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Beynelmilel hiitiin lıukukt 
Ve cezai kavait ve nazari· 
.)'atın kat'i sarahatine raf• 
men lzmit vilayetindeki da· 
vamız başka bir rJilayete 

&ANUNUSANI - tuMA 1931 

Baımuharriri: ARlF ORUÇ 

--Vali efendinin amiri hfı· 
lundufa bir yerde bıı Jaoa· 
nın görülmesi ne derece dol· 
rudur ?. Acaba bu tlaNIUrt 
mes'uliyeti kimden ve lıangi 
makamdan sorulacakhr? 

~ nakledilmemiştir. 

BAŞMUHARRİRİMİZ ARİF ORUÇ BEY YARIN MAHKEMEDE 

Siyasi davet 
Avrupa birliği komisyonuna Tevfik 

Rüştü B. memur edildi 
Ankara 22 (Yann)- Avrupa birliği komis- I 

yonu mesaisine hükumetimizin de iştirak et· 
mesini resmen talep etmiştir. 

Bu komisyonun mesaisine Hariciye vekili 
Tevfik Rüstü Beyin ve yahut Paris sefiri 
Münir Beyin memur edilmesi muhtemeldir. 

4 CUMA 16~1 
S. D. S. D. 

lbt 17,13, S*halı 7,20 
Yatll 18,48 Ofle IZ26 
lm..1 S,36 ikindi 14,18 

Yetişir artık 
Bir an evvel ne o:acak

sa olsun 

Bedbaht Arif Oruç Bey ar
kadaıımızla yanm asırlık tarl· 
bt Turk ıazetecimlz Süleyman 
T~vfık Beyin lzmlt mahkeme• 
ıtndeki muhakemeleri ıon saf· 
ban yarındır. Bir hak ve 
atblltıt mücadeleılnln ıon lev• 
lılıal hazini olan bu celıe, 
e9tn ola ım kf Ar f Oruç ve7a 
SQJeyman T eTflk Be7lerin mu• 
Wderatını deifl, memlekeU• 
~eki hak ve adalet stlmt• 
ıe.t:tnıo 70kaeleblldtfl 1e'9'fyel 
medeniyet ıöıterecektlr. Bfz, 
yaJiu2 bu aevJyeyl meden ye• 
m •tn eJaletfnl ıörmek eme
llnleylz ... 

Leninin ölümü
nün yedinci yıl 

dönümü 
Db, yani 22 Klnunuıanl 

1931 Tarihi buıGnkO Ruı 
SoTlyetlerln n '9e komO.nlıtle· 
rlDID peygamberi olan •Gte
veffa Lenlnln yedi yıl evvel 
6 dtııG Oandfıir. Bu pnG tea'it 
lç&D Balkanl&Ma ld komlolıt 
ler, Sırblttaada •• BuJSan.
tanda taUb fgal suteUle ma• 
teta tutmuıla , mGteveffanın 
~ncl yıl dönim6n6 yad 
etin ferdir. lıtanbul ve An
kuada Soviyet ldarealnla mG· 
meiailleri bu matemi reıml 
meratlmlerle drak etmiflerdlr. 

A ti a il 

Adil Bey 
Samsun Meb'usluğundan 

istifa ediyor 
tAnka}a, 22 (Yana) - 1. 

tanlnıl Borsa kom 1erlllfne ve 
Mali1e He eU teftft 1• riya· 
aetlne Samıun me"b'uau .lclll 
...... taJl(nl ıuretl kat'lyyede 
taW• etti. Adil Bey bu ha~ 
ta d• Meb'aahlkta latif& 

~· 
y~ se-, .. ·rn·a.•h-anciyede 

AD"kara 22 (Yarm) - Yu
n~eeffri HarlclJ• vekili Tn
ftk Rcl,ıa beti a1,.aret e1tL 

Devam ediyor 
30 senedenberi görülmemiş kor· 
konç fırtınanın tafsilahnı yazıyon11 

Son aldıfımız haberlere 
göre Karadenizdeki mlithtı fır
bna 54 aaat devam ettiklen 
ıonra niıbeten ıükCUıet bulmuf
tur. Otuz aeneden beri aarül· 
memlı olan fırtınanın feci eaer
lert ve zararlan hakkında en 
ıon malümatı ve telıraOan 
aynen neıredlyoruz: 

Fırtına aynl um..da kar 
tlplılyle beraber deyam _. 
llndea vapurlana nstretl 
çok miiıkllleımlftlr. Dalpla• 
irtifaı ılmdlye kadar ........ 
mtı b r dereceye Yalll o•Uf" 
tur. Verilen haber.. aa-
ran bilbaıaa .. üçGzlt•'• tabir 

( D~vamı 2 inci .alrileJ•) 

ı Ayın yirmi yedisinde 
tayyare ihtifali var 

Memleket için şehit düşen azizlerin 
şerefine bir merasim yapılacak 

Bu aene 27 Kinunuıanl· 

de hava tehitlerimlzin hab• 
ralannın her ıene oldufu atbl 
taziz edilecektir. Fat h tay• 

yare parkında yapılacak olan 
ihtifal meraalml pro•r•• 
ıudurı 

l - Tayyare Cemiyeti 
ntzamnameal muc bince 27 
Kinunuaanlde ıaat 12 den 13e 

kadar bir ıaat hava faaUJ,etl tatil 
olunur. Meraılme aaat 1 l de 
baılanacakbr. Meraalm ıeçt. 

tine baıta Deni• muzika11 
oldufu halde aıraııle ... akerl 
ve Mtılkl mektepler lttlnk 
edeceklerdir. 

izzet Bey seyahatte 
Ankara, 22 (Yann) - De

mfryolları lnıaat relal izzet 
Bey y._.ı yapıJan hallan tef· 
ut etmel• ıtttt. 

Saat l l de f at6, ..,. .. 
zıt, Selimlye, T...,_ we 
Maçkadan ablacak t ........... 
mer&ılm baılar.Btuaua lz,erlae 
meraı m kumandanı .. lt
tanbul Merkes kamuda•& 
menılml açacak •• ......... 
yerinde bulunmaları; ....... 
hltlerlnl ve bOUln ıehadert .,. 
llmlamafa davet eclecektlr· 

Bunu mlUealdp bir bora• 
&anın lı•reU Gzeliae kıtalar. 
mektepliler Te zaltltler .aıli 
va&lyetl alacaklar ............ 
ıapkalannı çıkararak Mlbt 
duracaklardır. e. ..... .WtW 
retml " •• ,... ......... . 
( 0.oalflı 2 inci •Wlilifl1,:, 

Miraslann taksim 
Mıraılana ....U 

hakkında Mali,. 
,.._m bir tabmataa ...... 
maktathr. 

GALATA YANGININDAN SONRA 
BiR TEMENNi 
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Tayini r 
hmlr Pol s mudürü Ômer 

Efendi Emn y i m miye ba • 
mü!et tı 1 e tay·n ed 1 ittir. 

Gelen gideni aratmasın 
1'erkoı tirket"nln mukave

Jealn.n feshi haberi ıehrimiz. 
de memnu ·y t e ka !I I ıı· 

hr.EA r mukavele f h d lirse 
1 'anbul her da a ıla• 

1 ca 1 tel l kelerden k rtul· 
.::.'\ ı o"aca t • 

Su fıler"ni fesihten gonra 
yalnız bele ye idar ed cektlr. 

Kömür ve odun 
fiatleri 

Havaların b"raz ıerin e
me inden k-mür ve odun fi· 
atleri yükıelmfftfr. 

Kö ü ün okka ı 10 kuruıa 
sat im le dır. 

Bu ibl f natl rdan f ı·fa· 

de ede ek ihtıkar vapan kö. 
mür v o ncuları acab be
ledı e g rr.lÜ} or mu? 

Bo sa faali} eti 

~n d r .., ğuk 

Dün borsada lng iz 1030,5 
Dol r 212,5, 20 Fra sız fran 
1 : t 916, M .ı 5 ,5 
Du u n muu hhide 97 kurt ıa Ald ı ız habe l re 

A adol nu mu tel f y 

k r ya "mı r. 

HalA d vam eden kar Bo-
l a k im t 1 geç 
mtvttr. Ka& A kara 

r !mda U\ ı m ı, 
A apazarı postası d Düzce 
ll Hendek ar d kaybol· 
nn.ıtuı. 

Tasfiye isf) 
Bazı ı k ti r 1 s t ve

kaletbıe m r caat e ere tas· 
f yelerlnl .b m ıl i. Fakat 
tlrketler lk ncl bir m - atta 
bu1unar k tasfiye n f ragat 
ed lmcsl 1 r ca e m erdir. 
An~ k veka et 'IU ı timal teı· 
ktl etmen. al fç n t r r taı 
ftye lüz~oıunu b ld rm t r. 

Bir koı i yoncu hak
kında tC4hkikat yapılıyo 

tialata p ket gümr nde 
Anaı~u i mlnde bir Rı;m ko· 
mlıJODCU hakkı da tahkikat 
yapılmaktad r. Anastas noksan 
realm vermek içln yanlı§ tura 
tanzim elm kle m mndur. 
Komlıyonculuk arnesl elinden 

ahnm•ıtır. Tahkıkata devam 
edilmektedir. 

Cemhe'lerde: 
Eczacaann içtimaı 
Bu giln czacıl r ongresl 

top'anııcaktır. Kongrede Etıb
ba odasın eczac lar t rafın· 
dan gö erilecek bir asli ve 
ihtiyat auyı s çecekUr. -. 
Hürriyet gazetesi 
(Baı laralı J inci •ahifede) 
Ômer de yakalanarak Mene· 
mene ıevkedilmlttlr, 

Ramazan için müsaade 
lzmlı, 22 (Y nrm) - Mene

mende gece! ri Ramazan mQ. 
naaebetlle saat yirmi dorde ka
dar ha ka gc2m k, etlenmek 
i~tn mtbaade Ye. tlmi§lfr. 

Hidayet B. me,.gul 
Menemen 22 (Yarın)- Dl

vanılaarp mnddeh•mumiıl Hi
dayet bey yarın 1 mire hare
ket edecektir. 

l lh\ayet B. muhakeme ev· 
raJ, nı tetluk ile nıetguldür. 

lzmfr 22 ( Hususi ) - Bu· 
ıun COmaovııdan üç f yb getl· 
rlidi •• ıti4vaptan ıo ra Me
•emcne ıevare ildiler. lzmtrde 
K<lla.lat hatibi Hacı Hasan da 
tcvl..tf edJlerek Menemene 
ıönder:lt?L 

Bektaşileri de 
J·akaladılar 

la.mir, 22 (Yarın) - Bul· 
rutcAda '1 ana r Mene 

ı v! d idiler. B Ya· 
' B t rler. 

s t r. Düy nu uv hh de 
on Vl el 69 kuru tu. Bu da 
Düyunu muvahhide satı§larının 
h aretl ndiğ ni göstermekted"r. 

