
Arif Oruç 
SENE12 

beyin bugün müdafaası var 
T abit hakka ve adalete İ•· 

tinat ederek memlekete kalem 
ve likir mücaJeleaile hizmet 
edenler tekrar ediyoruz feld· 

_ketleri, f ecaatleri tabii aaadet 
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Baınmltarriri ı ARiF ORUÇ 

teldkki etmiılerdir ve edecelı
lerdir. Vatancı, miliyeıp, 
TürkçiJ ıahaiyetlerin leldlılll· 
lerine gülümaiyen bedbalıtla
ra, biçarelere veyi. 

MEMLEKETTEKİ ŞUURLU MUHALEFET KA T'IYYEN TALİSİZDİR. 
Hakkı tenkit 

lizımdır 
Bu memleket ve mu· 

h~efet kat'iyyen tar siz
dir. Bu hakikati inkira 
ve aaklamağa imkan 
Yoktur. Muhalefetin e
bediyen vefabm can 
ve gönülden arzu eden-

Ankara, 23 (Hususi) - Muhalif meb'uslar mecliste son rasimei veda yaparlarlen 
tarihi birer nutuk irat edecekler. Meclis kii.rsüsünden butün Tii.rk milletine fıturla 
muhalefetin duçar olduğu felaketanlatılacaktır. Talisizmuhuleletin bundan sonrada 
idrak edeceği acı ve elim günler de ayrıca izah edilecektir. 

Meydan bo11 kaldı 
Artık Cümhuriyet Halk fırkası istediği gibi, istediği 

şekilde kendi hesabına memleket namına hareket etsin 
ler bu yanlış ve mem
leket hesabına zararlı 
Yolda )"Ürü yeceklerini 
asla zan ve tahmin et
ın iyoruz. 

Açıkca söylüyoruz: 
Bu Memlekette Cüm

h~rlyetin itilisı ve ebe
diyeti için muhalefet 
nıuhakkak ve mutlak -
lazımdır. Tenkit hakkı-

Mulaalif Meb'a•· 
lar artık Millet Mec· 
liaine hiç utramama
ıa hClfla'!!_tflarJır. 

:ın Yaşadığı bir yerde 

1 
enalıklar azalır, reza-
etler hitam bulur. 

Eğer bizde de hakkı 
tenkide büyük bir vüs
at verilecek olursa o 
~a~an kulaktan kulağa 
•ntikal eden fısıltılar 
karşısında manasız asa
b Yet er izhar edilmez. 
• Bugün muhalefet de

rın bir teessür içindedir. 
Bu acı ve elim süku· 

tun, teessürlerin mana· 
11 oldukça büyüktür. 
L· Bu teessür ve sükuta 
lr cevap istiyoruz. 
.. Hem de Cümhuriyet 

tulcunıetinin başında 
ulunan muhterem Is
~ Pqaclan .. 

EPtuoruı ,.,.ettin 

Aydınlılar yeni 
fırka bekliyor 
Aydın 23 (Ya

rın) - Aydınlılar 
tabii lıaklarınJan 
olan yeni bir fır· 
itanın dofmaaını 
ddrt ~zle 6ekli-
3orlar. A,clın mlJ· 
fte'OOerleri memlr 
Aet lıa.abına aiya-
1 tekdmdldt ifi!1 

'Ytıpılacalı 6atln 
;,i laareAetleri c1111• 

Ba meb'ualar lıat'· 
iyyen kimaeye beya-
natta Ja balunma
maktadırlar. Arhk 
yalnız Halk fırkası 

ilan alleı,ı~tıcW 
lart1ır. v • ..F -~--""··· 

meb'aılan Millet 
mecliainde çal11ıyor· 
lar. 

Bfzfm bu hula mannr&• 
Jll! bir illyec:ellmla 7oldar. 

Y alma memleket ltlertı. 
me,pl olmak lçla tenkit hale· 
lana malik olaa meb'...ı.rm 
.. dofru •••• eellmet çareel 
olarak thtf7ar ettdderl ba fa• 
re tamamtle rak .,.ı. kalan 

, 

Combarfyet Halk Farkaıı ı .. 
mini taııyan te,ekkCll için, 
Ye lımet Paıa kabinesi için 
herhalde falih&Jll' deiildlr. 

Bu memleketin ıon haliıı 
felahı muhalefete bayat •er
melde lmkbı olacaktır. Mem· 
leketlmfs4e muyafıldana bir 
b~ mlalfnl t.,kil eclea muha· 
hllere atalet Ye uyk• 7arat
tarmalc herhalde dofru bir 
ıq ola•u. 

l Divan reisi 
Mesnedin adalet, hak ,fazilet 
olduğunu sarahaten söyledi 

Mevkuf maznunl:ır hakkındaki ltatar 
yarın ve ycmot pazarteye ıJl';ril~ltfir. 

Menımen'de ki mevk~r divanı harp h___.. 
lzmtr (H.M.) - Yann Blrlnd kısım ••-.... 

(bu,Oıa} diYam h•rp fa•li7etl- 120 ldtlden ibarettir. 
ne deYam edecekt r. D ••m D vuı harp nlll .. ,. 
harp mlddel aıpumlat bflyGlc paf& 10B ce tecl• ..... .._. 
bir faalJyetle çab111or. Yana fU 16derl 16JlemitUrt 
(hasla) mlcldel umumi birin· •Dokuz ,Oa......,.. b"1 
c lo11m mamualar bük ada b1117a bulunu~ .... ı.; 
lcld anameıtal okuyacakbr. (,,.,,... 2 inci ...,, .. ) 

Bol'flar me•elesi 
Ankara, 23 - Hlaaillerdea 

e'l• çevap ıelmemlf olma1111& 
burada pek le ba1ret edıl .... 
mektecl r. 

D ler tarafta ... bir 
habere ,ate, da,mlerla cna
ba, IOll •• kat 1 bir ••retl hal 
bulabilmek lçla usamıı •• ceıo 
•abıa huarlaamauaa batı... 
mutar • 

CeYabm lalk6metla aolct.t 
nazarına mOtema,al oldalü 
lcunetJe ı&ylenmelctedlr. 

0aıft7emn .,_.,.. ..... 
10bel1tı bunun Mı •Mll 
olarak .......... . 



1 • 

ilk Temas! 
Vatansız Falih Rıfkı beye 

Ba ıin mukadder oJdu. 
Kıymellls Te değersız bir düı· 
manle kal'fılaım k karakter· 
lerlal asker mekteplerinde 
temnfye etmfı insanlar için ne 
etrm bir tal ılzlikt r. 

Bfzt bu tallslz'l4e ıilrükle· 
ren mecburlJ t dar kafalı bir 
za•a'lınm tabiyeıiz -.e plinıız 
ortabfa saldırmasından paıka 
bir ff!J &iildlr. 

Mem'ekette hüküm sGren 
ıahrap •• ~emlerden bir an lçlr 
kend mhd afarak orta'ıia ku· 

lak yl'lrdl!fmla zaman ıamia· 

m zm en çok bu bedbaht ada· 
nuo bu ıeıleriııe brmalandıiı· 
nı g~rGrlb. 

Muhalefete, kanaat'ere, 
•ıcdanlua -.e memleketin fi. 
kir ye mazi 1ah plerine bilA· 
perva hucam etme te asla 

tereddill elm yen bu adam, 
bermutat bize de bir iki defa 
çatb. Buld1Jiu eeb pler yal~n 
Ye elindeki si ihlar sadece ff. 
Ura klL Onan uluorta ıaldır

nıalannda size çarpan takt k 
nrup kaçmaktan ibarettir. 

Bu kAçGk kafalı adamı ve 
o kafaaun ham lesini ıeneler· 
denberl 7alun an görmOı v~ 

taııllDlf bulunan ardanaz. On n 

lçiD bban aeldJ ki efkArı um · 
••Je"J• bu batnaıl aı insanın 
ne olıdalGD9 bild rmek yeclbe 
eldu. 

Neırettıf!mls btr numaralı 
•eılk. cuabaten ve kame'I 
he1'sadl ae>ıterlyor ki hu 
.. ~ illıttfat zabiti Tnrldyenln 
on bet ,.... iç nde glrdilı 

•~rJ muharebede de f ıili bir 

•azlfe alma.. ıereflnden mah· 
rum olmut bir vatanı zc:lır. 

Oaue tnkıllp hakkındaki 

1azılanıu okuyanlar, bu don· 

kttota milIJ mücadelenin be· 
nam llabramanl rından nn· 

nederler. Halbuki o, aziz Türk 
valamnm ea büyük tehlike· 
le .... 8GIMlt olduiu bir dev· 
rede, l>tr Ta k köyln kadını 

kadar bile hizmet etmtı de· 
ftldla. 

r.ı- onan da dr~er ke.h
ramaalar cibl en uf k bir 
lttz...U. 'f• b mme i geçmlı 

ol1afdır ... küst k yerine 
blras leYasu ve bJ az eseri aıa
let 16rmelıHI miz 1 z m ge
lirdi. Fabl beyhal!.. 

• 
fdlh IWlu Beyin blU nar· 

kadaı1an. tal.sil ç fanda 1 bü

llim IDOneYver Türk gençleri 
Filiatiola karcın güııeıi a tında 

ve harp uıphelfnin mGıkül ıe
ralU altmda memleket' eri için 
çarp1111"larllen o, yine bugün
kn gotllt el.ndeld kalemile ka· 

vlle~ ~pltulnden zayıflar ve 
alllhwmlu laarine hücum edJ· 
7orclla 

Blra(m aeJ..ıı kt onun ka· 
lemtıM kıymet vermlt olan 
bayii. lnamandaıı İitanbula 
ıtttL O, eaıı.1en uzak yaıadığı 
herp cephesi den bin mil da· 
ha vsaklaflllağa fırıal buldu. 

letaab-1'a J'el'leflL Ve bu
rada Bahrye nezareti ka'emi 
mala ... ınGc!Gr muan' lğine 
ıeçmele mu\ 
cepheden ken 

olarak 
n 

davetlere bfgine kaldı. 

* Bir zabit amirlerinin emri 
a'tındadır. Fakat bu fırsat genç 
bir TGrk·n cephed n uzak· 

laımasını icap etmez. Neteklm 
beni de fırkamdaki bölük ku· 

mandan!ığından dördüncü or· 
du karargah na nakil ve tahvil 
eden bir emre rağ en cephe-

deki Yezifeyl tercih etmlf 
ve kumandan Fil bell RJza 
Paıanan deliletile arzuma mu· 
vaffak olmuıtum. MOıe.rünl eyh 
elyeAm Eıkitehirdedir. 

Baıka lt'l l daha vardır: 
Sadıra m Talat Paınnın 

kalnbtraderi Ye ihtiyat gfivarl 
zabiti VahdeU Bey Falih Rıf· 
la Beyin karargah a kad ııdı • 

Mumaeley de Şam'da ve ka· 
rargihta ka mak için emir 
almıı, fakat cepheye gitmey 
tercih ederek dü§man karıı· 

ında Türkiye'nin selametini 
müdafaa etmiotfr. 

Va l ebyz' da ıakalları 

uzamıı, h rar tten d d kan 

çat'amıı, y· ü mosm r ke il· 
mit bu kah a an T 

üçiik b r ü arl kı 
lnelllz alayına h cu eder 

k u amanlıklar yara ıı btr 
Vatan çocuğudur. Bu refteıı 

mahrum olan bu Vatan biz· 

metinden kaçmıı olan Falıh 

Rıfkı amirlerinin emrile l&tan· 

bula kaçmıt o1makla Türk 
,e ç"fg"ni takdir ve fUUrundan 
kendiılnl asla tebrie edemezr. 

• 
Beni muhtalif gazetelerde 

fUl'& buna çatarak ıöhret al· 
mak isti} en bir muharrir diye 
an yan Falih Rıfkı bu gürüıün· 

lede bermu t faab t t emlıtfr. 
Biz Babı"li cadde "nde de-

All, Falih R fkı beyfn m b
0

uı 

olduiu memlekette şöl ret b l· 

muı insanlardanız... Biz Bolu 
byanının o d A-u yerde k • 

ma11nı ve Zonguldağı f§ al 
etmlı olan düıman kuvvetle. 
rfntn yerlerinde rnı )anmasını 

temin etmek sure tile Gazi f n· 
kı!Abının en ö;ı saflarında 

çahprak mu'\"affak olmuı 
T ürklerdeniz. 

Onun için J'alancı hıkı'Ap· 
cılann tahta kıhclanna bi er 

dudak bükmek ve ııra111 ge· 

lince bunlıırt.n hüv yetJerinl 
· teırih et'llek, o bizim en tabii 
bakkımı::dll". 

'f 
Ve bu hakikat u: hneslnde 

yalın ayak kalan "":av'41lı i:-san 

bir mafe"t'kının kenc.is'ne yaz

dıfı bir tltif at arkasında lntib 
bir maziyi 1akiaınak istiyor. 

Ne gufp bir talidiı:- ki o tel· 
grafı yazan ve tekUren d~ 
benim. 

