olaa F.md ve Y aal 
l.te'7aaoe biraderlerle Yani 
t rar latlç~ap edlleıek tala
k t enaln din M del am-
ml K naa B Yelilmtttft. 
Daktilo öğrenecekler 

lı Baakua, memurlanaa 
daku o aırenmelerlm emıet· 
Uflnden T e ret 111 lıtehı mu· 
all aal Hamit B. tu•f•claa 
den Y r Jm kt dır. 

Ticaret filomuza dair 
T caret fi omıs hakkında 

tan m ed en rapon. Ticaret 
fi om sun ıo den ıGae lnkl
ldpf ett it kaJdecl lmekted r. 

Bu sebeple Sur·,. ve Fı· 
lt,ua alaill hatb hakkında da 
teldlf ft mu•lealar mi ol
m-.tur. 

istifa etmiyonpuş 
DilnkG 1f zetelerln birinde, 

Ankara slMat kon1J'91i•d af. 
1011 hakkında bazı mOta.fea· 

.. ıda ba ••• T caret ltonan 
baıkim aı ri Nure o M D 1 
Be11n tdaN heJetl tarafından 
llllfaya daYet edlldtfl 7azılı· 
Jorihl; Halert tahk k ett k •• 
•tal .. o dutunu anladık. 

~·--
lele ı ada: 

Şehrin iman 
Anado a tarafında Boataa

a k pr ılnden •• Ruaaell ta. 
rafın4a da Yoı ll6 de, telalr 
•ud clu bite. Bu hudut ha· 
rlclDdeld yer er L.,b beıedt. 
1eler• aittir. 

Bu Beledt1eY« kendi "9&• 

iti, 1' .. çelerl dereeelllnde P· 
"'11orlar. Fakat, lstaa.bal be
lediye ....... haricineld be-
ledU. fub,etlfe tehir bele
,. faabretl arumcla bir ahen 
,.. bici bel d ,.. 

laid t1an aJn •m •'-•"ı' •• ,.... ele 
tanW ,.hrlnla h.,.. parta· 
•tbr• • IU..... t taabul be· 
~- ...... edeeell ...... 
prolra - .... 
- la• .......... 

T. iN 

Ağlanacak hal 

llf alyeaia ısıakı zama ıi 
•aıa .111114111? 

Se,. A .. .,_. baın..ı.kl 
facia ltfalyealD tok ...... 
oldu una bir kerre dalla 1• •t elmfttlr. Mıltmdttr ld ... ,. 
dar & it a ye iç D çok biiJik 
fedaklrLkla liemeq hemen 
Avrupa ıeblrlertaıa ara 1.9tl 
flbl bir 1tfaf1e 7q11111ta. 

Metel& H pr metre tu
IOntle mer lvenler Ye 65 aıetre 
trtd'aa kad r azami tazyikle 
m veren hort 111lar ge rt· 
mitti~ Bu set en ,.,ı., , .. 
rek bak mıızltk ve ıerek kul
lanı a kullanıla hal h z da 
kullanılama• bir Lale a ,. 
tir. 

Appyan huı herha ele 
38 ID tre J k ki ifade o ma• 
yan bir binadır. Gene ma 6m· 
dar ki bundan dört se e 
evvel Beled Je, ftf e iç D 

yGz bin 1 ra tabı ıat koym t' 
tu. Bta para ltf a yenin te l· 
mGIG lçfn kal aa laeatı yerde 
k aada J maktadır. Sonra 
d6rt tenedenberi Vi anadan 
geUrt ecek • tebauıı p ba 
oraclakl meeafenln uz al pu· 
an el'aa eehrlml sel mem,. 
t r. lı anbul l»u 1ana a Jii&\iQ· 
en h r ıiln aallJOD arca lira 
arara girme tedir. Ay arda • 

beri A vrupaya ltf atye tah& 1 
ı ıa d rilccek ta clte el'an 
allmemlftfl'. 
~ ttf•.,. pqmlarda 

azamı gayrd&nl 1arfet1nekte
d r. F.kat tahıı!ann didinmeli 
b ç h r ~aman falde g&terml
yor ft 16aterml7ecekllr. DQo 
bu humı hakkında .. lklyet· 
tar bir zatten ıu ma 6mab 
aldık; •ltfalyem z ıGndeo aGn 
terakkı etmek edlr. 

Avrvpaya ı ndereceflm z 
tal.iM de bl kaç 16 e kadar 
hareket edecektir. eınfılerd r, 

Scb:de kalan bu te ebbtıt. 
er b çbfr zam n k Yveden 
fide ıeçmem idedir. 

lıtilade 
Edilmiyor 

811' wmaalar Adana Tlca· 
ret ocla• ne ti ~k tahlr 
edilen bir keaa aumuneal sön· 
...... •• tahl.1 ettirilme tJl 
....... ati. 

Bu metee .. klnada Jk. 
bat tah 1 lb u..ra,. w.oı. 
tuYan •afla bir tahl 1 ,.,.. 
rak NportlBU Ticaret • ...._ 
afademdfUr • 

Bu raporda koulann •1· 
hlm lflere J&ta•J'lalt 161-
tea ıı.nektedtr Çbko b" kon. 
lamı llllerlnln •a•U tuki 2 5 
-.nUmd r, A101 .. manda bu 
ldler .ı..t11rı1etten de malı. 
namdur. 

Banlar kildcalıla da mfl· 
..ıt ~dlr, A cak JMtık del. 
........ " .. "huaa mt..al .. 
letde bllamla hdlrler. 

z.ıea Fr&111& w A._.a,.-
6 ......... .__t ,ap•ıL 
.., ......... , tptldal .. d.a.le· 
rlae bntbrmak lçla .....ııı 

tec r6beler ,apa1m ....... •atal 
hat net ce elcle edde-•~ u... ....... __., • 
k&lıtPraa auan dlklr Unt 
............... tltifı ., 
~ Ada"a Tlcuet 
Otla- ldWlrllecelr.atr. 

1 
~~P,tlerde : 
Cemiyetlerde J'C!rıl 

idare heyeti 
Sar lar, lolıaataı..., ... 

flrler, d.ıliumacılar Ye IN.kkat. 
lar cemlyetlerln yeni eene 

are h yeU lnUheplan p-
kaicla icra etlilecekUr. 

ltnı~ hllıariır: 
Farha bakın 

Yunanlı a da Tork k·m~ 
lertle Raı k6m rlert .arasında 
rekabet baılamı br. 

Ruı kömlr'erl ucus o!d .. 
tandan fazla n m e 1 mekte 
v• t rclb ed me ted r. 

Köm4rlerim z n ecnebi .ka. 
mtl erinden da.,a ~ok ılnlla 
yapma11 için )'lkanmaıı ve 
ucuza mal edilmen llzımcbra 

Ziraat panayın 
Se nlk'te 1931 ıenetl Ey· 

JQ nnde arın 13 ü den 27 "
ne kadar devam etmek Cizre 
bir aanayl Ye z .aat panay n 
ap'auktır. R ılar, Rom nya• 

lar 'Ve Bulgar ar bu aergi1e 
ttfı"ak eclecekle dır, 

Yunan lar hlalm pamuk, 
yapafı, ma en kama il ve 
tuzlu balık aıbl maddelertmı• 
ze mClf r dlr er. 

Bu ftlLarla bu panaylr 
zl a lkadar eclec k ir. 

Ticaret borsası 
• • 

nı%amnameaı 

D Cl ı akı m a te· 
lertn a bir nde Ticaret boraa• 
ııaın nlsamnam etabı tadil 
ecll .c:ell JQI o da. lJaaaml 
klttp N am ttln Be1 amm· 
n me1I hasll'liJormu• 

Bu m ... ı. hlr senelik me.-. 
edtr. T caret kr1&11 hl,.re 
b•y'etl hJr ...,. eyyel ..... 
nametlal tad 1 etlereli lkttaat 
yelcl et ne ıhderilmifl. F • 
k t t dl ed mit nfzamne ... 
n o kabul qya ademi kabu
ltlne dair •aklt.tten henGa buı 
babw plmndft r. 

Lehliler ve .tacirlerimiz 
Ticaret ocla11odan al •I • 

anas mal6mata nazaran baz 
Lehli tac rler, tadrlerfaal2le 
tema •a b•luDmalc blesnekte 
d r l t ha Leh at n umumi 
koneo ........ Ticaret o41aım4n 
l.Ahlatanla t4tma ta bulHan 
t'1ccar lll'lllllSIO '* 1 itetlnl •• 
temltUr. Hazırlanmakta o an 
lltte falanda Lebtltaa kon o

loa!uluaa ,eact.rdecektfr. 

Bir müracaat 
Bir Bu pr ticaret _..... 

...... l.t n J T caret ocla11aa 
mtb'aeaat ederek Vatka clenl
lea tahta pe.•"ldan ı~r
mek ııt.clqw bllcll.rm tUl'.t 

Borsa faaliyeti 
l>Ga ....... .... .. ıo.w. 

20 Pra .... franls t68, Dolar 
~12,5, Ala. N • --Wa,. 
&2,S k.....,ıa. .atılDUfhr. 

Fi teftit ediliyor 
so. ........ Mr6ncla teftff 

..Uceetncle cloltus finncı tec-
lllJ• ecJIJmlf •• allı .flz okka 
ekmek mOtadere o1unmvftı:r. 

Bun ardan lkt inin dtim
ı.t mlkener owuı-.tan ,.. 
nalarnua •a•akkatea kapa-. 

1B .. ladkı*cla l ..... .... ~ .... ,....Ur. 

D 

Di anıhaıp 
azartesiy 

B,,, larafı 1 inci •altll.de 

edeblllrlm. Orta A"adolunun 
muhtelif '91 l yetlerlnd sfZll 
sfsll fMbeta. ...... tarikat 
barata .._ pjtJÇe -.. 
Vaı'.. Bu..._ wll•~n 
tfyle tahmla eti lelld{ı 

Tekke hayatının ldameal. 
1,.., atlç Is, bedavadaa ... 
ç ml7e alqan bu a aalann 
bGtGn makudı eski bayatı 
idame et ek 'N Jeol tufetll 
hayatı yaıamak. 

Fakat bunlarm t,letinde 
hoca Jbrablm, hoca Saffet 
,ıbl atztı cfzll.mahat taf17ar 
Jar da Yardir. 

lbrahlm aibl kara dGtOn· 
cell adamlar, 1 e lla tufeyli 
geçbillllJe alqmıı latanlann 
temaytllunden lıUfade etme· 
J1 d inmil• 1.,al bapak 
hayalini Japmala baılamıt' 
lard r. 

Yeıll bayraktan mak•t 
CGmhariyet lıil&imetlnl l..ı 
talamakb. Mehdi M met ft 
arkadaılan da 1 r hım.le ayni 
fildrcl• ıclıler. Mamea11111 b· 
panaa tekkeleri IMı slall faalt
Jet içla çele mGaaitU. 

Ylztl m6teea'f s m ı hu
lımaa Manisa albl kiıt;lk b r 
kasabanın hocalan da belld 
aJDI ftldrde idil 

Mür ecl er, Menemene ıe
llrler en muhl ln m adetini 
as, 'ok tahmin etin ·ı r4L Nt,. 
tekim ıe d ler Ye alk lan ı!ar. 
F kat •erilen lfacl lerden an-

l•tdıJOl'ld .. .adamlar ....... 
Jannda bir -ıtuh 11. bir k11' 
hkçial ~ .... ~ 
... laba .......... .... 

M.amaı.la telalt Kwl»l&J 
bekti Haau 1t• ....-'.Jlaala 
•IJa-.oı duı!tlqfJllga ua .... t 
diler Ye Horo..-:lljlnlia cahil 
ihlVarlan lutca • ....,.. klrll 
maluatlanna alet ~r •• 
•l»eclt1ea lekelendi'.-. 

Me.._..a.21 (Yana) -
Divanıharpte bUaGn M 7arm 
celae aktedilmlJ~ ?&hm& 
alınan lfadelertn ~ tle 
meııul o unacahr. 

Bundan IODra ~ 
ilk celse cumartesi 
Ba ce • .......tardan Lir 
kllmı -ha"'ncla kanı •d 
meal de muhtemel r. 

