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DtJrtl'iindJ. lıuvvetin haklan talim edilmeli 
--·-------------·----------------------Arif Oruç Bey tama-

mile masumdur 
Bu gün mahkeme huzuruna ikinci 
defa olarak tekrar adaletten hisse 

almak için çıkacağız. 
Bu aGn adalet hazunma 

ddnd dara olarak çıkıyorus. 
lhttmal ba çduı lzmıt mala
kemelfacle ton· celtemfs oı. 
caktır. 

1 k nu•aralllldan b•I• 
kadar dalma laakdraU •• da· 

· ima balda mlc:lafaa eden Yana. 
çok lmlt ederizld bu ballt 
meı' elede Tırk laaklmlerlnla 
ininden alnı açak olarak 
aynlacakbr. 

Attf Oru~, .. onan ... 
fmda toplanaa arkadaılan, 
Tflrk hakilDlnha dddratle kaylt 
edilecek aıd karamu eabınaa
hkla beklemektecllr. 

E1 Tlrk laaldmlerl: 
lzmıt .......... in kor

bnç odalarmel& ltlr aıdf
.. rl mfltevekkll ~ 
Mil l>rbew • dattyar a., 
lta&.11 latl10n1z. 

Bushkl muhakememls, 
pne huıuıl bir salonda icra 

Gazi Hazretleri 1 
Bugün Bursa yolile 1 
Ankaraya gidiyor 

Israr ediliyor 
Yeni Adana Ferit 

ini Ha. ••J•hat ....... 
Don Caza Haaetleri dal. 

reı mahıaaalarmda ftUaal 
ebnlıler •e bJr tarafa -
1Da111ıılarcbr. 

Ku•vetle tam.la olanda
(D..,.,. 3 ..... ..W.a) 

Celalden ne istiyor? 
Tlb'k llSZG baı mulaarrlrl 

•• Urfa meb'uıu Ferit Cel&I 
be~ kısmi aeferlaerlikte hız. 
meU atlmrlyeye clavet edtldtp 
halele leaW etmemek aure· 
u,.ı. ~~ ,.ıpJllule 
kaldılUU ,.......-.. 

Buna karp tecil eclllmtt 
oldufundan bahteden Ferit Ce
lil bey efkln umumiyeyı al· 
datmak lltemfı ıiecle tedllne 
dair her laanai bir kaDIPI n 
ya emre llUnat eden aıkerllk 
ıubell Yeaıkuım ıa.teremecllal 
için daha fena bir yazlyete 

dfltmOfllr· 
Vazl,.ttn bir çıkmasa eap-

lanmaı oldalunu girdikten 
sonra dd pdür tehir asker
lik ıubealn• afderek denltne 
bir care aram11 hede açık 
olan bu hal DrflllDda J•P .. 
lacak lafç bir muamele ,are 
memfıttr. 

Kaıml Hferberlik baflar bat-
lama her hansi bir lhUyat 
sablU tibl ordu tarafından 
ta'ftff adllerek depo tabunma 
verllmft olan Ttlrk llzl bat 
( D.oamı S ninci ..WJ•) 

MWibirlik 
Dün toplanan kongrede 

neler göriiP.Jdü 
Btr *• defa te1alr eddeD 

Mdll Tlrk talebe blrlfll 
koaped iallaaJet dta 'Flrllo. 
cafıiacl• akdecltlmlftlr• .Konr 
,.~ Yttbek mılıelldla aaek· 
(D•- I .,_. ..W-.J 

milleti 
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· Hakilf!t bütiin •arahatle gittikçe inlıi,al etmektedir 

Kara kafalı mürteciler birer birer Manisa 
sevkediliydrlar. Tevkifat 200e baliğ old 

1 Dün. dokuz haydut Anafarta vapurile Bandırmaya ğÖnde 
Bu kafilenin içinde Şeyh Esat Efendi de vardır 

Menem.. dlaetde all· 
kadar olarail telarlmbde J•· 
pilmakta olan iahklkat aetlce
leamlftlrr Tahkikat e.rakı Ye 

.. 1ır1m1zc1. teyldf edilen doku& 
kiti dCln din abah Bandır
ma1a harelıet- eden Anafarta 
yapurlle hldlae mahalli olan 
meaemene MYk eddmflerdlr. 
Mewullar Bandırma1a bur 
d..ts 1olu de, onlu daf 
u....ı. Meaemene ı&tl-
redecektlr • Mnbflardan Menemene ••vkedllen ll9 mllrteol 

,.,ı. Esat .ahlal yaaly .. 
tlnlD bosuklufuau tlerJ ıOre· 
rek gitmek lste...-ltHcl• 

aa7ened icra ettirllmlt l aeü edllmlfUr. Şeluimt.ıe J•· 
fe lllahaUacle im malı· palan tahkikat maaualana 
lut olmadıfi aalaplarak M•e••• hadlMdle katlyen 

AbJiillcadir Kemali B. 
•• • •• 

Oamlhatye ~ - C.. 
pa .-ırba.da Manadan 
kaybol .. AMii fıtk•• bderl 
AWtllkadfr Kuaali 8. •• 
arkad.,Ja1111111 bir sOa Enin· 
de kalarak orada bir autak 
16ylediktea sonra temin edl• 
len hayvan •e lula"t'11&1arla 
hucluttakt Haalar k&,Onden 
Surlyeye ,..,_. yazauıtıpa• 

Ahpn son mal_.ta a6n 
llrarl bderler k&tlbt 'tımumt 
Mahmutf Nedim ft daha dd 
arkaclaılan tllft kiti olcluldan 
halde Dlrtfol kau11am Ba,. 

Ziraat kongreai 
; .,, ... 

llf IJll ilU lllkarada 
1'11111 

••• ,. ...... e Aaka 
'ela ........ Ziraat .... 
aıma l.taabnl Tteant Ye 

.... ,. ...... ••ı•lalt •· 

... lftlrak edecek " .... 
~ye oda aamma ra...,t&>
feıınlen bir kiti a&aMncektlr. 
Wara'tla bir tle .,. ........ 
...,.ı ll&t 1erıtal ·~lacakbr. 
SıtrhlJe lıtanb•ldald l.lr çok 
tl6tı mralye mlenı .. ıerl itil· 
Nk ebilelrtecllr. 

ICo•ırecle :ıdraau.ts Ye 

liltlla..ı&tuam h•kk11Mıla ... 
lam b.arlar verilecektir,. 
...,...... 111Dıa .... tutlur: 

l - Ztral tartlar. 2 • Zf. 
..ı ~ 3 • Zirai •erıller. 
4 • .Flat tetekklll. 5 • Satq 
teatd lerl 1 · lttaa.W. " a• 

J italaJ .... ı.ıer1. 7 • Zirai te
,.tmilller. 8 • Zirai aıaJlt. 
e • ZJral talaall. •• 'llepfJat. 
10 • Nakllye tarifeleri. 11 • tir. 
u.11 7ollar. 12 .- Maaftyetler 
ft teı'91lder. 14 Zirai kanaa
a-. 14. Ha,...ahk. 16 • u. 
• .-ı meseleler. 

Hal»er alclıiı .. sa ılre Mil
it taıarruf Ye lktuat cemiye
tine 15 rapor 16ıulerilm1tUr

Konır:• zirai malaafdilalz.de 
JilJik bir al&ka ayaadıl'llllfbr. 

. Abaıet ala isminde birinin 
Firari Abdlllkadlr Kemeli eTbi• lnmltler " Hacılar. na• 

luut kiytija._ Deli Yuauf j itJıa mtldGril ile aöril,..e,. 
otla Ali Memet aa1D111dakl J l'erdlt. HacıW •ldJe •tlclfl. 
lala't'Ula •Mıpr. ~ etek" dl tlerlaal ftrardwla ora1a pi 
lerlDI takiben Araph upfı llllfnl Klrık han Wlhbarat 
klJIDd• Hacalara •~it Ye .... , ...... laalau Ymnlt " 
seçerken afiacllla kl1lerde de: ........ ı.tllalaerat miti eto-

- Bea tahelldl lıudut ko- •obS' ıle H~ ...-ıı 
mlqoaa reisi olara~ Sarlı•Je ~lbdlr K...u de arb· 
aldtJoP'·- Huclutlan ....... ~ Kankbana ,etar-
letecelfm. Dip ava1b ka,la. .......... 
lerl ._...,..... 1111enme1ıtr i ı;,&Fı ileler Lıdıfiandan 
llü .... denmcla bulunan ftrart-

• ............ Haalır ki,.._ 1- f'l teltrafı ~. 

Danlri lilc maçları 

Çamur tleryaaı içimle ~01' 
gençlerin haline aCO'fll,ım 

Din ilk ........... aenk 
...... • ....... lraddrlJ' •ta· 
dl,u.Jarmtla ••a• etltbalıUr. 

ffayaam •ltaldan heri 
1alsıh olman her iki .. 1aa,.. 
da Itır çamur •• çirkef dlrarl 
haline pttnalfdr. 

Dla ha lld ttacf~ OJ• 
D&J&a Ş futbol talrı•ma men
"'IUp 55 .-ç, ..ar. bir buçuk 
,..t, de•amh Jafan tatmur 
albatla ber dakfb clalaa bal
çıkla,.. ve clalaa herltat olan 
bu ıalialarcla dtdbiclılet •• 
çarpmdılar. 

Din 1e1reclllen teY, ller ' 
haltle futbolden bam baıka 
Lir .. yclJ, MGteklaJf ~mur 
batallna ıaplanaa topa oyun· ı neticesinde paten 
-cular 81'111de idare Ye ae•• JU•arlananlar ayafa 
btliyer,' ufak bir prpıpna (Devamı Sinci_.._ .. 

Son dakika: 
Menemen'de ihtifal ya 

ŞIJkriJ. Ka.-va Bey pı 
lzmtr 2 (Yann) - Daı.dl~ wktll ...-. 