BugGa Tazlf e baıında bu· 
lunan bu mubtercn:. Luınan· 

danan ,.Oksek ıahslyeti layJe 
ne tdüklerl belirsiz lnı ınlanu 
müdaf aalarana mevzu yapma
yı nezaket ye fnıanlığa daha 
uyiun bulurum. 

* Huliıa: Falih R fkı bey 
~erd ii bu cevap a da ef1An 

u mlyeye bl rmiı oldu kl 
o a" lhtly t z b"ti lr e bu 

YARIN 

Bele~iyedı: 
Müstahdemin Tali-

• 
matnamesı 

Mfhtahdemfn tallmatnameıl 
beledıye daimi encümen'nden 
bu hafta çıkarılacaktır. Bele
diye iktıaat müdurlüfü bütün 
ıubelere müstahdemin idare
hanelerinin adedini sormuı Ye 
cevap'annı almı~tır. Şehrimiz. 
de beı müstahdemin ldareha· 
ne 1 vardır. 

l ctısat mudürlüiü bunlan 
birer tkatet evi telak 1 ettl
ğ den ta ımatname ç ktıktan 
sonra da flga etmfyecekUr. 
Yalnız kendil rine m racaat 
eden müstahdem'ninl Beledi· 
yeye tescil ettireceklerd r. 

Yol parası 
Aldığımız haberlere göre, 

ıehir hu:lutları h ric D Jekt 
kazalardan yol parası olo.rak 
8 lira nhnacaktır. Ş bir hu
dudu da.h ·ıınde ile yol paraıı 
10 lira olarak kubul ve but
çeye ithal olunmuıtur. 

Sıhhijede : 
Sıhhi müesseseleri 

teftiş 
Sıhhiye vekaleU umumi 

müfettlıluinden Fuat Bey 
aıhhi müe11eıelerl teftlı d· 
mektedir. 

Evvelki gün Heybeli ada 
ıanatoryomunu teftlı eyle-
miıtlr. 

Fuat Bey saraslle bütün 
u ha.t müsaeıelerinl ziyaret 
ettikten sonra yeni yaptırı· 
lacak pavyonlar hakkında 

da te kikatta bulunacaktır. 

Matbuat balosu 
Bugü matbuat balo ko-

mitesi Matbuat cem·yet"nde 
toplanarak gelecek peı ıembe 
&kf8.mı Makılm ıa onunda 
verilecek olan balonun ıon 

hazırlıkhnnı ikmal edecektir. 

gü ıe kadar bütün Türk g nç· 
lednln HYe .eve, güle güle 
ölünı ve harp mey_ılanlarmda 
vatana ve memlekete yakınen 
hizmet etmek, düımanla kar• 
ıılaımak te elinden mahrum 
bir zavallıdır. O, dalma kuv• 
vetl aram·ı, zaife ıaldırmıı 
bir tnsandar. e·r z bunkeıtlr. 

O, ink labın adını lıltmlı 

ve sefine! vatan büyük fırtı· 

nalarla cidal içinde iken bir 
yet'e alnDlİJ, vata.o ıemiıl bü· 
yük kurlancıs n n kumanda· 

sında ve sayes nde sahili ıellmete 
ulatbfı zaman ıeref glln erfnin 

gizil kalmıı kuk'ası ortaya 
çıkmıı Ye o giindenberl sivri 
dlllni, o büyük fırtanatarda, 
büyük kapdanın gemidnde bu· 
lunan imanlara kadar uz n· 
mala kendinde cör' et bulmuı· 
tur. 

Böylelerinin ıtnsl htıviyet· 

lerlnl sialeyen kirli maı eyi 
sökf\p atma ve anun inkılap 
perdesi •rkanna gizlenen ha· 
ktkt çehr•nl TGrk neıılne 
g&stet"melc bf &e teselli Ye ,eref 
veren b ~ -.azffe olsun! 

Cevat Rıfat 

Çocuk sesi 
55 IDCl sayısı ~ok ıüzel 

hikaye ve reılnıılerie çıktı. Tür· 
kiyenın bu yegane çocuk mec· 
muaa nın bütü muallım ere 
VZ) aııne, baba!aca tauyie 
cclc.ria. 

Fiatı 5 kuruı 

lktısa~i haberler: 
Bir rapor daha 
Tfçaret odası matbaacılar 

komiıyonu tarafınd.n Türk 
matbaacılığının lnktıafı hak· 
kında bir rapor hazırlamak· 
tadır. Bu raporda Devlet mat· 
baası ile hususi matbaalar ara· 
anda bir ihllaf olduğundan 
bahsedilmektedir. Huaust n e.t
baa ıahlplerl Devlet matbaa· 
ıının yalnız devlete ait neır:
yatla meıgul olmuam fıte
mektedlr. 

Maarifto 
Mekteplerde 

Geçen perıembe günG ls
tanbul 37 inci mektep tale· 
besi tarafından talebe velile
ri e bir müsamere veralmtı, 

kuçükler çok muvaff ... k olmuı· 
l rdır. Bllhusa "Küçük., mo-
nolo~u çok all ıılamı5lardır. 

..••• "'°" •• 

tyrisefairıde: 
Tamire harar ver• 

diler 
Sevrlaef•ln idaresi çok za· 

manc:!anberı tsm'r edt miyen 
Haliçteki havuzları tr.mir et· 
mele kı.rar vermft'lr. Ancak 
eEaslı tamirat ilkbahardan 
ıonra yapılacaktır. 

İdare havuz) rda yeniden 
bazı tetlaat yapacak v ıon 

sistem aletler a!acaktır. 

Akıllan şimdi başl rı • 
~· na geuyor 

Bir çok acı tecıül:elerden 

•onra beled ye nihayet Ufa· 
iye için mGtehaHıı celbine 
karar Yermi~Ur. Bu husıxıta 
ıubat toplanııında ıehir mec· 
lisinden tahsisat l Uyecektfr. 

-

Müteferrjk 
Şc.pka kanununa 
muhalefet edenler 

Seydl köylinde ıapka ka· 
nununa muhalif hareket eden 
ve ıapkalannın içinde f eı ta· 
ııyan Davut oğlu Ayet ile 
Hii!e:y in ol u Ali ve Hacı oftlu 
Ahmet r.amında üç kiti ya
kalanarak Adliyeye teslim 
edtlmiıtlr. 

Hocalık için imtihan 
Bazı Aııkerl llae ve orta 

mekteplerde tarih, coğrafya, 

ede hl> at ve lisan hocalıkları 
münhaldlr. Geçen Per§enbe 
günü 4 kiti arasında Darlil· 
fünu ıda Usan hocalı~ı iç n 
fmtib n icra edilmlıttr. Bu 
muallimliklere daha ziyade 
Darillfilnunlu gençle tayin edl· 
lecekUr. 

Bir tetkikat raporu 
Ereğli - Zonguldak hattı 

tra veralerl hakkında Zongul· 

dak ormanlarında tetkikatta 
bulunan heyet raporunu ha· 
zırlamaktadır. 

Kara ormanlarında Am
nejnan ameliyatı yapmakta 

o'an lıeyelte gelmiıt:r. Hazır· 
lıyacakları rapor da o havali 
orm n ~arının lkhsadi vaziyeti 
teablt edeçekler~ir. 

Adarıa hapishanesinde 
verem.i mi var? 

Ad na bapbhaneı!nde ve

remli h pfsler bulunduğundan 

acı acı tik~ yet ediliyor. Ma· 
belli gazeteler tarafından bu· 

na 1 aveten de veremli bapi .. 

lerln bırakılma11 ilzam geldi· 

ğinden ıert bir lisanla baheo

lunuyor. 

Divan reisi ne söyledi . 
(Baı tarafı 1 inci •ahif•de) rini top'ıyarak nakıibendi la· 
zln ayrı ayrı ifadelerini aldık• rl ah hakkında der1 vcrıyor-

Arkadaolarla bunları birer muı. 
birer tetkik edecei a ve BugQn Balıkesirden Me· 
icap ederse sıa· tekrar çaiınp nemene dö. t mevkuf hoca ge• 
ge~e sizinle görüıeceğtz. Urilm ıtir. bmirden d• üç 

Her ıeyi okuyacai'ız. Me- mevkuf ıevkolunmuıtur.l 
rak etmey"niz,. Bunlar Cum ovaımın Bul· 

Tekmil kararlarımız gurca köyünde teYkif edilen 

adalete istinat edecek• Şeyh Murtaza ile Kundakçı 
1\ uıtafa, İzmfrd• tevkif edi-

lir. len hat·p Hafız umerdlr. 
İzmir, 22 (H.M) - Mrne· Ş h • • d ·f d l • 

men f rtfea bi.dfseıt ali.kadar· e rımız e 1 a e en 
!arından Is anb\ l'da tevkif alınanlar 
ed len imam Abdülhakim, Sa. Menemen irtica hadise· 
dık, Rüttü Bandırma tren le ıl1e alakadar o1mak Gzere 
Menemene ıetirllmtılerdir. 

tehrfmizde yeniden bazı kim-
Cuma ovasını'l Bulgarca aelerin ifadelerine milracaat 

köyünde tevkif edilen Bayram edilmektedir. Bu meyanda 
oğ'u Şeyh M rtaza, kundakçı Suadiyede oturan A;ı Galip 
Mustafa ve izzetin Medeme-
n' e sevkedı m ı1edtr. Be) in ifadesine m~racaat e-

İzmi rde fkı çefmeltkte l(a. dilm!ı ve bundan maada iki 
laf at camii imamı Haci Hasan zat daha isticvap olunmuıtur. 
eff:ndi tevkif edilmif ye Me· Bunlann lf adelerlnl havi ev-
nemen' e gönderllmfttir. Had rak divanı harp nıüddelumu• 
Hasan efendi evin e mntttle- mil Of ne ranôerilecektir. ---. . ... . . ...... . ,. - . . . . . : . -- ' . ~ . .... .. .. , 

Çocuk, S?ençlik sayfası 
Gazdcmüı karilwinılcn 6Ördiıffı biıyiik alôltaya ntıF· 

r..an• hir hdmflitl• hlanmali için yalrırııla çoi yeni 
mııluılelerle çıltaealıttr. B• meyanda fOCUk oe 6•nçlilı 
ya~ıları ya~mekla kenJi•inl Hudiren bıt- arkadaıımı::1 6a 

perı~mbe 11it11it rıden itibaren : 

Çocuk ve gençlik sayfası 
namı altında bir s yfada ya:z;ı. yaza aktır. Perıembe ~ii 

b .. Jı/ )' 0 '1 ·z. 

• u ..... 

Muhalefet 
meseleleri 
- ı -

Demokrallyl • yani hallaa 
hakimiyeti eeasını • kabul r 
den mem?eketlerde milteadda 
fırkaların bulunmalan tabiidir· 
Garip olan gayri tab 1 diye 
teJAJ ki edılen ıey tek fırka
nın yalnız baıına bGkümraD 
olmaııdır. 

Tilrklyedekl hıkıJapçı ner 
lln hedefi ve nıefkureal 

Mekslko ve Çin cümhuriyetl 
gibt fpUdi.i bir cümhu• 
rlyet teslı etmek o!madıAı f çln 
bizde ~e er geç bir kaç fırka• 
nın yaıayacajına ıüphe edil
memelidir. 

Muvaffakıyetle neti eleD' 
mlyen fırka tecrübelerinden 
lst f ade etll'lek, muvaff le yet• 

zllj n sel:eplerlnl araıtırmak 
\e asa bedbin o mamak il· 
z mdır. Filhakika bundan ev• 
vel dogan fırkaların fk"sl de 
eı lı bir program!a ortala 
çıkmamıılardi. 

Mest: la S rbes Cüm urlyet 
fırkası l beral bir fırka idL 

Muesaiıl ö edenberl f kir 
hü rlytt ne tarafta!' m-mta• 
bir ricali devleU. Fakat her 
nedense liberal"zm n ana hat• 
arına uygun eıaah bir program 
andm tlmem ıtır. F aliyeU 

menfi sahaya munhasar gibi ı:lf 
M sbet ölerak ne isl dıglnl 
öylemedl. Ma amdur ki 1 bee 

ra zm serbes ad mın hukuk 
e vac"batı bakkınÇaki şuurdur. 
e d n h rr )i t!erid r. Hedefi 

f e d n se b çe lnk ıa ı ı tr 
m n etmektir. 

Bundan sonra leşe kü1 ede
cek hberal lir fırkanın p og• 
l'amı 8f3iı > uk rı at· l f rt· 
a ı ihtiva dm d"r. 

1 - F kir b rr yet ' ( r• 
n masuniye l temel it il as 

dilerek teık il ı eıaı ye ka
nu unun demokratık ihtiyaca• 
t göre tadill. 

2-C<za kanununda, tecem
muat kanununda, matbuat 
f.klr hürriyetini ve bundan 
d ğan bütün hürriye len tah· 
dıt eden ahkamın tadi 1. 

3 - Ku, vei teşrify nin ilet 
m cllı tarafından temstl edıl

m 111.( Meb·usan ve ayan m~ 
li.,! ri ) 

4 - Cumhur reJalnin rey• 
fii.ın ıle intihabı. 