Denizciler top andı 
Den zc'l r komi nu c? n 

oda ında fevk iade 
a te m'ılerdir. Toplan-

tıda vapurl rın prat ka alp 
vermeler go üıü)mü§tiı • Bu 
m hm meı'ele etrafı d h • 

Bunu n zarı dikk ta alan 
ko · }On vapur arın k 
ilk ve on l kefelerde pr t k 

o J r na karar v rm 
Ya i § md den sonra vr,p r r 

k ve son islcelelerde temiz
lik muayene in tabi tut 
caktır. Çunkü otomobil g hl 
berri ve o.iti nakliye zaten 
lakın bin af ar arasında 1 i 
yerek vapurlara t hmll edl· 
len pratıka mecburiyetini lh· 
lal etmektedir. 

Komisyonun bu kararı pa· 
zarteıl celıeıinde Ticaret o 
sı idare heyet ne bild'rf 'ecek· 
tır. Bu muıip kararm kabul 

c 1 kuvvetle zaıı olun· 
mal dır. 

in~isarf a:~a-
Müskirat inhisarı Mü

dürü Ankaraya gilti 
Dun ak mkl trenle Mil!· 

kirat 1 hls rı Müdurü Aııım 
B y f do.ri it r hakkında Ve
ka elle temas etmek fizcre 
Ankaraya gflmiıtir. 

-·-
Tayyare ih ifali 
(Baş tarafı birinci •ahifede) 

bayraklar yarı)a kac!ar) a.v ı f 
yaYaı indirJ ecektir. 

Buton fabrikalar ve aeml· 
ler düdfklerinl çalarak selim 
merasimini yapacaklardır. Ve-
ıaitl nakliye de hürmet f çln 
bir dakika tev kkuf edecektir 
Bu bir dakıkahk sükütten 
sonra hitabeler baıhyacaktır. 

Evvela Ordu namına hava 
z .. bitlerim.zden bir zat, bıla· 
hare tayyare cemiyetinden 
sonra halk namına ı b 'r mec· 
Uılnden üç hitabe irat edile· 
cektlr. 

Hitabelerden ıonra muzika 
matem bavaıı çalacaktır. Bun· 
dan sonra Harbiye mektebi 
talebeılnden bir manga ma· 
nevra ftıeiile fiç defa havaya 
ateı edecektir. Bunu mütea· 
kıp merasim ıeçiıl yapdarak 
merasime nihayet Yerılecektlr. -·-Yeni münakasa kanunu 

Ankara, 22(Y rın}-Maliye 
vekaletince hazırlanan müza· 
y m akas kanunu ya. 

a Mf Jet Me lfs ne vk· 
edilecektir. 

YARIN .. 

Acaba doğru mu? 
Belediye memurlarınan ba· 

z larının suiistimal erde bulun· 
dukları anlaı 1mıı ır. Meı 1 
bazı müesseselere n uhtelif za
man( rda c z kes lerek t hdl 
edild ğ ne dal de makbuz ve
ril'yor. Aradan b"r müddet 
geçtıkten ıonra bu müe ıese
lere t krar mürac t ed rek 
tah .1 edılen mebl ğ t krar 
a?ınm ğa ça.lı&ılıycrmuf. Bu 
yol uz!ığı gören beled ye iahı 
klkat başlaın tir. 

Num rataj dolan ır cıhğı 
Şehrim!zde numarat j ya

pıld ı malümdur. Açı göz-
lerden bir kaç Hıl hane tıa· 
hfp erine m racaatla u nu
maratajlar için para 1 t yer k 
b zı zaval.ıları da kandı mı§
lardır. ş ayet' r üzerine be-
lediye t hk kata tevessül et· 
mi§l r. 

Afyon tahkikah 
Tü k.yertn aty n ihr catı 

hak km da Avrupa h met· 
'erine yalan fb rlar y n 
f beke ha&..kmd ki t h at 
ikmal dilm tir. Do y vl a· 
yete vcr'lmiıttr. E de dilen 
evrak a asında Sal mon 
Eskenazl Ef · nin Parise ç k· 
tiğl b'r t f grafın eur ti de 
v rdır. H kı'.'ımet m 'eye 
ç k ehemmiyet vermekt d r. 

8 r gazete Türklyed b r 
Fransız e.fyon fı brikasının ka· 
patıldığmı yazmı§sa da Tür· 
kiyede Fran•ızlara ait Afyon 
fabrikası yoktur ve hiç bir 
af:y a fabrika ı kapatılmam{• 
tır. ç fabr kadan biri j · 

ponlara alttfr. Diğer ikiııl ise 
bfri Lfmted, öl ürü Anonim 
olmak Ozere tırket halinde 
idare edilmektedir. Bu ıirket
!erde bir miktar Fransız ıer• 
mayesl de vardır. 

Maarifte 
Millet mektcp1erinde 

Mi let mck eplerine d m 
edenler iki ay sonra diploma 
alacaklardır. 

Tal ebeler eş elbise 
giyecekler 

Aldığ mız ha herle re göre 
Llse, Orta ve l.k mektrp tale· 
belerinin yekneaak bir elbise 
ıiymelerl için çalııılmakt dır. 

Talebenin bu reımt el ise· 
rl ve muallimlerln elb"ıe•eri 

yerli malından olacaktır. 

Muallimler kongresi 
Şehrfmf.z Muallimler blr'Jğf 

ıenel k kongresi kanunu sanf 
25 pazar gGnü Sultanahm tte 
birlik merkezinde toplanacak· 
ltr. 

Yarından itıbaran 

Kavuklu 
ve 

Pişe kir 
Bu baılılcla çıkacak olan 

ya%ılarım~ olruyucularımı

za hoı dakikalar il ç "rt csk 
ve çok ince, zarif nükteler 
taııyacaktır. 

Tanınmıı &ir kalem t -
rafından yaz lıyor. 

Fırtına 
(Baı tarafı birinci sahifede) 

edilen da1g 1 rm lrU aı bir 
metreyi geçml§tlr. 

Fırtına ayni zamanda Tel· 
graf muhaberelerinin de inkıta 
uğratmasına sebep oldufun· 
d n v purlarından haber al· 
m yan ~ e vapurlarda yolcu
ları bulunan halk büyük bir 
endiıe geçfrmiılerdJr. Vapur· 
lard n anc k dün do~ru ha· 
herler alınabilmi§lir. 

Bu m lümata nazaran 
Alemdar z delerin Bülent ve 
Millet v p r arı fı tı nın 

büyük bir kısmını S nop li
manında at!atti n sonra 
} ol arına d v ma ba§lamıılar· 
dır. Bü nt vapuru bu gece 
ve y .ut y r n İslanbula ge· 
lehilec ktir. 

Ayni kumpany nın Y eıil
irmak ismindeki ıllepl Zon
guldakta karaya oturmu~lur. 

Fakat n fu ça zayiat olma· 
mı§br. Y elkencl zade erin 
Samsun v puru G re ondan 
Pu?athaneye iltica eder k bu
tün fırtına müddetmce Pulat· 
hane limanından ayrılmamı§· 

ır. R"ze v puru Ere}liye, 
Sebat Zonguldağa, Aydın, ln
ep , ini 1 af, Bozcaada v pur
la ı Amas a lımanına 1 Uc 
tmi§1erdJr. Rize, İnklt f, İnle· 

pe, Bozcaada, vapurları hafifç( 
karaya oturmu§lardır. 

V andezze ku p ny na 
a t Hendi Vllpuru l Z g ı. 
dakta karaya oturmu§tur. 

Aynı s hHde Fosko oman· 
go kumpanyasına men up Ba
ron dö nllen vapuru kamJ!en 
arçalanmı~tır. 

Kös ene den 1 a rek t tme · • 
azım gelen Prenses Morpo 
ve Loran Repul kompanyası· 

ıa alt olan on bin tonluk 
bir vapur hareket1erinl tehir 
etmiılerdlr. 

Karaden'zde Amerika pos· 
ta sını yapan Ekıtanya vapuru 
ala Karaden zden g lmem t· 
r. Bütün f ırlınaemasında 

S yrilefo n idaresine mensup 
v pur aı dan hiç biri kazaya 
uğramamı~hr. • 

Liman daire11inden aldı~ı· 
mız malumata göre Bukarest 
vapurundan hala haber ala· 
mamııtır. Akibetinden endiıe 
:ı.dllmektedir. Nazım v"' Vefa 
vapurları ıahmen Zonğuldağa 

vas 1 o'muı!ardır. 

Çar§amba günü lıtanbulda 
hareket eden Vatan vapurı 
bilaarız:a ıelerine devam el· 
n ktedlr. 

Had'ıe etrafında Zongul
daktan son o'arak ıu telgrafı 
dık. 

Zonkuldak, 22 (Yann - Oç 
gündenberl faıul•sız devam 
den fırtına en z"yade telgraf 

hatlarının bozulmasına ve bir 
ok vapurların batmaaına 

s beblyet vermfıtlr. 

iki üç v•pur k ybolmuı· 
tur. Hacı Zade vapuru da 
batan vapurlar arasındadır. 

Zararın ne kadar .oldu~u 
henüz teıbtt eclilmem · f lr. 

Her halde raJnıl Zonğul

dak limanının maarafız bir 
milyon lfradan fazladır. Men
dlreff apn da!galar iki vinçl 
limap fenerini, iki vegon ve 
bir lokomotifi a m f ır. L ıl"a.n 
civarındaki demfryo!ları hara· 
bolmuıtur. Sahillerdeki evler
den bir kısmı tehlikededir. 

8 n ard n bir ju whlı· 
ye edllmiıt r. 

.. 

23 Klnunuaanl 
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Bizdeki işsizler ve iş sahiplerir .. 
takdiri kıymet! 

Avrupanın f~s·z kalan hal
kı, hayatlarını bedeni c llerfle 

az nan kısmıdır. Bun' r da 
m mleketin nüfusuna n eten 
yüzde b ~l asla geçmez. 

B z e bu gü kü f"sfz'er 
yaln z a eleye inhisar elml· 
yor. Memleketin bedeni ve 
fikri butün f~çilerlnin ek eriıl 
boı ve atıl bulunmak adır. 

Bu keyfiyeti nüf sum za 
n"sb t cd rek kemmiy tlen• 
dirme e imkan yoktur. Elde 
i tali tik olmuı oha idi belki 
bu rakkam bizi 1 o k t cak 
blr yekun te§k l edebılirdi. 