Men men, 21 (Yarın) -
Aldıl mas mGtemmtJa maft. 
mata ı re cumartesi eeltebln 
mGd fa ya tahıll e mat 
ve karann puattest ıuntne 
kaim tı daha alyade ıallp 
bir lht m 1 daldllnclaltr. 

tk imam m sıaaatar laaJm.i 
km a k rann tel1dmlol .... 
teak p ertye kalan 29 ktfb)ID 
~h ke elerlne b& eak oa
dan SODra hapa J lerct... 
ıelen ve ıet rllecek l1ll na
ların atl~.aplanaa .......... 
c k .... 

Oit1 .... -~· '* 
ay ela a temd t edt eceli _.. 
hakkak addoluıua~lllf. 

Dünkü şidd tr fırtı a 
(Baı taralı 1 inci • lailetla) 
ket eclen Millet •• Blleot ft• 

)Nrlan bdl lrasa Sin p llM&• 
maa Yani ollnuı arcl • ~ 
taraftan lok taf •apuru kan· 
Ja oturmuıtur. CemtnlD ab 
beti tehi keli aarcıı-.1rtec1ır. 

Din 1 m liımaaa Karade
n z n Yunan ban ırah >... 
ter vapuru ıel1DJ,U.. v..,_ 
ltiJI telallkeler aOabnqtır. 

Ba tebltke emUJnda clalıalar 

b r taifeyi de11 • d nnna,. 
t r. A n lklad MIY&rl 1 
din ke abd ılrea m hanı. 

ı 

.Şimdi uyandı ar ı 
Aııkara, 21 (Yann) - Mu. 

em le .. ,. il hakkındaki kaaun l 
1 y h u Yektller laeJeUne HTk 

owıdu. 

Mall1• IDlf•ttftlerl kne
ren kuaaç Hrsbl tadl:&tma 
dev.,. ecll~orlar. Taci AU. 
Ont6 k Maç "rlJfll Jaal*~ 
UP' uecak JW llıth• 

Milht tDeclUlae --- ... k 
o .. nacakbr. 

H k6mel kan11alat1 ti. 
ilftll'alek laut11l'ıacla alater
cltlJ iN cell4etle All 
Be1 o bG On te ~ Dl!Mili-~.t 
etmlt ldr ~ .. -..Nııllıt. 

Amıptr • 
a,.aaında 

..._a 
... t ... 
D8Dcla ~U ,.. 

~ llaber alı~. a. 
tecrtlhe, LufthaMa lmalipaaJU& 
tarafmdaa Çta ile AY111J18, .,.. 
unda hır hava Hrvlal tetket
•ek lı•naıallealab~ 
Bu 181'•111 idare m ~ 
Çin A aaa. llrbti ..p:d .._ 
•ılttallir • 



Çhıt.ftl'llti18ftl---~:ı- -

'Müstakbel Başve-J 
kil Ma mtr': Esat 

Deye 

·~it 

Tah'a kfıçh Jenercl 

l..s Çanllayaclaki köşkünüz 
la YeTindedir. Bilmem ha· 

lrrlor ? mı•ınız. O aolgıın ceh· 
hli ta ·ı i b. • rı ı ına ne heyecanlı 
lleceler, ne sert ve a11abi gün· 
ler yaşamıştır. 
~ O mukaddea hanenin icin· 
ue · · l ,. .
6 

,;ızuı e birlikte bir gece 
'it. QI aıa karanlıkları yırtmak 
ı:dretine malik olmıyan bir 
d, mbanın aöniık ziya11ı altın· 

a dahiva · l · · · 
1

• J' ne propJ er mızı tet-
1tık et • .k mlfh • - O zaman 
::nnedenem; bunu •aflam 

Fız.~·1ız çok iyi hatırlar. -
Diyordunuz ki: 

• - Şemuddin istikbal be
fti.rn rlir. 

~ Bu] büyilk 1'6ziinr1z benim 
~k kafamın icinclen hdlô: 

~ı1c , 
' · mamıştır. Evet o zaman .. 
~eri allı yedi ame gıu;miı· 
il. • Bu altı yedi aene lıer.laal-

• 0 .zamanın istikbali idi. 5i~ 
airt o rnalüm harilıalar ibila 
Clınak iatiyen Jüstürlarınız 
ile loldu?. Suya ını Jüştiı? 

Si:c o oalut bir Mahmut 
~t clefilcliniz. Başlıbaşına 
~ alem, baılıbaıına ac~nı 

vlı bir varlıktınız. 
.Şimdi aö ~clüpnüzii oe 

alndürüldüğünüzü hic te tah· 
illin etmiyorum. ' 
• lnlemeyiniz oe aglamayın~ 

u matemli günler de geçer. 
Bir gün elbette heilf ei.ıiz, 

lraekfureniz alan biiyük ma· 
~aınlara eriıirainiz. Benim oe 
ı •nim gibi •İzin biiyilk f{ttuf
;ını:ca m~har olmuı bir 
f le. 6etafler aize Ja:ıcıılrr. 
d Bu Pnt;lerin i~inde, .,ara· 
dı a burada Şilk~ü '/(qya B1:r 
~,. ilham altlıfını aöylsdili· 

illa AriF Onıt; ta carilır. 
~ q aalı ne•li 1·a.alyalı 
-Ai le #iiPlc; •isin ifin .... 
il ııa il,,aaıta bıılaraacaftm· 

eltleyiniz hem ele dört aözle. 
Ertuonul ŞemaedC:in 

··- . 
Ana katili 

İznıtr -Kuıadası kp11rnil3a 
~asını IS!dcırmekle maznun 

•anın tahkikat enıtkı )\Jır• 
ceza mabkem.ınce m'lbdea· 

~--

· Menemen ~eat 1~~~~y~p~~k j 
lzmir 24 (Hurus1 m habl • .. 

rlm"zden) - Mentınende bu· kaljl, ruh, sır,ha{i ahfa glbl 
gün ınuhal:emeye devam e· vez!lifi haıeye mütecc"htir, J 
d.ldl. Bu ceh:ede Laz lsmail bf%1er Jse be~ senedenberi bu 
hoca tle Şeyh Esat Ef. 1aya· ciheti telkin ile kati ah .. ka 
ni d;kkat beyanatta bulundu· etmi~!z ve hilk1'.imeUmiz'n em· 
Jar. Beyanat~arını ay:ıen bil· rinei taat e~Je~if çünkü allahı 

mız b!ze evvelemirde itaat e\me-
dirlyorum. 

1 
Laz lsmafl - HükOmete mizi cm'r buyurmuştur. Yalnız 

1 t d · vaız olduğumuz için vô.tz va• 
: ~artı isyan eden erin aıma ztfe sinlifa eylem·fz bu bap· 

milnevver zümre olduğunu takt maruzat mızda nazarı 
~e ı'md'ye kadar h:ç bir ho-

ı c.anın veya ıeyhin hükumet 
it hlre alıp bütfüı vAız efen· 
dilerden bizleri tefrik buyur· 

l aleyhine hareket etmed ğini ' manızı acizane iddia ediyoruz. 
söyledi. p1. Hz. ahvali huauslyeme 

- Maznuna hitaben D:· ıelioc:e 90 yaşındayım 20 u~-
vanıharp reiıl ıu cevabı nedenberl kendimi me'\ita gibi 
vereli· ,.ddedeı:ek ahretiml teminden 

- Kürt isyanını babrlatı· ~aşka bir arzuya tabi deği;im.Pt
rım, o isyanı bir Nakı.bendi ffa. bur.dan otuz b ı sene evvel 
teyhl olan Şeyh Saidin yap· İstanbulun uleman fak!riniz· 
tıiını ve hükumeti çok mü· den b"r ders istediler. Muhit· 
hlm zararlara ıokduğunu t:öy· tini Arabinin ulumu irfana 
ledi. dair bir eserinin tedristnl is-

- Uz lbrahlm bu sözler tedlle • Tedriıiyemi tatil olan 
karıııında bir müddet ıa· sah günü:ıe talik ettiler fakl· 
ıırdı. rini tam bir sene bu eserin 

Reis pfo Devam edl· tedridle meıgul oldum, yüz· 
!erce hoca efendinin na7arı 

Laz İsmail - Şeyh Sait !eveccühlerini kazanayım di-n:zJ 

blr delidir. dedi ve sustu. verek mahkemenin adaletin· 
Bundan sonra ŞeJh Eıat 'en emin olduğunu ilave et· 

Ef. mü da f aaıını y ptı. 
ŞeJ h Eıat - Hakim P~. 

Hz. geçen per,embe gunu 

blriıl tarafından cöylenen 
birçok gözlerden iki maksat 
ifade o'unmalıdaydı, bunlar· 
dan bir ıi top tüfenkten mü
teeasair olmtyan altmıf yet
mif bin ev:iyanm ınevcudi· 
,.ul:.den ve bütün ıehir

0

ere 
,.gidip praiti icra edecekle-
rinden ve Menemendeki ci
nayeti ika eden canileri mu
kaddime olarak göndermele· 
rlnden ve bir giln ıonra da 
kendllerlnfn gelmelerlnden 
bahsediliyordu. 

'Pata Hz. bu dStl~ttn cilni· 
leıfnin yalan otduAunu ve 
esrarke/ere mahsus olan 11· 
kaab ıeytaniyeden lbarE!t . ol· 
dqiu aünlerin gelip geçmesi 
ve bir taraftan kimselerin 
subur etıneıned Ubat eyledi, 
hakkımızda ki ıuizan!ann 
tasblhlnl adalet namına iddia 

ediyoruz. 
liamelolsun prlabmız meY• 

cuttuf'• ibadetimize bir mani 
,~ur. Emniyet ve asayftimfz 
berkemaldir bizler gibi aleaıi 
meeleıüJ•tte nct•llneaıa et· 
ı;aılf ktm1elenlea bu llÜ8ullu 

dlt'ltne ~· '"~ ... 
duru tasavvur olunmaz. t> sa 
-ôlı budutlarda, Sallarda, çöl· 
tertle -yayayım .....e uf6mu h'· 
{ımHan t;lise&Te olmı 'llidlet
ıerden j,abutıu inddltcan lran 
buiiuduııa lltic& ..et111•k ve 
...aıaeaaet harWJ• Jle m.Wet• 
lerlDI temiD için sair a.vt-· 
JeriD mua veaetlerlol aörmekte 
~ tasavvur olunur. 

ltdoai•I tarikatm ..,acbJ. 

ti. 
Karar cumartesi veya pazar 

günü nril~cek, bunlardan 
soma da yeni mevkufların 
muhakemesine bao~anacaktır. 

Abid.n 

Mühürleri taklit eden 
yakalandı 

lzmtr, 21 ( Yarın ) - Sey• 
dl b.ö}ünde Kava1alı Hasan 
Efendi belediyenin mühürle
rini tak.it ederek ıabte ıaenet· 
Ier tanzJm ettiıt lçin yakalan• 
mııbr. 

Ba neilir? 
lzm!r, 21 (Yarın) - lstan

bul da Agcpyan yang11n...ana• 
aeb•Ule btaııbul polisince ı .. 
telin n Dipola bulammada..aftD-

maktadır. 

Biztlen ,arap 
alacaklar 

"erefte 2l (.Y arm) - ltal
ya ,arap tUt"carlan memleke
LimiEden tarap alaıak lçiD 
bir mukavele yapmıılardır. 

Baylartların stajı 
1'nkara, 21 (Yarın) - Ba)'

tarlanma: ıtaJ iç n bu hafta 
sonunda hareket edecektir. 

A6anatlateıfkifdtvar 
Adana "21 (l"arm) - Ahali 

f?rkan hakkındaki tetktkat-ne
tfceilnde teTldf ed11en lrticWq 
-edtlerek wtbett bıraktlmg 
ıudır. 

ıMMna"laDM" ::iamlDID 
.-.kı tetkik edU..ı.tecllr. 

Tetkikat Ye tahkikat •· 

_..,..., ıtbnmıttır. - meımden bahia ıtdt. 

tlceainde !bu •MWD ..Şeyh 
..&adm 1rttlerbulen oltluiu 
Ne badtUle mubaberatıa 
-bulaeclulu anlaıilmaktadır. . 