.............. tetfl ......... ,. 
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Darülfünulular 

Yeni açı'aca.( ~urt i i 
a,a ım:ar hi ece 

Darülfürıun talebesine mah· 
ıus Kad rgada bir ) urt mev· 
cuttur. Bu yurt hem uzak 
hem de ıh iyacn kafi olma.· 
dığnd n bir çok talebe Be· 
yazıt, Ged kpnp ve Sultanah
met ıemtluinde pansiyon tul· 
makta ve p nsiyon1arda ikamet 
etmektedirler. Bu pansiyon· 
larm b r çoğu pis ve bir ta
lebenin ilcametf ne yakışamı· 

yacak d recededir. 
Gazi H zretlerJ Darü'fünu

nu ziyaretlerınde bilhassa bu 
noktayı nazarı dilikare almı~lat 
ye talebe için Darülfünuna 
yakın hır mahalde büyük bir 
yurt } ap 'mesım emir buyur
muıtardı. Bı: münaıebetle yeni 
bir yurt açılmıu;tna karar 
"Teri'miıtir. 

Yeni açılacak yurt için 
Darülfünuna bitişik eski ltf a· 
iye binası münas p görülmek· 
tedlr. Bu binada bazı tadilat 
yapılacak ve talebe yurdu 
haline ifra~ edilecektir. Yurt 
bir iki ay içerisinde açı· 

lacakdır. 

Gene kazandı ar 
Yeni yapılan muhtar fntl· 

badata bitmiş ve intlh p mr.z· 
hataları tanzfm edilerek b ra
yi taıdik vlli'iyete verilmf~tir. 

lnt'habe.tta bermutat H.F. 
namzetleri kuzanmı lardır.Müs
takfl namzetleden biç kimse 
intihap ed lm'§tir • Y ni 
intihabat vakt nden evvel ha· 
zırlanmıı ve H. F. namzetleri 
muhtarlıklara intihap değil, 

tayin edilmiılerdlr. --
Bağ yetişior 

Geçen ıene ~ehrlmlzln ba
• yerlerinde 150,()00 kadar as· 
ma çubuğu diki mitli· Dikilen 
bu ç.ubuhlar kğmtlen tutmuı 

ve lnklıaf etmeğe bnılamıstır. 
Balcılık bilhaaaa Topkapı, 

Eyip Ye Çata 1cada son derece 
lnktıaı etmiıtlr. Bu ıene de 
bir çok mıntakl'llarda asma 
çubutu dikiledekttr. 

~·-
Bir sergi açılıyor 
Müstakil ressam} r cemiyeti 

taraf mdan açılması tasvvur 
edılen reafm •erglal pek ya
kında açılacak~ır. Cemiyet 
sergllinln açılmasına karar 
YermlıUr. Sergi Beyoğlunda 

'çılacakbr. -·-Bugday işleri 
Kanadı.; buğday koopera· 

tlflerl Parla, Londra ve d · ğer 
Avrupa borsalarındaki ıatıı 

acentalarını kapayarak yeni 
bir catıı siyasetine baılamııtır. 

Kanada kooperatiflerinin 
bu '•aziyetl bütün borsalarda 
alaka uyandırmııtır. --
f\li mekteplerin imtihanı 

Bazı gazetelerde Ali mek
teplerde aömealr imtihanları· 
nın bu ayın 15 inde baılıya

ca~ı ve den1erin keaildifi 
ıöylenmekte ise de bu haber
ler yanbşbr. imtihanlar ayın 
20 sfnde baıhyaçaktır ve he
nüz dersler ke tlmemtıtir. 
lmtıhanlar 25 gün devam 
edecekUr. 

L 

Bitmedi 
Bitmiyecek 

Nümerotaj işlerini 
~ala düzeltemedile 

Bir haylı zamandan beri 
devam etmekte olan nume
rotnj muamelatının bundan 
üç dört gün ev'\ el bitmesi 
lazım iken henüz betme· 
m § ir. 

Hacta §ehrfn bir çok 
mahallerine ve le\' ha ve ne 
de numerolar talik edilme· 
m'ıtfr. Bazı mahallere talik 
edilen numro ve le'\ hcılar 
da esrarcng"z bir surette 
kınlm § ve bazıları dökül
müştür. 

70 80 bin lira sarfile vü
cud getiri!en bu i~in vak· 
tinde bitmemfı olmaslle 
gayri fenni olduğu alaka
darların nazarı dikkatini 
celbetmit ve meselenin tet
k 'kine karar verilmlıtir. Be
lediye daimi encümeJ> "nin 
tetkik edec ğl bu it çok 
mühimdir. Tetkikat netice· 
s!nde müteahhidin mahke
meye verilmesi muhakkak
tır 

Gençler 
Dün Cümhuriyet mah
feli bir müsamere verdi 

Cümhuriyet gençler mah· 
fe'inin diıııkü müsameresi pek 
muvaffakıyetli oimuftur. Bu 
müs merede gE'!nç'er çok al
kışlanmı~lnrdır. 

Oyun ba lamadan evvel 
gençler irllcaı tel'f n ve bu 
hadisede ıehit düıen genç za· 
bitimiz muallim Kublayın ha
tırasını tebcil için sahneyi iki 
dakika boı bırakmı§lardır. 

Gençleri bu muvaffakıyet
lerinden dolayı tebrik ederiz. -·-Mimarlar toplandı 

Dün güzel sanatlar birli 
ğlnde Mimarlar f çtima edecek 
lerdf. Fakat ekıeriyet olmadı-

jı f çJn bu fçtimaı gelecek cumaya 
talik etm·oıerdlr. Yalnız isti· 
~are mahf yette N f ıa vekale
tinin Maarif vekaleti vaaıtaalle 
istediği Mimarlar kanun hak
kında görüvmü§lerdir. 

Bozuk dubalar 
Köprü dubalarının tamiri· 

ne mahsus atelyelerln tevsi· 
ine ka~ar verilmiıtir. Yakında 
fn§aata ba§lanacaktır. Evveli 
bir kızak mahalli tesiı edile-

.:ekt lr. --
Sıtma mücadelesi 
Memleketimizin bazı mın

tal[alarında sıtma mücadelesi 
yapıldığı malGmdur. Sıhhiye 
vekaleti bu sene de sıtmalı 
bulunan bazı mıntakaları mü
cadele sahasına sokmuğa ka
rar vermlıUr-

Halı fiatleri 
Son günlerde halı ffatlerf 

birdenbire yükıelmiıUr. Buna 
ıebep ıon aylar fçfnde halı 

piyasalarında İran haiılanna 
rağbet edilmemesidir. 

Halı fhracabmızın daha faz· 
la artması için mühim ted· 1 
birler ittihaz olunacakbr. 

-=.~-- ... -.. -· ~.. -
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Mübadiller 
Tapu işlerinin uzamasm~an 
Vi.ayete şikayet Ettller 

Bir çok mübadiller Vilayete 
müracaat ederek §ikayette 
bulunmuılardır. Mübadiller bll
hassa tapu muemelatından 

§ikayet etmekted;rlcr. Bu şi· 

kayetlere göre bir tapu mua· 
meled aylarca suruyor ve 
binnetlce bir hayli parnlar 
sarfedfliyormuı. 

Vilayet, mübadillerin pek 
muhik olan bu §ikayetini na· 
zan dıkkate alını§ ve işlerin 
uzamaması için esaslı tedbir
ler ittihazına karar vermiştir. 

Mübadiller, iskan ve nüfuıı 

dairelerinden de fikayette bu
lunmuılar. Bu, itlerin de biraz 
intizam altına alınmasını iste· 
miılerdir• 

Radyo ~açakçıhğı 
Kacak Radyo kulla anlar 

hakkında ıiddetll takibat ya
pılmağa baılanmı§tır. 

Polis mühtelif mıntakalarda 
kaçak radyol&rı tcgbft etm"ş 
ve ıtrkele bildirmi§U. Şirket 
pollıln tanzim ettı~l zabıt 

varakalarına bir btida rnpte· 
decek ve kaçakçıları m hke
l .eye ıevkedecektfr. -·-
Mum diken kadınlar 

Bazı tilrbelere mum dik 
diklerinden dolayı 30 
kadar kadın hakkında zabıt 
varakası tutulmu§ ve evrak· 
larile birlikte pollı müdiri· 
yeline sevkedilmlılcrdir. Bu 
kadınların Menemen hadbe· 
sile alakadarlıkları görülmüı ve 
adliyeye teslim edilmiılerdir. 

lıe vazıyet eden muddef· 
umumilik tahkikata devam 
etmektedir. --

Zahire Borsasında 

Bundan bir ay evvel tica
ret ve zahl re boraaaında bir 
~ahtekarhk vakası olmuı ve 
iki Yahudi komisyoncu borsa 
makbuz'arında tahrifat ya· 
parak yüzlerce çuval bufday, 
arpa ve saire almıılardır. 

Bu ıahtekarlık evrakı §im
diye kadar 6 ıncl müstantik· 
lik tarafından tetkik edilmlı 
ve bir çok ıahitler dinlcnmiı· 
tir. 

Tahkikat evvelki giln 
bitmft ve yakudilerln muha
kemesi yapılmak üzere euak 
3 inci Ceza mahkemesine ve
rilmiıtlr. Muhakeme yakında 
baılıyacaktır. 

Kooperatifler teşkil 
ediliyor 

Şehrimizde kooperatifler 
teşkil! fcin Ticaret müdir·yetl 
u:ami derecede çaJıımaktadır. 
Şimdilik sütcüler kooperatifin 
teşkiline baılamıılardır. 

Pamuk buhranı 
Mmrdan gelen haberlere 

göre, Mısır Ziraat nazırının rf· 

yaset ettfti bir içtimada pa· 
muk buhranı hakkında bazı 

mühim tedbirler alınmı~tır. 

Mmrda Kralın lradestle 
birde ziraat bankası t~e'ı edf· 
lecektir. Bu banka müstahıll
lere prim temin etmek gaye· 
ılyle teıia olunaçakbr. 