* Ot z ı ·ra ay' klı bir me-
mur bu'mak lç'n bir t"c ret· 
hanenin raz lelere verd'~i 

üçük b r 1 an, yevmly mü 
bali as z o'uz encin müra· 

at muc p clmq ur. 
Genç, dinç ve tah ') ö • 

müş g nçler tanıdı ro in· 
sanların içinde öyle1eri var 
ki bunlardan genç ve ol .. ur 
y zar o anlarına ayda on lira 
\ere k b r yer, huni rdan 
·umat kazanmıı güçlü ve kuv
vetli olanara da boğaztoklu· 

ğuna bir f ı bu lamı} o ruz. Dost· 
l rımı ın ve tanıdıklar m :z:.ın 

çokll'ğuna rağmen ... 
Köylerdeki çiftçiler, ıehir

e d ki fı iler, münevver fn
canl. r, devlet memuri}elfnden 
müteka t zevat kenci erine 
km k parası çıkaracak bir 
me~gale bulamıyorlar. 

Jf-
Bu acı h kikatın bfr c' e 

t rs tarafı vardır. Bazı de\ l 

müesııeseierinde, bazı Türk 
da re'erinde, bazı hüküm tin 
kontrolu altındaki Jnhisar'ıu 
ve f a elerd ~ it bulan in· 
sanların aldıAı p ralar da bu 
meml ke fn butçeaf ve bu 
memleket halkının çekti~l 11· 

rap'a iatlhza eder mahiyet· 
tc.dlr. 

En büyük bir ecnebi ban· 
asındaki iki, üç yüz lir alan 

bir muhasebeci bu milesaeıe-
1 rde beı yüz lira alıyor. 

İçlerinde bin lira, hatta iki 
bin lira maaı alan memurlar d 
vard r. Bunlann iktidar ve eh· 
l yelleri herhalde resmi devlet 
devıılrfnde mütevazı bir maa§· 
la çalııan emekdide memur--

ların fktidar'arınd n c?ct:ı 
niiirlerJ de onlardan f v 
azd r. Bun'a dan m 
büy k mü seaede m c re 
azaaı ve yahut fnh r ~ 

imt"yazlı idarelerde ç k ) 
ay} i: alan insan1ar vard r. Bu 
JdareferdekJ had""me r n y· 
lıkl rı b le duvl t m 
nın I ıdem ve rütbe s h 
lardan bir kısmmın fev 

* Mem!ckellmiz"n öy e ecn 
bi ır.üese elerf v r kf bun 
ecn bi ' e T rk m m rl rı 
kısma ay rmı .ard r. B r nci· 
ler fmt yazlı tk:nc· r zo ki 
isl hdam edi1cnlerd r. Ec ıebi· 
lcrJ temin ett'klerl m nf aat 
ile yeri ler & a ındakl k zanç 
b r birınd n çok fark ı ır. Hal· 
bukı kom umuz Bu at landa 
key yet böyle de d r. Orada 
imli az ) oktur. Or da çalı an 
ye li ve ecnebi mü s e eler tc• 
emül ve ehliyetin f 'kında 
kim ye fsliın i mu m le ya
pamazlar. Hal ıa: B zd çalı• 

nın g çfnme im' a na mGaa· 
vidır. 

Böyle fevk iade h l'ere 
h'ç bir yerde h çbır hu .. umet 
b gAne kalam z. 

D nya hükümetl r nin bil· 
•ün le a ve himme 1 rl mem 
1 k t"n ç h~ an fnrnnl n ara• 
ınd itidal ve mü ~nal tes si 

ve iş ·z·crl doyurup i§ h bf 
etmek noktasında le asüf 
ed lor. 

* 8 z de bundan l:ıöy!e yirmi 
mü evver ve muktedir insanın 
ve bi n tice bir kaç ailen n 
elc:meflnf bir §ahsa kaptır ağa 
\e tabiat 'e bir kısım vdnn• 
da l r mızın ıefa'eti içt'mal· 
ye r ne mani o'mağa ça! ı· 
mahy z. Bu vazife {irndi~e ka· 
dar ehemm yeti nisb tinde hiç 
tevakkuf etmedi. F kat bun· 
dan scnra a la "hmal ed m-· 
ycc ğım z eu büyuk meı'u f

yetlc en bGyük v tan vazi(e-
s.dir. Cevat R.fat 

BalkanJardan bize nıel(tup!ar 
(Baş tarafı 1 bci sahile1c) ı 
ayni zamanda Sof,>a avukatlar 
cemiyetinin ve barosunun reisi 1 
d .. iki gilnJür Peşefin vefalı mü
naıebetile bulgar matbualm· 

a harbi umumi hatıratına te
mas eden yazılar intlıar ediyor. 

Bılhasa mllteveffa Pcıefin 
hurLimuınide Avrupa d v et-
erinin Sof yada çevirdikleri 
entrikaları güı:ıü gününe haber 
veren hatıraları, bir tarih ıek • 
linde tabedilmfıtir. Bu eıer 
ıay~nı hayret eararı tarllU7e 
ile maildir. 

Harblumumlde Türkiye ile 
ittifakı imzalıyan Radualavuf 
kabinenin en mühim erkanın· 
dandır. 

Balkan konferansının 

Sof.> da "Payı it hadı,, f r 
' a§ ) an Makedon al rm 

c mi} eti bir fçtimaın a nu· 
m y ı~arane b yanalla bu· 
lunul u, ve bü ti ı Bul ar 
g z el rine bu huııusta ma· 
lumat verl'dı. 

Bu C miyet beyanname· 
si 1 (B lk n konf r nı 

han mi let1erln n teıan- ü ü 
lem n"nl c.ü Onecek fıe Y n.t· 
nt tan , S rb"stana Rt'many ya 
battA Turk ye avrupaaına ka· 
lan iki milyon Bu'g r n mek· 
teplerinf, lil"seler;nı, ~e butün 
medeni hak arını iade etme· 
JJir. Baıka suretle bu it.lafın 
imkAnı yoktur.) Üıyor. 

Oyuncak istiycn kız 
Dünkü nü•hamızda Ame-

d B 1 r!k~lı mc.kl p'i bir kız .1 T'ca• 
arifesin e u gar ret od ı.ı an oyuncak lslc-

gazeteleri di~int yazm·;tık. Bu hanıı:ı 
Bulgar aazetelerf Atine.da k ' ı "r .. _ t ti Ti • ·ızın s m .... •Zctue ,. r. -

in'kıı.t dccck Ba •le.an Lonfe· cıtr t cd s b·1 t .. a teklife 

n l' J f>m m" tl• b 1 -: c '"" "r k dcr::ıek 
' r. He.u& ·g .. çen a n ı •Ut l c va,, 'f e. r. 



E\ ve? zam Ramazan 

Ramazan nasıl 
. ? 

geçıyor •• 
günleri va ve tTam• 
•ayla ca içmek kimin Mecburi tahsil Cemiyeti 

Akvamda 

Her sene oldufu gibi bu 
yeni kanun ıenede Ramazan mü asebetilt 

H~rfey bitti de 
Lcddfrıc:,, Vı:.pur kamaraları 
•tz mu blr tarafa gitmfı 
tiry,t ilerle do' ar, akramki 
U ATID h;lcayes' dfn1en"rdi. 

' 1 • rnes e esı ı camilerin faaliyetlerini teıblt a yi haları etmek arzuafle dün fllc 

lı tiynruz ki nıektep taleb .. 
leri " Ef " giyinecekJermıt

Kask t'erl eş o~acaknııJ. Londra. 21 (A.A.J - Tale· 

J 

be iç n ecburi ta sil haddi· 
nJn 15 3 aş na kadar ç k nl· 
man h kkmdakf iyi n n 

Av m kam rasmda müzakere
si esnası da amele fırkası i· 

Cenovre 21 ( A.A) - Ce-

1 
m y l Akv m mecl · yukarı 
Si ezya h A dise erJ hakkında 

alc~ ye a Iamıf ır. M.Fon 
Gurtiuı A manyanın bu hadi· 

Ankara 22, (Yarın) _ Cu- def 8 lıtanbul Müfu•oğüne 
marte i gu ü Mı Jet m el ıınde uf .'adım. Müfti Efendi bana K •tiimlerl eı olacakmıt

A 4 ve .rina bir karar, 
müıte na bir emir. 

D~n eski yarandan biri Jle 
Tapur kamara nda konuşu· 
yor 'uk. Bir kaç ahpap ta 

h d. k k kapıdan " bir ıey ıöyliyemem" mu en ı , n1imarlı kanu· 
n na r dde tezyı i liyf· ve odasını terk ed nceye ka-

dınli} or ardı. Eski ramazan 
fa ca arının en zarif kısmı, 

iftar baskınları oldugunu 
ll n'atı)or ve böy'e b"r ma· 
ı lak yaded"yordu !.. 

;zasandan M. Scurr tararın. 

aelere müt ali k noktal naza· 
nnı zah etm'ı ve A manyanın 

haıule b r tef sır teıkereli nıü· darda muttariden aJ ni cüm-
zakere ed lecektir. ıeyi tekrar edip durdu. 

B çe encümeninde te ki· Oradan doğru Dıyanet ft 
katı b ten olçü erin tevhidi lerl Müdüriyetine, oradan da 
~yıh ı gel k per mbe mü· Müdür Bey ve maiyeti erl<anı 

k d l R mazan olmak nıünasebetıı_ za re ı ecek ir. ıe 

JI. 
M k~p talebeler"nin h yle 

birer ıçlçe g.hi ezm ini 
kim 'ıt mez? 

H gı g z bu ntfz m rr 
n z vk almaz? 

Al.b p ıoylece anlatı)'or· 
du: 

can vuilen ve hüliümetçe 
redcedilen t d J t klifi Kama
ra taraf ınc!an 249 muhalif 
reye karıı 282 rey .le kabul 
edfln~ı,ur. 

a kınd kf eyal tler hakkmda 
bu ed ğJ h s f yat n k aaınada 
temas e er k bu his yatın her 
tarafça p k a a bil"nd ğinf hfç 
bir veçhfle df~§lll y~ceğini, 
an k Ahnany nın m'\lc adına 
ıu hpe v r ne vasıt lar!a var· 
ma a ça pnakta deı am ıede· 

~· i ıa ' mi1.fr. 

Darülf Ün un bütçesinin saat 3,30 da dairesini terketmir. 
Dütllndum, yakın ç mil rden 

at bu kararı verenler 
ecabft bir e e olsun c. ü ilnme
rni !er m kı bunu yapm,ak ne 
i'e kabild r? 

