
Fikrin, Kalemin hürriyetini tesllm 
SENE:2 

Mukayese ediniz!.. /zmit Va
lisi Eşref Bey Aptülhamidin 
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Oı-oç gazi ahfadından Btlf· 
muharririmiz Arif Oruç ite 
Yıldırım Beyazıdın BQfku~ 
mandanı Temurtaş P'lf"llın 

ailesine mensuptur. 
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J işi MUGALATAYA BOGMAK İSTEYENLERE ACIYORUZ! •. 
Dün lzmitteki muhake

heyecanlı oldu • 
memız 

Avukatımız İzmit hakimlerini de 
şahit olarak davaya dahil etti 
İzmit, 3 (Yarın) - Dün 

ıaat onda İzmitte yine hü· 
yük mektep salonunda muha· 
kemeya baılaııdı. Ha'k izdi· 
hamdan okadar bunalm ıttı ki 
a vukatlı.r mevkilerine geçebfl. 
mek için yol bulamadılar, 
Bir ara Etem Ruhi Bey 
yerine geçerken ıiın:an kar· 
nandan aıkı,tı, bağırdı, fakat 
poi lı efendiler derakap 7olu 
aç tı ar. 

Arif Oruç Ye Süleyman 
Tevfik Beyler ve avukatlar 
7erlerine gc~ : p oturdular Ye 
hakim Beyler de vaziyetlerini 
aldılar. Reis Beyin emrlle 
Maarif Emlnliğinden gelen 
tahrirat okundu. Tahrirat 
mualrlm Ldtflye Ye Remziye 
hanımların kendi arzularlle 
tebd;I edildiklerini ve onlara 
ialr bir rapor o.ı ... adı~ı'lı nr . 

Ar ı t Oruç Beyin muh;,. .. _ 
mesini dinleyenlerden 

bir grup 

tık idi. Vekilimiz Etem Ruhi 
Bey evveli bu tahrirata itiraz 
etti. 

Rela beyfendl! Siz müfettıı 

Şemseddin beyin umnmi ra· 
porunu soracakdınız ve bunu 
Vekaleti aldesinden lstlyecek· 
diniz. Bütün acı hakikatler 
bu_·adadır. Müıarlinileyh üç 
gün burada gizlice tahkikatını 
yapmıı ve her hakikati yazmıı 
idi. Bu rapordan sonradır ki 
İzmit Maarif müdürü Bey 
bile değlttl ve bazı muallim 
hanımlar değlıtlrildı. Bizim 
beratı masumiyetimiz bu ra• 
pordur. 

ıq ııszım bu delili kanu· 
nim izi ıurada müıteki ma• 
suında oturan Maarif müdlri 
Beyden ye7a onun mümeulli 
oldufu Maarif Emini Beyden 
ıormuııunuz. Fetv• ıoruluıa 

göre verilir. Mahkeme Lıltfl:re 
ve Remziye hanımların tebdil
leri lf! b~binl ıormurtur. Halbu
ki biz müfettıı Şemseddin 
Beyin raporunu lltedlk. Bu 
raporu mutlaka mahkemel 
adalet bir defa okuıun! 

Müddeıumumi muavini Beyin 
müdıhalesi 

- Efendim, çok eöylemek 
merakında görlinen vekil Bey 
zanneder1em mahkemenin 
bıtaraflığından ıüphe izhar 
ediyor. Bu cevap kifldir iddi· 
aları ıablt olinamıı demektir. 

Etem Ruhi B. 
-Efendlm,muhterem müd· 

Arif Oruq ve Süleyman Tevfik Beyler mahkeme huzurunda . - ~ 
Ey fazilet sen neredesin! .. 