5 - Kuvvet adlyenih tam 
ye mutlak fstıkla'fnln temin• 
ni, yani kuvYel ıcra yenili 
h-kkam üzerine (az J, nasp, 
cebri tahaYil, tasfiye, t kaüde 
ı. vk gıbi yollardan ) müesa4 
o maması, 

6 - Hükkimı i'aka~ar 
ed n bütün huıuıatın mcca ısl 
teırılye tarafından mti t h p 

bir mnhkemel aliyeye mah· 
kem el temy"ze te' du. 

7 - Mı.hkt-mel tEmyfze 
teşlcı'&h esasiye kanununa 
muhalıf bir kanunu ke nleme• 
yekün addetmek lak.kının 
verilmesi. 

8 - Demokrat mem • eket• 
lerde ferde alt kabul edilm'ı 
ikbaadf teıebbüılerl halel:lar 
eden inblsarlar n fgaıı. 

Görülüyor ki ferd"n hürrl· 
yetini taht. tekefftılOnde b11-
luundunnalıt ~in eaash 11'aba· 
ta li.zuo vaıJır. 

Bo ıa'aliatı:n mOnakaıasına 
bir müfekkıre'erl c!a•et el· 

mek •• bir fı kayı t~ lti~den 
evv,.1 kanunu mi\saade 1 ntg.. 
bm-lncle kelelne11 •~de e 
etmek Ye aelninl it.zır amale 
la: mdır. Muh-a efet kü mek 
ve bir k ıey'! çelrJlmek dt. ti· 
dJr. . 

Do~ or Mu .. tafa Ali 
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1 Ka vukiu ve pişekar~] l 

Bak a hikaye~i 
.,~ v 1 1 e Pi eıcAr e-

teklel"ini tutara~ meydana 
~p.c.'i. 

Ka uh'u: - Gel bakayım 
benim y ri ıı cfol..a ım! k 

P · ckar : - De ğru"u ço 
lıaın in, çok v fa ız5ın! Beni 
böy e ayda yı'da b'r arar sorar-

•n f i çene sar ~hrır, 
O <lhn gavu ursun, bu 

ne k d r s.eninle uzun rzun 
dertle e ha e§m k isterim· 
8i'mez in! 

Kavuklu: - Gene ne der· 
din ar k m bil.r. İçin içini 
)' lor. Bir yler sö> 'emek 
l:ot y r un! 

Pi kar: - Ne :zekisindir 
k .. :ir. L p dem den leb1ebiyi 
anla n! 

K H dl lafı vuklu: - ay 
Uzatma da a "'z ndaki baklayı 
çık r ',;(!> ! 

p· ehar: - Yoock ... oka· 
dar ac le etm ! A "zımdı ki 
baklayı b'rden bire çıkarfam 
otuz Ramazan ne ile geçine· 
ceğfz! 

Kavuk'u: - A1Jenim! Cc li 
bfci'i pişeki.rım .. Sen de bakla 
bir dt'gıJ, iki deglld r ki, bi er 
birer çıkanrsın, gt-çinır ~der z! 

Pış kör - Pek a a!. mü
ıaedcnle birinci be.k'ayı çı· 
"a.ra~ım! 

K uklu - Haydi seni bek· 
hyor m' .. 

P · kar - Al sana bırincl 
bakl'8! 

Kar:ukru - Nedfr o? •. 
Pişekar - Matcuat br klası •. 
Kavuklu - O, ne biçim 

ltakla. im ,? Pi~ekarım! 
Pi ek ·r - H:ç rorma ta· 

dmca.n yenmez! Ba sana eski 
Babıali cadd si k ye ayrı'c'J. 
B r ne e ki irm'ni 'erd er 
öbürüne de A kara caddesi 
~ er. C dd k ')e ayı 1 ca 
razet ler de fk e ayrı· dı. Ht>r 
biri b hav dan çalıJ orlar. 

lster~en bi az b k'e ·,....rlf 
bunlardan b zıları me~ d na 
çıkıp göz söy1eyecek er. ~ a di 
Bel biz u paravananın erkn· 
llna çek l'p on arı dmii e ·m. 

Kav klu : - D nl ylim 
•ınma, bu~.Jann la arı da ç k 
iln.ıya ? .•• 

Pış kar: - Hele bir kulak 
"ere} m de ••• değ u ü ugl ko· 
llUtulursa ne a i !. O mazsc.a 
birdenbire par vanadan çıkar 
ini rine atlarız ! Tuh der 
'->ıkutunuz; geçu g'der. 

Kavı.lılı.ı:- Pek ala genin 
"ed•~ n obun ... 

[ !kid de birb'riler'nln elk· 
tine a rılarak bir kenarda du· 
l'ao paravananan arka11na ço

ktltrkrl... Bu etnada. ltU ıü· 
rGltQ bir patırdı, küfür ıeılerl 

YARJN 

-.-.P-i rh. , .[ ·;ı(;B=BAlfl!!R~LfC_-
- -"'- - - -~Q..--

1 Bir soygun İngiltere hükii-
Kayrnakarn a: Den"zl de Vı ·y t enc"me· metinin rn vkii 

raSIDda yeni nf az smdan Ahmet bey eHalk k 
1 

. 
a . fırkası katibi tem bey, Çal u vet enıyor 

{ a Yl ler yolu üzerınde 1 ~f meçhul ~ah- Lo d a, 22 (A A.) - Çin 

k 22 _ Yeniteblr sın tccavüzune maruz kalanı· h kkınd Avam k Jüar a n:a An ara, k 
a Orhang zi )ardır. sorul n h'r ua cev ben a-

Kaymakam ığın . o hı:-ngazi Ahmet be) le E.em bey; b' e az ı n an .. D lto ,, de. 
Kaymakam~ E:~n, Yenişehir z p r d nilen mevk.den ge· mf§l rkı NanJdn büt um tinin 
Kayma~ım ı~adi C:iverek Kay· çuk n bu meçhul cahıslar me,kil son z m n' rda ç k 
Kayma mı Ç ' 'k Ka3 ma- on erine çı nr durm nrım ku~' l nmi .r. Ş ma i g eti 
makamhğına er~ı Kaym kz· söy!emiş'erd r. 1 ı arknd f bıt· t e lnd i BJ n harekA ı 
kam C m~I, Çe~m K ymakamı t bi teva .u a mecbur ka m f · de a tırıl J§ gib 
mi ğ!Da Sıver k "'•nf e neticede so.,ulmuı!ardır. r. Ç .. Rei · ü h ru Kayma am ar ,. " g .. 
Re§it, H.Ivan mı Mah· Haydut ar bu zevatın hc.m pa· i e N çorl a ı ve kumanda-

b k Saray K m h d Et m bc.y n 
sa k Kayma- r lnrını, em nı arasında tam bir ftı af hu· 
mut Celnl, Bul nı k K a zd ndeki tab ne yı alıp 1a- sufe ge d l öylenf' or. Geçen ... a s b k Ovacı aym e • J 

:<amhgın . s· n KaJme· §VU§rnU rd r. 8 ne tmın bahusus m rkcz 
kama Şem e.tın, 1 

v - • • k am nda ş det'e hu münü kamlıY.ına Ku p Kaymak mı Temyiz a 1ığı 
ıs k mı n 1 cra etı~IR ol n § kavetl l<ô· 

-layri, IV!alkara ( nym ( A k r ) Açık 0 an kunden knldirmak f,;in Çın 
b k mcrk z memurlnrınd n Temy'z l'l l.l emesı az \,ı 

sa i Hukuk mezunla· hü ılmeU t r fı d n azimkir M te · · Hal<ı'ml r K nu u un n f l k d ve e K ıçın gayr tl r a unma t r 
rmdan Adnan, Keş n Keyn a· be i ci m ddesi e &Öı e t m· - • -

d ... yma· 1 
kamI ... a Ec- og snı· . K y· yiz umumi hey tınc\! y pı an ':in hakkında Akvam 
luı O man Nuri, . ıvn ntıhap net' &inde çok rey ' 
mı Kı ı ç Kay· Adi B , kamarasında bir sual al am ığ na M d li k za anlardan ye 
k mı Cü e m n m ' Müfetl ti C vat beym tayini Londr , 22 (AA.) - Çin 

Kırkağaç Ka) ma am ı"'lnaH:. ten 'p edilmi,Ur. hakkındn Akvam kamarasın 
E K ymal amı •tırıo .,., da socul n b'r sua i mevkiı bık me .. . k K y· .d ·ı • t 

eyin Dervi~, Susıgır 1 
a Kayserı e vı aye mec- on zama 1 rda cevap veren 

m kamlığma M lkara K:y~a~ ]isi topıandı bine z sı can M. Daltoks 
amı Snliıhattfn, Bur ~nı) Kay!eri 22 (A.A.) - Vila- Jem"ştir k.: "Na k n hnkiıme-

k h"ma sabık accı y ı f t tin'n n \l~ıi con zamanlarda Kayma m g D kili Kay· yet mecll•i bugü l at ua. 
kamt M hin, d l k R çok kuv\ e tl nmişl r. Ş.malı Kı yma K an .,aymak&· beyin rıyaEehn e açı ara eH b I k' 
l "" ...,. g r i el t r"ndc ı ıs) an 

akam 115;~ t kaymakamlı· c mhur Hazretlerine ve Ba.. h rcketi sır ti ka.' ) ede bas· 
mı N h tk ~ye mü ilrler·n- v~kalete arzı tazimat te'gra .• dırılmış g bi ggrü üyor. Çın 
ğına rab k~a bı kukuk mezun. lan çek' meğe karar verildik· R . 'cü h ru i e lv.ançu ı val 
den ve me k ten sonra v l"y t'n icraat ra· ve ku n nı ar ı d tam ( Rıfat Sav~rkayma am 
rın ~~ zatk~y.makamıS t,Nı poru okunar k ta \İp edildi. bır iti af husu e geloiğini söy· 

.. r.~ kıacyınr.kamlığınaCelıbc.lu R po ela yal içın yuz iki b'n lenlyor. Geçe-n aene Çinin 
f'yb n k RH m, Eaylurl ıra ıarf edıld ği \e 'f ayette b in s s m kez ak amında 

amı 307 165 d tJe h · umj Ü ic~ dm f kayllttl ka ğı a Merzifon kay· 121 i k mt ktt. pte 9 e I k 
1 ay.m z k Derk ka1 ma· millet m kteb de 7430 ta e· 

rkan:ı eB~ han'ye kayma· b n'n mudavım oldugu zikr· 
m ı~ına k d ' kt di c 5 l Plümür ayma- ı me e r. 

camı KamS, ... rlık kaymaka· -·-
1 ... ıı u ısı A b. li w • 

kam ıgıP 1 Viranıehir k l ma- VlUpa 1r 1g1 
mı ~ema' D ki i kaynı karnı Cevevre 22 (A.A)- Avru• 
<.aın ığına 1 . tayjnft.ri ten· 1 ı. k k 
Cemal Bey erJn pa bır i tetH1 om syonun 

.· . ur. ahrır korri eıl tarafından k1'-
s·p ed

1111 ! M b' san buı edi en ıu.rar , ihasına ga. 
Parıs :e U re bu"day thalitı y pan A .. -

Mecl 'sinde pa memlt ketleri rr ümeıs;Ue-
. 22 ( A.A.) - Meb· ri l«>mt1yonun mühleaunı a'· 

Parıt, ·ı .. radikal• aksızın mualıhane bir an a§--' de ın ı 
Utan nıeçıil.n t u Bore .. 'e ma elde et e a çahımak üzre Buya , .. ,. 
lercen M. 175 frarıca Şubat za,fı da yarı reıml ıu· 
bulday fiyatını el ki ar.zu· rette içt ma edecektir. 

k huıuıun 1 d çıkarma bu hususta er de buğday mahsu ün 
ı. tı 'atını~ v~ k J ı k ..n l lhti l e ıun~ ua r h•fama etmeme az fl ı 5 .. u mes ma ın 

kduQIİl et ~~ laayona me1dan mebni hır çare olmak üzere 
uretile iepe ~l muınal e) hi fmtfyaz'ı tarıfelerin tatbıkin· 
varnılt olnı• a M Bo et den vaz geçi m'ı ve alikacar 

1 •tit. . ' d l rl 111 thalP ey c.m M. Bu1at ı Avrupa ev ete mumeaı e-
ev1> p vererek- tllatekle mu•· rJnden mürekktp- bir komite 

bAtlbelerl ..... M. Boret, ıö~ü· .,ki tae karar vertbnfft r. Jıff. 
Qaz4I etaı ılir· P- Wlb&IU n1pada Boma buiUJ konfe. 

gayretler 

Timsah ar 
Şimdiki t mah rm bcıv1arı 

6 fa 9 n t yı bu UJO • Tin-
ah ı da 120 tane dıt vard r. 

Fakat nesııleri k"'sılmiş çok 
büyük timıah nıüıtehaselerı 
b lunmu tur. 