'Bir gün yaz ramazanı idi. Bu tadil teklifinde, hükO· 
metin nrecI11e verdiği l u Ii· 
yihanın yapı masına lüzum 
goıterdıği masraf ara tabdıat 
a 'mıyan mektep idarelerinin 
karıı lcoyabJ me'er"ni temin 
f~in umumi bütç~den muay
yen b r miktar para ayrılma· 
ıı hakkıhdaki kanun kabul 

Çok rakayı 8e\7en dotfardan 
Sulhk hcca nami.e maruf bir 
zatın K ragümruk medrese
ıfnceki edasına, çok iftar 
Laskım teJ"tıbetm!ft k. Ben 

• Suluk hoca tarafından bir çok 
takacı ahbabi davet etmf§tim. 

Hoca bizi akıam odasına 
iftara ra ırdı diye kapı kap 
dolaı p bir alay mitafiri da
~et ed yordum. 

r Hoca eski Rusçuk yara· 
l IUtıdan, ~burlıği e mef hur, o

'~•sı erzak ambarı g bi ye· 
lnt:t.icle dolu bir garibe idi. 
Reı an her ak~am odasında 

Lfr tepa i börek ve tclkftdayıfı 
lıazır 1uu unur, zaten bu, ken· 
~hıe yetmezdi •• 

k. nu lcoınıulardan da bazı 
Jtırııekler hep gel"rdi. Akşanı 
olupta ezana beı kala da

Wet iler «>def'A ri> edince 
Locada lafak attı. Fakat ~ 
kibarl fı < l.fen bırakmıyordu. 
Buyrun ahret ık diyordu. En 
90nra k ıd n ben g rdi im 
•man hoca yüzüme bir baktı. 

edilm den tatbik edflemiye· 
celi beyan oltınmuıtur. 

Yine bu tadil teklıfinde 

meclfıe "Terilen hu liyihan n 
1932 ıenesl Eylülü 1den evvel 
mer'iyet mevkffne gitmemesi 
'Azım seld ff de f ive olun· 
muıtur. A aya •ulcu bulan 

mü acaat netfceıi.,de hukQmetiı 
33 rey ile ekalJiyeltte kaldı 

dığı an'aıı mıştır. Bu netice 
riyaıet tarafından tebliğ edi· 
tir €dılmez mu ha 'ifler hükü· 

mete fst,fa etmesini t k if 
ctmiı 'erdir. M. Mac Donalc. 
hüldhnetın bu ·ıe hay ti bir 
bir mesele nazaf!le bakı'ma· 
'!:ti= ve M. Scurr'un tadil 

-• lcabul '9Cf--x.a- -lemfttfr. __... ... ı IOY· 

ff il Gnıet nııec'•-a 
~ .. •Gza

kueye d_evam etmeahal Ye ıa. 
yihanın uçü cü kıraatme,...çt. 
mesfne k rar verme ini ı t "I 
cekt r. A a 'a g çecek müddet 
zarfında hükılmet M. Scurr,un 
verd ğ" takririn kabu ünden 
milt ve lft müıki'li ı bertaraf 
edecek bir tesy ye ıuretf bul· 
mak için hükılmetten tahs rat 
aJınıyan mtkteplerie evvt'.lce 
g rtım"t oldufu monkerelere 
de•am edec ittir. 

M. Za akı, Lebfstanm 
noktaf n %al'ı hakk nda ıza. 
hat verd k en ronra Fon Curt. 
t a'un ıa k eyaletlermin vazi. 
yetinP d ir o n ·malanna ge· 
çerek L hi a ın mu ki tema· 
mfyetfnfn "lllevz u bahıolma· 

dığını "fe ı.edet haric nde bu
unduğunu Eo lemeğe lüzum 
görmedı nl beyan etm fl r. 

Avrupa biri ğl tetk"k ko
miıyonunun tahrir kom lesi 

Av upada hüküm aü en ziraat 
b hran a çare olabilecek 

meli tedbirler h klundald 

,ıhayl k bul ehn ir. 
• 
ır n "er 

edildi 
Parı~, 22 ( A.A. ) - Ro

madan "Le journal" gazetesin 
bi:dil'iliyort Cınılino namında 
fr lMAker, Jt ~a bankasınan 

ity ti üauine te\llcıf adil· 

runa çı· 

müzakeresi bfrfne ufray p ıöyle hlr müze 
A kara 22 ( Yarın ) - ıeyir eder gıbi dünü ıeyjr et· 
Darü fünun emfnl Muam· menın pekte fena b r ıey ol· 

mer Bey Maarif Vekili Eaat mayacagı neticesine varaTak 
Beyle Darülfünun bütçeel Beyazıt camiııne dotru Jler· 

kında n un uzadıya gö- Jedım. 
fi fi. Kapıda ayalckabı•ar mı çı· 

(ayseri Vilayet meclisi karıp içeriye damak istedi-

toplandı ğ m bir zamanda arkamdan 
bt i "Beyim ayakkap rmıEı Kaylı r , 22 (A.A) -- Vı. 
vermeyecekmiıiniz,, dı-ye ıea· 

ayet umumi Dlecliıi bugün 1 d Dön 
en f. dum pek mnkem· 

Vali Fuat Beyin rJyaıeUnde mel tıpkı ıu ikinci mnıf bar-
çıldı. Reiıicümhur flazretle• ı 

ann veatiyelerl gibi bfr 1ey. 
rine Baıvekalete taz mat tel- Derhal uzatılan numararı 
grafları çek"lmeğ karar ve- all\rak Mkarpinlerfml .tealım 
r"ldıkten sonra icraat raporu t!ttim. 

okunarak tarvfp edfldf. Ş mdJ lcaJabelıfın fçmde 
Raporda yol için 102 bin hedef z ileri yorum. Bire en 

fıra !arf~df dfği ve vıliyette öy e b"r yere ge dimki p k 
!21 ilk mektep~e 9 07 talebe j nt lmen denecek derecede 
ve 165 rn ilet mektebınde 7430 f k B yinmft bir ı nç etr fına 
müdavim oldugu zikredılmek· kürk m nto u müke lef luva· 
tedir. letli " Naıide Saffet .H, .. ma 

rahmet okutturacak kadar 
Gene ikramiye düzrsünlü, podralı :genç kız'aTı 

mes' efesi etrafına toplamıı Kuran okuyor. 

Ankara, 22 ( Yann) _ la· K rıımda (adedi meçhul) bir 

tanbul Defterdarı ile bazı &ürü sa ık\ı hep bir ağızdan 
dua o ·u) orlar. Sağında beyaz, 

ma]·}e memurlarının araların· 
sarı, s·y h, kırmızı, mor hü1asa da paylaıtak'arı ikramiye 

meı'eleıin n tetkikine devam ne çe it ne renk ne b" çiın i \e • 
edJlanektedir. eniz b 'arı takye'i l:.ir iman 

.... (e';dde mqugl heyet kafiJesi t ıbıh çekiyor. 
-L~- n ••len do Yada hA• Ônüm bir ka 'em den-•r-.._ elcadc _,_.~_ dı k 

celc tekrar aMJf~~ a6rGt.. •ne ı:e benzeyen göb kli 
rak • cif. ... ---. ::.U W.. -t, ... ....,. a yah bir 

'.Bu •natral Nt.kiıl .. ıi"'ı~~-..ı., . ..;;.. -5•Q iJe .hır aJbn 
sonra bfr karar verflecelctlr. :ler o-

ki zabitimiz Amerikva. 
Alınan ıon haberlere fare aidivor 

ftalyan banka ı 1116 üt erf Gu- 6. --;,· 

1r.c1ı. Ca 
aç lar-. 

G ne bu karan verenler 
ü~ünmiyorlar mı ki mem eke
n •f ten, tuvaletten zlyad• 
nn do urm la fh y ca aı

d r. 

K orfstnl ıade nya (Ol'i>a 
ıJe fasu'yeden a!nufa ancak 
gucu yeten bır fnıan zaQne
derim ı tu alet f~in bir san
t.m ayıracak kuvvette delil
dir. 

Bu baberl alan bailalana 
duya aklan hüznü, baba ol
madan hiı eden bir ad .. 
ıf.et le J imde b u orum. 

M ar f vJcA Unfn venliil 
bu re ıkl emrf, acaba-k ç~ 

tb k f'C Jet r. 
ih mal pek çok, be ele 

ep z ... 
Bu iki ku up orl ı d., 

yam ı panro'unla, yırtık po
inf e oynu bükü en yetimlere 

er Maa rff v ki eU eltnl 
u ta k a, bu karan canla. 
ba~la lrıılemak ımdır. 

Y < a, o emri vere fer, 
mem\ ' tc i i, i f nı tuva• 

t e ka-ı nmakta ~ m 1e-

t\n\ beş bıtak a. me-

denle e karş a."c. k rd r. 
Bu ha et\\n ~\\ .... 

.l\kdenizde fırtına 

B n ayan ma} p kahka
hayı ta ıv rd g m 'Z2lmBn ho 
ca a g" I ü. Heman dYl\ a 
k lktı. T la ( Ah çap ın, bu 
lıep een için! B ı i gideyim 
bır z a getfreym. Şın:df ge

liründı p t laş a çıktı.. Ara· 
d•n on d k" a g çti, top pat· 
lafü. B 2d ki kahkehalar tü
kenti hoca ha a geliyor... N · 
laayet bu 'ftfer ıaf ak bizde 
ıatdı. H p"mi:z.: cYlerımize dön· 
-ıWc. ilen e~e dönerken ark -
Gafları da berab riındP. g· tilr· 

Avusturalya donanma
sına mensup se!ain 
Lon r , 22 (A.A)- A..us

turı 1 a don'Bınnajıına mdeeaı P 

alino'ya it olan ziraat banka Ankara,22 Yarın)- Am .. 
s n n mu ebe deftere ntie. rika hukumetınin daveti üze. 

fdll r. ff .. -....'.~iıııHliiK' 
•e '"""'DIJ18D hfr b rf f W .__.,..:.;,.,_,'"' 

an iter adımda nalczeden bir 
ecaf p ve garaip meıhert. JGnı. Çün u biraz h zır] ğ m ya 

dı. Biz ıtmdi sade hocanın 
bizi lldatmaıına gillüyorduk. .. 
. Bir de ne döndüği'mde 
ne gareyfm! Hoca bizi kendi 