~ lzmit davasının istikıımetini Valinin namusu 
• 

içirl pafayra ile değiştirmek istiyenlere acıyoruz. 
Vali Beyin auukatları; Fethi Beyin, o büyük adamın 

i•mini afzını•a almayınız. Kirli çamaıırlarınız henüz 
kurumamııtır. Hakikatleri tp/ırif etmek için bütün meu
cucliyetiniı:le ufra,ıyor•unuıı. Bunu inkar etmiyoruz. Fakat 
•İze tekrar · b11fır1J1oruz. J.tedifiniz kadar çalııınız. O 
•izin ve milletin malıimu lılan iffete, namu•a taarruz 
mı:ıratını yuuala lıem · ele Yali Beyin çuvalına i•tediliniz 
ıekilcle •okamaz•ınız. Alemi lr6r, kainatı eer••m zannet
meyiniz. lıımitteki. Jaua ild ~iitün. ılil:ıya. e~/ı~rr amami· 1 yed müuacehuittcle giilü'IÇ bır vazıyete gırdınız. 1 

del umumi· Beyin ıulza"· ı Ye hayattan yorgun lnıanlarız. 
)arını taıhlh etmelerini rica Muztar kalmadıkça ıöylemek 
ederim. Çok ıörlemek mera_· heve.inde deıtlllz. Fakat eğer 
ki gençlerde. olur. Biz ihtiyar muhterem mliddelumuml B. 

B •• •• k Ga • d •• 1 Mübeccel gençliği şiddetle takdir ediyoruz. 

uy~ zı ~~-gece Menemendekiirticaha-
ursaya gı 1 

. keti mezara gömüldü 
Borsada pek az kalacak olan Gazı r~bk..ır, 2 . namı. ıkı yaıın· 

dog"' ruca Ankaraya gı· decek (A.A.) ....: BusOn dakl yavrutu Ve-
l&&t 14 te Türk dal Kubll 'ın ha· 
ocafında lnkı· zır bulunmuı ol· 
lap ıehldl Ku· ma11 umumi he· 
blliy'ln taziz ve yecıinı teıdit et· 
ihyayı namı için mittir. 
ocakhlann mu• Vedide Ku-
alllmlerln "'.eza· biliy hanım, bü 
bitlerin ittir&· tün hatiplerden 
kile bliyük bir .•onra ve hazu· 
ihtifal yapılmıı, runun göz Y•f· 
müteaddit ha• !arı aresında 
tipler Türk in· kralye çıkmıı 
kılibına karıı ve herkeıl ağla· 
uzanan çirkin •ıın l;'Jr 1eıle : 
irticaı takbih "ıCub'liy gitti, 
eder nutuklar lcabedene ben· 
Irat etmiıler- de yavrum da 
dır. .. fçok · mukaddes 

fhtlfalde ha•' nkılip ve Cüm-
:nr bulunan bini ~ hurlyet uğurun· 
mütecaviz mü· Tevkif edilen_. hoo.ııır•oah da almeğe ha-
nevver yalnız bir Gl'Up zınz " demlı ve 
inkılap için ya· '? binlerce gencin 

Dün gece Bursaya giden Gezinin eski bir seyahat hatırası 

Kaya Be7 Ye Fahıeddin Pap kfnda netice! tetklkatd ';{" 

Büyük mefkure belki 
zindanlarda çürüyebilir 
Fakat aziz Türk milletinin, gençliği
nin kalbinde ebediyen yaşıyacakhr 
müdafaamızın lnkltafından 
ııkılıyorlaraa emir buyurunuz 
çekileyim ve davanın deva· 
mına da lüzum yoktur, bük· 
mü alinizi hemen Yeriniz. 

Müekkıllerlm zaten zindan 
hayatı yaııyorlar. Daha ezl· 
lebllindlğl kadar ezllıtn. Fıı kat 
zannedersem burada mevzuu 
bahıolan Türk cümhurlyetl· 
nln ıerefl adlisidir. Bliyiik 
tarih adamı İsmet Paı~ nın 
daha geçen glin Millet Mec· 
illinde bütlin dünyaya ve 
Tiirk milletine hllkdmetlnln 
Hlirrlyete Ye adalete merbu
tlyetlni tece&aüm ettiren nu· 
tuklarından ilham alalun. 

Şerefi hlikilmet Ye adaleti 
di)fünerek eıbabı ıilbutıyemizl 

inkiıaf ettirelim. 