Eunlardan Brontazor deni• 
en t m nhların boyu 30 rr.e~

' · bu uyordt . Atlan azorların 
ise boylarJ (0 me re id •• 

Y /\ H drozar denile"'\ tfm!ah· 
a ? Bunların boylarJ 72 metre 

idi ve ağız arında 2000 dit 
ard. EO .. Q ı bu iri hayvan
rın ıfmoi nee i ıönmü~tur· 

Kaplumbagalar 
Bazı meuıleketlenle lMrh 

vur ed~ m ,.ecel mz k dar bü· 
yilr ka.p umpaga ar vardır Bu· 
nardan bazılarm n tuUi 2mea· ..1 ~ ..-Ja. Wlb•~-1.-ekte o· r-11'1111 tttthaa edec.,. kan1"• ıe ., ~ar- t .... bk m. R fj~b Q;lta blr nfhtaY" la -.ahenk o ·~- ~.~ .. 

Y an '- av' ı a~rapnakta etlileıbil_. ,._._ - .....-ann _L 111etefell e • 

•k'•ıar ... ] · edir. Ai r i• 5"0 kilodur. 
Halbuki lız m bild aıın•z 
oeyu 1% ıant metrelik kap
umbaıa ·ar bunlann yanında 
Y" a lrit.- lralmf'JOI' deflf mı? 

• ., .... ~ --ıeın ftb'· .. ----· Gazeteci •il.leşı ofclufuDU ·::eıealdp bir fOli z11a1a.rttdiler haldcmtla ..... 
Q Bunu trllıntıttr. 11. Steer• yihatla Av .. pa bir.,. t8'JRle..t 

l • d.-~b. -;-f}asA takrırler .iıisatll takd 111en komtlfOnu g••• Ratt•d.a ıe-
&ırnı r e ır 1 .,.. ... ıt1111al .....ı,.;: ç•.ıceı. 18 ldtLtlen mürekkep 
UJa, tarafı l iraci .ahiieth) ıaa.ak-": ......... e •'ıA8r::ı e. b-.ııull bir kOılllite letldli dup'ı 
L n- ıd _..,._ • ...1-111 2 ~ re B a.c.zıı•- . ko~ ula lira arasında Hul6ei 99~ 1111 Buyat._~~..,..:.':.p1 etlP~· edilattttfr. • _, 
.&c. Dlalhıbu -..dır. Yal ve 393 ..-.- .,... ı a. 11• yos.un gelecek lfU..ma mut -f 1 lqf&n Poltti Efen~ =D aserln• aaz;;;_, • ..,,. ANcdlleri.haWa•• bir tefkllat 
rtnnı altı bin lira ve Alyo dbak ıaUf_,..ID ana 

1 
t· llylhau verecJdir. 8u l&,;ba-

tlcarethaneıl on tiç btn ltr~ ek Oser• Eltea- '!'_'!' edildlf• da be:rnebf:eı bir enıUtü vAt 
•lacatı oldugu gihl Ahm.:. 111 c,ı,. ı.....- cuda ıet rtlaaeli hakkında c?a 

btar Beyi• ,.. d ıallJerdirı ' Iaı#• birisi lir &.ar kawtıt b~unacakt&r. Bu -~ 
ha - .... - oaebllf zatealade uı ı• 

•• ticarethaneler eı~ aıiidlriıı• ı• t bayat• ., tniio6n yuf yet ve nizamqame· 
..... ._ mecJanı~ il.- ı• b'uıfarao huıuı ti daha ıonra tesbit- edilecktir. 

Banka mlillirletiı • baaı _. hl rde Julf1ınq>uı Ba suretle, Avrupa b1rlfif ..&a• it Na)ca• 1 .... teliDl e L mu111a• ~mf ..... awlal' 0-aa , (,a at - ,ay(lyere.. 111.. eedrafıat kelaltJOl'MI Te • 
f çtlıqa flı'le,.k ... • ord.aı .. .-u l•111lffll'· ıı:nı ,.... ........ mecl» Mayfe- w .. 

e&f•f•nd• ıoüı~~ı. b11l";: ıfeıhl 111uabaz• ;.. araıuıd• dayetlnde bu ll1lhanın tatlı1kt 
lvdır. HulOtl beJ tek'ta oUD G...-fn.O il t.atJ••ıf ır. lur • l ı da. brarı ._...ıltcek 

l'Gnden evinden çıkm•._ ' Tuaırak dQOI fııtdan hfma· biri ı• JJ • ....... _..... 

sa lrilylk lraphımbofalardan 
bazılarının yumurtalannda11 

elde •lih 1•1 çıkanfmak •· 
ı. Bu Y•lt .,...,_. *8 ...................... 

ma J9m•tlaclıiı elit •llJ-a 
JWDUrl& ı..ıta edil• lı..lır. 

Dört ayaklı kana,.,.a 
Mt!lrt-epte maal!hn tafebe

ılne bir yası yazdırmak tçfll 
fW lllew\IU .. ,...,.. 

eL ...... ..,.,. ... ....., 

Kafeıe koydunuz ver. ........,._ 
6Wılı,, ................ il w 

Talel-t A ı.ı t6fıle .... 
ecl&ıor ı 

• ... Bilt.. flaUmalanma.. 
almea. erteıl .Uah li:anar

n 4' a a ın ıete clilc•f• 
il-. 

Sahife :l 

IF eryatlar c!evatn ediyor 
Y a.rm gaz test tahrir 

d'ri) ti al y n ! 
m-:i- edec l. bir ç-c.k cürümler var-

Tok&t m ar f müdlrlyeU ve
ka'eti .de bulun n kazamız ilk 1 

tedrısat mu ett ı Du dar ef. va- J 

z .--ı mü ter e asha ınc.>.ın ( 
ld d n v talimatname1e ..ia 

muc ! nce v 'a tın her taraf ınd 
ıe) ya bir vaz fe i 1e ır Jjkel ef 
tu.uldul ların n do ayı "" ki· 
etın •, bulund gu maar f müd'
riyeU v zifesl lç'n, v ka1et 
m ~ı verilm 5 ne kanunları
mızın musnit o'modı" ını mt.r· 
cf1er· ) ap 1 ı mür ca tlar 
r d n a 1 nd n aar'f 

i11 duru sa ah 
an it'f de e 

ti 

m 
f t . 1 g-

muhasebeı h 

e· g 

yevm ye ı al 

2-K 
lerl nisan g 

re men talil 

ı ı. 

mız köy mektep· 
haren 

alde 
3 _ Gayri k nu i o' aral-

a 'd gı bu par J r n z rı d.k 

kati c tbetm mek için iten 
h ziran ve m z ayların ı:. 
Zile n: ektepl linl tef ti,e gıt 

m'ı g bl go t r rek ve bt 
şek d l k uy urma b ı 

n t l p r t ke i ı Tokat· 

a u n hald Zıle mu 

has beı kus le ın<l > 1 yr • 
ca 1 O 1 ra h c ah cağ . 

ıi maaı e T ka ta ik m 

t ığf ve re men maarif ır.ü 

ur uğü "eka eti ifa ey ediğ 
ve daıma v I yel merkezindt: 
ulundu u ha de, bu pa a 

Tokat mt.b &- ei hı susiye 
vtzd sinden a mıyarak, maa 

rıf rnudurlü~ü ealahiy tinden 
·st f de etm k ıur tı'e bu ph· 

aların hava ename rfni vila 
y t makamı a ve mı ha ebe 
hususiye} e mudünyet ne ret• 
men l zkere yazm k ve 
u1um goeterm{"k ı.ur t le Z l 

k zasına verdırd ğl, ve ha· 
valenameyi t kıben de Ylleyc 

ge·erek y.ukar a arz d ld i 
yeç Ozer~ sahte senet'er 
tanzim etmek ı rettle ver.
en havale) mı htcvfyahnı 

Zıle mubaet. b t huauliyeein· 
den aldıiJ •• bu paralan alma 

p haWP l•· ı emin pefin 
Takiben kazanma ıeiet: 

ve bu pualan ba ıelı lele ı • 
lh çekttlatn aoera Vıllyel 

dır. Bu cürt..m crı ıden do ayı 
gerek adli ve gerek inzibati 
bir ce""a ile t K:ziye edı mezse 
müfctti§lıkte ha n pka edl

feg mumaıl yh, yamı baıka 
uret!e gene bu lıleli yo !ar

dan bu zararı tel fiye ça ıta• 
c ğı muh kk 1: o ac gı g hl. 
ıcra kaı,.ınu mucıbınce ancak 
maaıınıu rubunu ve me~le 
5 6 sen de odey ce 1 bu bl11 
ku ur lıra ın ya nız tazmıal 
cıhet ne g dı mc ı de k ndıd 
çJn l.: n 'met v h zmet ola• 
ca~ pek t.nb id r. Bına nale)h 
evve i, n mı mü tea la a d fi 
bu p ramn k nuni b r hakla 
olmadığını bi d ginden do afi 
Tok t v znes nacn a m yarak 
Z 1 y h va e verdırmeı, vJ. 

ve hususi 
'urnıusebe mu ur yetinı re ld'8ll 

fal ve b t e maarıf ml-
dırlyetl makam ve ı l h yeti
ni ıuıi t mal etm't d m lct r. 

Saniyen : Zı'e kazaz1 mu
ha eb 1 busu·ıy idare Jni de 
Tok tta le t § e bu u uyunıın 

-1 b r m d ha 
n: Z e m lra-

e leri 
bu'un y r m dı erek tanzım 
lmı ı . buda ayrıca bır uh 
karlıktır. R b'an: kendisi To

ı<atta m af'ff mudu ür flaG 
mas s nı •fg:ıl ettigl z man
lar ve köv mektep arinfn yas 
tadi ıne tes& uf ed n h ziran 
ve temmuz a)lannda Z Je k-J 
mekterlerlni teft g tl m di-

k s n t p k p a a ma• 
b r ıaht ar '.tar. 

Ham n: V a et merk Dit 

fi seud rm en Zı e e gel P 
parayı alup heri dnnep bu zat 

u az met avdet ni de Zi • 
mekteplerin t ftiş etl m d ye

d< yol ma r f nda av ca • 
ıet yapıp para alması da bir 
ürilmdur. Kenrf ı n n vekA et 
ltfğf m rlf mü ürlilğii nıa• 

amı maa~ ve masrafı mu• .. 
nei umum ye bütçesine dahil

di .. 

Vele alet Tazff eline mukabd 
nun m saıt he muvazenel 

umumiyeden ve aleı ma fi 
hnması ıc p ed rdi. Bu _. 

betleri bl dı 1 halde hulUll 
· Ül9eden muhtelif nam arla 

• nıar el mut de taaırmrll
Jen ika edl mfı bftyOk btr 
.::urilmdür. Hulasa: par ndl 

g":yrl kanuni o arak a ındıft
ıa kani olan ve lıt'rd~ 
dına karar ve-ren mah-. 
\laztfel memurlyetlol 
salib y.U kaauai- Rflllll .............. .... .,.. ... ...... ~ .. merkez ne avdet eden mu111a

f.,lu bu aamet .e a...tetta ele 
Z le • ilk plertnl teftltr .r•» 
afbt ıia&enıek vebuna unun 
kaca eenetler yaparak bir ltfrG 
paralar • d fa, vı l1et maka
mınca yapbrılan ta~lkat D• 

t c.ealnde teamen aabll o?lnur, 
Ye Vt:l)•t daimi enc6mtD ne 
feydf eclıfen tal lrfbt enaln 
8zerlne almıı oldulb lCOO 
kcı.or !itanın ~ " tah· 
u IDe karar ~erci lf kuamaza 
rwmen tebllf .t?imfttlr. 

........... MJZ ........ 
Maarif Vel.W iL Bf.- • 

Knamıza J11p1lan tehlfıa• 
ta 16re ıerelr endhnent cfa. 
tM " ı•Nk • ...,., makamı 
ıayrl heaual ...... ..... 

.......... ~ llltrdadı
........ Oftlt. 

Halbu ; • ,....,_. f~ 
ı .... ,.. •bdar lantan ıayrl q.eokul e(P'V~linl İlır srdfyan. w• lfurlJ'li ha· 

bir hal , .rne IDee •ttJn-=k ıureUle f fe ye e nıe ..,
1
,. ... ,p. 
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J Ecnebi memleketlerde 

Gizli bir ictima 
~ 

Cenevre 22 - (A.A)- Ce-
mi) eti akvam mcc~·s·, aktet
miş old'1fu g zli bir ce'ıede 

tahdıdi tc si hat konf eranıının 
içtima t r hi ve riyasete geti· 
rilec k x~ tın intihabı meıele

le ini mü akerc e~m;ş isede 
h:çb·r karkr itt'haz edilme· 
ır.·~t·r. 

Yuğos avya ınurahhası 
tc:rafı an verilen rapor 

Cene re 22 (A.A) - Ce· 
miyeti kv m m c'Isi Yu-
fos av}a murahhas.arından 

biri taraf ndan verilen bir ra· 
poru k bul e m·şur. Bu ra· 
porda I• rkta Af~ on ticareti· 
ni kontrol meEelesini tetkike 
n emur komisyonu elde etmi§ 
o"d ğu ne.i eler tasvip edi!· 
me1 edir. 19~1 K. evve'inde 
B nl okt bir Af) on konf eran 
1111n içt"maa daveU kabul 
~di'miştir. 