Bey...tlunda 

&manya Sana,ii 
'ill.l_rlb. ___ Oe -talbn 

ıtaı:lnd .am"nda .O• bet 

aıeTCUt oldufu gibi ~ 
,_.,d tOIMU da ..,bılbmın 

Bir iınam t1.eslaV eJild 
~t. 21 ~ann) Şebrf. 

nlf• ~danna m~ktelH lmalllı 
Mahir ef endloln -e'Yhftfe Mr 
çuval jtıphell kitap 'bulun-

Mili~i 
· metberi 

V~tnız bir kaç gün devam etmek 
~zrc B, yogi unda istiklal Cad'desinde 

le);."321 numarAh ucien Faraggi 
~ni 1 cReah tic:rretharesi aamn
larad l el işlflfteleri ;san'atıııa ıait bir 
lneşhcr ıaçtldtit baber atınmnttr. 

Mqt.er Romanya KacJnllan ta· 
hlmdan idar.e ve ~l işlerinin fiailan 
;&~tt mutedü,;bir nisbette ülep-olım
lllak:awr. 

aıaıanıudur. Pe,a Hs. 4lllZ 
1'(en81~rin -tellkkl,.tı 'Yalıuz 

1-'te nrahıut 1'1an lba· 
-c'sman r-
811tı zibttt1eden tbantttr" 

SaınUntn btr knmı -bu 'tel-

kt..-tı ,ıltı adlaaııtlardır. 8: 
hu•• yaız -ereıdlfbtr "ta~ 
111en1UP ltUluilJDUI ölsun tatf. 

kataa a"llddb j!blla cı..-• 

muttur• 
Mahir efendi "teTldf ...._ 

lerek kll•p)arile beraber ıön
iletllmlftlr. 

1C nd'jfıifn1Cayaetnle yaka• 
lan an "N kt lerle et ka.Clar -dl
dulu maf"l ~. 

.. 

1 İrticaı tel'in 1 
Hakkında Gazi Hz. lerine 

gelen telgraflar 

Afyon işi 
Af yon meselesi aon gün· 

lerde ziraat lıongrest murah· 
haslarından Hakkı Nezıhi ve 
Nurettin Münşi Beyler ara· 
sında bir mü:ıakaşa menuu 
olmuştur. Bu münas-betie 
Nurettin Mü ı~t B:!y: 

"Ben art k b'r~~y soylemf· 

yeceğim. 
lktısat vekalf'U hem afyon 

JDHelesini ve hem de bu mü· 
nakaşayı halledecektir,, d& 
mektedir. 

Hakkı Nezihi Bey ae bu 
meselen ·n gazete!erc?e bir dedi· 
kodu haline ge iri'mesinden 
müteessir olmuştur. Çünkü 
araya bir takım yanlıılıklar 
gtrm"ttlr. 

_..,..,,._ -
Kılıf hazırla-nak 

• • 
ıçın 

Amerikalılar bizim 
minarelerin tuliinii 

sordular 
Amer.ka ıların tuhaflık1arı 

mu§hurdur. Zaman zaman 
Ticaret odasından bile tuhaf 
sualler ıormaktadır!ar. Bir 
müddet evvel lstanbul minarele· 
r"nfn irlifamı rormuılardı. Dün 
Ticaret odasından a!dığımız 

mali'ımata göre Amerkahlar ln 
sualleriııi tekit etmiı"erdir. 

Oda bu hcsusta minare 
mütEhatsııları ile göıüıerek 
cevap vencekt:r. -·-

İnebolu su altında 
lnebotu, 21 (A.A) - Kara· 

ya çekilen kayıkları dcn·z 
almı~tır. lnebo'u iskeles:n n 
raylan gÖ ülmüıtOr. Gümrük 
ve postahane bodrumları su 
içindedir. Pastahanenin demir· 
den olan kapısı sulann taz· 
,Ucıle kmlm11t11. la anbuldan 
ıelen S.dık•deler vapınunun 
Cide 6nOnde bacatı uçmuftur. 
Vapur, Ç•Y apma bindirerek 
J"lcuları çıkarmııtır. Birçok 
vapurlar Sinoptadır. Hiç bir 
insan zayiatı yoktur. Bir kaç 
vlliyet dahilindeki telgraf 
hatları bozulmut, muhabere 
kesilmlıttr. 

Miifetti,lerin telRi
hrıtı bitİyOT 

Ankara, 21 ( .Yarın ) -
Maliye milfett~'erl kaz&l\Ç 
veırılsl tetkikabna devam et· 
mektedir. :l"etkike.tın ıon ıek· 
Jlne göre, tlrketler, hurntl 
itlerle me~gul o'anlar, banka 
muamelatı, kambiyo, mllcev· 
berat üzerine it J4Panlat, 
mnteahbitlerle be1annam.,e 
'tabi bulunan mtıesseselerhı 
kazançlan Qzerinden nttbet 
~ ~ de:h"linie •ergi 

llDacakıır. 
..f1AGmcmlekt cu-rteWal• 

nG tetkik o unacak v...et 
..,..l lç.fn btr:-;proje lnamrlan· 
m11tır. M&aWaıfat ._...,. 
•dili heW.anda .......... 
,proje bupıo tetkik ..ıı-.ktil-. 

S..Jun ..,. .... ,. nde :ffalım 
.kOyuo -.e tiftik ır.-tieinclen 
alman 'Yetgl!~..a azalbl~ .. ltUf. 
Dev'ct, Tflly.et e tbeledfye 
btı\çeainden maat alan MR
alklrlal" ff buıail mllet:ıete• 
lerde mGıtalHlem Ulunan .,_ 
dlerln kazanç vergilerinin 
azaltilacalı ıbtfmAI -dalillfn· 
tlellfr. 'Bu \lwtm beltlnatla 
lamOz bt'f ldr -har yoktur. 

alma btlt.-.n•iimcııd;e. 
J.aletlen,amum1 mldBrlüklere 
blt6n fMıllara alltm•lfdiMın 
'Y.t bu -.•r•Eların aulülmatı 
mllmklbı o:up olm"lgmı w-
•uatm'• 

Reis ·cümhur Gazi Maıtafa 
Kemal Ha3retforine 

Hayvan mekteplerindekl 
yavrularınız tarafından veri· 
len müsamerede hazır bu:u· 

nan dört yü-zu miltecaviz mü· 
nev\ er halk huzurunda mü· 
beccel {ehlt Kub.lay Beyin 

hat.rası ta-z·z ve kanlı irtica 
kemali nefretle tel'i!l edil· 
m"ıtir. H r ne pahasına 't>luna 
olsun saadetlm"z'n en büyük 
amili olan cümhur yetimizi 

kurtarmak ve l; üyük dahim:
zin açtığı nurlu yollardan ay· 
rılmamak için andeylediğim"zl 
taz!matım.z!a arzeder.m efeıı· 
diın. 

Havran Belediye Reisi 
Hüsnn 

Reis ·cumhur Ga::1i Muatal a 

Kemal haust erine 

Menemende horthyan frtf· 
caı kazamız ha ·kı bu gün iki 

saat devam eden heyecan!ı 
mitingde ncfer'e tel'in -ve faci· 

anan hü:y ük ıehlôi Kubi iy Be· 
ğin ruhunu taz·z ederek açtı
ğın~ rehakar yolda ilelebet 
yürümeie andettl. 

Tayyare C. R. Mehmet, 

Süreyya Paşa meb'· 
usluktan istifa etti. 

Haydar Bey de ini 
bir kararla Büyük MU· 
let Meclisinin haricin
de bırakıldı. 

Ft:thi Bey, zaten ge
lecek intihapta namzet
liğ :ni koymıyacaktır. 

Ağaoğlu Ahmet B. 
de arlı~< meb 'usluktaD, 
siyasetten çeki'mek ar
-zusunda olduğunu sÖ)1-

lemem "ş miydi? 
Geriye kim kaldı? .. 
Bütün bu muhalefet 

şahsiyeHerinin birer bi
rer Meclisten uzaklaş
maları, uzaklaşhr.ı1ma· 
ları dikkat nazarından 
uzak tutulacak kadar 
basit değildir. 

Aziz Türk mi11etinin 

C. H. F. Reiıl Suat, Belediye l 
R. Salih, Himayeietfal C. R. 
Ziya, Beypazarı MualUmler 
birliği R. Niyazi, MiliQI heyeti 
Re'ı Hılmi. 

ve §erefli Türk mem-
eketinin hukukunu can 
la, ba.şla mür'a"aa ıiçin 
elele veren bu ,şerefli 
insanlar, bugün de ya
rın da milletın bağrın
dadır. 

Reiaicümhur Gazi Mustof a 

Kemal Haretlerine 

Menemer.ln alçak ve ffrenç 
had:ıesl kazamız muhitinde 
derin nefret ve lanetle karşı-
1 11ndı. Bu uğurda zabitvekili 
KubilAy Beyin t hadeti naka· 
bi~l lfıkin ve tuelli bir ua· 
biyel doğurdu. Milletine, Cüm. 
bur' yeline ve onu temsi leden 
zabitana teca.vüz cür' etini gös· 
tmen ...,. 1191 tlmfalann, 
melun' Uenndtemen ~s·Illleli-

ni sabır11abk'a 
Milletin gözünü 

bekliyoruz. 
bağlıyarak 

ötedenberi latismari niyet edi· 

nen vlcdanaız retleriler hak· 
kında en alır aunın tatbı· 
kını" mulcaddes Cümburiye· 
tlmfze manmak cO 'etini gös
ten ellerin ezilmesin dlleria. 

Kak.liman Türkocai 
Reisi ıı.uaret 

R•iaicibnltrır Gasi Mutala 

Kemal H~retlerin• 

Feikar&de tçUma eden 1. 
mir mualllniler 'biflltl kons
••ldln "tazim tmı teLC:fm....,.ı • 
lesile muallhlilnln lnkılAk ve 
Cnmhurlyelin en sadık nfgab-
....._. Jaallllllk ......... .... 
aliltldlatln ..,... ............ !A-
r dildllfol ..UZ4'.Jlerlm efen
..dlm. 

~-···· 

• • 
pr&Jeaı 

lıli8lııılbaY• 21 ~) - Ti· 
..- Qf.lacita ........ ...... 

lllk..... ·····'Dil .Sh.,.ı 11ndmuı lldna~e .-d4ı 
.bir ._.kalecie M.tMaıcJ>oaöl' 
a ull• ı •r ldr 1llUl'ettıe .hsh
settlll projenin Gandt tuafm. 
"811 .._m..,.etlıe ....... üstık
lll ma4d:Alllt e .luwı oJdrlia 
tO....._. nllNunu he7an ......... 

'* Memleketin mukad-
deratını el~erinde tuıtaa 
siyasi zümreye hitap 
ediyorum: 

Ef endıler, yalmz mu
halif meh 'uslan aranız-
dan atmakla kalmayt
mz, tekmil -muhaliflen 
b:r araya toplaJUUU. 
sonra ya henüz ke;fo
, unmıyan bir ülkeye sü
rünüz, yahut ta -yiil 
ellilikler gibi hususi'bir 
kanun'a memleket hu
dutları haricine _aba1Z. 

Bunun i9İlı de J8fll. 
bir Cümbmt,et;lamunU 
9ıkanırak Hukuku~ 
aye itaı>~ .... 
.hapna yazına. 

Y annki nesle en A
~ :en lcıymetli 
yeniz bu o'acaktır• 

Efendiler bu lailalt 
wnlhayeiine ie:: 

Y qasın CümihuiJJl~f; 
...ıkışlannı :ilive :a.lllt!' 

yi ile unuhnaJ'llDI 
BORHANrEai~ 
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J Ecnebi memleketlerde 1 

M. Briand 
Tahdidi teslıhat hakkında 

neler düşünüyor 
Cenevre, ~O (A.A.) - Tea

lihatın tahdiC.:l kı..kiunda ce
reyan eden müzakere eına· 
11nda M. Briand, gelecek tah· 
didl teılihat konferansının 
muv~ffak ·yelle neUce·endiğinl 
ıorm~k buruıunda M. Hen
cıerıön tarafından izhar edl· 
len ümitlere ittirak dtifini 
ıöylem·ıur. M. Br:and, bu 
l.:onfeı an11n her lıa de muvaf· 
fak olmaın liz Dii d ğ:n·, çün· 
kü Cemiyeti ak ve.m mhakrnın 
aekiz"ncl mrdde·fni "mza eden 
m·u~tler n bu husuda ·1n kad· 
dea tanıdık.an bir taahhüde 
c "rff"llff o"duklermı ili.ve elmiı 
ve •ben maruz kaldığım her 
tü ·lü iılihzaiara rağmen n.k· 
b '.nl ğ m . mLhafaza ediyorum. 
demiıt;r. 