Vasfi Ratit Beyin hlioumul 
Vali Beyin Yeklileri avukat 

V aefl Raııt Bey 7erlnden fır· 
)ayarak pür heyecan (efendim, 
refiki muhteremim de bilirler 
ki bu gibi doıyalar mercii 
aldlnden aurulmadan Ye onun 
izni alınmadan buraya gele
mez. Madem ki bu dosyaya 
meraklıdırlar Yaeıtal netrl ef· 
kin oldukları A· ı Fethi Bey 
vaeıtaıile mecllı küralislinden 
tetkik ettlralnler 1) 

Etem Ruhi - Relı Bey, 

Alı Fethi beyin lımlle, mecllll 
milletle bizim Ye mlinaıebe
timlz var. Bu dava ne lı-~ 
paıanın nede Ali FetW 
beyin davasıdır. Bu diYa va!ı 
Eıref beyin 1&hsına aft lıf.f 
davadır. Çok reca edı1oruSıl 
büyük adamların isimleriyle, 
polotlka propogandaeiyle _.,. 
kemelerimlzln hevaıını katı .. 
tırmayalım. Tekrar edlyOe 
rum kanunun buJuduıı'll 
aımayalım ! 

Vasfi Raşit B&J 

Tekrar heyecanla hracla 
mlidafaa edilen dava Me-

- Menemen hAdisesi i9ln ne fikirdesin .•• 

Diln 1abah lzmtr'den &Y· ı len Dahdl7e yekJlf ve Fahred· 
4'et eden Dahlll7e vekili Şiikril din Pap irtica Ucll1&tı hah· 

dofruca 1ara1a gitmlılerdlr. 1etml1ler ye Cad H. n~z 1~ e 
Cazı H. t'raf.\1Gn kabul edl· (DeH• S İlllli ı.Ail_. 

pmağa yemin etmlılerdlr. hı· [;~oluamlmi ve yükıek heyecan· 
tıfalde, aziz inkılap ıebidl Ku· f lan karp11nda bü71ik tezahllratla 
blliJ'ID reflkaıı Vetl••. ,..., fDtiooını 3 ünaıi eo/Uf•a•) 

- Bırak Allahını seversen._ ejlzımı mı 
ıen de benimi-
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Dün sabah 
ehrım·ze e· 

lfp G zf H. 
lerine arrı a-
lı'.ima t ede 

' Dahiliye ek· · 
ak am tre-
n le A ka· 
raya re et 
etm stfr. 

Ş.ıkru Kaya 
bey lrt.ca me· 
selesi hakl .. ın
da tahk k lt.a 

bulunmak üzere 
izmire g decek 
de~ildir. 

f' ahreddin P~ ---==----
Şrı rü Kaya 

beyle avdet Şükrü Kaya Bey 

eden Fahreddin P şa da dün 
ak~ m tren yle Ankaraya h · 
reket etmf~Ur. Fahriddin pa§a 
on gün adar Ank ar ad k • 
laca ve bundan sonra tekrar 
a\ det C.ecektiı:. 

F hreddin P ıa Ankar 'da 
Umu.m Erkanfh rbiye reisi Fevz' 
Paıa Hazret erile görüıecek 

ve ' an edilen idareiörfiye 
hak.hında icap eden talimatı 
alac ktır. 

Ticare • 
ongresı 

Ticaret borsası umumi ka· 
Ubı NizametUn Ali Bey yakı· 
da Ankarada toplanacak olan 
Tıcarctkongreııine takd m edfl
n:ek üı:ere bir rapor hazırla· 
mıa~ır. Bu raporda z r i po-
let k m z ve tf care borıala· 

rı g i l f mü im bis '\i rdır. 

Koka· n h.açakçı ığı 
Son günl rde o in, mor· 

fin~ afyon ve esrar kaçakçılığı 
çoğa1mı tır. 

Sıhb U umumiyeye pek 
muzır o n bu m dde erin hal· 
kı zehlrlem kte o duğu bükü. 
metin naxan dtkka t nl celb
etmff e bu maddeleri kulla· 
nanl ' s tanl r hakkında 

ıtddetll t kibatta bu1unulma11 
tak rrfir etmiştir. 