{ od&11nda altmıı altıya laa~ta
dıktan sonra doğruca bfzfm 

eve g"tmiı. Evden hocayı gö-
1 lilnce bittabi buyur etmfıler. 
Hocayı b zim evde sofrada 
Lalmaz mıyım? Bu ıefer boca 

t latze gülüyordu... "Be ahretlf· 
ffm! Sü!lık hocaya atlat· 

lna)'I düıünmek dank bir 
lamam z yafet atlam:uı .de
mekbr. Çok rica ederim, Le· 

.._. bu tak..,a tekralayın ld, 
*la gibi imam eflndetaftWr&• 
... lu.n ofdyafetlnl hatmede· 

1'8lc m.-barek Rn.aınıu lak. 
•y-.t ... J 

---

t b h"rln rJlri z onan 
iki tah a f thalfne 

f · ı meyanın 
maaı ge aın h •kunıet 
d ir Avuıtura!ya u -•-ı ı 

a akl olan te11 ıı 
arafından v 

kabul edtlınılt::.ı eHilen ve 

~927 de 3; ton Lacmi11de 
her biri 15 aJate!NLir ~
olan bu iki t bu·.-n Aa· 
malan mukarrer ait eakl iki 

d aamd!P 
deniz OD rtDI tut•caktır. 
tabtelba~rlD ıe Jıidi .için 
...5aııa)ll1D ~Jer 

toplanan ~> _ San•· 
lbftfttl, ~~olacak 

yUn t.-.J1 
_.., ,op1a11m•,. 

olan ynl ·~ ..-.~·•ı 
tıl'. Sanayi ;:;;;... edil-
1.W.ıaliUD .... , ...... 
meı atn .-.::;_.l&...aa-• 
clatuu, .-eek ._ -'- rı•tl J.ad· 
olan Mrmafe....-•• .... aı•eı• 
de &Midi- 1,.k .... .-ak-

f" alu.-.-...Jar aatalacai• --~ ... - ,.,...... ·~ 1.r.ıı-yur tudan faala .....,....-. 
--Hemde ~eli mamuı .. ,.....-. .... 

gündi121lü mekte bul•,,.. ...... 
et"11ttlr. 1• ..M 

Y.I ..... fırkanın vlliJel k-. "-- '--Lh ..... ., ,.,. ... -·· ~yı·ıde Jlll&'~p·W-"'P' )'•pılaca.klar. Bu koıı· t - "" 
(<peı.Jn ı~t m•ında fırkanın ı.. 1 

Panı, 21 ... _..il 
kak)C!fftleıl fÇIQ bru. ltye neaı•tl 4 •> .,wı ell-

uh ... 1 --~ı ·e'""....::..1,. ::•&11eUn , .. u1:'91~ı .,,.,. 
\ • wu ' aun 111ll ardıfını teD 1 -

eh~mmfyotli ,olıuz~k ar g6r- rine ıkf z b t miz t imik saha 
mO,ı.trd r. aında at j gormek uz T~ gön-

Fı an ız akademisinde der lecekur. 

b · r kabul Bonolar hazırlamyor 
Parla 22 (A.A) - Franıız A kara, 22 (Yann) - Em· 

akadem inde b gün ıair V • lak '1nÜZayedefer·ne fttirak 
leri Marıal Foch a ha ef o'an etmek ıart le Gayri milbadl). 
Mal',al P hlin'i kabul ede- Jere veril cek laonolar tıabe. 
cekur. dilmektedır. 

11:\gİliz notasına cevap Maliw! millettitleri 
Periı -22 {A.A) - Hükll· 

met, 1 ailtereatn a..rp ... ~.. neler y.q.p.aca'/ı:lar? 
lanaa müteaHık Luluaan ne- ~., U ( Yının) -
ta11Da ce...- wrmiftiı'. Bu Ma1',e mAfetUt'•ii qa.-eıla· 
cevapnamede fıtikras tahvtl de .......,et "'•fıiW MaMtlllma 
leri. Fra•aacla p·,...ya lhr-.ç ııllh ve tekem~O M telıkjk 
edilmlt old11iundan bede ı.. ve bu LlyihMa .tadilf )Azım 
rlnin ancak Frana·z franıı flelen madtl4t•r ... a.ert•d•lacM-
o arak verıleb lecell no1'tal llt .,apalscıaktır. 
dazara "llie\faifaa edtfmelt~fr. 

b. ı-· tk k v .. ı.ı • .,...,..._. .a.dilıt ~ vrupa ır ıgı te i .. .,.oLım ıu..a, IUl'ett ta· 

ıkomiş.,anll me•isine hakkuk ve tarzı ~-
nihaytt -.ddi .. t...a...ıı ,h-tlb'•-

aenvre, ~ r- Av. Ua.kı...faı, ~a .. 
...,,. lffl flYODU Wç. __,,......._ tetltıJ.abi hf. 
..-tifne iifltaJ!tt nımttttr. lince Yeraaet veQl'IM whd .. 
f(MM'1m, •ıt1ıllllan eYvel boa b4ıflan--.lrbr. 
M. -ilon c.-, M. 8"-td, M.a..ıe .. IW1tl 4tzerı.. 
M. Hendcrson ve M 0Mntll dtt yapıf an taddlt Jtro.ı-tdi .. 
:ta•r..hlt •rp .ıe,Mnde ... , ,_ V.lu&.,e 'Ml'I tt r. 
.-la Waıllde -·-• lllmm ..Mllbpe fettfflıerl kona-o 
beJannamerl mittef•k• llalıiıl reel meaalllm 14 'l'••d• 
etm.Ml'e btc-.111 . ...-....... 

Camiden çıktpta yo cayava, 
J&Taf ilerlerken kafamın için-

de bütün o gördüğun manza· 
raların re.nııi geçıt )"tpıyordu. 
İtte potiliet 91lntalı ve fptk 

tem•lyeli geaç bir lcız; yanın· 
da .sakalı bir .karıı baıında 
dır.alı.bir b'p.ık (Ha, kayyum 

d nd ) pek meıaul ileri.yor. 
Sea, relik, ı.W ve bir hl1an 
kalabal,,fa. Evet doaracu &'6~ 
.... 197 ,.. ........... ...... 

._,...,,t ttipa•Jü llOltta •r . 
:Edrlden lflual m camllue tltt-. 
"'Ce-...._. mlca imlere ._adan 
cılancıya kadar ldmae elini 
tide ttremezmtttL 

:akttt 111........,. ffatll-7a ... 
tnlnllp yaptık. Gimhuriyet 
" "1* bir tlftlet 'OMup· 
mmu Hh ettllc. &kt hnun 
klt~.,hıınaı ~ ... a '11eldurııp 
.,.. 1 ..... ,. kabal 
ettik. Banla rın ....... aizel 
lll, mClk ..,ıer f11.kat 





YAalN 

/çintlen çıltı'ltnas bir iı I ı M ki d .. h b 1·: • ] : s p o R a era • unya a er~n _ 

.. .. Diplomat!a~ ... ~arıl hani lstanbul' da cuma iken 
?Un u futbol maçlan Avrupa bırlıgılemeşgul 
)acak müsabakalar içinde Vefa, Biitün korkular büyük ve muazzam 
o:ı. ma-:ı heyecanlı olacakhr. bir harp üzerinde toplanıyor! .• 

ugt\n Tak.ım ve Ke.dık ·y 
ah 1 ında futb l k maçl • 
rına devam cdıle tir. 

Kad köy F ner stadında 
T opkapı • o az çl ve Kasım· 
P•ıa • Tö o ya müsabakası 
)'apılacaktı • 

Bun ar içinde en mühimmi 
ımp t re T uya ara· 
la o a ıdır. 
Kaıımp ıa lar sahaya te

z b r kıya{ t e ç km k ıu· 
etlle ıp ld z vkl •ellm'e· 

r nt -ıos er -ve o unl rmda 
nezahete çok iti a eden bir 
eldptb. Oyun t4rzı d ha t"d
det 1 n Tötonya t k mı e ya• 
P•l cal& mü abak , ikinci küme 
ıamplJo a m 2e ve h 
canla takip ed ec " oyunla· 
tından d r ola a t r. 

Birinci küme macları 
Bu hafta Takı m ı ad nda 

ta ıla~ k m çl r, ku 
ınnte, azt e>lmı n tak m ar 
lıabet tme t e r. 

Anc lı, üç m ç iç nde 
•-. JUkarı m6savl k vet ere 
lh•lll. e ma ar itib rı c1 Vefa 

b
Beyk- '1arıı a maaının n ıbl 

ir heyecan ve ahk tev t 
edece1t ta hm n olunabf ·r. 

S "' on birde B fk ıla 
Anado'u Lar1,1 ıac k ır. 
'- >.aaelol luların, bug n geçen 
11afta çamurlu ve kaygın 

bir sahada ıöıterdiklerl oyu.ı· 
dan daha ıftzel bir m6aabaka 
yap alan memuldur. 

ikinci 111aç Galataıaray • 
Anadolu arraı da Y P laca tır. 

Galatasarayın gol a dl 
ıeçen haf~akl rekor nukdarı
nı g çmf yecek b r ga 1 et 
temın edecegl muha k 

Be koz ve Vefa araı 0 • 

dakl muıabak ya ıel nce, Ve
falıların Feneri a d ra 1 e 
oy nu karı ıında B Y 
dah çetin o an le g 
yap c ğuu ketti mek nı 
dür. 

Jı • t'I. 
Hey•Iİ mer ~ • 

laarorı erdi 
Galata Saray- ener m çı 

bak mda f ene lı.hçe t a n• 
dan yap la it ü i e 
cere a eden ahvali ya ıtır. 

Hey tl me k z ye, alı ıea 
yııp ı ı bır iç ·m d üç .aat· 
Uk b r a: üza reden ıon a 
kat'ı k rar nı v rml f r. 

fu ol yeti merkeziyeti 
Fen r maçınd Gal asaraJ 
tar f m an oynat lan ç ba 
beyin vaı: yetini n·z ına mu· 
vaf ık ıormüı ve bu it bar a 
Galat ıar yın mağlu!ı add~ 
di.meı ne imk n bulm mııtır. 

Su ha de, Fenerle Ga ata• 
aarayın puvan beraberi fi ve 
ilk maçlarındakt anilı~vl v~ 
siyetl devam ediyor deıı: ktir. 

İzmirde ıe• Cebeli berekette 
(Baı tar(lfı 4 aaoii sah f ede) 

Ayr'J&A 340 aeneslpde ele 
iki ada• kat etm ıt·r. 

(8'41 lara ı 4 üncii aahileJe) 
•ırada talebeden biri yanında· 
kı lr.opıya klfıtlarını açmıı ve 
bak••I• baılamııtır. V. Mit 
cen•p!an bu harekeli gönnüt 
... derhal hiddet ene ek ba• 
l•np talı mıı ve ıu ağır söz. 
lert .. rfetm ır. 