Başvekil ismet Pş~ nin ıviillet Mec
ı·sindeki 

(Dünkü 
müh · m nutukları 

Mesela: tekkelerin eeddı 
kanunen tekarrür etmlı b~r 
vaziyettir. Bunların gizli ola-
r k çnlıtması ve vatanda§ arı 
bir takım istikametlere sevk 
etmeleri kendilerinin mes'uli· 
yetlerinf muciptir. Senelerden 
beri bu hakik tların kemalile 
fili ve ameli olarak anlaııl· 

dıktan sonra Menemen gibi 
memleketin gerek umran ve 
bilhassa irfan itıbarile ileri 
olan bir mıntakasında bu te· 
ıekküller nasıl işleyebıliyor. İn
sana hüzün veren budur. Son· 
ra, te,ekküller mücadeleyP 
sevkettikleri adamları ne de
recede vah~et ika edebilecek 
düıük ve aıa~ı bir seviyeye 
ı:ka edeLiliyorlar. Maksatları 
neden bu kadar melunanedlr. 
Buraları insana intibah ile mü· 
lahnza telkin eden noktalardır. 
Bir çok defa Büyük Mecliste 
efkarı unumlye karıısında bu 
meseleler münakaıa olunmu§· 
tur. 

Sureti umumlyede bilinen 
ıey ıudur ki, bu memlekette 
cereyan eden hava devlet 
kuvvetleri örselenelfr, örselen-
miı gibi hır vaziyet ika eder
se müfsitler baı kaldırmak 

için bu havayı müsait bulu
) orlar. Bunun için ka
nunlan devlet otoritesini dev· 
let kanunları ve kuvvetlerini 
her ha!ükarda mnsun ve muh· 
terem tutmak için bir çok le· 
dabir derpif edJlm:şur. Mene
men hadisesinde mücrim ve 
mürettiplerin ml'ksatları için 
bu derece cesurane hnrekct 
ilkaına kendi!er~nde kuvvet 
hissetmeleri devlet lrn.Jvetle-
rinde, hükumet lş'emednde 

bir nevi znyıflık göründüğiınü 
farzolunduğunu redd tmek 
mü~küldür. · Hakikaten böyle 
bir hııva ve böyle bir manayı 
müfsltler ve fesat müstaitleri 
ahvalden çıkarını§ ol bılirler. 

Ark da Iar, böy'e mevzu· 
l rı mütalea ve teşrih eder· 
ken lehinde ve aleyhinde o· 
lan amillere temas etmek 
ne kadar naz k o'duğunu 
bilirim. Fakat, mevzu ne k • 
dar nezaketli olea ona te
mas etmclıyiz. Bilha11a, rnev· 
kli iktidarda ol nların gerek 
parti ve gerek hükilmet ftl
bari!e lcı aatını tenkit etmek 
yo?unda açılan cereyan dı~er 
bir lak m adamlara artık hü-
kumetin yerJnden kalkamıya· 
cak kadar zaif olduğu kana· 
tini vermektedir. Faknt, mev· 
kit iktidarda olanlar devlet 
kt. vvetlerl zayıfla yor ve bir 
t kım zararlar ve fesatlar çı
kıyor, diye tevkil olunmaya· 
caklarmı. Ne yaparlarsa ne 
söylerlerse lııyuhtimi sayılacak· 
lar. Böyle bir zihniyet, böyle blı 
hattı hareket ~üphe yoktur ki 
laakal fesadın verece~i netice
leri ve zararlan verecekUr. 
( Bravo ıeslerl ). 

Şu halde mes' ele memle
ketin içtimai bünyesinde iki 
kutbun ortasını bulabilmektir. 
Utedenberl hiç olmazsa 30 
senedenberl hallolunmıyan 111r 
da budur. Memleketin taham· 
mülü yoktur. Şekli altında 

her türlü tahdldatı ve ıetlerl 
koymak için bir esbadı mu-
cibe bulabiliriz. Fakat bu es· 
babı mucibe diğer taraftan 
18.yüsel bir vaziyeti, en niha
yet ihdas etmeğe müstaittlr. 
Benim görüşüme göre mesela 
bir içtimai mes'ele bir gök 
nazariyatı olmakla beraber 
hakikati halde ameli bir mes'e· 
ledir. Amelt tecrr be ve idman 

nüshamızdan mabat) 
meı'eled ve ameli terbiye 
mes' el esidir. 

Bizim çektiğimiz sıkıntı 

nedir. Muhalefet havasında, 

tenki datta neırfyatta, mem!e· 
kette ve devlet otoritesinin 
çektiği sıkmtı, memleket alın· 
ganlığının auiistimal edil
mesioir. Nasıl, mevkii iktidar 
sahibi memltketin tahammü'ü 
yoktur vesilesini lliper ittihaz 
ederek kendisini layuhti mev· 
kllnde göatermeğe istidatlı 
ise fırsat ve imkanı bulunca, 
göıterlnce tenkit etmek vazf· 
yeitni takmmiı olan adam da 
bütün şahsiyetleri devletin 
kanun ve kuvvetlerini ayak 
altına almak için hf ç bir hu
dut tanımamaktadır. (Doğru 

sesleri.) Nazik olan nokta §a· 
huılara tea lluk eden her han
gi bir terbiye icabını gezden 
uzaklaştıran cesaret basil 
dbirile namus ticareti, dev· 

lete tealluk eden nokta 
ise mevkii iktidarda bulunan 
bir adamın veya adamların 

çürütmek fç!n gösterilen ar
zunun devletin bizzat kud
retlerini ve bütün k~nunlarını 
ehemmiyetsiz itibar hakkın· 

dan mnhrum bir seviyeye 
dü~ürmek için gösterilen fortı 

gayretin gelmesidir. 
Bunun ortası nasıl buluna

cak? Bunun ortası bir def 
zamanla, tecrübe He buluna
cak. Ve bu zam n ile, tecrü
be esnasında kanunların; hak
kile l§letmekle, bulun cak. 
yani bir vatandaı herhangi 
bir mese'ede devleti muhatap 
tutarak o hususta fakirlerini 
söylerk~n hangi l ududa ka· 
kadar memlekete zanrlı ol 
mıyan bf r çerçeve içinde ka
labflf r. Bunu kendisine bir 
taraf tan tecavüz etti~l zaman 
kanunlar, d:ğer taı·aftan ha
diseler gösterecektir. 

Temenni edelim ki bu derg.. 
i1erl mümkün olduğu suretle 
almıı olalım. Ve bu husustaki 
taık1nlıklardan memlekete 
mümkün olduğu kadar az 
zarar gönün. Çünkü her ha
diseden muvafık ve muh lif 
bir ders çıkarmalıyız. Hadise
lerin "·erdiği df'ralere kargı 
gözlerimizi kaparsak kanuni 
maddeleri dalma tartmafisak 
kendimizi mesulıyete ilka ede
ce1< ve hesaba çekecek bir 
çok hadiseler karvısırıda ka-
lacağız. Bu noktai nazardan 
hükumet ne~riyat hususunda 
derhal alınacak bir tedbir 
düıünmeli bilakis hadlıenin 
erdiği derııleden vatanda§· 

ların hepim 'zin eıaılı olarak 
istifade edeceğimizi ümit 
ediyoruz. Bllhasaa ümit edi
yoruz ki, namus tl<..arell, fan
taj ve devlet otoritelerini kas· 
deden neıriyat ve ali taki
batla vatandaılar hangi hu· 
suslar dahilinde haraket etmek 
lazım geldiğıni fıili ameli 
olarak öğretmiı olacaktır. Adli 
takibat bu öğretmekte ne 
kadar muvafık olurua içtimai 
nizamı ahenğinl o kadar çok 
mu haf aza edecektir. Hadisede 
hep ehemmiyetli olan dl~er 
bir noktayı da nazarı dikka
tinize arzetmek illerim. O da 
dahilde hadise olan her hangi 
bir meıele karıısında nihayet 
bir aıkerJ müfrezeye, orduya 
müracaat olunduktan aonra 
bile vatandaılann kayıtsız 
kalmalarıdır. Bunun sebebini 
ıfze arzedebilirim. Baılıca 
ıebep, dahili meselelerde ve 
ve ııkıık ordunuu müdaha· 
leılne ihtiyaç görülmesidir. 

Yani mülki idari malcaml n: 
mız henüz ellerindeki bü· 
tün kuyvetlerl kullanın dan 
orduya müracaat ediyor. 

Askeri müfreze v zif esin· 
den ha iç müdahalelere sevk· 
olvnuyor. Askeri mufreze bir 
sivil veya j ndarma mü rzesi 
değildir. Askeı i mu( reze bir 
yere gelince onun k la danı 
taşkınlık gösteren ka' ba ık 
kar mnd ·ne sure •"' h 'tap 
edıleceğınl, onların n sıl ikna 
ed·leceğinf dü~ünm m ı·dır 
Onları ikn etmek lmkftnları 

kud eti ve ihtisası } ricinde· 
dir. Dahili hadisede askeri 
müfreze gelinceye k dar bü
tün bu tertibat va e.nda§lar 
arasında halledilmio olmak 
lazımdır. 

Demek ki mülki f d re, ikna 
edecek, tenLih ed t:k, ıivll 
kuvvetleri ve jandarma kuT
vetleri kullanacak, bunla
rın hepfslue kar ı g miş olan 
müleca viz nihayet mülki fd • 
renin eili yola getl miyecek, 
asker geline vazi o gayet 
basittir. Binaenaley , asker 
dahili hidise lerde ancak hu 
hudut dahilinde ku 1 nılabilir. 
Bu turetle bir çok A dt clert 
asker geldi 1 zaman onun nıü· 
daha le i'e lhti'ata meydan 
vermeden hallolunur u mev
zuu muht 1 f kanuni m zdakı 
temas'arını mezced :> Bü ük 
Mil et Mecl'sine a nca bir 
kanun lay hası ts.kd m etmek 
istiyoruz. Dahili h iselerde 
a k ri müfrezeler ne gibi 

hvalde celbolunur e c.elbo· 
lunduğu zaman kar ıklı va• 
z'feler nelerden ibar" tir? Bu· 
nun gerek bizzat eE .eri müf· 
rezeler sarehatle b lecekler· 
dir, bu lazımdır. Asıl olan 
udur: 

D bili hadiselerle askerin 
müdahale ini dıwet etmekten 
wn hadde kadar içtin p et-
mek lazımdır. (Bravo ıeslerl) 
Bir diğer ihtiyaç yin nazara 
dikkati celbetmtıtir. 