Halis ve Ziya Beyler 
Hapishane ve tevkifhane 
müdürlerinin davası bitti. 
Bugün müdafaa yapılacak 

Vaa"felerini ıui"s'imal eyle· J mahmemesinde devam edil
dikleri !ddiaıile muhakeme mittir. 
t:di1mek üzere Ağırccza mah· .Seyfettlnln cfnay,.etl ıablt oI-
kemeıine ıevkedilm·ı olan dufu c"hctle ı:abık.:sı o!up d-
Tevkifane müdürü Ziya, Map:ı· madığının istilamı içfa muha· 
hane mü<!ürü Ha'ls, Müsı:e~a~ı keme talık edilmiıtır. 
cezaiye müdürü Kenan Bey· u c •• 

Ierin muhakemeleri geçen 
ce'aede bitmlf ve buıüne talik 
edfmfıtf. 

Bugünkü celsede müddei· 
~mı:ml B. iddfaamı ıerdcde· 

cektir. Maznun?ann vekil'erJ 
iddiayl müeak·p müdafaaları· 
nı yaptık'arı takdirde mah
keme kararım verecektir. 

Yangıncıları;e 
lstiçvabı 
Yapılıyor 
Galata'da Agopyan hanın

daki feci yangın ıebebiyet 
verdiklerinden do'ayJ tevkif 
edi:en Yorgl ve Yani İstal
y anoı ile çırak Cemil htel· 

M. Brf~nd, hiç bir ft gör· 
mem( k yahut az bir it yaJ>
mak için vesile flt haz edil
mediği takd"rde tahdidi tes
lihat için takdiri ve zaruri 
bir prt o'an emnüı"'lmet 
ıcabauıe ilerde aktcdrece·, Kara Ali cetesi 

' 
yanoı dü 1 tcvk"faneden Ga· 
IE:.ta pclis merkezine gö ü· 
rü!mü2ler ve o-ada fstfçvaı>
larına devam olcnmuıtur. 

tahdidi teılihat mukavelesinin Davası 
telif edf meıi tabii bulundu· 
junu ka3 dettikten ıonra de- Bugün bc.şlıyor 
m·ıtir k': Asıl mesele harp Gebze, Danca ve havalf· 
yapmamak arzusunu ve aa· rinde Lir çok p.kavet ve ka· 
mini kuvvetlendirmekten il:ıa. UI vak'aları ika etm!ı elan 
rett 'r. Zaten Avrupada bü~ün meıhur Kara Ali ve avenesi· 
f1k irlerde ıükCinet huıl o'mut- nfn muhakemesine bı:aüa 
tur. Iv.uhlt muvaffak"yet için 
pek nıüıa ttlr. Ağırceza mahkemesinde bat-

Bu lslfçvabat g(ç vl kta 
kadar devam dmlJ, n"hayel 
her ilçü de tekrar müddef· 
umumiliğe ıevked·•miıt r. 

Bu gü, ınü5tan~ k·ıkçe lı
tlçvap o·unarak haklar.oda ka· 
rar verı:ece' t:r. Bu (öz'erden ıonra M. Brl• (anacaktır. 

and, Franıanın mecburi ... Çete re!ıl Kara dahil K JI _...,...,,...,•_ 
ke··lik h"zmeU müddetini üçte olduğu halde 9 kit!dir. a avi Cinayeti 
iki nlabetfnde fndird ğinl ve Ge l:ıze mOıtantiklifl, çete re-
mevcut kuvvetlerini yarıdan fain'n ceza kanununda idam Geçenlerde Beyoflunda 
faz·a azalttrfını hatır'amrı, azasına temas eden madde T~peba:ında Kallavi ıokağ n• 
e!asen diğer memlelcet'erde ile lüzumu muhakemelino da randevu otellerinin 6nünde 
de l:öyJe yapılmıı o·dcfunu karar vermfıtlr. kat'edilen Emrullahın katill 
ve dünyanın heı· tarafında •• a •• Tabiin hakkındaki tahkrkat 
tuııhatı:ı arttırılması hu!uıunu Katil agıv zlıkçı s ınc• mü tanukııkçe ikmaı 
nef et e karıı · amakla o!duiu· edilmiı Ağırceza mahkeme-
nu r6zlerlne il&ve etmiıtir. M. sabıkalı mı? ıine verilml~Ur. 
Zaieıki, La Hay divanı tara· Geçenlerde Sirkeclde Arna· Emru lahın katili olmakla 
fından tanz:m edi m·!I o!an 

· wt Ramiı lıminde birini öl· maznun Tah"'in d- Ax l hakem UEU • ü hakkındaki lh· .. un 51:-ce-

1 t.yari maddeyi Lehiıta:un im· dören af:ziıkçı Seyfettin'in za mahkemesine getfrferek 
za etm ı olduğunu bl!dfrm·,. , muhakemesi dOn Afırceza fk fstfçvı hı fcra edilmiıt·r. 
ti~ N~yd mec'iı, ~zari •-~~~~~~~~~~~~~•ı·~~~~~~~~~~~~~-
tahdldi teslJhat korrıfr~onunun Borçların tetkikini is- Meb'u5'an ve ayan 
meıa·ıı hakkında M. Kü"nones f meclisleri toplanacak 
de L! on tarafından tevdi edil· ıyor 

N k 20 (AA ) A Atina, 20 (A.A.) - Meb'· IDlf o'an raporu mOttefikan evyor • • - • 
ik b k T~rki7e ae• usan ve ayan mecl!sleri 22 Ki· tuv·p etml tir. mer anın ıa ı u 

fi: i M. Morıentbau ıöyle• nunuıan!do fçtimaa davet e-
ETU L SiKEMASI ... , 1 dili bir nutukla müttefikler dilmltltrd·r. 

ara11Ddaki borçlarm yeniden 
tetkiki lbım ıeldijinl beyan 

Bugün matinelerden itibaren 

Fransız sinema pheıerl 

KIRAL Çf H!H 6[RDANLl~I 
Frsnıızcı 16z'ü ve prkıb 

ilminin iraeıine baıbyacafım 

b6Uln dostlarınıza r 
b"tdfrm~n·zı rfca eder ~ 

• HAUDE:. NUJR.Cr. 

c11fıte bey'n tal~bufndenmf .. 
Mthlflra da hemıfre zadele· 
r Je arlctdaı. Efer bana illnı 
•ık elmez!e, iyi çccck, hoıu· 
ma ırdiyor. Fakat bu mtına• 
Kbeta zt·ıı yapacala ben
sı7or. Ve ben bekliyorum ••• 
O afklannda, mlnaıebet•e
rinde dalma mo•a.ff ak olu.
maı, b6yle diyorlar.. Cl!t17o-
nam-

Bu kGstah sence mlkem
.. ı bir den verecelfm. 

14 nİMVI 1112 
Param lllttl. ADDemla ,... 

lanta kGpeleriDI de ,ı.llce 
•tlu'dlllll .................. ..... 

lct~;ara,.. ........ 

ctmiıUr. 

f şsizler çoğalıyor 
Londra 20 (A.A) - 12 K. 

ran ·de lptz:e:rıı adedi geçen 
haftak:ne nazaran 18.398 ve 
seçen senenin aynı devresine 
aöre 1 milyon 159,957 kiti faz!a 
olnak 636,168 f bulmu,tur. 

( }'arın) 111 T elrilıa•ı : 39 

1 
ıfmtn bu salim, tena yaratanı 
uyuıturmak için ne J&pAcap 
mı bilmiyorum. .. 

Nihat Kemal al7aretlerfnl 
mldaıtırdi. Bana bırçok çiçek 
aeUriyor. MevlimII mevlimlla 
nadide çiçekler- Bilmem ne
reden balu7or? 

Bu çocuk aktar olar, deh-
tetb bir ,ahret kazanır. Ba
san lllurdı arallDCla iyi• bir 
MPIUI o1.... ikini lyfe 
tabii im ......... TUJd 1-
0- tanı,. edecellm aktar 
ollma. 

Baba•daa lllr Wtadlr 
•ıktap .....,._._ 

23 Ilı... llZ. .................. 

ihbar hüviyet varakası 
Tay yare cemi yeU vilayet 

Ye kaza ıubelerinde Pi7anıo 
müdürlüğOnOn giıelerince ve 
bayilerde satılmaktadır. Tay· 
yare cemiyet:nın bastırdığı 
evrakı kullanmak ıuretfe 
ayni umanda memleket!n 
bava m6dafaaıına yardUD 
etmlt olununuz. 

----1 

plim. Gülmek, ally etmek 
istiyorum ••• 

Nıbat Kemal Beyden titr 
mektup aldık, bizi Kalam.,. 
takı evine davet ediyorclu. I 
Klml BeJ pek taraftar ca. 
rGnmJyordu ama Meblıka ile 
ben ısrar ettik, kabul cevaba 
yasdırdık. Pe11enbe akıa•ı 
afdip Cuma akpmı dönece-
afz. Keten koıtGmlerfml al
yeceaf m: l»eyaz beni çocuk-
lafbnyor-

O da l>e,.azlar alYmfftl. 
Bap ft 16lsil açık, ılyah 
aaçlan rGzıl da uçarak, clr .. 
lerl mes'ut bfr teberı6ıule pt-

nlda7arak, hraı fıkefecle hele· 
llyordu. Hemıfrezaded Ne. 
rtnle Nlllf er ele orada ldL 
Nihat, ıaadetten MSI tltre799 
relr, dıll clmlelerle ~ 
..,....... Sonra .......... 
W.. illulilı dd adua ltede 
.... lllr pmlc t.WI• •• 

Sahte vergi memuru 
Be3o;ıanda Minare •.JL:aılındı 34 

nurr.arıla mıranıc z dükklnına Mehn:d 
lı a:lnC:e biri ıeımıı ken<.lne n:ıli3 e 
vcrıl memuru ai:ıl vererek Yanlr.ir. 
,·e: gl makbuzlarına tetkik etme&?e t~
amı§tır. 

Mehmet vergi makbuzlarını tdkH 
ec!erkea a:aifye aacmaı ları geliı.ce, 
s:;bte ıreır.ar Mehn·et sat;teUr l:ır:ır: 
meydana çıU 'ını g-rance kaçmalı lı
~emlıı' de yakılan nııtıhr. 

Sa:dırma 9eKen kim ? 
Be.)ot:'unda T l vflk solı:o'm ·a tı c

z:ıcı Tahı ne evve:ki g cc!: meçhul bir 
ı hıs sald rmı çel erek hlcam dtl,ln
deo t. hk.katl ı:asllnı lmı. tır. 

l,hami beyin paltosu 
Be) o~lur.da lst 'klU caddesinde 

Slvyoıoğlu rpartım~ nınc a otarın Me:.
Jı.ha n üf.t.ııı l.hami te.>ln ı:ı .toı la 
Şlpk~ı nı meçhul bir h.ruız çalar r.:k 
k çnıı. t r. 

Cinayet itterken 
r.c.ı m;:af:tC:a De:cbey sokal;ında 

calr'\Iık eden Ahmet aı:anın zcvced Mc
' hl han:m ham le oldııı;:unC:an çocağıı

rıa diif:irmek için lieç içı:fftlr. 
Meı.ha hanım lçti6 ı i.Ac.a tu·rııe 

ş dd t.I ur.cılıra tutularak vef-t et
n.iıf r. 

Melib:ı ht1nının cesedi ub ta bbıı
betl ce ır.aal er.e edilmiı, n.orıa &öı -
deriıauıt r. 