- Ben Türklerin namus
ıuı oldulunu lıitirdtın, Bunu 
~0PJa hareketinden sonra Tork· 
erin tamamen naınuHUZ ol-

duklanna kanaat ge lrd m. 
Dea.lttt•, 11nıfta bulunan 

... lale ler araa nda (Toıun) 
lakabı• anılan Tahsin Cafer 
eler.eli bu Udiae Oaertne aya· 
la k•llunıı ve muall mine lsa• 
llıt •ernaek ve ltlraada bulu11-
1nat. ta· emlıtlr. 

Toıua kopyacıhk baklanda 
1n1ı-.ı· •t ıöıtermlı lee ıauallbn ....... 

- Ayni hal Yunaıılılarda 
da ... ,. Onlan da ılze ill•e 
< '- k l&aımdır. 

ko. ab ıl nda bulunmuı " 
dertq bar 'ee11Ar içinde kalan t•leh haklanaı aramala 'f&• 

lt ......... sil çalmat ye 
la Pli dıaanya ç kmııtır. 

y ARIN-e. Amerikalı efeıa
diye her feyden evvel terbiye 
tavıtJe ecleria. Yokıa ayai1D1 

bast•la -....1ı ne bir mi'" 
temldıecttr, ne de burarada 
L6,.. laalsaretlere tahallllllll 
-ı11 .. , 

Bu Amertkala efendi b.anu 
ltreamebd&r. 

karşıyakadan jan 
darına kaldırıldı 

lamlrln ~arııyakatla po1t .. 
le beraber Jandarmada auJlt
tılerile ""flul ohırordu. Bu 
&&bata bnetlerlnl lklP ayır
dılı~ Jandarmalann faa· 
lt1et1ne otha1et Teribaıiftir• 

Bu IOll cinayeti de ıudur: 
Ka 

9 
ik V. uıtafa bıından bir 

IDiiddet evvel day111nıiı k & Dl 

ıateınlıtlr. 
Ret cevabı alınca hıddet• 

lenantııede belll etmem ıt r. 
Fakat 90nradap kızın nl-

fADlandıfı Kort Al"yl dala 
kaldırarak pa• çalamııbr. 

AJanaJ~ 
Ko"dıünist diye bir mu· 

allım tutuldu 
Adana ilk ın« ktep mu•J. 

1t111le inden N'ideli Mal mut 

8 
Adana birinci lıtlntak hl· 

kllllliilnce te•kif ettiril01i1•ır. 
Buna aebep konıüa ıtlilden 

masnuo bulunmaııdır. 
Yün piyasası bu sene 

çok durgun 
Adanada füa plyal&J• ı•· 

yet durpndur. Avrupadaıı ve 
bilhall& MarailyadaD Adana 

l suıa ıeleıı haberlere na· ::,.:a aıabreç pazarlar a da 
ftatler diif1110ıtor. Buna ıeo 
bep ,ın aaoayilıılD buhran 

1eç1rmeıtdJr. 
Mn•in'1! 
Mersindeki fırtına 
Son fırtınalar Meninde de 

k fk!detll ol111uftur. Umau& 
Co

1 
u. iki .-apur 1anaf1Da• 

ıeeD uu 
daa ,ıtmitd'· 
Liman inhisan şubatta 

toplanıyor 
Merala Uman talat_.. tda· 

............. pli ....... , .. 

.... pbataall ..... ,apacalda· 
BalılruirJ! 

Benzini biten l>iı JngiliJ 
tayyaresi indi 
asın• biten btr IJ18llla 

Be 8 Jakellre tn111lft 

e.~ldıkt:D .-ra ,.ıuaa 
eleyam •t111lJUI• 

C n vre, 21 (A.A.) - Av· 
rupa b rl i te kik komlıyo u 
Avr pa' ıar Te merkez 
kıı da bulunan zi aat an • 
leket r i ıeçi m t ol k· 
lan bub ana çar ol b lecek 
tedb ·r hakkında tah lr ko
anlted tar ından teki f ed len 
anetln eri kal:.ul e mit ir. 

K nal yo un ıon çtlma n· 
da D nim• a mu hhası M. 
fdunch, k mi yon için b r ça• 
lıt a proir mı ve b ·r dah i 
nlıamn • kaleme a ak uzre 
bir teıkl at komiıyonu vücuda 
ıetl eı ol teklif etm tir. 

M. Pro ope, bu t k fin ka· 
bu (lne taraftar ol u t r. M. 
Bri&nd, b r tak m ır: ü t cel 
metele er n hem n çalı mağa 
baılan asına lüzum h ss trrd • 
ğ ı beyan etmlı ir. M. Bri nd, 
bey n t na devamla dem·ı~r 
k , k i ) onen kı a b ud· 
det z da clddı ve m i 
bir net ceye vasıl ol u t r. 
Bir teık at komi esi vucuda 
g t r e n ·n e z m oldu u 
aık·rdr. 

Bu ıöz'erden •onra kor::i 
yo • bir teıki at he li ıbd il 
te 1 f nl tasvip etm· t• • l u 
heyet, Almanya, 1 te e, 
Fran a, ltal~ a, 1 panya, 1 viçre 
Yu o 'avya, Yunnniıtan, Da·, 
nlmaı ka, Lehistan, Por ekiz 
ve Fenlandıya mı:rahhaılar n· 
dan murtkkep o acaktır. 

Teıkilat heyeti vucuda ge

tfrilmeıi hakkındakı tek;ıf ka· 
bul •dilcliktesı ıonra M. Bı l· 
and kua bir nutuk •aha ıö1· 
lirf:r k dem ı ir ki : 

Buaün ı n lçt ınaını yapan 
komlayosaumuz hayata il adı
mını atan bir heyet o m k 
f t barlle aar •ltlfl ıneıa n n 
verdiil neticelerden memnun 
kalmam k mümkün deil d ,. 
Meml ket erimizin efkarı unıu
miyesi kart ımda bazı t~za• 
hüratta bu0unmakıızın datd· 
mama ıJ z. 

H p misi derin derip dOıün• 

dirmek olduiunu düıün n mes'· 
ul de et adamlan araı ndaki 
te aı ar n iok1taa uiraınaktan 
uz k bulunduğunu memleket· 
1 r mlze goıter cek bir deUl 
te 1 eder. M· Brland, bu ııut· 
ku u bıtirdıkten sonra, kendi· 
ı le M.Fon Curliuı, M.H ender· 
ıon ve M. Grandi tarafından 
kal me alınmıı olan karar au· 
reli in kabulünü teklif etmit ir. 

Bu karar sureti, kom l'yon 
Azası tarafından mütt fıkan 
kabul edilmiıUr. 

M. M tta M. Br and l e 
M. H nderson'a teıekkür et· 
mit ve kendilerinden tal d r· 
ki bir li an ile b hıeylemiı· 
tır. Bu o ıo ra M. Br anda 
bü ün arkadaılarına müzake
rat eı •• nda mül e ık n gös
terdik) ri hüsn-niyetlen dola· 
yı t ıekkürlerinl bl dirmtı ve 
Avrupa birl'ği tetkikat ko
misyonunun ilk içtima devresi· 
n n nıh yet bulduğunu beyan 

etm ıtir. 
Cenev e, 21 (A.A) - Av· 

rupa b'r il te klkat komi o

nun dağı e.çağı ıırada M. Fon 
Curıt s, M. Brland, M. H n· 
denon i e M Grandi tarafın· 
dan m ıt reken tevdi edilen 
ve komı yon tarafmd n ı ti· 
f la kabul olunan beyanna· 
mede ezcüm'e deni ıyor kl, 
ıon müzakerele den vazıh bir 
ıure te anlaııldıAma göre yeni 
bir h rp çıkması ihtimalleri 
h kk nd ki ıay·aların arttır• 
dı ı ı·ya l en ipler dol yı• 
ıll atiye karr ıöster len 
itimatsızlık tktı._dı vaziyetin 
tanz m ve ihyaeıııa hail olaa 
baı1ıca maallerdep blrlsal t• kil 
etmekted r lkıaaadl kar~rUJ'ık 
ve ı kınh • bl Nbeplmıa wıl
temadlyen arttırdılı bl• taku• 
ıiyaal müıkillt mevcut ol u

iunu kabul ve taıd k ed r L 

lktııadl hal •• vazly ti diz t• 
bl mek iç n yapabllecei mlz 
en iyi it zlhtıılerlAvrupad ıul
hun devamı hakkında tO h ye 
düıürmemekten ibarettir. Harp 
vaaıtaı na ıntır•caattan v z 
geçsnek için Cemiyeti Akvam• 

dOren bir takım llıtııadi ah
val Te pra t fç nde bulundu· 
fumuz muhıkkakt r. Anc k, 
komlıyon muzda 27 m 1 etin 
tem• 1 edtlmlf ohnaıı Ceıni1eU 
Ak•amıa meıalı ne lttlrak ed D ı 
"te • k v,ttz felerioin harpten 
uzak aıarak ıu hu k vv t • 

dan hUf de etmefe ber vak t· 
kinden ziyade azmetmlt pldu
lumuzu reamen beyan etmell 
vec be addederla. 

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

acı acı tikdyet ediyor 
Yo~,.afla aabılı muallimi r· 
J•n Ş•lcip 6eyJen alJıtıma 
bit m•lıtapla deniliyor lıiı 

Gefe• 1enealn Temıııuzua
da 1DGnbal bir mualll 1 i• ta 
ylDllP ı, a Yozı~t Maar.f ınl· 
dJıtJeUae bir ıaıtda yerd sn. 

l)lrt aJ •fl , miabet an• 
blr cevap ~madun. Mflk r
rer aıGracaarlanm aetlceıln e 
ı.udalll tldl lalUbl beJ11> dart 
ay enel bırakt lı maıada, 
toslar ara•nda bulPSJab 1 ı. 

Bu aca ,aziy•U m~ fk 
makam '-nı ııa Maa f T • 

klletl i k tedrisat umum mil 
dlrlfilne 1 Ayet ettim. M lr 
umumi R ip Nurel in 
tlk'relilllle alaJ ed rck 

cal\tıma verdJlf cevapla tem
ıll ettlll makanı araım ti• r.a· 
lra bili tarif bir QJ&kbk 16 iinı· 
Y•n• neymlt olmı~ar•k l.lr 
mnddet b kledbn falııle Y•k· 

Şimdi Vekil be:ref•ndl ı ı:e 
aorupwa. BeaTlrk deitlıalrlıııf 
ben bu Yatanın evlldı elellml· 
r m? Bm ~ tı.rauan 
mahrum etmek ClmbNrtreı 
kanunlarlle, kak•• Yicdanla 
~ablll telif pıJd r7 

-.-
Tiirkiyenin yeni 

Fransa sefiri 
Parla, 21 (A.A.) - Ye J 

T rk ye ıeflrl it qa " ı A 
~ brM.p~p,e'e 

.ı.tftlr. 