O da fevkalade lıadiııcler 

olunca adi.ye bir tal ım usul· 
lerini ihtisar ederel hususi 
bir hattı haraket tal ip ede· 
bilmelidir. Bunu do. nyrıc 4 

tetkik ett0 riyo uz. T b i .. u. 
m.zde bulunan hndfse 1.;ln 
değil, geni ı zamanda tük fi· 
netle mütafea olunaraK ntlde 
ıuretl da mede adliy ntn elin· 
de medarı tatbik oltı.e k bir 
hüccet bulunsun diye. Iıte 
arkada~lar, Menemen h Ad· e· 
al münaaeb"'Ule bükClmetln 
hal ve ati için vazi}etin na• 
1111 mütalea ettiğini arzelmtı 
oldum. Temennimiz memle· 
kete bu tarzda gizli tertipler 
kuran f aclalar iknında 
Cümhurfyet aleyhine sul· 
kast ikama teıebbüs eden• 
lerin me..hkeme k r~ısında 
ceri bir surette adale~ icabını 

nef !erinde tecrübe etmeler'nl 
görmektedir. Diğer taraftan 
memleketin heyeti t mumlye
ıinin bu hadise mü ıuebctile 
intibahı., uyanıı ve g rek hattı 
hareketimizde, gerek kanunla• 
rımızda, gerek içtimai milna· 
sebetlerde mecut eksiklilltrl 
meydana çıknrmıı oldun. Bun
ların 11lahında mOıbet neti• 
celer alabilelım. Şehit Kublay, 
ailelerimiz içerisinde hatırala
rımızd 1 Cümhurlyet için baılı 
baıına h zmct et:-.ıf§ b·r feda
kar clarak ıaıayacak ve ordu
.n n verdiği bu aziz kurbanın 
bize ilhan. e.tlfll vazifeleri he· 
pfmfz dıl:!cc.tle yerine getirme
llylz. ( Alkıolar ). 
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y Kublay adı verllmellai 
fa~clller • 
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Rus icra komitesi 
katibinin nutku 

Mali müşkülata sebep 
suikastçilermiş 

Moskova 1 (A.A.) - Tas a· 
lSı bildiriyor: Komünht 
.ası merkezi icra komite· 

Dar\ıtoskova memurlarının iç· 
ıus K~ında eylediği bir nutuk· 
cutturbeı senelik proğramın ilk 
het!.i senesile birinci üç aylı· 

dı ~mda faz~asile tahakkuk et· 
ya .. ildiğini son zamanlardaki 
metili müşkülatın münhasıraıa 
nıaktaasç lerden kooperatiflere 
etmek derecede mal iddihar 

ı bk sermayeyi muattal 
arın 
bir halde bırakmı§ o!maların· 
dan ileri geld'ğini ve müşkü· 
latan bertaraf edilmesi için 
fcap e<..en tedbirlerin aldı· 

ğını ıöylemfıtir. 

Musolini harpten nef
ret ediyor. 

Roma, 1 (A.AJ - Da~l 
Mail gaz-lesinin bir muhabi-
rine beyanatta üulunan M. 
Musolinl, harpten nefret etmek· 
le o'duğunu ve muahede1erfn 
muslihane bir surette yeniden 
tetkikine taraftar bulunduğu· 
nu beyan etmfctir. 

Polis müdürünün 
intiharı 

Budapeşte, 1 (A.A) - Po
lis müdürünün intiharı oayiası 
tekzip edilmektedir. 

f{ indenburgun tebriki 
Berlin, 1 (A.A) - Mare

ıal Hindenburg, yılbavı mü
nasebetile orduya tebrikatta 
bulunmuştur. 

lngiltere Frasaya nota 
verdi 

Londra, 1 ( A.A. ) - lngll
ere ,hükümeti tarafından 
·ransa hükümetine yeni bir 

ııota tevdi edilmiştir. Bu no• 
tada, Fransız bonuları hamilleri· 
nln matalibatindan bahıedil· 
ınekte ve bunun nazarı itlbare 
11.lınması talep edilmektedir. 
H.:ıtırlardadır ki, geçen Tem· 
müz ayında verilmiş olan ve 
bu bonoların altın olarak te
diyesi talebini havi bulunan 
ıon notaya Franıa hükumeti 
gayri müsait bir cevap ver
mıılir. 

Polis komiserinin oda-
sında bomba 

Nevyorok, 1 ( A.A. ) -
Şfüago polis komiserinin oda· 
ıında bir bomba patlamıştır. 
Komisere bir şey olmamıştıl". 
Bu suikastın bir intikam 

zannediliyor. 

HALİDE NuJR.Cr. 

ki, paraya tapan, hatta para· 
yı seven insanlarla daima 
ş lay eden paranın lüzumsuz· 
Jğuna bile kani olan garip 

fJı Hr mahlükum. O gün öfkem· 
b den sevkili babacığımı inci· 

decek kadar parnsızlıgm acı

t ıını duydum .. 
1 Muharrir gittiği zaman, 

.. 

etrafımda tarr. rl imkansız za· 
arlar yapmak lstivecek kadar 
\rçındım. Babama lğbirarla 
ktım: 

Benim gibi fakir, ıefil bir 
Jının ıan'atkar olması ne 

felaket! 
didim. Adamcağız, müte

hayyir, bakakaldı: 
- Ne demek fsUyorıun, 

Hilafı kanun tevkif at 

B;r V3l3D~3ŞI ~OŞ hoşuna iki gün tevkif e~en iki poJis 1 

amiri muhakemeye veril~i 1 
Fahri B. hminde bir zat 1 

hilafı kanun iki gün tevkif et

tiklerinden dolayı devlet şu· 

rasınca haklarında luzumu 
muakeme kararı verilmiş olan 
polis ıabık ikinci şube mü· 
dürü Şükrü, dördüncü ınbe 

müdürü muavini Celal Beylere 
keyfiyet tebliğ ed.lmlş olup, 
yakında İzmıt Ceza mahkeme• 
ılnde muhakemelerine baı· 

lanacaktır. 

İki kacakcı hakkında . , 

mu~a keme kararı verildi 
Tcvkifaneye esrar satar

larken yakalanan Hayri ve Va
han isminde iki hırs z hakkında 

tazim olunan tahkikat evrakı 
~ 

müddei umumlff ğe verilmittir. 
Esrer kaçakçılığından muha· 

keme edilecekludir. 

Katil komiserler 

Jugün ağ;rcezada ~isap verecek 
Ağırceza mahkemesfnae 

bugün. Kadıköyde jandar na 
Cemal ef. yJ öldürmekle maz· 
nun bniunan komfı;er mua
vinleri Btcaıı ve Süleyman 
efendilerin mahkemelerine de· 

vam edilecek ve müddei 
umumilik iddianamesini ıerd 

eyleyecektir. 

Deniz faciası kararı 
Fener bahçe açıklarında 

makinist Mehmet ef. isminde 
birinin vefatına sebebiyet ver· 
diği iddia sile hakkında tahkl • 
kat yapılmakta olan Hüdaver· 
di molôrü kaptanı Bekir ef. 
hakkındaki tahkikat bUmlttlr. 

Dördüncü muıtantıklık Be· 
kir kaptanın men'i muhakemt 
ıinl kararlaıtırmııtır. 

Muhtelis Mutemet 
Polis teavün ııandığından 

2000 Ura ihtilas eden mutemet 
Muhtar efendi hakkında tah· 
kikat ikmal olunmu§ ve evrak 
Müddei umumilik tarafından 
mahkeme verilmf§tir. 

Yakında muhakemesine 
baglanacaktır. 

Çobanın katin 
Geçenlerde Kahtane kö

yünde çayır bekcisi Mehmedl 
öldürülen çoban Ahmet hakkın· 
daki istintak tahkikatı bıtm:ş 

ve Ahmet kaıılen katilden 
lüzumu muhakeme kararile 
Agırceza muhakemesine sevk 
edılmist;r, 

Şehzade bavında 

HİLAL Sİ 

Maur:ce 
sözlü, sesli 

programa 
ilaveten: 

EMASNDA 
Yarınki Pazar tününden itibaren 

C~evaJıer •:e~~- P A R i S L İ Ş A R { 1 C 1 
ve şarkılı muazzam filminin iraesine başlan,vor. 

ff AROlD lLOYD' un t~~:~~~ AT[Ş Gidi 

1 - Dün Beyoğlunda lstlkUU cad
desinden Rumeli muhacırlorından Ap
tullah efendinin altın saatini yanına 
Sokulan b r yaekeslcl yarpmıştır. 

2 - Sabıkolı l nnkc.sfcilerdtn Ye
menli Ahmet dlin Yeni camide Erzin
canlı Veli efendinin cebincekl para:a
rını çalıp kaçmıştır. 

3 - Arbenitln oğlu Karamanlı Ef
tlm dün Sultanahm~tten geçerken sa
atini bir l ar kesici çarpmıştır. 

Yuıufun psral:rı ne oldu ? 
Kasımpaşada oturan Yusuf dün 

gece Galata umumhanelerinde sarma.) e 
Aleksandra l'.e gere kalmış sr bohleyln 
kalktığı vakit cetlnden 100 llrrsını ça
'ındıj;ını f 'dla ederek ı:o.fs merkezine 
müracn"t ct11iştlr. 

~ecm;ye hanımın başına Aelen 
Tophanede Çukur cı:maca oturan 

seyyar manav llitcn iye H. diin sergi
sinde meşgul 11.:en bir şahsı meçhul iki 
okka sakızla 55 lirasını çalmıştır. 

Açık göz sabıkalı 
Oalııtada oturan sab.kalı Mehmet 

dün Ga:ııta Bo:ımarşesinln kırık cn
'Tiın~n" ernlnf sokarak ipekli çorap 
•alark~n cürmü meşhut halinde .>·aka
nnmı~tır. 

Aptes alırken soyulanlar 
Hasköyde otnran J\\t:hmct cfeqdl 

diln Kı ıç Ali es.misinde aı:t ... s alırken 
astığı paltosunu Kürt Os.:nan çalıp ka
çarken .) aka lanmıştır. 

Kiir Osman:n scnelerdenberl cami 
,adın•anındo oı;t 8 olanların raıto, ye
ıek, soııt ve paralarını çalarak mahkum 
:>lan snbıkalardon ol..:u'u yopılan tah-
ika!tnn an!aş:lmıştır. 