Söncürübn etet 
Bctfkta,•a Ak· rct er<'e !" ttıımrrıı·ı 

evin uç-rcl k-t.nC:a otar. n l tııat ve 
k4le' 1 m:ir vır·e . ln.'rn f s:ret lıej in zn • 
ceı Sal m Sı ime ha ımın cduın, a. 1 
ır.barıı foz'a yanır.unıdrn rteş ç k - ış 
sc de yet şen U:al)e tfra .. ı ta a ındı:.n 

ıöod:riilmii~tl-. 

Kac"m kavgssı 
teyo~·un<!a A(a ... ha amında ff 

namırıiı cvte ot r:ın V f lı S~df~ c 
h'nnr.ın rvln ft g"dcn FA-·11, lhrn ef D· 
<.ılcr e ıofö: MJZba. ve l .ıaa.1 e endı • 
b ir ka~ ın mesel~& nC:eı k vg:ı ç k- ~. 
tat ar.ca al ı'arıı.k inç kla lgır.an ay -
;;: r:dan Maıhır omazu.a:an l ar .. ıam t
:ılrrıc!. 

Z .b ta merr.a~13rı mahı-lll hA"'lreye 
)elifır.lf er t h ıc ktt1 tat:ım .f arc.ır. 

Mum dıkerkan 
U kapın nda • Atıp Şer s e!tln d n

dl n·ı: ha lcı n::e eıt r•n C.lııll t .;t im 
1.ııbrilcuındı mılc ı.ıt Cem J dcn··ı Yl· 
f:dı mu u1 Çift~ l\ızta- tlrbcs"ne 
mam diker ken c:irmil mtıhat ha in-e 
J ... kaiarm ft r. 

OnJn «!e 9"1rrla,.ta 
Aklırt1yda l"iı r ' ç l brfı n·ı.h ·ıtc

ıfı:de oturan l:orı s.r r a ''İn i Aci 
c.fcad:ain ni .. e hı:-ı:z ı r :: ·,, rcın 1 
p ıto dl ise.eri e bazı < ı. a ç .. lıp k~ç
mııtır. 

İki mantarcı 
Bfr (Olr l lmıeltrl ml!n'a rcıl·k su

reti e dolan<!ı ~an Ate hm et ve ~ille) m· n 
leminde ilci aabık lı dol:n<hrıcı ı o lı 
mil<'. lrlyet"r:ce l ek lıınmıt dün AdllJ eye 
tes~ cdl'. itti-. 

d Qlorya' J;1 
MiS AVRUPA 
ve ıair memleketlerin bütün 1 

m:sleri • 

GUZELLIK 
KIRALİÇESİ 

filminde önünüzden 
seçeceklerdir 

Glor a'da 
- Yeienlm, muallim Fer· 

bat Hlmlt. Oıtadı tanının, 
dft·ı mi Ferhat? Refıkalan 
M~hlika Hanımefendi. Yelen• 
leri Şehr:yar Hanımefendi. 

Cözlerlmfz çarpqb. Ferhat 
.,ece Jansı bir aün•ı dofmuı 
aibl ıaıırmııtı: 

- Hammefendile... 
Dedi: ve ite nl battan ata• 

la bir dbGp ıklerhode din
lendikten IODra ıBzüLI blUnllı 

- Şerefyap olmuftum. 
- Al prçek mi? ... N .. 

seman? Nerede?.. Bana bit 
.. luetmedfn? 

Bahsetmfftim, NıhaL 
Çekmece den, çiftUkdoa aellr
ken, trenin ... 

Bilmem aeden, Nıhadm 

Jkl btrdeablre pe• hozulduı 
- Naal7 .. Fakat Şebrl1u . .... , ... ~ 
Sldal ....... 

Ne hazin bir tecelli 
Bazı münevverler ahlak ve seciye 

imtihanı geçiriyorlar 
cHak bellediğin yola yalnız da gideceksin> 

Kulaktan kulağa fısıldanan 
bir dedikodu va . Filln tu fır
ke. ya geçmt~, fi1An ıunu yaz· 
mıı. Dü§ündüm, bütün bu fı· 
sı!tıları b·r hakikat olarak te
lakki etmenin nekadar acı ol· 
duğunu düıündüm. Şu halde 
asil Tü k milletinin yüksek his· 
dyyatını istismar ~den bazı mü· 
nevverler demek ki ahlak ve 
sec·ye bağ'ari!e kendi!erfnl 
aa·a alakadar görmfyorlar. 
Düne kadar akisleri kulağım· 
da çınlayan fe.z·"etkar bir sesin 
bu .:6.ı ne hale ink1 ip ettiğini 
düıündükçe artık kime ve neye 
inanmak faz m geld"finl ta· 
yi .den cidden le z kaldım. 

Fırkacı.ık, siyaset, ahl&k, 
ıtci} e: l~te dört kelime ki 
manası henüz bu mcm'ekette 
mü ıevver ıeçinen bazı kafa· 
larda yer etmemittlr. 

F.rkacı1ık: Bir l~tanbul ga· 
zetesl ıin ded ğl g bi on'a ca 
rigcrta tlrket"dir. Aziz mevki· 
Ye. ini kıymetla kazançlannı 

a:lcak her devirde imza ettik· ı 
eri f rkaya dhhu1 beyanna· 
me'eı ile korumak ıevdasın• 

dad r:ar. O be)annameler·n 
kanaat ve vicdanların ifa· 
deri o'duğunu namus ve ıeref· 
·eri e temin ed r:er. Her üç 

y "a bir bu beyannameyi de
ğfıtlrlrken ayni r.amuı ve ~e
• ef yem n·nı tekrar eylerler. 
O mukaddes kelime ile libera· 
lt~ıne töz verir:er, sonra aynı 
kelimelerle ( Etatizme ) tapar
lar. Ne ehemmiyeti var. On· 
lar nazarında fırka beyanna· 
melerinln bfr ıiaorta poliçe
sini imza kadar kıymeU 
yoktur kl .. 

Siyaset : Onlar nasannda 
ah! ik ve seciye bailarile mu
kayyet olmayan münhasıran 

oynaklık ifade ~den bir keli• 
medir. Sonra bu efendi:er ay• 
nl zaır.aoda herkeae ahlak 

t:::z= __ 

ve fazf et deısi vermek sevda• 
ıındadır1ar. 

Olabi lrler. Verebilirler. Bu
gün kencflerfn ftak"p ey?emfye .. 
lerl ihaneti vataniye ile itlha• 
ma kadar cür'etlerlni artıra• 
bilir1er. 

Lakin bfrg(ln bu adamrar 
Türk milletinin yükııef, vicdanı 
öı.Onde hesap vermeğe mec-

burdurlar. Belki laha evvel 
kendJ'erinden bu heta&ı rora• 
cak olan yine bugün dı: bull!e 
müıcrref bu'unduklan te,ek• 
kili o acak'ır. 

Tar b meydandadır. EüyQk 
muzaffer kumandan~ar, kahra
manane dövüıerek yend ıklerl 

kumandanlann kılıçlarını eıa• 
ret hayatlarında bıle kendil.
rlne iade ~tmekle ze-vk ve 
teref duymuılardır. Cebaaet 
karakterı zl k her bar gi t .. 
ıekkiil f çer tinde bu!ununa 
bulunsun daima allmeUdir. 
Bulunc!uğu te,ekkül için, ona 
fçeridnden y:yen bir kurt;.aa 
baıka bir ıey delildir. 

Bazılan diyorlar ki ne ,. .. 
palım: •Kör olaıı hanede eY. 
Iidüay&l var,.. Evet hakla 
defildirler. Be"ki mazurdurlar. 
Nihayet fedakir:ık yerinde 
ve müımir oldutu zaman ya• 
pılmalıdır. 

Yersiz ve manasız fedak&ı
lık israftır. Ama tek l:aıma 
o!an, kazanç an ve lı!erl JO
lunda bulunan, halli. servet 
ıahibi münevverlere ne diye
lim? Siyaı-1 kanaatJann tebdil 
fçin rüzıira kanat açanlara 
ne yapalım? Bunlara da bir 
ıartla h k vere biliriz: Eter 
kend lerlnl tevebhime kaptı.. 
1Lı1'araa nihayet bir kenara 
çekil p ilimle rinl unuttura• 
bi ir?er. Bir daha siyaset eab- l 
nedne atılmamafa yemin • 
der· er. 

Eter ahlak ve ıec·ye .. ~ . 

••••••~Bu ak am MAJ.K ıfnemaıında ~--••••• 
2 bü} ük film birden taka imi rnun. sebetile 

GALA MÜSAMERESİ 
A~.El<SANDRE KORDA'nın eseri ve m(~h r iki sir:ema yıldıa 
MAklA CORDA ve MiL TON SILS'.n tcrnMli muhteşemlen: 

KANLI VENEDİK 
Ş::rkılı, sesli ve muzikah süpcrproc üks)onu ve aynca. 

en ~en arti stler temsil ed ılen en eg.enceli komedi: 
K O H E N vf' K E L L 1 T A Y Y A R E C 1 

.. - -- su 

- Bir kaç aQn Edirnlye 
hallma g"tn:iıtim. lıtanbula 
dönerken Ferhat beyle tirende 
tanıımııtık, dedim, bana çok 
yardım atmıılerdf. Ne ıGzel 
tuad6f! Tekrar kendilerine te-
19kkClr etmek velilellnl buJ. 
dum! 

Ben tesadOfOn aarlp Ye 
muazzam kudreti 6nGnde hafif 
bir Orperme duydum. O, çok 
miltebayytrdl : 

- Fakat hammefenclt •• 
kadar delfımltslnla, ama • 
kadar! •.. 

- lstanbul fllıam dellftlrl. 
yor, Ferhat "-7· 

lkı araba bekliyordu. Bf. 
rfne hen, Mehl"ka, Neutn, 
Nihat bindik, 6teldnede prt. 
ye kalanlaP ltlndller. 

EY lıkeleye ~ok asale 
dectl. Fenere atclen caddenla 
8st6Dde kırmm sl)lerle ...ıa 
..,... be,. .... kltlr-

Nihat Kemalin anneli,· pe~ 
nazik bir eıkl zaman baaım 
efendisi· bizi bahçe kapısı.., 
can karııladı: lltıfat!ar ., •• 
dırdı. Bir az bahçede otanl~ 
Sonra arka taraftaki JUV6 
ıfbi bir kamaranın içinde ba-
aırlanmıı sarif bir aofracla 
c.k .. m yemeli yedJk. 

Nesrinle pek anl...-
mı7oruz; fakat NilGfer h .... 
ma ıldiyor. Benim sibl alda 
u, hiıli çolr, pata vataa IQ 
kız. O dl beni çok 1evi7or •• 
Nesrin hem akılla, bemde ,a-

l ulliflDe mafrur. 
Uzun boylO tlımaaca lar. 

kumral aGzell. Beni b ru ce
kemiyor laliba. Farkımda ol-
mamq ıtbt ı&rlnmek latlıoı 
amma aaf'lle. Onun ma .... 
prurua kim aldıracak?. 

Yemekten IODl'a Ndı • -
..... ...,... clt1orlar- ile .... 