Me~ai raporu kabul edild 
Cenevre, 22 (A.A.) - Ce

m:yeti akv m mec'isl ale ! 
celsesinde idari v kalet'er da
Jn:i kom"yonun 19 uncu dev· 
reıinc ait mesa l hakkındaki 
raporu"lu kabul etmiştir. 

M. Gabriel Reiscümhur 
intihap edi di 

M nlcvidlo, 22 (A.A.) -
İntihap heyeti M. Gabrie! 
T erre'yi Reiıicümhur iian el· 
mittir. 

Siyasi af 
Yeni Delh·, 22 ( A. A) 

S ye.ti m hpus arın affı ıayiası 
muı r an devam etmekte o'up 
G.ındi i'c tomaen·n diğer aza 
ıının valii umumin n emri1° 
tah!"ye cd"lmelcrl pek yakrndır 

Bri'lk~elde biidçe tetkikat 
Brukıel 22 (A.A) - Meb'u· 

•an mec ıi, maıiye ve miU. 
müdafaa encümen'e:i fevl a· 
li.de mararif prcjedni tetkık 

etmiı!erd ·r. Müdafaa! aıiJl·ye 
nazm, as~ er. tr.hs sat h lep· 
le inin m hik o duğunu h'pata 
çah~mıı ve bu prcjen:n her 
hangi bl devlefn ır.üdahaled 
o'mı.ksız n tanz:m edf'aırı ol
duğl.nu l eyan etmi~tir. 

Bir rekor 
Lo:ıd a,22 ( A.A. ) Saatte 

100 mil ıürat cihan rekoru 
Mı~s Eng and 11 motorbot le 
te is ed mıft·r. Bt:ndan ev· 
velki rdrnr Sir Hanry Cegren 
tarafında Windermere gö· 
lünie te iı edilmiı ve muma.• 
ilq h orada te' ef c.lmuıtu. Bu 
ıe eıki r kor, lriandada kiln 
Noagh golünde yapılan teıeb
l üs nebceılnde tulı olunmuı· 
tur. 

• 
HALiDE:. NUJP..Cr. 

- Amma böyle komedlle-- , 
rln ıonu da ima gülünçlü oimaz! 

- Adam ıende! Böyle ıe
ccde düııündü&ün ,eye baki 

- C dden! Ne ıllrli aecel 
- Senlnld ilham toph7or 

mu derıin? 
Benimkinden f ula ilham 

alacaklar var.-

Ve Mehlika döndG: 
- Ferhat Bey! Nihat S.7! 

Cece ne ıGzel, defil mi? 
Bu ıual Gzerine ıençler 

tehallkle ikifer adam 1aklat-
4ılar. 

- Cidden enfea ltiı ıecel 
- Emaalalal 

IJ e Wi Eğirdirae J 
p 01.1.IT~ Hangi as.rdayız 

Bir tramvav kazasın-
1an vefat eden cocul , 

On be§ gün Jca<!ar cvv~ı Oalatada 
Top ular cadd s·n ~e t lr {ocuk t-ıım

va~ an ü. ırÜJ, bir r oı:s r fakntfn e 
Şşll Etf 1 hu.han sine y.tırlm:vtr. 

Çocuka:ı yar~s ağır ol .. u~u dan 
Etfal lırstt.har:c s nde v f t etm !i ı o
ra müdu;IJ eti s.:r t.ıbab.tlne lUZ 1· 
m şt.r. 

Ve'af t'den ço-uk 3 arrlandığ an
'a rors tab beti c n uayene ct'lril

°) erek hn t ha .eye • atı • .1 ıı,ı • an 
· arun har·cıı de rnuam le )ı'f.ll ıı: 
nlaş lmış tnlı ikata başı n.l:ı ıştır. 

Gsip olan bir talebe 
Bel diye nıcr urlnrım'an olan M h

mct lfe. d nin o lu Vefa o ta n:el te 
t 1 b sl.ı .:{ n 271 nu r.aral Harı cfenci 
.k"z gün en l c.vl .<!en ç.l ar k bir 

.. aha ı.eı:ncnıişt r. 
H 1.1 d ı.d . in gaybub tı pcd c 

filin e dl.esini ı uc 'p ol,u uı(an !:er 
tarııft\ rocuk arand l;I halde lıulunn• 
ma;r. ştı • 

H 1 1 efend· on b .. ı y, şında y .. k -
şı 1ı b"r çocuktur. 

Ço u un l lr knuya uğramasın
JatJ en Şc! eı:. l e •. t d r. 
Jir y ngın baş:anğıcı c!aha 

Ev\ elkf gece 1 'pe~ r şındl 1 alya 
t ca eJ bü osu d ki soba an att ş çı

kara c binanı ı ta\ anı ya.ına' ıse de 
öndj. i:I ü~für. 

Bir kaza d3ha 
Evvelki a şa.ıı Divan ) olundan 

g çen 2'i69 numar .. lı o o o J 1 AIAett n 
el in ı: atb a ında 11\usa efendiye çarp
ış, tazı Jerlerıudcn a, ır curette )&· 

:-ı.I n . asm s.bep ol .. uştur. 
Kaz ya rebep ol n şoför kr il b:ı

ıı· tan ist f.ı 'e eı:.crck flr_r ctn:iştir. 

Tdıl kdl tfr h ide )errl n n, u 11 

e:endf ha tah ne) e y tır.ı ıştır. 

Meçhul b:r c&rih 
Ool taC:a (f oma) otelinde rris· fir 

Nuri < ftrdl CVH lk E,CCe S~ lk ntEÖ Üt
ten geç.?rken ıreçhul b:r !I hısla 1 a\ -
..ala tı.tı:ş:nuş Laca,ından ) ar...ıann. f, 
.ı<a.rn ş'ı ·. 

Afyonla intihcr etm:k 
isteyen bir hanım 

Şehza(etaş nda Sııffd prşa apar
ı aıanda ot ran Hilmi btyln kızı 

Leman ı an.m nl~ımlısı. ın kenCsl c 
arıldı ınC:an rr.ütee sır olmuş, d) o. 
ut rak lnt har c tmek ıs:emlşt:r. 

' Le ı:n har.ı:n es ır.m;,im r 1 fnıl 
öst rerek O it iz b"r hr le geldi fn

d n tec.avl iç:n ha tahar.e) e ) ~tırıl-
nı.tır. 

E:ir ya"'gın başlangıcı 
t oc mustafı paş:ıc'a Aı:tullah c!ede 

okni;ında otur n 1 a\a gazı virketl 
ust !arın an lbrahlm efendinin 
evlndtkl tile' trlk tellerinin ko. lale ol· 
ın s ndan at.ş çıkmış fte c!e söndürfü
mü~tır. 

Çıkan ate.ten ev·n yaln z tavanı 
Fnm v l aşka Zil) 1 t olma. ft.r. 

Cür'etkAr ktrm'.3r.yolacıler 
ratlf:te ~ofular cadde lnd~n < v,·elkl 

kfam geçen N.ustafanın önüne üç 
işi çılı:arak lco) ru dakl J80 llras le 

b r brovr.lk t~ lıar.casını cebren al p 
avu:mu~lnrdır. 

Cür'dkAr hrmanyolacılar zabıt&ca 

arann.aktııdır. 

Bir y•nkesicilik 
Kad löl ünde Osman ara mrhallc· 

slrde oturan H.ı~fk 'ün tramve)h Be
) . tun gi 'erkt-n m çhı:I bir )an'·cslcl 
ccb"n1 ll cvraldl~ rl'ı 1 ra·ırı çalmııtır. 

Bir fahi,enin l<avgesı 
Be. o tunca Glavanl ı ol rğ rda 

gezen S"ll•: fatı;.ı rdcn A~azf (ofu 
a çı N ko u:ı b ş~a tir kadırl3 a d -
vu ot 11 r nd •n birine gl dı:rnı gô;-rru,, 
e Elye ib Nf o un b~şı;ıı yarır.ış, 

ıö·J .il ıitirml.t r. 

m; ( Yarın) '" elrikası : < 1 

- Yarın ılirlerlnlzi gör
meli ! Bakalım kim bu geceyi 
daha canla teıblt edecek? es

kiden bir · memlt kette bir 
adet yarmıı evlenecek kız'ar 
milıabaka ilin ederiermf I• 
kim en ailzel ıllrl ıöyler ve 
aazende ça!ane kızı o alımıı~! 

Mehl:kanıu kolunu ılddetle 
ııkbm. Ammada münaHbet· 
elace konuıuyordu ! 

Ferabt içini çekti ; Nıhadaa 
1eılacle bir umlt ailldü. 

- Eler flmcll 6yle bir adet 
olaa7ch bemm ıtbı sa•alblar 
•• pparlarda ac1ıı.ba7 

- Ke11e bu ıbel adet 

Kadıkö} de jandarma Ce
mal faminde bir genci öldü· 
ren komiser muavfn1erl Bican 
ve Süleyman Efendilerin mu· 
hakeme1erine bugün Ağ.rceza 
mahkemesinde devam edile· 
cektir. 

Muavinlerden Bican Ef. 
delirdiği için muhakemesi 
tefriı< edi'ecek ir. 

Sergardiyanın kararı 
Vazifeııini suiisllmal eyle

diği iddadle bir ır üdddtten
beri üçüncü ceza mahkeme· 
ı·nde muhakeme edilmek e 

olan le\ k"fhane scrgardiyanı Ga· 
lip B, hakkında bu gün karar 
tefhim edi ecektlr. Vazife tl· 
nas bir memur o"an bu gen· 
cin berae11 ıayam temennid r. 

Ha it Fahri B. davası 
Müellif Halit Fahri Beyle 

Darü.bedayi artistlerinden Vafi 
Rıza Bey ve Neyyire Hanım 
arasındaki hakaret davasına 
bt·gün ikinci ceza mahkeme· 
sinde devam ed lecektir. 

J 

Bugün kararın tefhimi 
muhtemetdfr. -
Glorya'da 

Bu akşam 
Saat 9,45 te 

büyük bir 

YILDIZ 
Müecı·r b"r 

MEVZU 
Halihazır vukuatına 

Franııızca ıöz:ü 

yük ek bir 

FiLM 

GÜZELLİK . 

aft 

KIRALIÇASI 
LOUİSE BROOKS 

GEORGES CHARLf A 
GASTON JACKUTE 

tarafından 

, Glorya' d~l 
Carlh k-dın ı ollsl r tarc.fı. da. 

ya' ~ıan,.. ı,tır. 
Babasının evincen kaçen kız 

Dolapt!enc!e o! ran balıl çı ı go· 
un l.ı.ı 13 ~a.ında, A eri lÖıt g.ce 

ev\'el baba ıla krvga dm!§ drrılanık 
evden kaçıp g"tmfşf r. 

1ı art b b. ıınıo rvfoe bir daha 
r.vdet c.tmedl~inden afi ıinln mürac -
ıtı üzerine h r tarafta aranC:ıt.ı halde 
Lulı.ımımamı . tır. 

Marlı fn t.lr krzaya düçar olma· 
cı~dan e dişe ed ı~;Jj'.lnd.n aranma
sın1 (e\·am edl:mektedlr. 

Marl kı:ra kr ıt , ıl~ ah kıv rcık 
sç'ı, kırmızı ) aı al 1 güzel bfr kızrı •• 

- Müı-bak<:.yı gayıp t:t· ı 
mezmidlniy ac-ba,Nlhat Be,? .• 

1 tihza l'e gilldüm: sonra 
Ferhada döndüm; kumral yG· 
zü mfhtapta ne kadar aolg~n 
aörür.üyo. du! 

- Baz an vezfnı'z, kA ff ve· 
ılz, halli kelimesiz ıiirlı?rde 
olur. Meaell bu içinde bulun
duf t1muz gece! bı.1 ılir degil mi? 

Arkadan enlıtcmin ıeıi 
ıeldi: 

YJne ıalrleflyoreun, kil· 
çnk! 

Ne yapayım afa bey, 
aaa·m, ıo!um talrl banada ıt
rayet etUI 

Bel-.uya ıe•mtıtlk. Denin 
7akın bir maıanın drafınt 
hepimi& oturduk. Ay bnytık, 
muzaffer, ıaıadar, elektriki• 
rln denizdeki kıvnntılı aklal• 
rlne meydan okuyordu. Gece 

Kızgın yağla 
haşlayıp 

para alıyorlar 
Eğ1rdirin Şay karyesinde 

Beı:r oğlu Arap Mustaf anın 
hanesi dört müıellah ve meç· 
hul eşk.ya tarafından basıl

mıştır. Şaki,er Mustafayı bağ

lıyarak muhtelif ıekiHerde 

fıkence yapmışlar ve göbeği· 

ne kızgın yağ dökmek su:-e· 
tile 200 lirasını ve daha ba~ı 
kıymetli eıyasını alıp savuı· 

muşlardır. Mecruh M •dafa 
etomobil:e Eğirdire getirilmiı 

ve ifadesi alınmıştır. Tahki· 
kat devam etmektedir. 