Haoı KAmili ef. dolan darmış 
Oskfidardn Valc'ecaır.lsl civorını!a 

>turan Buharclı bile.) !el Hacı KAn 1 
fen~lyl tenırr.odığı lfr ıııohıs gehriş 

lıendlsinl colgun mooş:a Yalova ha
mamlorındn çal ştırı:ca ın EO.) lem iş l n
t.lk yorgaı:la bir miktar parasır.ı dolan
dırmıştır. 

Bir tramvav kazası 
Sirkeciden Yedikule lşllyen tram

vay dün Sa kımsö~üte ge d gl sırada 

asker lskcndcr Cevat efendi arka ta
raftan < ü;;müş bazı yerlerinden yara
ianmış ı·nstahnncye l rtırımışt r. 

Meçhul bir elin mcrifeti 
Be3 oğ undn ku3 umcu Iraklının 

'ükk"nına dii11 dfigme mubayaası için 
geltn bir şahsı meçhul camck4ndan bir 
çilt elmas küpe çalmıştır. 

çelen kimmiş 
Kobynrdo Tnş mektep sokarında 

oturan tütün an eleslnden lbrııhimln 
tahçesin c asılı çrrrnşır \'C eş3 olarını 

meçhul hırsızlar ç lmı.tır. 

Kaptanı döven aşçı 
Kurrçeşmede demirleyen ( Pınnr ) 

vapuru kn~t nı Be im efcnt!f \•erurdo 
aşçı Halil tarnlından sopa ile ı!övulmüş 
başı yarılmıştır. 

Dünltü yangın 
Oalatoda Muır.hanede eski Loylt 

hanında (Dorl ovlç) \'npur amele sine 
alt iken t hll3 e et'. ilen t ·r binadan 
dün ateş çıl mış he de söndürütmüşt:lr. 

Yanan &ll:Ort:ısır oıup temiz en
dJf:';I csnndo ntılıın b'r slgorndrn ate
şin zuhur cttlbi l apılan tahkikattan 
ıınl11şılmıştır. 

Bir belediye reisi 
G o z ı H z. a ı e y h i n d e 

bulunduğundan yakalandı 
Bayındırdan polis müdür

lüğüne vuku bulan bir ihbar 
üzerine Kuşadası kazası be
lediye reisi Sabri Bey cehri· 
mfzde tevkif edilmiıtir. 

Sabri Bey dün polis mü· 
dürlüğünde bir odada nczaı et 
altında tutulduktan sonra öğ
le vaktı Alsancaktan hareket 
eden Ödemi ı posta trenile 
Bayındıra sevkedilmiştir. 

S hrl Beyin tevkif inin st be
bl bundan bir müddet evvel 
Bayı"'dırda bulunduğu sırada 
Refsicümhur Gazi Hazretleri 
aleyhinde tefevvühatta bulun· 
mu~ olmasıdır. Sabri Beyin 
l~lediği bu suç h klonda tah· 
kikat ybpılarak evrak tanz·m 
edilmiıtir. Bayındır M~ddef· 

umvmiliği; Sabri Beyin Kuşa· 
dasında tevkıf için teşebbüste 
bulunmuı iseJe orada olmadığ· 
ve f zmire ğittfği anlaşılır.ca 
yila\.et makamı vastaatle polis 
müdürlüğüne vukubulan lt'ar 
üzerine mumaileyh İzmirde 
tevkif edilmitiir. 

Suç Bayındırda fşlediğfn· 

den Sabri Bey orada iıtfçvap 
edilecektir. 

T/YA TRO VE SiNEMA 
Bu akşam Pangaltı sinemasında 

Komık D. lsmail Ef. temsili 
M. Anastas varyete heyeti 

Cingöz komikin ıeytan karısı 

Komedi 4. P. 
Dans • bale - Raks • Duclo 

Bu akşam Beşi! tas park 
sinemasında 

Komik Şe\ ki bey temsilleri 
Dram kumpanyası artistleri 

birlikte 
Jlk bü} iik temsil Liileli } angın 
fCrlcrı lıakikt facia (3) perde 
Kadın mı kısrak mı 

\ar} ele danslar 

Doktor 
A. Emanüel:di 

rrengi, belsoğukluğu tedavı ha-
nesi. Mcrgün sabahtan akşama 
kadar hastalarını kabul eder. 

Sirkecide tr.amvay istasyonunda 
fotoğraflıanenin binasında 1 inci katta. 

s·nema mevsiminin büyük hadisesi 

o 1 
Fransızce ııözlü film. Bu akşam saat 21,45 te JEAN ANGELO ve DOLL Y DA VIS tarafından s 

$!'ala mü mere"i olar11k i.;tanb11l'ını kfhaT ha'kı'la tavd·m edilccekt"r. 

( Yarı'l) ın Tefrikası : 20 

Belkıs? .•. 
- Niçin zengin değilsiniz, 

demek istiyorum, baba. Ecda· 
dınızdan kalan serveti neden 
çılğmca sarfettiniz ve neden 
herkes gibi siz de para, çok 
parl\ kazanmadınız, demek 
istiyorum. Neden çocuğunu
zun lııtikbalini düıünmedlniz? 
Neden •..•• 

Daha fazla devam edeme· 

dlm; ağlamaktan korktum, Meh· 
lika. Bilinin ben nğlamaktan 
çok korkarım ••• Zavallı baha· 
cığım, gimdl daha çok hayret 
biraz da teeuürle beni süzü· 
yordu. Onu istedf ~im gibi hır

palamamııbm. SükC&netle de
di ldı 

- Babamdan kalan ser· 
veti eğer ıüphell yollarda tü· 
ketseydim beni meı.'ul etmeğe 
hnkkın olurdu kızım. Fakat 
sen de b.lirsin ki •.• 

Hayır, istediğim olmamıştı. 
daha dü. ünmeden, deli gibi 
söylemeğe başladım: 

- Sonra harbi umumide 
kaç gene levnzımda bulun· 

dunuz; bütün rkadaılarınız 

zengin oldular. Siz .•• 
Baham bir yeri yanmıs 

gibi oturduğu koltuktan fırla· 
dı; ağzımı kapamak istedi, fa. 
kat kapayamadı, elleri öyle 
titreyordu ki ... 

Belkıs! ••• Diye inledi, bunu 
ıendenml duyacaktım? ••• Bir 
hırııızın, milletin kanını me 
eme karnını lsiren bir sefilin 
kızı olmağı, fakir fakat na· 
muslu bir babanın ev!adı o!
mağı tercih edecek miydin? 
Halbuki ben, beni annecliln· 

/ 

den Eoı.ra yalnız sen ~nladın, 
sen takdir ettin sanırd m. Se
nin temiz muhabbetini me· 
ıakkatli fazlletimfn yegane 
müknfotı diye düşünürdüm .. 
Bu tesellimi de ıen mahv ettin. 

Babam tekrar koltuğa 

dü§dü, bende onun dizlerine 
kapandım - Af et beni baba· 
bığım, affet beni! 

Dedim ve hıçkıra hıçkıra, 
boğu'n. boğula, katıla katıla 

ağladım! Adamcağızı da çoçuk 
glbı ağlatdım,Mehleka, ah ne 
fena, amma. ne kadar fena bir 
kadınım ben. 

O göz yavları beni o kadar 
yordu ve kırdı ki Fuada ha
zırladığım kavgadan vaz geç· 
Um. Hatta o kavga etmek 
için çıldırdı~ı halde ben et· 
medim. Bütün kabahati Ce
mileye atarak l§in içinden 
sıyrıldım. Cemile zaten öyle 
demişti. lkı yeğP.n biraz abı· 

blar. Fuat ona: 
Karımı da kendine ben

zetme, istemiyorum; ben senin 
kocan değilim. Anladın m ? 

Dedi. Yüreğime inecekti; 
Fakat Cemile aldırmadı; kah· 
kaha ile güldü. 

Pek sevdiğim Rumeı· ive· 
sile: 

- Aa... diye haykırdı, 
sen delis:n be knrdnş m ! böy
le deli gibi kıskanç olan adam 
evlenmez üöyie bir sanatkarle. 

- Ay ny ! sanatkar ne
demektir ? sen bHirmisin ? 

- Bilirim elbette 1 ğü.ünü 
seven dikenini de sevmeli, 
Bulmuesun b°öyle ağızsız di siz 
bir kızcağ zda ... 

Maamafih, inl§teniz bu 
&özler üzerine hayli sa in
ledi. Ama ne çok ynzmf §im!. 
kısa mektuplarimden sika~ et 
edermisin küçük hanım? al 
sana gazeteden beter bir 

1 

e 
Posta müfettişi 

Para açığından 
mahkemeye verildi 
Adana sabık posta ve tel· 

ğraf lt"uameliıt ınüfetlivl o'up 
para açığı meselesinde dolayı 
sınıf tenzili suretile Diyarıbekir 
hat müdürlük muavlnliğıne 
gönderilen faik ve yine ayni 
meseleden adanadan başka. 

bir tarafa naklo unmu~ bulu· 
nan murakip Ce al Beylerin 
bu meseleden haberi olduğu 
halde vaziyet etmif olm ~ dık-J 
larmdan mahk.emeye verıl· 

dikleri yazılmıttı. 

Aimış olduğumuz tafsilata 
göre bu malumat §ekli oundaıı 
ibarettir. 

Faik Bey burada müfettlf 
olarak bulunm(lkta iken ken
disine daire memubinlnde11 . 
bir kaç zat merkez telgraf 
müdürü kasasından açık bu
lunduğunu haber verdikleri 
halde alakadar olmamııtır. 
hatta buna rağmen sabık mü· 
dürle daha ziyade hususi va
ziyette münasebatım devam 
ettlrmtıtir. 