[o. ... ..,, 
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C Dünya Siyaseti 

M.Briand'ın nutku 

Ecnebi memleketle~Q 
111 Bomba patlayınca J dıklatttıdan itııiz er poliılerın 

Buenos Ayres, "O (A.A.)- yüz''* kova'arla su atmıılar
.Arjantlnfn garp ve merkez J dır. ttrafa toplanan ahaliden 

Yirmi yedi Avrupa hükumetinin 
iştirak ettiği konferansta .. _. -· 

L Cemiyeti akv m tasvibini Baılıyaca "ımız teıkt ab tetki· 
ata ve anın dav tine icabet katı hiç iyi bir emeli n z r-

~dea 2.7 Avrupa hükumeti elan dur tutmad ğı gibi doğru 
vnıpa itUlt.a 1ı ı vCc da ge- olan bir yar ımı da reddet• 

::-ek için tdk k komiıyan• mez, o A r pa da ı lhü sa· 
da." ha.inde henuz dört ay- mim ·yelle iıt yenlere aitfr. O 
clı nhel'I lçt'maa b l mıı ar• h&rp anar · ·ne ve herc"m rce 

'· Bu m.Gddel m · etlerin ha· ıevkeclen bü ün inhilal tekil· 
)'atı-.cı k kı " d le k b t i tt B a pe sa bır mud ett r. rine arıı ir em na r. 
iııatnaleyb v f e a uma Bundan ıonra yol b'ze açık· 

bblı:a:n, o derece mer gO- tır ve h · ç b r teY nıü t rek 
tiinıneaı 1,1a at mı· harekat m z durd rama acak· 
:: b·ae l.ak ve icabe- tır. T kak ne mecbur o du u• 
t r"- Muharebe n ıonr ki muz h tut uzundur. lh iyat· 
artı.ta hı, b r an a her kesin la kati me afe edilmesi icap 

taranna ddı,et i b ·r ıt ı m • eden guzergah ise daha uzun• 
••aeaeyt muc·p ve h yet ona dur. Ayni v çbı e mil etlerin 
lerlan bir çare bu unmadık• int zammı boşa çıkarmamak 
ta afır laarıı ki la a ıebe· ve muvaffa yet ıan arım zı 

1Yet Veren ve bü ün Avrupa netic siz b rakmamak iç n 
:lea.t llıtHa isi uzer ne çö- ç·z 1 n bulutu, nazanmızda 
ben tehdit flmdtk\ gibi da· olan ı t hal hedefi gözden 

a lyt htı ed lmemi u. k ü B gayıp elm me ve icrası m m· 
de uract. ıö ü en bir çok kün olan eeylerden ayrılma· 

•leı adam arı" ya mak 1-Çtn it b m k üze e metl ve müte· 
ti at etmek düsturuna lab' 11 b sır adım drla ve u u'ü da· 

an bu!anduğumuz zam~ laıu lbGtkiHltına kar 
1 

dur- ire nde talı.. p eylememiz A· 
bıa» k zımdır. 

tta arar velmtı'erdir; it e 
:lıfa a7 enel F ansız hükô· Beyne'mi!el münasebatta ki 
a :•nin tetkikinize arzeyle· geviıekl'ğe çare bum k fç'n 
de llluhtıra bu idi. Bu gü:ı her mil etin elinden geldiği 
le A\'rupa med ulyetl d ni· kadar yardım ett.ğl bu teşeb 

n tnüıterek mali mevrusun bü ün f} yat sahasına ç km -
~~faz.at mevcud tinden 1 na lntizaren F ansa Av P 
• letı mü•ese's le i e mes· k Jll la üzerine çöken h:iva te.:ıyı l 

b o il hükiimetler'n muh· t cdit ç n elin<! n g len he 
raıı da bu olması lcabeder. fedakirlılı yapmııtır. 

.... lialı hazırda milyonlarca 
,..ahtukun \\midi f zla ola· H ç k nuen n itiraz ede-
~ı. bizden bir taad k l:ek'i· mly elf bu fedakarlığı ise 
)or• O A kk"... Fransa Avrupa akYamınm 

• vrupanm t ıe u u bı6ıterekt için ı'k teşebbüsa· me faatı ve nihai makeadın 
ta lıt bıaU için yapnıııtır. Bugün 
ı. lrıuktazı kabi i talb·k 
ıotr p'l tetkik komlsyoaunun m ıte-
Ltı • n teklif le Avnıpan n rek f tine ittlrak tanekle Fran· 

,.:na niyet erbabını kasına ~111tU'a)c balı ki ve müceddet 14 1930 programı ıa aadık kal· 
Q ' ıulb dı~ını isbat etmfıtlr. Binaen• 
., . emelinin tezahürüdür. d k -.ablanın ebemm Y ti e mute• aleJh bu iıt"rakln e ta p 
haıt-

1 
d eyi yeceii hab har ket noktai 

' 

•p o arak ıesım z hu ut h •rlu A naz,rların tevhidi için er 

t 
o nıakıızm bu ü vru· ••· d ke• n ıerbeı çe beya ı fikfr 

- uyu malıdır. Bu Sfl!S her et t "' etmesi hakkı 1da tc s~ilatına 
el 'in d6nyanm bu kısmın· de hal illi f husule ge en vak· 
ı. • hı, ltidilmiyen en g niı l k utr enıell b taları evvel bee••e ayırma 
ht mütlf"rek e meş u 
.,.r IU1h benaya ı olmal dı • dır· :z~ 
::ı- Iİl•eten bır de 1 yle ol·""'" Tren kaza ;'tabkikah 
• •zıa bayle har ket e l ni z e H Jkaptnaf Ye Merıiıı ara• 
.:taaa ihanet etm f ofor diye ımda t :en yolunda vuku bulan ...:.'Q·- bir tellı'• me•ki e- feci a &m vak'aıl tabk kabn• 
Old& lltarta ederken etrafa ınilddlumuınf kçe ev JD •le el •bıılak en hafif man.. dt)mekted r. Tren alt ııda ca 

•Jıptır. M6naeebetıtzliktir. veren ıenç kadua n R'" ta• 
... ::· lrle bir ıençlik Ji.. batından madam Alektancbr 
ah aL ld ıl1aıl kanaatlerine, olduiu an aı lmııtır. ~L' 

- •• aeelJe baflanna Genç kadınıll &Ilın •aa •• tlc 'lnınetle baib olıun. Va· yeal bir aafh ya ıil' ııur. 
~da9'annm yilkıek bl11tya• Tahkikata tıkll etmemek 
Y•Jt taı..t IUl&larma merdl't'en için tfmdll ' ı hat •ermekten 
taın':611De Hak belled il 1011 (çtlnap ediyor z. 8ug0n A · 
le 

1 
da olea altıln. itte böy• •adcak pollı me keziad• bası 

• ~ah Ye ıuurlu genfbk kllllıteler tıtipaP edtleeelıtlr. 
\ıef~1ua TGırk milleti laak!ld u,,.-..gı·ai 61Jatm6f? 
-._ ı hwabıl r Ye Cilın- nw• ahbme-
1. !Jet olllann faztletkAr omuz· ı... r Afıtcez& ID "ö-

._ laerıade )'Gkıellr. iind• K~tb paf Dlft fuMwta• 
--~ t..IUbarJa müneYverJer fbdeD 56Jeı:-::!un $e llD 

1 1 
qfr lrnt han dettetl faJI ~derme anı 

l. J:'9rla.. im )ı na taMd t Raaa••• .. dlfar R-::.:.. 
~ ~~· 1 tltba•d berke- mull ....... _.,aa b ti • 

-,... baaatletlnt klP Bu ceı.edd Bali 14 ' er 
~ •derıa. Ancak o,,__ din......... " MUlblf7' 

le. lalı •lalmlpU ifade et- &JdGreta ıfth kea.ldeihM a &" 

._ele 1 le tartı e.. Umulnt 1an g(lıı· terd•ltlW· .ıl&b M • 
t "'- umulau1•1t tekilde asık Şahi• er ~- ::: .~ • 
da2a}dlrata ıafa1t olurıak buna nu11lardan , &ı. 

'-ah •• ae ıa.-. Lir tun• ..,Jem ı er _. 
t~~lb cle-.kaea .ae .,.,. aıe •uaaa ese • .,.. ,et-
hlJdlrtaı .pbl erin ~~-/:az " ) 

(YQnıaıır) mtftlt• t n.-

Jslasyonlarına taraftarların• bir çoğu ita ıırada haylı 
dfltı olduklan zannedilen bazı hırpalanm ft r. B r polll, gaze-
klmseler bir kaç bomba at• tec·ı n birin n çenesine 
mı,lardır. 3 kiti ölmüt bir kaç yumrukla vu ıtur. 
kimıe de yar lanmııtır. Portekiz Başvekilinin 

M. Mowinckel, Cem yeti ak· beyannamesi 
vam azası o'm ya v l rln Litbon, 21(:A.A.) - Baıve-
de kom syon m z k releri e k let ıbt ile lerın son gunler-
da TeU h ıuıunı n P k bak· deki hareketi rl hakk nda btr 
lı e'beplere- müstenit olduğu tebli neıretm"ıtir. Bu tebliğde 
mü aleaeında bulunduğunu, dıktatorlük idaresinin 1926 
kat bu davet yap imadan Mayııının 28 inde ordu ve do-
ev•el komllyonun ismin • nanma tarafından ortadan 
dafa fazla ileri götürölm f kaldırılan d re tarzına avdet 
oldu unu gör i tem nni veya bir intikal ü iimetl teı· 
ettlğ nl öylemi t r. k l etınek f k ini as l kabul 

Belç ka, Yu lav 'lspan• etmiyecefi t kr r olunm kta• 
ya, F 1 menk, l veç, Dan • dır. Y ne bu ehi de h r türlü 
marka murahh rı, M.Mow- i ı·Jal t ı b un n fdd tle 
ine .e n dermey n et l bu en il edil c ği ve kanunlara 
it razı k yda i tir k etmif er• taat ettır 1 ceği beyan edil-
dir. Davetn me r, k m ıyonu mekt d'r. 

ge ecek ıçuma d •r si için Brül ..... selde 
gö der lecektf r. 

Rüçhanlı tarifeler 
Cenevre, 20 ( A.A.) - M. 

Narin ovlç, rü han ı tarifeler 
hakkı da bir karar ıur i il· 
yihası verm ıttr. M. Fon Cur
t ı ile M. Zale ki • Dantzig,, 
mura bularının da müzake
reye dav U meı' lesini o taya 
a(irm e d·r. M. Brlnad bu 
dav t me 'el s'nin d ha ya• 
kından tetkik edi m~" e muh· 
taç hu usl b r it m h yetinde 
o duğunu ıöy em Ur. 

M. Mavinçkel ne 
istiyor 

Cenev e 20 ( .A ) - Av· 
rupa birliği telk k komi yo
nu C illiyeti Akvam iz ıı 
olnııyan d v e.rln dav ti ıneıe
le 1 h kındaki karar suret 
IAy h ımı kabul e m'ıt·r. M. 
Movvi ek 1 bazı iti ••• ka· 
yat annı ileri gü mü dr. 

Aç kalan iş•izler 
Oklahoma C ty, 21 (A.A) 

Aç kalan 1000 k dar it• il 
ıehrin tam ortaaında ye be
led ye dafred in y n da bu· 
unan bir bakkal dük an na 

zor a a rer k yiyecek namına 
ne buldu araa a ıp aötürmut

lerdlr. 
Vak'a m hatif ne yetiıen 

100 kadar pol ı tı z eri k file 
kafıle tevkif etmiı kargafalıgı 
battırmııtır. 

M. Briandın söyled kler 
Cenevre, 21 (A.A) - M. 

Brland d"nkQ nutk nda ez· 
c me fli &zeri ı6y mft: 
B , kandı Jrendlmfzl bir ta 
kını ıekll ve dGstur at ı"lnde 
hapeedlyorut ve ya•aı yavaı 
buıılaran lıaı ıca kurban arı 
haline pi yoruz. Aııl 11ne e; 
it baıma ge~ek ve t rak i 
adunlan atfti ak kuv•etle e .. 
mederek hep btrUkte çalıt
maktan ibarettir. Benim ftk-
rJaae ıare, asker, top ve mit· 
ra rozlar lçlll muayyen bir 
llllktar ve nlıbet tayJn etmek· 
t• .ıyade bıtıılan lcullannı~ 
mak arzusunu kuvve lendlr
mek ıansuu iabl•llt• 

Gazetecinin yedifi 
yunıriık 

NeyYork,20 ( A.A. ) - J,.ız 
le ile 1atiıta araıtticl• bir çat· 
pıttn• olmuıtur. B r kaç kııı 
•atalalllllllt Mı. kaf k,... tn• 
kd olunmuıtur. 

Zabıtllt lfıia er.lea LtrlDln 
a uk a61l•metloe ına11I • mak 
fı em ıtır. Bunun lzerine, bir 

be e ç.ı1',n•tı • Po er. ip~ 
ferdeıı b!r k sa.- )'11Plf.UkJa• 

Bruksel, 20 ( A.A. ) - M 11 
müdafaaya ait bazı haberleri 
e h yet ar olm an kimselere 

b ld rd hinden dolayı d vanı 
rça 10 ıen kalebentl ğe mab

edi miı o'an mü ~ z'm 
Jorls h kıudaki mahkllm·yet 
ka.ra a kerı fura tarafın an 

k edilmiı fr. 
Ankıra 20 (A,A.)- Cüm· 

h riyet Halk Fı k ıı grubu 
b gün oğleden evvel mu~at 
ç m ını } apmıı ve rüz a· 

med • mevcut Maarif masele-
ıı üz inde müzakeratta hu· 
l n uştur. Ge'ecek içtimada 

aa if V ek li Esal Beyin 
·f e l i l: kl n aki 

ktal naz r arını lıah etme
erJ. aıuhtemeldir. 