1 
Başka memleketlerde g-Qnlerden ne 

gündür ? Muhtef f tul dereceleri 
Bu sen lng')terede zaman 

gö eren reımi tul derec l rl· 
nln kabu nun el et ıenel 

devriyesi o ak hueblle ıen· 
il ler f c a ed r. 

1880 & Hnce e 

zamandan kalma ve a aba· 
ndan ku la ı an 
t c tv 11 rl vardır. 

ra 

e ç 
raa thane de g ç n n ıf ın· 
n har da in in ltere f\.iD 

r rr.i b r zaman o•arak ka· 
b lü e k rar v r lm Ur. 
B dan z zaman onra butun 
m t meddin m m ketler ken· 
d eri ç n kendi memleket e• 
r nin ı tını resmi ıaat ola· 
r k kabul ett ler ve bu veç· 
h e d a iki z man mınta• 

kaa na takı m edl dl. M se i 
Fıan a, B iç ka, 1 panya b"zim 
k 11 n m z z manı ku lan· 
maAa b ı dı ar. H bukl AJ. 
m nya, 1 v re ve it ya in· 
ı t re b rer saat i erde kal· 
d ar. 

Türkiye, Yunanl tan ve Bul· 
garlıtan i e fng ltereden fkl 
ı at ev el gelmekte ve d er 
m mleket1erde bu minval üzre 
tehalüf ederek nıbayet F el 

adalarında 12 saat bir tebalO
f e rast gelinir. En ziyade mir 
kilat d ny n n hanel tarafında 
meı la cuma oldutu baldo bat 
ka yerde cum tea ol ulun• 
taylnd r. B da athha la ~ 
vfç n mu abilinde olan 180 tul 
d r e ne muvazi olan mem
leketlerdir. Lakin bu tul deY• 
re nden doiru blr hat ıeçlr
m k icat ederse bu bat F d 
ad ları arasından geçUii lçlll 
h r tur16 mütkülltı mucip ol
muıtu. l,te bu mGtki ita P" 
b k için zıkzak bir laat 
geç rmeie karar v rlldl ve bu 
hat hiç bir memleket topra-

ı dan g çm mek ve adalal'I 
bir taraf a bırak ak Qare ... 
tlhap ed idi. 

Ma maf h b nar meak• 
zı tuhaf ıeyler vuku bu a. 
Meıel cumart ı na ö • 
den lkl dal..ika evvelllnsl l re 
de bir k mıe azete oku kea 
Fıcı'da o zaman gece,.,..... 
dan 2 dakika evveldir .,. ea 
dakıka ıonra orada pazar 
gunü olacaktır. Zamanın teto 
r c n ller'emeslnden do JI 
m ı l dı:.n a etrafın~ 
hat eden bir kim el 

y l l l kameti tak p et il 
v t müddeti ı y.ha ele 
t m bir gün gaip eder. M 
bil t melle se b 
bir g mi iıe bir ıGll 

l te dG adakt 
böyle teba üf eder. 

l _______ T_ic_a_r_e_t_a_l_e_m_in_d_e ______ ·~ 
Afyon sahşı hakkın~--

-

Ceimyeti akvam formül bula.~. 
/\ qıaqf,., Fraqat w(t .... Avrupada afyoa patrolu· 

nu vazedecM ~fer••• lçiQ 
1apılmakta ol•at ~rl lçtf, 
Qaa ara nihayet yerilmlıtir. 

Bu içtimalara IDQrOn ve 
qıorfln mqıtakkabndan kokaiq 
ı 1 m,.ddelt'r iııall ede• 
ıa m eke\lerln qdimeı.ılleri 
ele tıUrak e• ı erdir • 

lttlhu edi en •uk•rrerata 
ıare bu aJ ~•rfıııda CemtyeU 
akvaaa afJOD .. ıııları bakkın 
dakl formlt 1 te•b edecekt r. 
Ancak bu fctn1all T lılJe ve 
J~ponyay am l olmıyuakbr. 

Çtmktl pu h•11utla her kisi 
d• kara haklarını m haf sa 
etmlt e d r. 

ika itibarla afFOD lıt h al 
ve lltlb lkl ha in da b a 
maldnıat v rmell milnaı p 

bulduk. 
Afyon laUlual ve ihraç 

eden • •lek•tler me1anıucla 
Ti klrr, Makedon1a, YuıQ>-
14 fa, Japc»PJ& we lıaD ba· 
lqpur. 

Ancak 11'4•• dablll afyon 
tat hlikJ,tı pis Qldufuııdan 
ii}rtQ.ı.a ~JıesıuptyHllzdfr, 

Yugoılavya'da lae af7ep 
zeredUen ıaha T6rldyecleklfaJaı 
6't. biri katlardw· Y ft •fJC>ll 
roki.lbll ._",tlttn ,.., .. ,e P4~ 
•aktadır. Gepa ,_.kl r•· 
lu>lte ancak 1158 itin lıllo '411 
"9 ela ı,. buaıtla~ çak fasl" 
ihracatta ltulupmqtlardır, 

Makedoııya afyonları ise 
efa t t b rlyle Tü k afy n· 

lar n n du p d r. Z t n l> tt 
ıh af 7on nail l h 1 rl ~ n 

1 

tı b Aklarının en m"'1• • 
mını '1'6rkfyeden tedarik ~ 
1 r. Bu vazlJ t karıı11nda >J
yoaculufumu,usa ebe1DmlJ 
qıey andadır 

Blnae a'eyh f>u m ..... 
1akındaa ve b616k lılr t1*"'111!J 
alikadar olsıa .. qııa ı.aamdır• 

1 Vapur batb 1 
boğuldu 

AUna, 22 ( •. A.) -
namındaki M•ur ., ... ~ 
Serıfoı yak nında 
Tayjaıından 8 kifl boJldlı.,ıl 
tur. 



s.ııır. 1 YARIN 23 1e1 ...... ,_ 
• Kolumbia Plakları 

EN METİN VE TABİİ SESLİ 
MAGIC NOTE~ 

•Uo&-ruu•ıır 

Makinalar En Mutena Ve Cazip Plaklar 

1 KOLUMBIA MARKALILARIDIR 1 

Yeni sene münasebetile 

KOLUMBİA 
Fabrikasının piy'!-saya çıkardığı yeni plakları 

KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 
Yeni plaklar şunlardır: 

Gene Os-• 
man, .• 

Çingene
ler, .• 

Gül Fat-
ma, .• 

Sarı Ya
pıncak, .• 

Sarsam 
kolumu, .. 

Bilmem 
neye. 

Yalnız!.. "KOLUMBİA,, 
• 

Plaklarını alınız .... 

lzmitte 
İstasyon Oteli 

/zmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

Wüsafirlerinin hususi 
bir şekilde istiral.atini 
temin eden bu oteli 
herkese tavsiye ederiz 

Otelin altında bir de Koleaanh vardır. Ucuz lf yapan bu 
müuıeıeyl de herkes~ taTı }'e ederiz. 

•• ••• Talı in Cilvesi • •ı 
Taif, hayatla büyük bir rol oynar ve bunun Jçindfr ki ek· 

ı(;J~;'VENiUi~·GiŞ;~i 1 
içinde ıaylenillr. Zira mezkür glıenfn ıattığı ekser bılet'.ere 
her keıidede en büyük ikramiyeler laabet etmek talflne 
mazhar olmuıtur.Blnaenaley!. ı'z de talifnfzf •crübe etmek 
için biletinizi doi!r.:ıdan doğruya Emlnönünde Valide Hanı 
ittisalinde 4 numaralı K.ADER(VENTURA) glfeılnden alınız. 

Süleymanlyede Dükmeci· 
!erde 108 No ile murakkam 
ve murilleri milteveffa Mus
tafa efendi uhteıinde bulunan 
dükkanın kaydının ıtaaı Ztkl 
efendi ve Saime ve Kü ıüm 
hanımlar ve saire tarafından 

istida edilmlı ve mülkn M;mar 
S:nan vakfından ve gediği 

ber.eçhl mülkiyet olan mez· 
kiir 108 No. lu dükkanın Tapu 
ve mahkeme sicille.tında kay· 
dına tesadüf edilmemlı oldu· 
ğundan ıenetaiz taıarruf ala 
klyaıen muamele ifasına n ec 
buriyet hiiııl olduğundan la· 
rihl ilandan itibaren on beı 
gün ıonra mahalli memur 
izamı mukarrer bulunmuı ol· 
duğandan bu yere baıka ba· 
ıakca tasarruf iddlaı nda bu· 
lunanların veıaikl taaarruflye
lerlnİ maballinde memurlye· 
tine ibraz ey:emelerl lüzumu 
ilan olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavi hanesi 
Erkek, kadın ve çocuk

ların dahiii (iç) hastalık· 
!arını cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 
yolunda 118 numaralı hu· 
ıuıi kabinesinde tedavi 
eder. 

Telefon letenhl: 2.'9'1 

Doktor 
Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zilhrevlye 

hastalıl..lar teda vihanesl 
Cumadan maada her gün 

ıaat 10 dan 6 ya kadar haıta 
kabul edilir. 
A:lrea Aukara Caddesi N.43 

·ı e:,ıor: ıstanb 38<iuı9 

Hergün taze olarak ldlhzar olunmaktadır. Beynelmilel ıon etıbba konıırednla 
ıeker hastalarına gıda olarak kabul eylediği eıaı ~e formül üzere yapılmıı olduğunu 'l'D 

terkibinde yüzde 60 miktarında saf Gloten mevcut olduğunu musaddak meıhur klmyak«· 
!erin raporunu havidir. Avrupanın terkibi meçhul Gloten müstahzaratına her cihet~ faile 
bir nefaset ve mükemmeliyettedir. Meıahlrl etibba tarafından tavsiye edllm.-ktedir. Paketi 
..... ~ 40 kuruıa. Haaan ecza deposu toptancılara tenz'lat. ~C\!·~·~•141Mt•• 

Gayrimenkul malların 
açık arlbrma ilanı 

lstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya çevrile-

cek _gayrimenkulün ııe oldugu: . 
Us tünde odaları arkasında balıçesı 

ve ardiyesi bulunan sebzevatçı 
Gayrimenkulün bulunduğu mevki 

mahallesi, sokai!ı, numarası: 
Üsküdarda tenbel hacı Mehmet 

atlaıııataşı caddesinde 67 numaralı 
dükkanın Takdir olunan kıymet: 2500 
lira 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 
saat: İstanbul 4 üncfı icra dairesinde 
26- 2- 931 . s 13 ila 15,ôO kadar. 