Murakıp Ce!iıl B. ise üç 
bin lira açığı çıkan müdür 1 

Sadi beyle bir odada oturduk· 1 
ları zamanlarda dalgınlık ve 
ya sair sureıte bir kaç defa 
içi para dolu kasa ını açık 

bırakıp dıtarı çıkdığım ve 
Celal Bey Sadi Beyin arka· 
sından çağırıp: 

-Kasan açık kaldı kilitle 
demesi ve bu halin tekerrü• 
rünf3 §ahit olduğu halde ken· 
disinln müf ettfı vaziyetinde 
bulunmasına rağmen alaka 
göstermemesi tahtı mnbake· 
meye alınmasına lüzum hl1oo 
settirmiıtir. Y enfadan 

Maden işçileri 
mı yor 

uyuşa .. 

Londra, 1 (A.A.) - Ma· 
den işçileri liderinin sarfettiğl 

gayretlere rağman cenubi Gal 

kömür ocaklan ıhtilafına hil

kumetfn her hangi bir müda

halesinin gecikmesinin ocak· 
larda işe nihayet verilmesine 
sebep olmasıııdan korkulmak• 
tadır. 

Lancashire pamuk ıana· 

yiinde vaziyet son derece va

himdir. Resmi bir mudahale 

vukuunu gösterecek biç bir 

emare yoktur. 

mektup! dinlene dinlene okur-
sun. buseler. Belkıs 

-9-
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Sana bir §ey söyliy yfm

mi, Mehlika? Ben bu mu har• 
rirlerden korkdum! Ellerinde. 
ki camit kelimelerle bir ölüye 
can vermedikleri kalıyor. Baı· 
ka her §eyi yapmağa kudret· 
leri var! 

Mecmuada " tamnmamıı 
dehalardan " " tanburı Belkıs 

Hanımefendi nezdinde bir sa• 
at" 1 okurken ternı donuJ, .. 
az kal ın bizim vi, bizim 
odayı tanımıyacakc.m! Bizim 
zavallı çıplak ve efil oda• 
mız meğer pek hususi bir 
züevkle,, dö§enmif bi§· Kana· 
pelerin yırtıklarını ~apatmak 
için uraya burny( dağıttı~ım 
el işleri de "belli ki neztye 
sanatkarların ellerinden çık· 

(Deııamı oarJ 



1 
SPOR 1 

Dünkü lik maçları 
------------------- Bu zavallı yav

ruya bakınız 
E11er1 ayakları olmı~ı!ı 
•a1~1 sağlam bir iısan 
ıibt oısıl çalışışıfor 

Galatasaray takımı 
Vefayı yendi 

Çamur deryası içinde çırpınan 
gençlerin haline acıyalım 

(Bt11 tartılı 1 inci mhilede) 
lan zamaa güçlükle teılaı. 
olmıabi eıNl bir hale pli

yor!ardı. 
Hele kale ôn6.ndekl hilcum· 

lar fudbo dan ziyade RugbJ 
ma~ı habrlatıyerdu• 

Ba manzaralan dün, ddncl 
anif takım annda aldıgı kadar 
Calatasany ·Vefa maçında 
da görülüyordu. 

Yaf'ı be den eplı ve hat· 
ta l>oga.zlanna kadar çamur 
.e çhbf içinde spor atla lçiG 

~rpmau bu çocmdat'a acama· 
mak kabil deii.dlr. 

HaDald. el• an dalıa yapı· 
lacak 'lt.ad'JUmua yerlat bile 
1rat•1yeıte bilmiyoruz. Glh ÇU· 

kur Bostanda 'N 8ih Beyollu 
&meni meıurJeuada yapalacaf 
aöyleaen ,ehir .atadyomu ise 
1Nr ü1r ü balledi'medi. 

Halk:nda aahifekrde yazı ,..a1aa ve mıau aylardan 
a,.Jua ve endeıden senelere 
blaa bu üdı aörmek acaba 
buta.ıkG ... D&fip olmıJ&• 
cakma? 

Alakadarlardan biru gar
ret ve himmet bekliyoruz• 

maçlar nasıl oldu? 
HavaMD yağmurlu olma· 

ama ..,_ea taraftarlar ve 
foıthol merakWan Talulm 
.tacl.,o1Bt1Du tenlaa denmiyec:ek 
bir halde doldıınautl~rd1. Bl
lrind maça aaal 11 de ıptlclar 
elundu. 

iatanbul spor _ • An•dolu: 
lıd .-ç tak.mı arumdakl 

m9Ç meraka •rredildL Sa· 
.... m ~aııurla olmua oyunua 
Dvklal kaÇ11'Dlaktaycb. 

t.taabal tperlalar, her lld 
«fe.19 eaa..ada devamla bil' 
lwlrfatyet tem etti. Aaadolu· 
aua .-u.ferit .hücem1-n ..... 
.... ~ .. .,ı. J.tanbul 
.. .ı.lar bet t&Jl ile mukabele 
ederek maçı kaııanclılar. 

Beykoz-Siileymaniye 
lkınc:ı maça saat 13,20 ele 

baı1andı. Hakem Harlityedea 
Mlpzl Beydi. Takımlar ıaha· 
fla tu suretle "Vazıyet aldılar. 

Be1koz takımı 
Mshk 

llKI Sedat 
Salt S. Melımet Cahtt 

Behpt Vitali Salt Muatafa 
klçGk 

ltMr••••r• tak11111 
Hayri 

Sabri Ncdet 
Burlaan llıtan Emin 

h •• Alt Cafer Neeatt Sadettir. 

km olması iki takımında bu , 
arzusunu akim blrakm• ve 
maç 1-1 beraberlikle •Uce
lenmlıtir. 

Galste SaNy - Vefa 
Saat on üçe beı kala maç 

baılacb. Hakem Reftk Ouaan 
Beydi. Galahlsaray ıu ıurelle 
tsıekkül etmittl• 

AYDI 
Nihat Vahi 

Htbeyln Mttat Şakir 
Memet Kemal Necdet Latif 

BekJr 
Vefa iee fU suretle aahada 

yer al•lfb· 
Natık 

Halil Sami 
Mahmut Cudi Em•• 

Hlleyln Gazi Sami Remzi 
Namuk 

Oyuna baılandıktan ıonra 
VefaMar 15 ·20 daktl·a devam 
edea bir tnyfkle Ga'ataaa
ray kalesini sıkııtırdı!ar. Ga· 
la tasa ray def ansı sahanın ça
murlu oluJ11Adan müe11ir hfr 

Hikmet ıazt JazlYOP 

Y okarıda resmini gördü
fünüz bu 7a Yl'U Bepktap 
Abbas ata sokaiında ikamet 
etmektedir. Lnü HJc111et'tir. 
Bu yavrucak anadan dofma 
kolau.z ve ayaksıuhr. Fakat 
kol ve ayaktan mahrum ol. 
muma rağmen mükemmel 
yazı yum&ktadu. Çok zeki 
ve aiır bat dır. 

oyun göateremlyo du. BeyteTbe..,Iılerln ilk hücumu 
Vefanın c:Jakikadan dakt· GoUe netfcelendt. Biraz IOD· 

ka~a tehlikeli bir hal alan bu 'r ra ikinci gotl~rlnl yaptılar. 
alanları nihayet müsmir oldu ()yun c+llJltç.& ahenkli 
ve ıaJata ıaray ka eel onüne bir vaz'iyet aldı. Bu ıırada 
kadar baell vefa lıaflarından Be ler be 1 aleyhine pen altı 
Eman bey taloinmın ilk ve ':ıcli. y vera 
--~ J'apb~Jerde u Topkapulular bu fırsaldan 
• .......a.. __ ~et. d .. b. lıUfade ettiler ve birinci aol-
IKll"aaml a&Vlrıyor u: AC& a fi J.a. 
8eçeD 9eDekt gibimi olacak? lerinl attılar ha aymı11n1 ıoaL 

Ni
L-'- b ... rına doğru Bevler bey er •lr 
u.ina u gayrı muntazır ı d h Ul 

G. S 
go a a yap ar. 

• t&kımıda kafi derece İkinci haftaymda Topkapı1-
kofkula1U1111 olacakkl ıarı 1 __ 1 ııı r _ _. e -·-

uıar açı"'ı ar. ~ v ... _... 
kırmızı ile oyunculann bu t •- _,_ Be ı rbe-' ka-v , .. h 1 azam .,........ J e 7• 

efa fo.il uzerine der a can· leılni ııktfbl'dılar ve neticede 
landılınl ~ördük. Müdafaa S aol daha yaparak Bqw 
dedaal top .-., forvet laattı be ld ~ 3 plJp pldller. 
ile ı...taı .... lenfa Vef.ayl y ere U" 

lu7lk etme:ye hatladı. · Kum Kepu - T6t6ny• 
..... lııll' ....... ,.... o,..1e...-..- .. he. 

lan iki golle Galata1aray dbaiyle baıladı. Çamur derpll' 
bfrlnd devreyi 2-1 gabbea k .... topM ... '-n:a ~ 
bitlrdL yordu. N hayet ICnwlrapallllar 

bdacl laafta,...da eberl· kornerclea topu aefla bir 
,_. opa v.ı..,. a1t ...., wnıtla nt&a,.. ........ 

... ........... cerJ&ll etti. tokel.r, idea 
Vela defaa .,. .,_,.metlı, ~..... ao _.... 
,..... -"-- L- kmtaralaMlr _,. ...... .. • a .-... 
;ea• ..-- --. ~- K lr-.. lra1etbil ...,... ~-·He .... ,..--· " -
y. Ga,_,.•ra~ot...ıen ,. = =::= 
.,.. ...-• .,. ,,. ~ı..t •w 
ta .... ı.· ... famllcah-h• ~ • tı• ,.. 

......_dır .._,.ek lcla wt Wr OJOll 
" .,.... topl ehlıs>ı ........... Alaaa 
... , ........ Ge .... -~ hlecW ......... ICa ........ 
._. • ....._ Bir ...-Wr •heala •· 

tWa•• IJl Wr ~ ,_ 
0a~ hadan çıkmak lıtarclller. 

ıle Vefahlann uar çoa • L--(adı v-

d 
__J ~. Vefa akma· Oyun telua, -. AUUI 

)arını unau..-• 1 k leci (:IDd ziyade atak kapalular a man a ataln 
lan ~ --• • en tek .... file akatlanmaıından lıUf ade ede
olan ~, "Ve d L- rek ddad ~· 7aptılar. 
apbia tab~e U.... • -. 