Ayın 11 inci gecesi saat 
iki radde!erinde gene dört 
m~çhul müsellah eık ya H Y· 
mana karyesi civarında Deniz
altı nam mahallede ikamet 
eden Eğirdir!n Havutlu karye· 
dnden hacı A"l oğ!u Ahmedin 
çadırını basarak zavallının 

el erini arkaıından Eıkıca bağ· 
lamış.ar kama ve silahlarını da 
göğsüne dayayarak. 

- Para çıkar, diye iıken· 
ce yı:.pm11!ardır. Müteakiben 
sıcak zaçyağını bcğazına c!6k· 
müılcr ve bu ıurctle 90 lira 
para ile 150 lira kıymetinde 
ev efyasını ve bu meyanda 
zevc:si Anen:n üzerinde bu
lunan ziynet altınlarını alıp ıa· 
vuımuşlardır. Tal.kikat de
vam etmektedir. 

-~ 

Yunanistanda 

Türk rneb'uslar 
Hükumete müra

caat ettiler 
A ina ( Husuııi) - Yuna· 

ntıtandaki Türk meb'usfar 
Yunan Baıvekalet ve Maliye 
nezaretlerine bir telgraf çek· 
mit "erdir. Bu te1grafda Emlak 
ve müsakkafat vergisinin taz
yikından bahıedılm~ktedir. 

T clgrafın ıureti ıudur: 
.. Emlak ve Müsakkafat için 

bet ıenelik müterakim vergiler 
aranıl or. 8ilha11a l,kt>çede 
hük ümf erma olan kıriz do!a
yısile bu vergilerin ödenmesine 
imkan yoktur. Bütün mükel· 
llf'er fena bir vaziyete glrif· 
tar ed.liyorlar. Ya hapssedil· 
mek ve yahut m~lkiyeti l\ay
betmek zaruretine giriycrlar. 
l?ugünkü umumi buhranı bil· 
hasra lskeçenln hususiyetini 
nazarı dikkate aluak bu ver• 
gilerln ait:ıer ay ara ile ,.e 
on taksitte olarak tahsiline 
teve .. ıül o'unma11 r'ca olnnur.,, 

Dağnık masalarda bir biri· 
ne yakın bir kaç çift, fıs: da
ıarak konuıuyor, daha uzakta 
gürultülü, çccuklu b:r aile &Ü· 

lüıiyQr ve gazoz içiyorlar ..• 
Garsona: "Menta!,. dediler. 

ünümüze uf ak klldehlerle züm· 
rüt renklJ bir içki geldi. Aldık. 
Bir daha, b~r daha... Sonı a 
Nihat teklif etti: 

- Sandalla bir az açılsak? 
Bu teklif hepimize boı 

16ründil. Haman bir bilyilk 
aandal buldurdular, heplm:z 
içine dolduk, açıldık ••• 

Her ıey ıödlme harıkul
lde ailzel ıör(lnüyordu: ıüzel, 
çok ıüzel, ıece güzel, deniz 
süzel mehtap aüzel... dilnya 
aizeldt. 

Baıımda hafif bir d6nme 
Yardı. Ka blm lntlzamıız f &• 

alalarla çırpınıyor, çarpınıyor, 

/zmirde: 

Bu sene İzmirde 
yeniden 

12 tane açılıyor 
Bu sene fzm!rde daha on 

iki kredi kooperatifi teıılsl 
derp'ş edilmit ve vilayet bu
husus~a Ank ra ıle muhabe· 
reye girmiştir. 

Bugü 1 z·raat bankası umum 
müdür üğüe keyfiyet tekrar ve 
tekiden yazı'mııtır. 

Bu sene açılaca c koopera· 
lifler Çe,. me, Barbaros, Ula· 
mış, Kaymakçı, Keser, Dere· 
köy, Kare.kuyu, Turanlı na• 
hiyesinin iki merkezi Poyra· 
cık, Aliağa merkez erl ola· 
cakt r. 

Bunlar da açılınca vilayet 
dahilindeki kooperatiflerin ade· 
dl e~liyi geçmit olacaktır. 

Kemalpafa kazaaile Cuma· 
ovasında üzüm istihEa

0

cı arının 
sat ı kooperalifl~ri dııhi bu 
sene faaliyete geçebiieceği tah· 
min olunuyor. 

Ankarada bulunan Ziraat 
bankası müdürü lsmail Hakkı 
bey bu mesaili merkez n zdin· 
de tetkik ve takip ey:iyor. 

Bir kadın tren alhnda 
intihar etti 

Bunden bir kaç gün evvel 
lzmirde meçhul bir kadın tren 
altında kalmı.tır. Yapılan ttt· 
kik t neticesinde kadın akra• 
baları tarafından tt thiı olun· 
muıtur. 

Bu genç kadının Ruı te
baasındandır. 

Son zamanda kocasının 
üzerine Aleksand r ilminde bi
rile ıeviımiıtir. Bu hadi'-e üze
r 11~ kadını kocası kovmuıtur. 
Bu kovulma kadını gün'erce 
sefalete ıe,ketmlı ve nihayet 
tren altında intihar etmeeine 
ıebep o'muıtur. 

Bir kamyonet dereye 
yuvarlaudı 

lzmlrden Urlaya gitmekte 

o!an bir kamyonet fec· b~ 
kazaya uğramıştır. Bir aıkedııl 
öl-mü ve yedi k"ş"n n eiiır 

surette yaralanması l'e net·ce
lenen bu facia kamyoneU 
idare eden ~oförün yaniıı \tr 
manavras ndan ileri ge1m· tir. 

Balçovalı ıcför Ahmet y .. ,.. 
file efend'n·n idare etti"l kam
yonet ıüral f Urlaya g tmel.te 
idi. Dördüncü ki' oınelrede 
bel lenmfycn bir ha ise o'du. 
Knrşı taraftan b s'k eti blr 
mektepli geliyordu. Şoför bi
sikletli gence çarpmam:ık için 

otomobilin lstikame ini dfi.t
t"rmeğe mecbur kadı. Fakat 
yan·ı~ bir manavrayı bir Ta. 

veyla, çığl klar tak'p ettL 

Kamyonet dereye y v r1andı. 

Fıkara;a köm ··r tevzi 
~ o.unuyor. 

Lmir Belediyesi goğukla• 
rın havlaması üı.er:ne okkan 
üç kuruıtan fıknaya kömür 
clağıtmeğa ba~lamııtır. Ayn• 
ca Hl.i.liahmer tarafmdaa 
da 15 bin okka kömür m.• 
canen tevzi olunacio.klır. 

A..Ja,atla 

Bir tüccar 40 b=n lira 
vergi kaçırdı 

Mersın ve Adanada tlu.
rethan _leri bulunan A,eo"'ar 
hükumete 40 bin liralık kaz anf 
borcu bırakarak puportla ka9-
mı~1ardır. A'akadarlar n rr.&. 
teaddit defalar naz an dikkati 
celbedildığl halde a dırı, edil
mediğinden "Yeni Adllna,, ga..
tesl acı acı ş;kayd ed:yor. 

Osm:ı'1iyed3 : 

Osmaniyede de b·r bo
ca tevkif edildi 

Oı:naniyeda Urküp ft Yu· 
suf isminde bir hoca tevkif 
edılmiıtir. 

Bu tevkife ıebep, bu ho• 
canın .. Menemen,, hadi...Sle 
a akadar gürü

0

mc .. dir. 

,---l\1ULEN RUJ-~ 
Kırmızı Değirmen 

Beyof 'u Taksim caddei kebir 

Kafkas-Azeri saz heyeti üç Azeri 
muganniyesinin iştirakile 

Cumarteıl, Pazarted, Salı akıamları aeri mudki saw 
heyeti i!aveten icrayı terennüm ~decektir. 

Aynca kıymettar muganniyemiz Safiye H. Ye 
meşhur san'atkar neyzen Tevfik Beyin iştiraki 

temfn edilmlıtir. 

Denıı Zade lbrahlm 

Yarı kapalı göz'er mfn ara· 
11nda bu dünyayı, allahın bu 
ıah uer gecesini aeyr eder
ken ağlamak istiyordum. 

Ô .. ilmde yen: yeni ufuklar 
açıhyordı... Mehtabın rengi 
btle deilıtf: Dereye girerken 
dikkat ettim, ay ıı fı ıonra 
yeıil akıyordı.. Kendimi tuta· 
madım: 

- Görüyormmnız? Mehtap 
bu gece yeıil? 

Hepıf kahkahalarfar aGI· 
dOler. Mehlika bana e~ildl: 

- Sakın, dedf, göziln6zle 
Likörün renıt akı etmlı ofma-
11n?. Ne demek?... Lfk6rün 
renıi?... Niçin ,nldüklertnf, 
timdi bfras anbyorum. Acaba 
ıerhoı miyim? ••• Fakat hayır, 

bayır... lıte her teJI anlıyor, 
düı'1n6yor, mubal·eme ediyo
rum. 86t(ln aeçmfı ee1lert • 

•• 
rum ki' 

- Mehlika! Ak'ına 1'8"
yor mı? Böyle meht•p1ı v,ece· 

ferde ıenble Hbııı.hlArl\ kadar 
oturduğumuz olurdu. e·r rc•e 
Ahmet Senih bey geldl41 •· 
man? ••• 

Durup dururken Ahınet 
Senih beyin geldlifnl neretletı 
batır' adım? •.• 

Sahilde zararsız brr kana
na gür, senfin bir erkek ..ı 
kanı: yor. 

Pek harabım gel ıe.&lndtr 
habn naıadı m1! ••. 

Sözümü bfrden ke:mt,. • 
mecbur olııyorum. K"lbtm 
bofazıma tıka"ı10:-. fhtıralu •• 
H11.tıra!ar... Ne (ok lıatıwa 

yarabbt! .. 

Bu lcGçfttü• ludıfl•n 1. ..... 
16nl<l1'• N,.d.,. '"-L .. d .. -

tara 7W..I•• ~"·"·-' ... f>1J9 



I 
24 KlnanUNnl 

YARIN 

[ı 
' 

S p O R ı 1 1 Merakh dünya lıaberleri 
a ~ . a . Sanayide baş döndürücü inkişaf 
Vefa, Beykozu yendi Atomun oynadığı rol 

,... Galatasaray Süleymaniyeyi, Be_- çok büyüktür 
· f iktaş A adoluyu mağlup ettı 

1 
Remzi Osman Sami Gazi Nacl 

1 k h ft yım, Beyko:llul~ 
rm nl&beten ıert ol n oyuna 

Dün gerek Takı m ve ge· 
ftkse Kadıköy ıahala ında 
ilk aıaça&nna de am ed mit
tir. 

Takı m stadyomunda" yapı· 
lan müaabaka!ar, kuvvetli 

• kuvetstz. arasında olduğu 
cihette pek u seyirci celbe
clebılmftll 

Ayna ı:ama.nda havanın 
çek 1<fulı ol ası bunda Ü· 

eHb elmu1tır. 
Beşiktaş .. Anadolu 
Bu mwabakaya Anado'u 

takımı fU ıuretle çıkmııtır: 
Hikmet 

H kmet S 'ih 
Namık l l Zt~ a 

Cevdet Mehmet 1 ahmut Şük· 
rt Meaat. 

Beııktaı tak mı mutat ~e· 
klinl muha'aza etmektc~di. 

M•abaka tamamen Be,·k· 
'taıın falkiyeU altında cert an 
etnıtı Ye bttingl d ~ e 0· 1 Üs· 
küdar takım nın ınağ'übfyetl 
de netfcelenmlıUr. 

, 
ILlnd devr de Beıiktaı 

taknrn beı «ayı d ha yaparak 
&'Ol adedini altıya ç h:armı ve 
Ana.dolu 0.6 mağlubiyeti ka· 
IMıl etmfıth. 

Anadolu takımının geçen 
hart.ki mağlu y tten ıan· 

r• le seferki ht:z meU gene 
lı&ldfd' kıymetine deli.Tel et· 
1111,.. bir netice 01muı r. 
8'-e ialırga,, Anado u takımmır. 
le;Jillatı d her haf ta yap an 
dolit llikler bu akibetleri ha· 
~tadır. 

Do. oynatılan kalec nfo as
kerl'lltn henttz hl lrmi1 ve ekzer 

1 olmayan hfr futbo cu o da~· 
~na t.ber aldrk. Lik maçlar.ndı 

lıe• defa yeni bir kab·Ifyet 
ı.c, Gbe etmek ne derece abes 
ile p n: piJonanm en kuv· 
~it tak mlar na idma1191Z 
httıakul n çıkarmak t o 
derecede hatadır •. 