Bir metre har 
Kastamonu, 21 ( A. A.)

Vil&J etin her tearafında 48 
aaatten beri fırbn larla kar 
a•runtuıu d~vam ediyor. 

l bo u )'o unda b metre kar 
a u; 1 g z, CI e, Dad y, 
oll n kapanmııtır. Bi ha11a 

Karadenf:ıde 40 • 50 ıe eden 
b ti göril m~m t b r ı ddette 
ab karayel fırtınaıı devam 

ed tor. 
K atall'onu, 21 ( A. A. )-

1 azlara dO en f aala kardan 
A:ıkaraya ltfden otomobiller 
g~M clönmüıtür. 

Posta sürüc •feri gaip 
Ka1tamonu, 2.1 (A.A.) .... 

Karaden a • fı hna ı dd .. 
k be mfıt r. Bü iin kara• 

d-- a 11 nde 1 m ba•I vtt 
k gemi u epe1ce hata 
mı tar. 

J. &llC fln eay lzında ka• 
a .uran Bozcaada .., pu
vrr Telgarf h r an her ta .. 

t,a. haeara ut amııtır. T mi· 
pkanlar kann ı dcletlnd•8 

ti gidemiyor ar. Alınan ftla• 
mata göre Bolu, Ad pazan. 

p ıtaıl Dilzc Jle Hendek ara• 
ın.da kaylco!muıtur • 

i 
Kaıtaınonftı 11 Ankara "' 

n! olu 1 .. mu vesala ı kert•11 
1 ııur. kar kıta luı.arla d6-

....... ..ecllyor • --·--A.,,as lıitap 
.Lonclta, 21 (AA.) - P•r

la-e tonun flk fçtlmaında 
m h ettf meıe er h•kkmda 
•ft1c6mete ırorafauı hfr ~ok au
•I M. ~m&tUt' M. Mac O.,. 
..W lliadlftan bakkaada ya• 
knada "1u bu kitap falla· 
~nı )ıaber Y• t lr 
~pç.~k haft bu .Jı 

uhlGa b r .ua•Y1AJ11>el' 

Sahlf6. re 

Kati kim? 
Sandalyadan başka bir şey düşün .. 
miyenler bu mektuba cevap \rersin 
(Baş tarafı 1 iuci aah 'lede) vazıfeni yapmıı olıaydıtı ~ 
ıey olmamıı gibi insanlar yatını kazanmak için çeh-
yandı, ocaklar söndü. San· ıan Aytenln beyni parçalan-
kl hiç birıey olmamıı g bi, mıyacakta. Sen 9'un an dt. 
sanki bu ioin bu ıehrln hiç· t<inmlyecek kadar me gut mi 
bir meı'ulu yokmuı g bi ld n? lıtttlm ki f 1 m Uca tha-
Valı b y, ı hrin emini b y, nelerinin kaJjı ve p ncereletl 
ıen o v tandaılar ya ar en dellllrden ve d ima kapab 
kö dün mü? olurmuı. lsitt m ki Şehrema• 

Sen o gece evim zdekl k "çO.k neti bu yer eri hı lr ve ko trol 
kardef'm n g"z yaılarını, anamın etmeıtlazım im I· Faket o 
hıçkırıklarını duydun mu, seni memurlar ceza tah lfnde daha 
o gece f c a meydanında b 'le faal.ımtıler •• Ve an ad m ki 
görm dik. N rede ıehrin Vali ı, Ş hremaneti memurl n bunları 
Eminl.. ihmal etm ıl r. 

Me g lmOı ded ler.. Beı yatındaki kardeı ta 
Üç gün geçti S nki hiçbir babasının h r c h et ve bit 

ıey yol mu g bi kap ndı g tti. ıhmal kurb nı old 
B n ne y payım dıycc ks n 
de~iJmi? Sen tayip edf d iln 
günden bu güne kadar geçeıı 

senelerde ltf lyenin nokıan rı 
ikmal etmiı olsaydm m ralay 
Rasim aileılnln fel • keU mey· 
dana ge'miyecektl. 

Sen itfa yenin beıfnd ka•a 
kadar çıkacak merd v 1 i 

dütü eyd n benim bab m b r 
ıaıkın gr 1 lıan n orı or a· 
rında koımıyaca tı. S n i a· 
ile n fer rln n gaz m ı le- ce edine 
rini dil ü ıeydin ben m bal:. m 
dumandan boiu mıyacak S n 
itfaiyenin atlatmak için lüyü 
ç d r annı düıOn-sevdin be m 
b bam yanm yacaktı 'Ye gen 

Medeniyet mücadelesi 
tr? Hal Baş makaled n dev m) 

insanların en l:üyük zaf r ı"· 
lahı o du. Emin olal m ki bu 
si ah asrın en bnyok ıl ah dır. 
BI haa"a içtimai hayatta, ce
m•y4't hayatında! 

iddia ett flmls t&mburtyet 
aılntnazın da era lftJID tM safer 
ı IA ı bu olmak ı•111ıtt f4! it. 
Bunu b ye kabul etmek mec .. 
buriyetlndeyiı. Şu h•lde fal~· 
d ni d gular ve t rbly er 
en b r z ı arımız om hdır. 

M e l bu n k '1 a a· 
yanınca, k nd ı 
yoklar• k, ~u r m z v 
rımız üslune kc. ı k, b r z 
dil ünm z miyiz? 

Evet, biraz dü ünmem z 
liıtımdır. Biraz değil, biraz 
faz'aca düıünmemız iz md r. 
Kim ne derse desın biz h nuz 
bir Avrupalık faıı ed nmecıık. 
Şekl n onl ra benz mek is
tiyoruz. Fakat r han bir A.v
ruttab aın chk. B ata it raf 
etme yts. M eni mka 1 1 
miimkün de i azmecl•m n:ı. 

f'iklr ve arzumuza muva-
fık lçt laat •lmlyen, z kar
detim·· .le olsa emiro· ru-. Adabı ma ,eret ve mü· 
naka ayi mimldln dei l tem• 
til edem 'orua. Muvaf it olan 
dldba lfldln canına ka tetmeyi 
az gör6yor. M h lif de ona 
bakarak lıllt tabftden ç layo • 

Son h&dleeler mf• •• bt A 
.nı•tiluatımız n ah• il b, un -

c •• 
Bü 



!ahffe 1 

Osküdar altıncı icra me
moriufunclan: 

tlüteveffa Y. Hrlltoforidl· 
afn basrcn varfılerl J madam 
Anastasiya asaleten aağire 

Tooğnosiyaya vuayeten oğlu 
Hriıtofor kızlan Marlka, Ka· 
llopinin madam Fro o zlmme· 
tinde bailim mahküm bih 
alacaklannı Sokrat cf ndiye 
temUkler"nden mahcuz Samal· 
yada Hocakadın mahallesinde 
Sarr f Agcp ıokağında cedit 
14 · 16 atik 38 - 12 numualı 
tahtında dü .kanı müıtemil ha
nenin na ei evvelıyeai ıçin 30 
gün müddet'e müzayedeye vaz 
edi'miı idi. Meı:kiir hane tah· 
minen 152 artın terb i de aru 
üzerine nim kiıir olarak b na 
edi mlıUr. 
Te.htmkakl ecz~nenfn z~mfnf 

ç"çekli çini, aralıiı üu t ıde 
l.ir odıuı vardır, hanenin ze
aln katHlda bir mermer taı· 
Jık bir oda bir heli kiler 
mutbalt bodrum zem ni malta 
odunluk köRürkık ve merme 
hr. mam. Blrfnci katta bir ro a 

üzerinde bir bela iki oda. ik 
katta biraofa i'ıı: in de:ç o a, 

"bir heli. Üçüncü blrk tta mer· 
diven baıı üzerinLe l. ·r kiler 
bir dolap bir oda zemini çin· 
ko ballı.on Ye daraçayı havi· 
dir. Eczanede Erifoloı, evde 
S1rr1, Fevzi beyler ı kfndir'er. 
Hududu iki tarafı yol b r t -

rafı doktor Adamandopulcı 

difer tarafı Mığırdıç hane c· 
ri.e mahduttur. Harede Elek· 
trik, terko" ter ibatı vard , 
tavanlan yaflı boY ı., h'~I 

katton it baren ahıap ıahnl· 
ıini muhtevi ve GC>Cu 
meli muhammenel d r. Mezkii 
ıayrl mankul 30gnüh müddtl t 

ed en müzayedea"nde 2000 
1 ra m\ık bllirde alacaklı uh. 
dcıinde takarrür ederek Iha.
le! evveliyeıl fcra Te iha'e· 
kat' J c linin lcraaı zımnmd 
15 gün müddetle t~krar m:- • 

"e"e e v z olunmuıtur 7 2-931 
tarihine müıadif Cumartesi gi. 
nü saat 14 • 16 ya lıadar 

lhalei katiyeıinin ton müza}'cdeı 
icra edtlt-ceilnden talik olan· 
larla faz'a rnaltımat almap fs
teyen!.erln 335-2689 doı~ a nu
maratile daireye muracaat ey· 
lemeleri, mütteriler"n kıymeti 
muhammeneainin °/0 10 ni'• 
ıbetinde pey akçeıl verme eri 
e yevm vevaktl mezkurde isba 
vücut etll'lyen erin ı D müıte

rfden maadaaınınlufıi et dm 

addolanacakları ilan c lu ıur. 
Hadımkoy müstahkem mev

ld ıatm alma kon 1 J onun• 
dan: 

Zarar ve ziyanı ifayı ta· 
ahhüt edemiyf'n müteahhidi 
ıabıkına ait olmak üzere Ha· 
dımköyünd ki kıtaatın ihtiya· 
cı için 50 O kilo benz·n a'e· 
nt m-nak ya konmuıtur. 

Talip ola lann 10 ıubat931 
salı güııü saat 14 te teminat 
akçel rile biri kt Hadımkö· 

yündeki Satın alma komfs· 
yonuna İ müracatları ilin olu· 
nur. 

-lstanbul ikinci icra memurh.:
funda: 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
"e paraya çevrllm si mukar
rer dört duvar ayna!ile masa 
ve sandalyadan mürekkep 
etya 27-1 931 tarihine müsa
dif salı günü saat 10 ile 11 
de Galatada Topçular cadde-
ılnde kaın Selanik ve Dopriçe 
oteH önünde açık artırma au· 
retile aatalacafından talip 

olanlann mezkdr gün ve saat 
te mahallinde hazır bulu nan
memuruna müracaatlan ilin 
olunur. 

Yedinci icra memurlulun· 
da.n: 

Beyoflunda Karna vola ıo
ka fında 41 numaralı hanede 
sa.kin iken ikametgahı meçhul 
olan madam Desplnaya : 

V asil T omayldl efendiye 
Sultanahmet birinci ıulh hu
kuk mahkemeılnfn 24-12-930 
tarihli ve 920 • 897 numaralı 
ili.mile rmahkum olduiunuz 
üç yüz küıur liranın tesviye· 
sini mütezammm ödeme em· 
rinln lkA.metglhınıztn meçhuli· 
yeti haaebile tebliğ olunama· 
mauna ve ilanen tebligat ifa
sına karar Terl'meslne binaen 
tarihi ilandan itibaren üç ay 
sekiz aün zarfında 931 • 73 
dosya numaraıını 11161taıhtben 
bilmüraca kanuni bir itirazı
n z Tarıa dermiyan o•unma11 
ve akı· takdirde gıyabınınzda 
'craya devam olunacafı ödeme 
emri makamına kaim olmak 
üzere ili.nen te'blii oluaur. 

lstanbul 4 üncü icra daire
sinden: 

Beıiktaıta Ekmekçihaıı 
Ali aia mahaltesincle çukur 
çeıme sokağında 1-3 No. h bir 
kıta bostanın üçte bir hissenin 
mutasamfı merhum Mahmut 

eyin borcundan dolayı, 45 
kırk bet gün mütdetle 111üzayed< 

llıale olunarak(150)Lira talih 
hdetinde ol\!p hede-li müzayed 
h ddilaylkında görüle•ediiln· 
en bir ay müddetle temdi -

den müzayedeye vazolun-
muftur. 