!fsayt mevldlne dlttil • -ç ikinci haftaynula Töt6aya 
Galetataft7111 ,_ptJla 3 soll• .... kalecW• ••n 1ahrumdu. 
1-4 Vefanm ..,aGbb'eUJle 116yle olmelde ...._ almJ 
netlceleadL iyi oynayorlanh. 

! .. ..ıs-~ ki Kumkapalılara penalbun 
KadıJıd~,.,,..,a'e llJllf9 bir pi J'apblar. Bu •olden 

lar IODr& ltumkapuhJar daJaa 

Oyuncaklann istikbalde tesiri 
Eter çocufunrız makineli oyunaılıfara 
meyi edsrw mrıtlalı ınlJltendü olar. O 
çalgılı oyuncaklar Jcı :yaora.ya mqlua-

bir artist yapar 

İSllllİİİ OJllCljl ıhmz 
s~bn alınan oyuncaklann ' nan bir çocuk a.tlı oyu8Cak· 

çocuklann lltlkbalde meılek· lara mey)eae •• ebe•et&t ele 
leriai tay'n haıuaunda büyük ı kendisine bu oyuncaklara mu-
tetiri Yardır. Ukin alelekser habbet göstenne&iai telkin ette 

çocuk ebeveynleri bu gidi oyun· hüyüdGJil .akit 90Cuk bayva· 
cak~an yalnız baıına kendi· aala karıı kendisinde bir mu-
lerl ·ıntlhap edJp alırlar ve habbet olduğunu h ueder ve 
çocuklarını beraberce oyun· onlara kartı l'abim olur. 
cakçı diikkinlanna eötürme- Zamanımızda oyuncak mü· 
le ftt oalana reJinl alaıafa bayaab detma ..... blftlnu 
lüaam sönneder. Zira fazla ve bunlan llyıkile tetkik için 
.aktt sarfedea:k nman1uı ftklt kalmaz. 
yoktur. 

Halbuki b&yte raıt aele 
aW.kları oyuacaklann çocuk· 
lana karakteried lzerlade 
mühim bir teıir icra edecelfni 
btl.eter tabii böyle hareket 
etmaler. 

Fillıaklka oyncakl.arm ço
cuk karakterlerinin tepkkiil 
" keıaMldnde IMlylik tesirle· 
r1 -vanhr. Llkin maalteesllf 
bu keyfiyete liyık oldufu de
recede ,bemmtyet verllmemlt· 
tir. Meıeli lnıilterenin mühim 
ADayl erbabmdaıa S'r Hanrl 
~a'Vın maldneli oJUDC&klara 
olan meyil ebeveJDlnde ç-ocuk
larının bu meylini görerek ken 
diıitfe1ıe ~rlü makineli oyun· 
cak tedarik ~tmeleri ~cağun 
karakteri üzerinde mühim gir 
tesir icra elDÜf ve müddeti 
ha.,atmca bu sibt we:Pere bü1ı 
.... aWıa aiıtel"aüftir. Me,b.ur 
bir miheadh olan Sir Edvard 
Nikolt 118 ltlfyen matmıelerln 
btlth modellerlm derin lalr 
allb. stntenntı ft elynm 
•ırf kendi ejleııceal için km· 
dı araalllDcle Padfllfltönllan 
Penzanaa kadar ol• fllllell· 
eliler hattmm Midkl bir •IDJ•· 
törlnil yapllllfbr. 

Meaell küçük yafta bulu-

o,..ncaklar uma mOclclet
tenberl çocuk ve?Jleri waEın· 
dan adeta bir eğlence olmak 
üzre telakki edilmiı ve onlara 
fen notka1 nnanndan layık 
olduiu veçhlle ebemmlye\ 
"Verilmemfttb'. 

Mibnldin o'dufa merttbe 
çocufa kendi oyuncafını b z. 
zat intihap hakkını vemelldlr. 

Mese'A asker oyuncaklan • 
dan keyif duyan bir çocuk 
hu meılele .nluk eder. Ma· 
k!aelf oyuncaklara me71i olua 
bir çocuk ile aihayet makine 
meıle.tne girer 

Bir sün bi1' ~k büyGk 
bir mağazalardan blrtu si· 
r'p makineli oyuncaklar dal· 
resinin öntinde tevakkuf ede· 
r~k oyuncaklara bir ga& ıez
.clirir .. aelt.ayet Ya1destne 
kenclhl için oyuu.c:ak bir pi
,._, .... ,.., .,._. Yalıiell 
"6C*iW al ID•a .,....., ... 

tlrlr. ~ .. '° .. .... ......... ,.,.... ...... ..... 
.......... cıaç• ..... .., ...,. ..... ,, ...... . ,.. ...... ...., ..... ,.. 
laat .._ • .... ehımmQNıt 
wıeıceldl •• •mllı:IJe tlak ............. ..,.., .....,... 
cektL 

... ,. terk ettiler. 1 kil ... t .. 

L., L • ,_, d V ... m. ......_ ...... .,. ,.,. ,.,.an ı .............. ., b ........... 

Ankara, 2 (A.A.) - Rpor wuh~ tedll wA .. 
koqrası ••t 11 de C. H. rapa'da tala.ilde 1.a1wa1um 
Fı kası merkez btnaaı salonun· ....... kuvvet ........... 
da topl&a:lı. Koap.. fahri lfuetlm ...... paçl6 ....... 
reiı Baıvekll lımet paf& Haz. lltuam, 9POI' 'efkdl'- 1* 
retleri na.... Maarif Vekili vahdet idaresi altında buıO. 
Eıat Bey tarafından açılaat- nh we ,.enmn thtlyaç1amu 
w. Vekil Bey b.,ı mGauelaetle temin edecek ve bGttm mal· 
atasıclaki nutku Irat ebnlttfr. ._ ............ taldp ettfll 

Fahrt Reıld=la Batftkll ua11Uere muvazi olmıalnllr. 
iamet Pata Haaederl ..... T ,_ .. k....,. ......... ....... etııuat ·~ 1-11,..... ... 

•aaffald7et •er1m • 
ve .. pmeclt .. ,.. be,aa Bunclan ıonra merkezi umu-
ed......_ 8ufb çor koqre- mi relll tla ala11 n mite&· 
sinin befincl deYrul açı IJCr• lnben ~·- .... ...,......_ 
ICoqre7i açarken bü,ük ıeh-
berJmJa Cul Hu.retleıtala na ~ .. rlnd relalfp 
bir lld:all hatwlayacafla. Sa1119a11 meb'u111 Alı Ran he,. 

Gut Hundenı O-ha· IElnel nıhllk1-e tllıha Galtp 
ı1,et ftben. thaen, t'enaea, pap •• Malunat Bey, klttp-
1.ede- lm"9111 " ,.... lllderede bna11 An Rabp, Ta1· 
eec:11• • , .. ,_.,. lllıer, ba· yar,Turpt beyler Mfllmlftfr. 
,...._....,.... Ba •upmlar Rana Be,. Rtyuet ....... .... •••• l•llC··· .... bir 
~ ....... .... edeNk .. _ -· • ~.a.ı,ur. 

~etimizi "~an· R , , bur Hun.deri Bı 
nm, ba bet esaslı yetlftln-
ceifz ·- tçta hepimiz da- ylk Millet •ecllll Relll n 
hil .,....._ Wde mektap m Batftldl lnn.t, 118-
lerimt.le ~ n yDk l'.rkbı Horlü.Jıe .-& 
harlaadeamıslenmfm laeadea Fem P..,. ~ ır... 
terbiyellııe plapllz. Bts doiru· ırenln taslmatuua aneddme-

B.,' .ı-.. dk tleneata 
~ allflan hlr oyma 
sGıte.,diler. Pabt SiileJID• 
Diye bu blna'Dlar ı kuaakta 
aeçtlrmedt n INnulaa ....a 
maçmaı;tebltll lak..l. lçbı
de keçtL Blrlad. de,... nlha· 
teUnde lıer tJd taraf lııirer 
aol yap.mlf 1tu1unuyorclu. 

tktncl hafta,mıda her ... 
taraf gallqlyet plhl yap ... 
1~ tN,t.ade pyretler sarfet. 
•• .... pmurlu ft kaJ 

Don fener ıtadında da Mrl oynamafa baıJaddar. 
lklııad kfi1M ••elan y...WL fakat Almanlar Bu tekilde 
tk OJUD To.,.....• Bll1'1art.efi OJ'llllatmı idame etUremep
---- wı. ceklerlnl hakeme .ciyleyerek 

dan doim1• temaaallllS ltlbarfle •• karar ....... Ye hft 
lrendt mektepJerlmlzde lüeleıt- Kwllv ..,.. ........ ~ .... ............. 

o,... 11,1 .. ........ oy\11111 .,anda birakarak •· 

Ll•lı1111fz ml..a...t •nç me•le hır daldb. apkta _.. 
:ftftne ~._.. w _...., • tiri•• _. 
e' man vena bir mem"- tet- ~ • 

Jsrar 
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lambalarını 
daima 

tercih ediniz. 

1 -

Türkiye Umumi Vekilleri: 
Helios Müessesatı -

Gaata - Hazaran Han 

PHlilPS RA 
Cibazlannın tecrübeleri ve tarifatı nıeccanen yapılır. 

Toptan ve erakende Satı' 

Esklıehlrde Mahkeme! Temyizde lılerl olup ta takilııat ve 
nıarafaa isteyen muhterem halkımıza. 

S..kiz ıenedenberl göstermlı oldufuauz rajlııet •e te•eccüh

ten dolayı arzı teıekkür eder, yeal ıeaeyl telıırik eylerim. 

Temyizde Adlyen takibatın dahi •eki.Jetle takibine Mah
keael Temyiz rüeeası karar verı:atıtir. 

Bundan ıonra gö1111lerilecek itin tarih ve No. ılyle bir de 
huıuıi vekaletname gönderilmesi rica olunur. 

Hiç beklenilı .. dij;I bir zamanda 
blrdeııblre zengl• olmak ancak Tıy
ı are Piıan.:ı;o bileti almakla ka· 
bildir. 