Ga. - ~üleymaniye 
Saat 13 45 te G lataıaray 

Sen-,.. ye maçına bapandı. 
Da. yiae ıarı kırmızılıların 

libe&. bV oyununa phlt olduk. 
81~ devrede Galatauray 

'"" .... •lllllf •• HIM'Pft hiç 
lr _,.. , .. lmaamattu'· 
.... tlevre beı ıld. w•f 

M&ic.U. eeçtl. '9• 
..._, sallbi1ettea ..... ela

.. rıı uda flkafta oJDacll. .......... 
het .. doldurmak fmkin
...... b•1111da ferdi te,eb· 
hWu faparak ıeref l&JlllDI 
',.. .. ,..ile lltecl4ler, fab .., 

okmaclıfar. lfq O.S 
c. ... .,.. pll&l7.ıl ite 

Vefa .. Beykoz. 
ea alhW *C' 

1111111111ıs •• v.,.,..,-..~ 

V._,cı 

Nabk iMie,.. 
Mı'-'at Cucll E..-

ile g.eçU ve Beykoz aai açığl 
Muat•fa Beyin attıiı aol bl· 
r ncf devrenin gahblyettnt Bey· 

keza kazandı dı. 
lk ncl devrede Vefanın açıl· 

d ... nı v mukab l ka eye tt!h
like!f anlar ya9attığın1 gördük. 

Vefa 18 f çf bu hücumlar· 
dan b"riode bir sayı yaptı. 
Müteakibe dene ıonuoa 

do~ru yine Beykoz kalesinin 
- Ü kar 1 • Os n Beyin çek· 
o bi -t- Beykoz müdafii tiğl r ıu u 
a vta yollarkken kendi kalesi· 

ne ıoktu. 
Be} koz.un neticesiz kalan 

b rkaç akını dan ıonra, for· 
verl halt a g çm·ı bulunan 
Vefa müdafH Saim Bey Gçün· 
cü golü yaparak talumııun 
ga ibi etınl teyit eyledi ve 
maç 1 3 Vef anm galebeal ile 
h.tam bu.du. 

f. Hamdl 

Kadıköyündeki lik 
maçlan 

Diln Kadı ~inde iki maç 

8f 1 el maç Topkapı • var L 

Boğaziçi, ikinci ınaç ta Ka· 
Tötönya araımda 

ıımpaı• • 

fdf. Bo" .. 
Topkapı - gazıçı 

o,uaa hakem R - tii Be· 
JÜI iderea"Ie baıfandı. İlk 
hficulDD Boğaziçi iler yapta. 

Top bir kaç dakik~ Topka· 

k d önünde do aftı ve 
pi a d s-•ayet a&lua takıl ı. urey-

8 -4n atmıı old iu bu gol ya ,. ' 
Bofastçli:ere daha faal'a Def e 

yr•t nrdise de T "pk • ye p . 
la ann telrn k oyun ststemı 

pı da daha batka btrıey 
kal'flSl 

paınadı ar. 
ya T kap 1 lann her akını 

': hemea ıo le netlcele· 
heme ilk devrede yedi 1 • 

yM '1· 

yaptk7n~ı de yred• de yln 

hakimiyetle Bu~azlçl ka 
aynı iltenıadiyen aıkııtır· 
'eılnln 111 

dılar. d d dürt aıol 
Bu devre • e 

11·1 ıaliblyetle 
yaparak oyunu 

bıtirdiM'· idea eeldsfnl 
Bu on bir ıo J iki· 

hacfm Kem•, 
merke• mu ..,... .. ,.,_ 

Hiç k'ml!9 ılmdlye kadar 
atomu aönnedtğl gibi bundan 
ıonrada pmeyecekti. Maa· 
maf!. a.tomua flmdi fotografı 
alınalıuliyor ve bu fotoğrafın 
sanayide mütezayit bir kıymeti 
vanlır. Atomun gözle görillüp 
görülmemcılnin bir ehemmiye
ti yoktur. lı onun resmini 
almaktır. Her ne kadar ölçül· 
me11ri .ede zıyanınblr te1ıiz il· 

taeyonundan intiıarı gibi k n· 
dine mallıuı bir mevcetl var· 
dır. Güneıln ziya mevceıl b:r 
tnçfn elli binde bır:d!r. En 
büyük bir atomun kutru ise 
inçin yüz binde biridir. Filha· 
kıka bu ehi m okadar küçük· 
tür. Meıeli bir kafıt üzerine 
kurıun kalemle ince bir hat 
çizilir ve on milyon sıralık a· 
toınlar yan yana konu!urıa 
ancak 0 hattın geniıliğfni dol· 
durmak mümkun ofur. O halde 
bu küçük clıimlerin fotografı 

naaıl abnab.lir. 
lıte bu metodı da prof ~ 

IÖI' Vllıon lcadetmfıtir. Ba 
metoda ıöre nılıter Vilson kuy
ruklu yıldız!ar ıemada uçar· 
ken naııl iz hı alayorlaraa 
atomlarda ıu buharı araşın· 
dan geçtikleri vakit öyle bir 
f• bırakırlar. 

Harbi umumide Pariıf bon· 
bardıman eden ve altmıı bet 
milden gülle atan top, gillleıl 
edefe kadu olaa mesafeyi 

iki aanl,..den az bir umaada 
kat ediyordu. TorJomla abla11 
atoml• i• aaniyede tala.bea 

13000 mıl mesafe kat etmek-
tedir. Dün ada en uzun ıeya· 
hat le a ec'en b nb1ıı Kfng ort 
Smtt Avusturyaya on auncıe 

ıitmfıtl. 

B r atom manfoya ufr •:ı· 
dıkça iki ıaafyede Londradan 
Melburna kadar dünyayı dev• 
retmek üzre 8 dip gelır. Bu 
de ı ata rafmen foto&
raf bunun retmini almaia ve 
dlger atomlarla olan milaa· 
demes nlde gösterir. Bunun 
lyf fotografmı almak usulü 
bir g ı ve ya vaı bir tıdfr. Son 
tecru eler eenaanda fyt bf 
fotograf lıtthıa 1 için lOOOü 
footog f a'mafa mecbur!yyet 
h sı olmuıtur. LA fn a ınan 
haberlere göre ıtmd yeni b r 

ıeY keıf edılrr.fı il'. 1 bu lceıff 
atomların fotograflarını alme.· 
ğı pek ko1aylaıt rmııtır. Buda 
X ıuaııtı ıçin kullanılan alete 
biraz mü ab"h ye i bir boru~ 
dur. Bu a 'et e evvele ıenelerc 

ıüren bir tı o"mc!i bir ka 
dalc"kada yapılıyor. Bu a eti 
a mun ne ya t Aı ve y t " 

f na ıl yap ığmı bu a'et bize 
goı e lr. 

B r boya kimyakerl e~n 
bu alete bazı terllp'er ilave 
ederse iki üç dakika esnasın<! 
baıka bir tah VT- lıu ul 
ıelecci'nl ıöyl mekted r. Ye 1 

alet atomu b:ze gö tcrdigl 
aibi her nevi aan yide icra· 
Mil& hakan ıörü'miyen hu
ıa atta bu sayede ı• yel kolay 
kra olUDM:ak •· __ .._..._ ___ _ 

Esirgeme derneğinin 
~losu 

Türk HanJmlan E•ı pme 
demeli tarafından tertip edi
len senelik Balo. evveUd ak
tam TOrkuvaz'da •erl •fttlr. 

llalollmt mil "emmellye lal 
temm için ay udanberf ph
fAD tertip hey' eli eTYelkl ı• 
cey davet:.J rloe hot bir .. 
rette •eçil'lmeğe mu't'llffak 
o'm ,tur. 

Baloda danı mCltabalr .. 
yapı!mıf, piyango çekflm"ı " 
muhtelif num alar yapalmıtf r. 

Buadan batkıt 1931 Cibe • 
ık kıraftçul Na,rde Saffet 
Hanım da baloya dafttli ol~ 

O,una Kaıımpapnuı bü. 
cuml'e baıtandı. Munt11sam 
paı arla u..ı.,en Ka1Sp-1a• 
ılar .... • ialııdla I~ 

n ilk pllerlDI 7apb'ar • 
Tlt&ayablar majl6p bit 

va.ıpttes- kurtulmak _.. 

camıla..,..~•••r•~ çok 
sQsel OJDAJ&D kaJe.dJe lalf 
tirli pi 7apam1JIQl'larcb. 

Bırlnd de'fl'eli'ID ortar&rm-
c1a •._.t .... ...... 
J•Ptı. Bu aehl• ..... llcıhi 
Kaauapa..-• a.ıtW,.uacM 
teredtltlt et..ııoıcla. ...... ,... ...... " ........ 
.... pek.laalıJ.olarai"6 
,.ı..cllrCtorda. URia iN ........... ~ 
labılnddawe zı b1U1. 

bdad .. ne ...... d. 
maD &ı-r.a•ım ..._. 
clalaa •rl prlfQSUS. 

........... ha 
Tın1a,_111ar1 h ... o----
luahrıJor.lu B• a it 

...- liekı• ll6tll ber +" 

r k fıtirak etmft ve pek ~ 
alkıtlattnlltflP. 

* Evvellı akpm terzi Calr-
be Hnnımın evmde de haıu i 
bır mü•ameıe ver lmfıtir. Bu 
müsamereye J lanbulun en t · 
nınmıı ılma?arı mGsteına fu· 
valetleriT~ itti ak e'mfılerdir. 

Naı de Safr et Hanım da 
bu müı .. merede bulunmuıtur. 

Yalnız aym gece dernel n 
ınütamere t olman dernek 
azaları üzerinde iyi bir teatr 
J'llpmamıılw. 

Haınmlar. Galibe Haaımt 
protesto etmefe kar&T ver 
mfı erdir. 

te{ek hWa .. ı.... ...... ..... 
için ...... ltfae etmi7• ~ 
tacfı Ye .,._ lalrılfaa ...... 

+. 

Ka .. p11phlu ._ ...... 
2ıo' ,....... o,.n- .... 
lllft ne 1Mt oa- Mllib W. 
'F a..1.rır.r ille ... ""' 
aoJ er"nl J&pblar Ye OJUD f;u 
n't'f" ı ICuımpeplllD 4• 1 pi!. 
ı,..... bMtL. 

ı>•p'1len•liclk~ 
.... .ı. ... ,. ... ı..,.ı .... 
malaruaa. f&ftlJ• .... .. 

Fe nin 
ekzersis mç 

Feneri~ db endi' •· 
llalannd. ....... blı 
--~ ,. ...... 

Çok -... fal. ta'1ra1- .-. ......... ~ 
attıfa bir ıoll• ............ 

V'ıftlmwftı..r maç.farı 
2er,e1Dbe 'l'lnl ,.p.ı. 

voı.., bol --~da eer11 

s..m~ .. 

~ lhdv•n 

Salıtfe 1 

Ciimhuriyet umdesi burnudur? 
Bandırma kazası Manyas nahiyeaiıulea 
Jşyurtlu aahibi Vehbi lhıan Bey biu 
gönaudiği bir mektupta diyor ki.: 

Hukuk uıulü muhakemele
ri kanununun 61 inci maddf';e 
ı fn IBaro olmıyao ve üç da· 
va ve~ili bulnmıyan mahaller· 
d her kee dJ edıii klmaeleri 
t vkll edebilir.] mealindeki sa 
rfh ve v zf b aon fıkrasına mOı· 
t niden yalnız bir avukat olan 

nyaa nahiyesinde yazıhane 
a tım, me .. cut a Yukatla pek 

ımi olan Nahiye hakimi 
avukatın menfaatini muhafa· 
\. n e•v• l ıulh hukuk mail· 
emeıfnde dava takıbfme ma· 

n o du. Bu hakı kanunimt ara· 
ak için ıelihlyettar ma· 
ma vaki müracaabmdan 

mujblren bu defa yazd ğnn 
'ta!nn eıhabına al bunu yaz· 
ğ ıa bapaa at ve paranı ger 

a g'bl saltanat devrinin aara.y 
menıuplaı ı tarafından ıöylenl· 

n dere bey sözleri e iade 
em ie baı!adı. Er hay 
aykuıu olan bu mu im itim 

l ayd r llUda ve t g aflar. 
a z ve emir! ınü tacel fsU. ham 

imT [ V erak m hri vefayı 
k m okur kim c!inl :r ) hiç bu: 

m r ve cevap ver 1 edf. Da· 
ı f ..ınun hukuk f besi mün 

h a t 

, cevap 
er meyor ve bat•& ~aa 
uracaat mumkiin olan b 

ma.kamludıanda [ N yabal 
:&• iatklalunu. k.bul ea ., . 

rum dJyor ] cevabı veriliyor. 
Şu bte .._,_. te,lf Mt-

ıaıJye kanu11e mwei61nce
emr kiti Büytik miftet mechıı 
tanz m ettıiJ ve tatbıldnl icra 
veklılerl heyeUne tevdi eyle
d fi hukuk uaulü ırıulıakeme
le J k& aunu yaparken ha
k:.m Na efenclden aüaa da 
a·ma• k: p HIJ91'm r, bunu 
y ma• kfa hata e!m fa 

Mem eketln en ufak hl· 
d ııtındao en büyüğüne kadar 
her fut ve makama kanunul\ 

mir ol uğu düıtur kat'ı ka· 
al ettil al ilin ve emredeD 

T6'kiye citmAurf yet in Man-
yas ıulh blkiınl Nabi efendi 
Lana (ICe,ke bur ... ,_..., ... ......... _..., ...... ,.. 
"ıaacle etmlJRellml l9Mfl 

eda'll ).,_. 
undettf l.açr, baan.._._..,..., ... 

halinde haykıran bu ....... 
lerde bir yer bulac:.akbr 6mlt 
dm deyim.. 