1 - işbu gayrimenkulün Httırma 
şartnamesi 14-2-931 tarihinden itiba
ren 93.-66 No ile lst. 4 üncü 
icra dairesinin nıuayye:ı numarasın

da herkesin görebilmesi için açık

tır. İlanda yazılı olanlardan fazla 
mallıınat almak istiycn!er, i;bu şart· 
nameye ve 930-66 dosya numara
' iyle memuriyetimizc müracaat etme
Ldirler. 

2 - Arttımıaya iştirak için y•ı

irnrda p~:lı kıymetın yüzde 7 
teminat gösterilecektir. 

3 - l lakları taru sicillile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 

alakadarların ve irtifak hakkı sahip
lcrıııin t u hak r .. ıı ve he -u<ile L' 
ve ınasrıfc L~ır 0:.11 ıddilarıın işbu 

ilan tanLiı c; •ı • ıbarcn yirmi gün 
ıç inde e\' .. kı müsbıt,lerile birlikte 
memuriyetiıııize bılJirmeleri icap 
eder, aksi halde ıı~··ıarı tapu sicillı:~ 

sabıt olıınyanlar satış bedeliniıı 

paylaşmasında hariç kalırlar. 

4 - Cıusterı.en güı de arttırmaya 
ıştirak edeıı:cr arltırına şartnaıııesıni 

oktııııuş ve lüzumıu malüıııatı ulmış, 
bunları Uıııamcıı K.ıbı.. etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
gayr'mcnbluıı bedeli nınanında ve
rilmezse gayriıııenkı.:l ikmci bir art
tırma ile satılır \C bedel farkı ve 
n aLnıııı ka:ıııaıı yüzde beş faiz v 
uığer zararlar •F•Ca hükme hacet 
~-im aksızııı memurlarca alıcıdan 
olısil oll:nur. ı:eş ııunı.ralı !ık· 

rad.ki şart tahak' uk elınek keydi c 
ı.ı; cefa l agırıl ı.tan scnra gaı·rı 
ıııeııbt en çok arttıranın üstünde 
t ır2hılır. !;;art tahakkuk etmezse art· 
tırıı . .ı gen bırakılır, alıcı taahhütle
r · c.C!' kı.r ulur ve teminat ta Llk ır. 

5 Arttırı·;aııın bir ,ci w~a 
;;inci olmasına \'e ı;ayn:neııkule la
llük edrn hmınl hakka \·e satı

\·n tanıııa gı,re di;:cr şartlar: Mü
erıkiın \'ergi belediye vakıf icrası 

muştcriye aıtt r. Bi; ''Cİ derecece 
rı. mııet Saııdı<"ııı• ırc·t .. ktir Bedelı 

rehin fazlasına 15tı7 Liraya Hayriye 
hanıma ıııalıcuzdur. 

\ azıi.n Gay rınıcnkul yukanda 
gc steri.en 26 - 2 - !):4 l tarihinde lst. 
4 üncu icra memurluğu odasında 

işbu il[n ve gösterilen art'.ırma şartna
nıes. daircs.nde satılacağı ilan olunur. -

Dok tar .. 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildiye 

Te zühreviye Cemiyeti aza 

aından Beyoğlu Ağacaml 

karıı sırasında 133. No öi
leden ıonra müracaat. 

Telefon: 3536 
oırıc:ım:ıı&lôifia'Jl~~~ıoı"l!llllll!I 

murluğundan: 

Adreı: Galata'da Merkez 
Rıhtım Hanında 9 No. da 
mukim: Mn.ü Maks Klein: 

Balada lam! ve hüv;yetf mu 
harrer zatın lfliis açılıp tasfiye· 
nln adi tekilde yapılmaıına 
karar verilmfı olduğundan, 

1 - Müfllıten alaca~olan 
veya mallannda letihkak id· 
dlasında bulunanların alacak 
ve lddialannı ııbu ilandan 
bir ay içinde eyyamı re•· 
mlye müllesna olmak üzere 
her gün ıaat ( 13 • 16.) ya ka
dar, Sultanahmette vaki Adliye 
binasında icrayı vazife eden 
Birinci lfliis dairesine gelerek 

<aydettfrmelerl, senet ve deh~ 
gibi deliller her ne ise bunların 
a111larını veya taadlklı ıuretle· 
rini vermeleri, 

2- Müfliıe borçlu olanla
rın yukarıda gösterilen müddet 
içinde borçları miktarını yaz· 
dırmaları, h!lafına hare· 
kelin ceza kanunu mucibince 
takibat ve mes'ullyrtl mucip 
olacı.ğını bilmeleri, 

3 - Müfliıin mallannı 
ve nakıt ve tahvilatı ve buna 
m::ma•il kıymetli evrakını 
her ne suretle olursa olıun 

ellerinde bulunduranlar ister 
ıahıs İLier banka ve sair 
müeueıe o'ıun, bunlar.n üze
rindeki hakları mahfuz kalmak 
ıarti!e o malları ayni müddet 
zarfında daireye vermeleri 
vermezlerıe cezai takibat 
ve mes'ullyete uğrayacakla· 

rını bilme!eri, mazeret bu!un 
madıkça rüçhen haklarından 
mahrum kalacak!arının bilin
meıJ, 

4 - 29/Kft.San'/931 tarf· 
hinde ( Perıembe) günü saal 
(13) de yukar:da yazılı olan 
iflas dairesinde alacaklıları 

1 k lçtlmaında hazır bulunma
arı ve müflhln müıteıe~ 

bor.,;lulariyle kefillerinin ve 
borcu tekeffül eden sair kim· 
ıelerin içtimada bulunm11ğa 

hakları olduğu ilan olunur. 

SA1.ILIK HANE 
Şi~li'de Bulgar çar1111nda 

Kağıthane cadde!lnde 88ou· 
maralı her türlü konforu havi 
üç kat, on oda, hamam ve 
fevkalade manzaralı ve bah· 
çeli, yağlı boyatı mükemmel 
bir ev satılıktır. Görmek için 
perıembe ve cumadan maada 
hergün ıaat 10 dan 12ye ka· ı 

1ar derunundekilere müracaat 

Hı:dırnköy mü5tahkem mcv-
1. l ıatın alma komiıyonun• 

dan: 
Zarar ve ziyanı ifayı ta• 

ahhüt edemly<'n müteahhidi 
1abıkına ait olmak üzere Ha· 
dımköyünd( ki kıtaatın ihtiya• 
cı için 5000 kilo benzln a'.e· 
ni münakasaya konmuıtur. 

Talip o'.anların 10 ıubat931 
ıalı günü saat 14 te teminat 
akçelerile 'birlikte Hadımkö• 
yündeki Satın alma kcmiı• 

yonuna müracatlan ilin olu• 
nur. 

TIYA TRO VE SiNEMA 

I<adıköy 

Süreyya Sinemasm1• 
Aık lıteylnce 

Bebe Danyelsiıı temsil ett~ 
sesli, sözlü, şarkılı olan b• lileı .. 

son gürüdür 
Matinalar 2-4.ö 

* EKLER TİYATROOIJ 

Telefon Beyoğlu 34i 
Yunan Op ret Revü,il 

Oliınpia Kantioti • Riçiudi 
Bugünkü progr:ı• 

14,30 da • Atina apaşlan • (qırc(t 
1i ,30 da• Miki Avaus • (ltcv\4 
21,30 da • Kristina • ~eı, 
Yarın Cumartesi 24 Klımıusmı 

« ROZITA • 
Pazar 25 KanunuMıl 

«ÇARDAŞ• 

Pazartesi 26 Ki,mnuıııml 
• EKSOOLA > (RcYfıt 

Pek yakında « Proti Ağap; • <Frlni• 
ve « Prinses dü sirk • 

İki sporcu gi: zeli 
Türkıpor dün çıkan 17 inci 

saymnda bilhaasa müsabaka· 
da kazanan sporcu ıüzellerta 

spor h kkındakf müta!eelarını 
okuyun. Bu çok caz:p relim ve 
yazıdan baıka bir penaltı çek· 
tık isimli baıyazı ile M Seyahat· 
name! Muhsin Efendi. eerlav· 
ha11 altında Rusyaya g'.dea 
bokı grupunun ıerııtizeıU. iri 
ı utbol oynamanın sırlan. Swo• 
loda Siiavya takımında na1tl 
kaldı? Yusuf Ziya Deyin geçir· 
diğl korkulu rüya. Haftanıa 

maçları. Türkıı:or kı·pa11 mü.· 

•abakalarının fikstürü. Mek· 
.ep1erdeki faalfyet. Avrupa ha· 
berlerl. Karikatürler V .S. 

CilOİHİZİ BESlEYiNIZ 
VE GEN~ GÖROHOHOZ 

CUZ[l BLYÜK Vtl.OilER 
Kaide! umumiye hil4fına olarak, ,-eç

hln buruşuklukları nd.:JlaC.ın re enıacnı 

ıaıııtam sı, ıaşın llcrlcn:e•!ndcn delil 
cil~!n IAı ıklle beslenır.cmiı oımuıııd .. 
ller! gelir. rn ! aşında bir kadın ltolııfıl<· 
la ;o yaşın~• görünebilir. Cill için e11 
rnükcmnıcl ve fazla besıc, fcl a1111urterı, 

kablli nlaS ve To alon l<renıJ lf • me
l\ & ı lptıda ı· )' taze koymak •e url!11 
ıa ı ile karıtt· ıl r k v"cude getfrl~en 

halitadır. Temin ederiz ki Tobloo kruıi 
işbu mevnddı iı tıdal; •ı 1 n,Qndcmlç •• 
mükemmel cilt uııstıru<!ur. Clldlnlzfn, ta
ze ve parlak · ~rünerck bUl'Ufuklaklar .. 
dan a ade kılar. 

Bu • !'•de 40 reşını geçmı, artlst'crl11 
genç kız roL.ınJ o' na a1nrnaı nıüRait 
kılar. Gece )C.tmazd.ıtl ev 1 remle ren .. 
ginde ,.e sEıteh )fit .7 t r,;:, rcııthıde 

Tokalon krf'mhıi ku'I r n 

. 
Dr. A. KUTIEL· 
Cilt, hcııgi, Eclsc ı h ı.. •:ı ve l< em 

ıktidar muaye~c c'el · ·.,, ı,ı' .. 
Karaköy !:örekçi fırını :. m ı ; 1 •• '4 

M. Müdür Burh;:nettin A:i 

, 