A •ulı:at Nlaetullalt Eılı:iıehlr 

ONUNIÇIN 

Tayyare Piyangosu Biletini Alınız 
6 ıncı Keşide 11-Kanunusani - 1931-dedir. 

BÜYÜK İKRAMİY~( 200,000) LİRADIR 
\YRICA; <fJo,ooo> < 4o,ooo>«25,ooo> <Jo,ooo> 

- Liralık İkramiye ve 

---

c 100,000 >Liralık bir mükafat 
VARDIR 

İzmitte 
·stasyon Oteli 

lzmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

Müsafirlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini 
temin eden bu oteli 
herkese tavsiye ederiz 

Otelin altında bir de Kolahane Tardır. Ucuz it yapan bu 
müeueseyl de herkeıe tavılye •deriz, 

Peşin ve vere si ye 
Koşunuz Koşunuz Koşunuz 

İzmir terzihanesinde büyük tenzilat var! 
Ankara caddeıl Vilayet karııuoda No. 17 

Mı.:stefa ı'iiı 

m::mı- ÜÇ A YD BİÇKİ VE DiKİŞ -
f.1üe11eıem yüzlerce mezunlarının muvaffaklyetleri ve 

içtimai hayatta ibraz ettıkl .. rl mevki dolayııile gurur hlHe
der. En ıon ve en kolay Fran11z uıulü ile üç ayda tuvalet, 
tayyör ve beyaz takımları teferrüatıle mük mnıelen öfretlr 
ve devir sonunda fYlaarifçe müıaddak ıehadetname verilir. 
Mezun olan bir çok Hanımlar kendi hesaplarına mektep aç· 
mafa muvaffak olmutlardır. ikinci kura dersleri 12 Kanunu• 
ranlde baıl~yacaktır. Talebe Pazartesi, Salı, Çarıamba ve 
Perıembe gQnlerl öğleden sonra icra edilmektedir. Müdavim· 
ler paso ile ıidlp gelebilirler. Gedlkpata Bali paıa yokuıun
da Eılrcl Kemalettin sokağı Vahram Aıaduryan eczanesi 
fevkinde No. 1 Gedikpata Biçki ve Dikit Deraanesl müdilrü 

Madam Noeml Aaaduryan _ı ____ llııılİ 
Doktör CemilPş. 

Maçka Vehbi 8. apartımanı Tel. 8.0. 3254 

TAKIN 

·YARIN 3 Kanunusani 

Viyana Tıp fakültesi profesörü 
ve en büyük cilt mütehassıslarından 
doktor Kari Stejskal'in cazip güzel
lik reçetesi: Profesör doktor Stejskal 
beyan ediyor : 

< Cilt için en mükemmel unsur 
olan Tokalon kremi, cildiniz bihak
kın bcsliyecektir. 

Tokalon kreminin mürekkebatında 
bulunan kabili mas taze kaymak, zey
tinyağı ve sübye halinde nebatat 
Jıulisalan heman cilt tarafından mas 
ve hüceyrat ile canlı ensaca ifrağ edi
lir.» ..... ................ ~ 

ALE AR ZADE VAPUllLAHf 
Millet vapuru 
K. ~nt Pazar 

üul aktam e.at 18 de Sirkec· 
rıhtımından harek ... le (Ze~I 
dak, lnenolu, Ayancık, Sun 
-. Ordu, Giresen, Trabzon, 
Sürmene Rille, Mapan! ve 
Hopa) ya azimet •e a't'iette 
ayniiakele !erle (V akfıı..1>1r, 

Görele •e Üaye) iık..'.elert.e 
ufrıyaraktır, 

Miracaat -naili: lıta•
bul Meymenet h 'lnı altıntlalı:i 
ya:nlıane. Telefen: lıtanbw 

1154 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt, frcnti, Jileieotuklutu ve a~mi 
ıktidar mua}ene elcktirik tedavıhanesı 
Karaköy Börekçi fırını sır;ı.sında No 34. 

- il& 
Feyzi Ahmet 
Cilt, S.ç ve zillrevlye 

haııt.alıllar teda •ihaaeel 
Cumadan maatla her gün 

eaat 10 clAn 6 ya kadar haıta 
kabul edilir. 
Adr .. Ankara Caddeli N.43 

Telefon ıstanbul 3m 

Dr. H O R H O R U H 1 
Cilt- Ztlhre•i be•llye teda

vihaueai ·Beyoğlu Tokathyan 

yaumda Mektep sokak 35 • ••· 
herıiin akta•• kadar. 

Doktor 

Hafız Cemal 
C maeın mHdlı gün

lerde öjleden sonrı saı 
(2-4)de kadar İstanbulda 
Diva11yolundı ( 1 18) No. 
kabineair.de hıs alırını 
kebul eder. 

T eiefon İstanbul: 2398 

Cüze! ıanatlar akademisinin 
müsameresi 

Sömestr tatllı 

mnnasebetile akademi ta
lebeıl tarafından bir müsa
mere verilecektir. 

Mnıamere G. S. birliğinde 
muallimlerle talebe ailelerine 
't'erllecektlr • Mnıamere bu 
ayın ıeklzindedir. 

Yeni neıriııat: 

• o @ o o 

o 

o 

Bir kadın söylüyor 
@> Genç muharrirlerimizden 
~ Yaıar Nabi beyin BiR KADIN 
• SÔYLÜY OR lılmll romanı Mu· 
~ allim Ahmet Halıt lı:ltaphaneıl tt tarafından neıredl1mlttlr. Bir 

Yeni sene başı münasebetile 

COLUMBİA 
F ABRIKASININ ıo

.,

0 
genç kız ruhunu bütii.'ı çıplak· 
lıfıy1a teırlh eden bu küçük 
fakat güı:el et.r bütün ka· 
dınlan alakadar edecektir. 

• 
® Piyasaya çıkardığı yeni pilaklan 

Umum Columbia bayilerinde arayınız 

M kb 1 E H 18574 @ a u e nver anımın numaralı 
@ 

• Sevdalı Gözlere i 
:Şu kızı bana vermİorları 
! GUZİDE HANIMIN n~!5!r~lı ~ ' ~ ; Şira.zlı-Gül ezerler ~ 
t UL VIYE HANIMIN .~=~" t 
~Aman yar-Neva gazel~ 
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Sabırsızlıkla bekle-
diginiz müaamere'; 

fevkalade 
Şehzade baflJ1da 

Millet tiyatrosunda 
S kia•11usanl 931 Pazartesi 

aün• aktamı 

Dırült.lim heyetfte Art!st 
Fıhri Beyin ve ustıdei tehir 

Şımram Hanımın 
müftehıren ittirıklerile 

Yaban Gülleri 
Talı:lıtll 't'udvıl 

3 peri• 

s ', ar Naşit Bey 

Çelik tabiye 
Facıa 

1 perde 

Saz, teıanal, düeto, Çın baleti, monuloı ve ıalre .•• 
Proırram pek bilyülı:aür. Tafsilat el i i.nlarındadır. 

--ıczıı· 

OPERATvR DOKTOR 

HAliL SEZAİ 
BASUR MEMELERl 

ve cerrahi hastalıkları mutelussısı 
Divan) olu Dr. Emin paşa sokak No.20 

Bali.da lıml ve adresi 
yazılı olan zatın lf' Ası açılıp 

tasfiyenin adi ıekilde yapıl· 

ma11na karar verllmlt oldu. 
ğuadan, 

1 MüO!&ten alacağı 

olan 't'eya mallarında fatih· 
kakı 1ddia11nda bulunanlar ı 

alacak ve !ddla!anoı ltbu 

ilandan bir ay ıç;nde eyyamı 
reıoıiye müoteına o;mak üzere 
her ıün ••at (13 den 16) ka· 
dar, Sultanahmette adliye bl· 
nasında lcr11yı vazife eden 
Birinci iflas dairesine gelerek 
kaydettirmeleri ve ıenet, def• 
ter gibi delilleri her ne ise 
bunları asıllarına 't'eya tasdikli 
suretlerlnl vermeleri, 

2 - Mürl•e borçlu olanlat 
yukarıda ııöıteai en müddet 
içinde borçları m kda ını yaz• 
clırmaları •e hilafında hare
ketin ce:ta kanunu mucibince 
takıbat ve meı'ullyetl mucip 
olacafınl bl!melerl, 

3 - Müflisin mallarını ve 
nakıt tahvilatı ve buna mü
masil hıymetli evrakıni her ne 
ıuretle olursa o· sun ellerinde 
bulunduranlar ister wabıa iller 
b lkıan• ve r müesaeıe olsun, 
bunluın üzerindeki h kları 
mafuz olmak ıeratile o malları 
ayni müddet içinde daireye ver
meleri, 't'ermezlerse c.:zai tak!· 

A1••------••-::m:m1mmı1111ıı::mm:ı:a ______ , bat 't'e meı'uliyete uğrayacak· 

• 

Fabrika ve çiftlik sahibleri Arteziyen 
ve Burgu kuyuları 

fnıaat 't'e Makine mühendis, Mimar ve kalfarın 
nazarı dikkatine : 

1 - Falırlka ve çlftllklerlnlzln Su ihtiyacını temin için 
fenni [Artazlyen) ve [Burgu] ıuyu kuyularından istifade 
edtnlz. 

2 - Bukerre küıat ettiğimiz fabrikamızda [lnıaat, fenni 
malı.ine] ve sair bilcümle [Reslmclllk) lılerl de ehven flatla 
imal edilmektedir, 

Ka11mpa1a Bahriye divanhane meydanı yeni cadde 
NO. 15 Telefon 8.0. 2214 

Artezlyen mütaha11•11 ı Şükrü 
w 

!arının, mazeret bu '.unmadık· 
ça rüchen hak arındıın mahrum 
kalacaklarının bıI.nm •ıl, 

- 11 Kenunuranl 1931 
Pazar ıünü ıat t 13 de yukt.eı· 
da yazılı olan lf as dairesinde 
alacaklıarın ilk lçlimaında ha
zır bulunmaları ve müfliıin 

müıterek borçiula r yle kefille• 
rhıin ve borcu tekefiül eden 
ıalr klmıelerin iç imada bu· 
lunmafa hakları o.duğu l!An 
olunur. 
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