Hududu: Bir tarafı T eTffk 
bey veresesi "Ye bazen Feyzi 
Paıa veresesi Çayhaneleri EO· 

kağı bir tarafı Ağavat sandığı 
a ırları arsası ve bir t r f ı 
Ha1an Bey bahçeli ve Aliye 
H. araaıı, A buı bey bahçeıt 

Hii nü Paıa bağçelcri MehnJet 
ve Baba beyler bağçesi ve 
tarafı diğeri sakıt hanedana 
afi bahçeler ile mcbdut de
rununda bir kısım mahal inde 
diler hfuedarların tel örğü 

le ayrılanı bir mahal vardır 
bir mıktar da ıcarı 111üsmire 
ve gayri müsmire ve teneke· 

en kulu beler mevcut tıbu arıa 
4641) arım olup behfl' arımı 
ir liradan talip olanların kıy-

m•tf muhamminesinin hiaaei 
muıibe iaia yüzde on nf ıbe· 
tinde pey akçeelle bera~r 

38-450 dosya No. ile 26-2-931 
tarihinde saat 14 den 16 ya 
kadar bizzat Teya bilvekite 
lıtanbul 4üncü icra dairesine 
muıacaatlan ilin olunur. 

lıtanbul ikinci icra me
murluğundan: 

Bir deylndea dolayı .. ıa. 
cuz bulunan Ayaalı dolap, 
konsol, gardirop, ortam saııı, 

ve ıalrenin paraya çevirilmesl 
tak rrQr etmı, olduiu dan 
bu kere 25 1-931 tarihine 
müıadlf Pazar gün6 saat 12 
buçuktan itibaren ıaat 14 de 
ka ar bflmüzayede Sıra· 

servilerde 145 numaralı irfan 
B, aparlımanında ıatılacaAın· 
dan talip olanlar yevm ve 
s ati mezkôrda mahallinde 
hazır bulunacak memuruna 

930-3726 dosya numaraslle 

Arı mcian 
hanın f 1 m t k B n sı eposun
da mevcut iki top serJ yünlü ku

maş 26-1-931 tarihine müsadif pa
zar günü saat 10,5 den itibaren 12 
y k d r açık rttırma snretile satı

l c ndan talip ol 1 nn salıfüzzikir 

ma ide hazır bulurunalan ilin o
lunur. 

YARIN 

Methur 

Kartallı "NİESO,, 
Tıraı bıçaklarını tercih edfnb ve her 
yerde arayınız. 

"KART AL,, reamlne ve • NIESO • mar· 
kaıına dikkat ediniz. ZI-

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

R[STORAI IARPİÇ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalmrınızı telgraflı angaje 

~~~~~~~=-~ 

lzmitte 
İstasyon Oteli 

lzmitin en temız 
ve en mükemmel 

otelidir 

M üsafirlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini 
temin eden bu oteli 
herkese tavsiye ederiz 

Otelin altında bir de Koleaanh vardır. Ucuz fı yapan bu 
mGesıeıeyi de herkese tavı)• ederiz. 

t ->++++ D rüttalim ·=-:.·:·+++·: .. . ~ 
:: H. BURHAN B. HEYETLERi ~ 

Ra :zan geceleri Darütta'im ıalonu,c a terennümsaz o" c • 
i"T 

amazana mahsus ilan 
Şirketi hayriyeden: 
1 - Adi tarifemizde Boiazın yukan Rumeli k111nına 

münasip saatle vapur olmadıiı için mevcut seferlere ili veten 
cuma dahil olarak kanunusaninin 22 inci Perıembe 
aktamıncan itibaren Ramazanda hergün köprüden saat 15, 
45 le bir vapur hareke .. le lıllnye, Yen köy, Tarabya, Kireç
burnu, Büyükciere, Sanyer, Yenimahalle ve R. Kavağına 
uğrayıp A. Kavafın• gidecektir. 

2 - Ramazan l'•celerine mahıuı olarak keza Kanunusa
ninin 22 inci Perıembe güni akıamıadan itibaren bayramın 
birinci K~i&e kadar (bu gece dahil) hiliiıtiına her gece 
Bofaz iskelelerinden Köprüye azimet ve Köprüden Boğaza 
avdet seferleri tertip edilmiı•w. Fazla malumat için vapur 

e iske'elerc tal k olunacak i'iinlara mür cat o unmalıdır. 

Emli'k v;Eyt~riBanka-
sı İstanbul Şubesinden : 

Satılık Emlak 
Eıaı NO. Mevkii ve Nevi Teminat 

244 Y eıtlköy Şevketlye mahallesi Salih Ef. 40. - lira 
ced"t 19 numara) Arsa 

245 Yeşilköy Şcvketiye mahallesi Bulvar 100. - " 
sokağı cedit 20-22 numaralı Arsa 

251 Beylerbeyi Çamlıca caddesi cedit 45. - • 
75 NQ. lı Arsa 

256 Büyukada Cami mahallesi Çakırçıkmazı S. - " 
ıokağı cedlt 16 numaralı arsa 

260 YeıiJköy Şevketlye mahallesi Salih Ef. 100. - • 
ıokağı cedit 15 numaralı Arsa 

B a!ada muharrer emlak bedelleri peıfn tesviye edilmek 
ıartlle bilmüzayede ıatılacağindan taliplerin yevmi ihaleye 
mGıadif 15-1-931 Perıembe günü ıaat onaltıda Şnbemlze mü
racaatlan. 

1 Vapurlar 
TAViL ZADE VAPURLARI 

MUNTAZAM AYVALIK 
POSTASI 

"' ~p~~a!!!~!~ 
ıembe akıamı 

ıaat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gehbolu, Çanakkale, Küçük
kuyu, Alt•noluk,Edremit, Bur· 
haniye ve Ayvalığa azimet ve 
avdet edecektir. 

Yolcu bileU vapurda da 
verJIJr. 

Adres: Yemlıte Tavilzade 
biraderler.Telefon İstanbul 221 

Lüksİzmir-Mersin postası 

Tu.rkı'te v11puru 22 F r~ıı te 
J Kanunusani y11l U 

ü ü saat 18 de S.rkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, İzmir, 
Küllük, Fethiye, Antalya, Alıiiye, 
Mersine azimet ve avdet edecekfr. 

Tafsilat için: S rkeci, Yalı köşk 
c ddesi Mizanotlu han No 4 accn
talıiına müracaat. 

Telefon İst. 1902 

Doktor 
•• 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildiye 

ve zühreviye CemiyeU aza 

aından Beyoğlu Ağacam1 

kartı ıırasmda 133. No ôğ· 
leden ıonra müracaat. 

Telefon: 3586 

P8"ıı Tıp 1- kuıtesi mezunu 
CI t, Frengi, Eelso uklu u mi .ıh s ısı 

Dr .Bahattin Şevki 
Babılllde Meserret oteli karftl1 135 

birinci kat sabahtan aktıema kadar. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavi hanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

!arın dahi.i (iç) hastalık
larını cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan· 
yolunda 118 numaralı hu
susi kabinesinde tedavi 
eder. 

Terzihanesi 
En güzel kumaı

lardan, en ucuz t • 

atle en ıağ am El· 
blıe diker. İstanbul 
Yeni Postane cad
desi No. 16 Tele· 
fon İıtanbu 2253 

Ömer LOtfi 

DoktJr 
Feyzi Ahmet 

Cilt, Saç ve ziH::••viye 
hastalıklar tedavihanesl 

Cumadan maada her gün 
ıaat 10 dan 6 ya kadar hasta 
kabul edılir. 
Adreı Ankara Caddesi N.43 

Telefon ı an u 

Doktor 

A. Emanüel:di 
frengi, helsoguklugu tedavi 

hanesi. Hergü ı sabahtan akşama 
kadar hastaların kabul eder. 

Sirkecide Trabzon öteli ıttısa
linde fotoğrafhanenm bmasında 
b rınci katta. 

TiYATRO VE ~INEllA 

Üsküdar 
Hile sinemaaıada 

Milyonlar pewlnde 
Müm<'ssili: Albertiol 

Her gün gündüz 3 te rece Od' 
Cuma günleri 2 de 4 te rece o da 
Gelecek pr(lgram : Occc &ıpreaı 

* Ferah Sinemada 
Bu akşam 

Beynelmilel bü) ille rarretc 
kumparıyaa 

2Q a.rtıst elli numara MEZA VA \ E 
K f UKi BALEU RI SEE..ff EE 
Çı l"ler tru ı,ı B PPI don karlos 

cihan bisik et muvazene flll'PİJOlll n 
S n ın da Parıs le ınJa11 

ikinci Ticaret mabkeme
ıinden: 

Memallld tadd1e Fran11z 
Bankasına, lıtanbu da Sirke
cide Erzurum hanında Z2 nu
marada Nfko)J Ekf nd Dendi 
tarafından terhin edilm muh· 
telif tfrketlere ait bJıae eeae
dabnm mezk\lr banka tara· 
fından aat.lmaaı t le.:> eJ;lmft 
oldufundan bu bapta Yakı 
olan tebligat mumaelerlun 
mezkdr handan çıktılı ve 
ikametgahının meçhul llulua
duğu ci1 ete tel:lf.,atıa yap• 
lıımadı ı m aıl i tarafuıc'aa 
b•yan edı mit olmafla 6ç 
güu zarfında f bu sallı tale· 

·n • ft"r z ed 'mecliii tak< lr

de muam lef mütcak:bt: ye 
devam edileceği lllnen teblti 
olunur. 

Beyo4lu DördüncG SUDl 
Hukuk mahkemesin en: 

BeyoJ unda Hüaeylna 
mahalle inde Yağhane ıok 
ğında 19 numarala hanede ı 
ın iken 2-1 931 tar!hfnde vı..

fat etm · üzer ne terekeılne 
mahkemece v zıyet alunan 
!\'ad m Maryaran karyola, 

ardfrop, soba, verafredeo 
mürekkep etyayı mdruketi 
açık arttırma ıuretile aatıla· 
ca ı dan tal"p olanlann ıatrı 

ü ıü olan 26 Kinunuıanl'IJ!l 
pazar si g-nü ıaat 9,30 da 
mahallinde hazır bu~unmalan 
lüzumu ilin olu 1 r. --- ----------------------1 ı ta ı uı A Jye i ncl T ca· 
ret m h · e c ı n ln: 

Muk\\ d -ama llA.nı lfllıına 
karar verilen Y edikulede L z. 
la çeımede D bağhane fabrt• 
kaaı ıah hi An don fakanacli 
mahtu ııarı maıasının mua
me alı iflas yeıinln bu kerre 
m hkemece ü:ıyona kalbine 
kar .ır verf)d ğlnden Gnyon afn
dı,ı int.hap ed imek Ozere e .. 

hlbı matlubun Z8 1-931 çar• 

amba günü saat 14 de mah• 
keme i.lıiı odası da ha•r 
bu'unm 1 n i?in o'unur. 

Davet 

Cemiyetim z'n ıenelJk kon· 
gresi ikı ci kanunun yirmi 
b ı ne Pazar gtinil ıaat on· 
dört e S ita hmette MualJfm 
ler b ·r · i erk z de to.,fa· 
nacaktır. Arkadaı ann teırtf. 
lerf rica olunur. 

Futbol şampiJ'onu 
Bu g ı kü spor lleminde 

yeni ıene n ıamplyonunu 
ögre cc k n z. Ayoı sayıda 

çamur a futbolcularımızın na· 
z rı d kkatfnl celp etmeal li· 
zım gelen ayrıca bir makale 
ve mütcadd t laavadlaler de 
mevcuttur. 

Doktor 

lsmail Saip 
Dahili hastalıklar mQtehaaaım 

Beyazıt, tramvay memfhıde 

M. Müdür Burlaanettln Arı 