Geçen sene Tıp fak6tte. 
tinden mezun olan b ......... 
r n hemen h psl f akGltenla 
muhtel f ser.friyatlaana .,... 
t n alınmıılardır. AJDI ıea• 
nln erkek mezunlan hizmeti 
mec:bu iyelerlnl ifa etmek- Ole
re ana vatanın her tara&na 
dağıbldıklan halde n luP 
nımların biç bir k.,.t w .... 
ta t bı olına daa faldi!W* 
muht bf tuabab tıbb yedDM 
v.azffe almaları, haluızbldar& 
nnmune diye göıterılec:ek bir 
p lııeae rdir. 

Bir çok seneler evvel •• 
t pten mezun olarak Anad .. 
lunvn en b- lnm11Z; Ea ~ 
k-ıelerlnd .. , bnyük bir ferap&. 
ve imanla, mahrumiyet fçfma 
de çalı an arklı•hqlan- ıll 
erini Fakültenin mGnhalka 

Aai arına dikeNk 11111 .. 
çin ııra bek fyo lar.. D 
a 1 be l en bıh? lmtih 
o f ar le, a 'ıp bay..ı-a • 

la rikkat celp ed.eıek. boca 
r mız n v edan anndaa m~ 
n ret top'ıyan bu Han mla 
mek elte e ·r~enm en lat• 
lr kfd •• 

K z M a m meılnı ... ta•• 
m un o'an hanımlar, b z'lldlll 
m cbur·ye1er"nl lekiletlerlll 
ea fp et ~rl'e• iP• ae-

v ve mlnDet • lf• ... sal) 
p fakiiltai ........ .... 

1111 .ı.lduna .ı-. ._ 
nımlar çok gQzel, çok .,.... .... 
bir feragat ve f azt18t aama
neıl o1ablhr. 

Kadmfar ErkekterlD bhll .. 
' 

ye ve yardımJarma 111ubtaf 
buluemadıklanm hasllırdı)dl. 
ı halde oalu• 1-tkaluaam 
mel. ve hJdanıu çtpı,_.11 

k k menfaatte. ltefıll.,a• 
ara hayret etmemek nıa.ailll 

defildtr. 
Ka ına hürmet, bu Cl U 

medenı hayalın, meclenl ına
feretlnp medeni :m-ıblın bir 
umdeed·r. 

fakat baau .u.t maleff. 
rek büyü bir ziimNDlD • -
-.Wea h"ldanea kacllP' lılP 
-~-*d•a.•• ........... 
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Herctın taze olarak lltthur olunmaktadll'. Beynelmilel IOD etlbba koqrellnln 
,eker bastalanna gıda olarak kabul eyledifl esaı ~• formGI Gzere yapılmıı oldufunu ve 

• te klbinde y6zde 60 miktarında saf Gloten mevcut oldutunu muıaddak meıhur klmyaker
lerln raporunu havidir. AYrUpanın terkibi meçhul Gloten mnstabzarabna her clhetçe faik 
bir nefaset ve mükemmell7ettedlr. Metahlrt eUbba tarafından tavsiye edilm"ktedlr. PakeU 

•~mtMMI•~ 40 kuru,.. Hasan ecza deposu toptancılara tenzilat. 

Iktısadi bir ilin 
terzihanesi peşin ve verealye 

bn,ük ıenz111t çok ucuz fiatlarla 
1-~r nevi kostGmler, palto, pardeaG, frak smokin, caket 

atay, kaclmlar için en son gelen model-
lere muvafık tanar ,.. mantolar imal eder. En birinci 

malzeme ile modaya muvafık bGtGn elbise lhUyacanm 

fzmir terzihanesinden temin edebdinlnfz. 

• 
Arzu edenler elbiaelerlnl veresıye 7apbrabllirler. 

• İzmir terzihanesinin veresıye 

mamullbnda aösterdift kolaylık hiç bir müeaaeaede 

yoktur. lzmir terzihanesi OD aeaeden beri 

J•Pblı itlerle muhterem mlfterilerlDID hGsnG teveccG· 

hini kaunmafbr. Ve bu auretle piyasada ciddi bir 
müessese unvanını almışbr.izmir 
terzihanesine bir defa uframak iddiamıza is

pata klftdtr. Kesesini aevenler vakıt kaybetmeden 

koşunuz. 
Babılll caddesinde İzmir terzihanesi sahibi tüccar 

Mustafa Salih 

. ...,.. --~nizli vilayeti encümeni 
daimisinden: 

1-ç.1 • ine~ Jolunun 1 lll 12 inci kilometreleri ara11ndakl 
•1pre •• meafederln lnf&ll vahidi kıyaıll flat ve kapalı zarf 
... ıı ile mtlnakuaya Tazedilml,Ur. 'Yapılacak lmallb sınai ye 
laecl.U.rl tanzim eclilmtı olan hariç cetveline ıöre hesap edf· 
lecektlr. 

HClkOmet bedeli lhaieierl yek6nu 7frml bin liraya halli 
oluncaya kadar lma'lb ıınalye yaptarabilecekUr. 

2- Bilumum lnıaat mukaYelenamenln taallıl tarihinden 
itibaren bet ay aonra ikmal edilmek ıarttır. ' 

3 - Monakaaa müddeti 13-1-193l tarihinden 2-2-1931 ta· 
ıdılne kadar yirmi ,OndClr. 

4 - Miinakasaya dahil olanlann yirmi bin liranın yüzde 
Jedl buçulu Dlsbeunde dipozfto ve teminat akçeıl alınacaktır. 

5 - M6nakaaal IUbarl malislnf ve f&rlnamel fennide zikre· 
dlldlil Yeçhlle ikttdan fennlslnl lsbat edenler kabul olunur. 

6 - Talipler 661 numaralı m6nakaaa Ye ihale kanununun 
onuncu maddesi mucibince izhar edecekleri kapalı zarfa 2-2·931 
)»aurteı ln,Onü laat 15 e kadar Vilayet enc6menl dalmlsl rl· 
raaetlae tevdi etmlı bulunacaklardır. 

7 - Münakasa Z.2 -1931 tarih ve pazartesi 616 D Denizli 
Vi iyetl encGmenl cf almlslnde yapılacaktır. 

8 - Evrakı keıffye ve ıartnamesfnl görmek veya daha ziyade 
aah1mat almak lstfyenlerln Denblt VlllyeU Baımühendisll-

=llne müracaatlan ilin olunur. 

KISARNA 

- .. • -vl 

om TAŞHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPIÇ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarmızı telgrafla angaje ediniz. 

Duktor .. 
Hayri Omer 
Almanya Emrua cildi.,. 

ve zilbrevtye CemtyeU aza 

ımd.. Beyoflu Atacaml 
karp aırumda 133. No öl· 
leden aonra müracaaL 

r elefon: 3588 

Gayrimenkul malların 
açık artbrma ilanı 

lstanbul 4 üncü icra memurlufundan: 
Açık arttınna ile paraya çevrile

cek gayrimenkulün ne olduiu: 
Üstünde odaları arkasında bahçesi 

ve ardiyesi bulunan sebzevatçı 
Gayrimenkulün 'bulunduğu mevki 

mahallesi, soka&ı, numarası: 

Üsküdarda tenbel hacı Mehmet 
atlamataıı caddesinde 67 numaralı 
dükkAnın Takdiı olwıan kıymet 2500 
lira 

.Arttırrnann1 JIPlf&Clfl Yf6 rQa. 
saat· lstanbul 4 üncu icra dairesinde 
26· 2-931. s 13 ili 15,30 kadar. 

t - işbu gayrimenkulün arttırma 
şarbıamesi 14-2-931 tarıhinden i ıba· 
ren 93 -66 No ıle lst. "' üncü 
icra dairesinin muayyen numarasın· 

da herkesin gorebılmesi için açık
tır. lı nda yazılı olanlardan fazla 
n alCımat almak istiyenler, işbu şart· 

nameye ve 930·66 dosya numara
siyle memuriyetimize müracaat etme
lıdırler. 

2 - Arttırmaya iıtirak için yu-
karda yazılı kıymetin yüzde 7 
temınat gösterilecektir. 

3 - Haklan tapu sicillile sabit 
otmıyan ipotekli alacaklılarla dig r 
alakadarların ve irtifak hakkı sahip
Jerinın bu haklarını ve husus'le faiz 
ve masrıf e dair olan iddilannı işbu 
ilan tarıhindcn itıbaren yinni gun 
ıçinde evrakı müsbiteleriie birlıkte 
rnemurıyetiınize bildinneleri icap 
eder, aksi halde hakları tapu sicillih: 
sabit olmıyanlar satış bedelinın 
pa} !aşmasında hariç kalırlar. 

4 - Oostcrılen gunde arttırmaya 
iştirak edenler arttırma şartnan esini 
o ımuş ve luzurnlu malfımatı ulmış, 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itıbar olunurlar. Üstunde bırakılan 
gayrımenkulün bedeli zamanında ve· 
nlmezse g yrimen 1 ikinci bir art
tırma ıle s tılır ve bedel farkı ve 
n al rum ka man yuzde beş faiz ve 
dıger zararlar ayrıca hükme hacet 
kaim aksızın memurlarca alıcıdan 
t hsıl olunur. Beş numaralı fık-

radaki şart tahakkuk etmek keydıle 
uç defa bagırıluıktan sonra ga} rı 
menkul en çok ar tıranın üstünde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse art· 
tırma gen bırakılır, alıcı taahhu le
rınden kurtulur ve teminat ta kal ar. 

5 - Arttınnanın birinci v ya 
ikinci olmasına ve gayrimenkule ta· 
allfık eden kanuni hakka ve satı· 
şm tarzına gore diğer şanlar: M • 
terakim vergi beledıyc vakıf ic ı 
muş riyc aıttır. B'rinci derec 
Bmnıyet Sandıgına ipotaktir BeJt: ı 
r h n fazla ına 1567 Liraya Ha}r'}e 
hanıma mahcıızdur. 

Yazılan Gayrimenkul yukanda 
gösterılen 26 - 2 • 931 tarihinde İst. 
4 üncü icra memurluğu odasında 
işbu ilin ve göster'len arttırma şartna-

i dairesinde s tıl ca2ı ilan olu 

Doktor 

A. Emanüelidi 
f rengı, belsoguklu u ted 

hanesi. Hergürı s bahtan akşama 
kadar hastalann kabul eder. 

Sirkecıde Trabzon oteli ittisa
linde f otoğrafhanenin binasında 
bırınci katta. 

Kolumbia Pliklan 
EN METİN VE TABii SESLi 

Makinalar En Mutena Ve Cazip Plaklar 

1 KOLUMBIA MARKALILARIDIRJ 
Yeni sene münasebetile 

KOLUMBİA 
Fabrikasının piyasaya çıkardığı yeni plakları 

umum KOLUMBİA bayilerinde arayınız. 
• 

Yeni plaklar şunlardır: 

Gene Os-• 

man, •• 

Çingene• , 
ı-er, •• 

Gül Fat-
ma, . ...., 

Yalnız! .• "KOLUMBIA,, 
• 

lzmitte 

istasyon Oteli 

/zmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

Müsafirlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini R~=B!~!I 
temin eden bu oteli 
herkese tavsiye ederiz 

Otelin altında bir de Koleaanb vardır 
mtıesııeıeyl de herkeıe tavııye ederi~. 

Sarı 
pıncak, •• 

Sarsam 
koluma,.. 

Bilmem 
neye. 

·ıYavuz 
( Terzihanesi 
• En aüzel kumaı-
1 lardan, en ucuz fi

a tle en saf am EJ. 
bıae diker. İstanbul 
Yeni ~stane cad• 
desi No. 16 Tele-
fon lstanbul 2253 

Omer 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastahldar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk. 

ların dahilı (iç) bastahk· 
larını cumadan maada 
her eOn l2·4) de DITU
yolunda 118 numarah hu
aual kabinesinde t.laYI 
eder. 

OPERA TuR DOKTOR 

HALiL SE1AI 
BASUR MEMELER) (e~attrıt a) 

ve cerrahi h talıklan mutdıas " 
Divanyolu Dr. m n pıpsokak No AO 

oôktar 1 
Feyzi Ahmet 
Cılt, Saç ve &al:..-eft1• 

baıtaWJar tedavlhan..ı 
Cumadan maada her ala 

ıaat 10 dan 6 .,a kadar lluta 
kabul eclilJr. 
Adres Ankara Caddetl N.43 

Telefon ıstanb 3RQulO 

M. Müdür Burh nettin İJı 

Zayıf ve iştihasız 
olanlara Fosfatlı Şark Malt Hol Asası , Kullanınız. Her 

eczanede satılır. 