Bütün eczacılar ve doktor· 
lar tesadüf edecekleri kokain 
ve morfi hastalarını derh l 
zabıtaya ihbar edeceklerdir. 

Bu muzır maddeleri kulla
nanlardan yakalanacak olan
lar berayl ıdab 6 şar ay has· 
tahanelerde hapsedılecekler· 

dir. Kokain, morfin, esrar ve 
afyon ıatanlardan yakalanan· 
lar da derhal mahkemeye veri· 
lecek ve ceza kanunu mu
cibince ağırcezalarla mahküm 
edileceklerdir. 

Modası geçmiş evrak 
Yeni harflerin tatbikına 

baı1 ndıktan ıonra muhtelif 
dairelerde bfr çok et ·i yazılı 
matbu defter ve evrak gayri 
müstamel bir halde birikmiı 
kaim~. 

Bunların Defterdarlıkta te· 
ıekkül edecek komisyon ta· 
rafından ı blma ı kararlafb· 
nlmı~tır. 

... 0041 

Kotemda cümhur reiei 
Guatemala, 3 ( A. A } -

Sıhht €ebeplerden dolayı Ha· 
vana i!decek olan ceneral 
Chacon cfiınhur reisliğinden 
hUfa t'lmfıtlr. Muvakkat hü
kı'.imef reisliğini denıhte eden 
ceneral Orellava, Milli mecliı 
l# rafından Ç11rıanıba günü 
intihap edflmlı olan M. Jose 
Marin Rcynandra.dc'ı lklld r 
i1evkUııe getlımi.U 

1 

VZI 

H lalfahmer tarafından 

fe.I ir ta ebe} e yemek tevziine 
dev m edı mcktetir. Fakir ta• 
1 he er çoğaldığından '\ie_ bir 
çok ye lerde yemek p~ş"recek 

m h 1 er bulunmadığından 

ı talebelere yemek veril
memektedir. H'liı.liahmer ce
miyet bu no tayı nazarı dık
kale nlmı§ ve daha bir kısım 
mnhaUerde yemekhaneler çıl· 

m ına, bJ A rnum fal fr tale· 
beye mıcak yemek ta vziine 
karar vermiıtfr. 

Yemekhaneler yakında 

açıl cak ve talebeye yemek 
tevziine baıl n c ktır. 

iare to: 
Yeni bir nahiye 
K regümrükte l:ir nahiye 

teıkH edilm;ştir. Son y pılan 

tetkıkiera göre Kara güm rüğüı 
büyüklüğü nazarı dikkata alın· 
m2ı ve bu semtin bir neh'ye 
ile idare edilemiyeccğl an'a
plm tır. Vilayet makamı Ka
re gümrükte yeni bir nahiye 
teşkili için Dahiliye veka eti
ne mure.caetta bulunmu tur· 

Vekalet, nahiyenin te~ki· 

line muvafakat edene mezkur 
mahalde yeni bir nahiye daha 
te kil edilecektlr. 

Ziraat kongresine 
gidiyorlar 

Vilayet Ziraat Müdürü ile 
diğer bir Z raat mütahaımsı 

dün gece Anharnya hareket 
etmf~lerdlr. Sebebi seyahat 
bazı meseleler hakkında veka
letle temasta bulunmaktır. 

fütısadi h ~erlPr: 
Atıl şirketler 

Geçenlerde lktısat Veka
leti faaliyette bulunmfyan ffr
ketierln Ucaret müdüriyeti 
t rafın<! n tesbftinl emretmiı· 
ur. İstanbul ucarat mudürı
yetı 42 ıtrketin hiç bir tı 

görrued'~ol te bit ederek ve
kalete bi!d'rmfıtlr. 

Kooperatifler açılacak 
Vilayetln, oehrimize mül

hak bfr çok kaza'larda zirai 
kooperatifler le kiline qaıla

dığını ve Kartal1a Bakırköy 

de iki kooperatifler teıkiii 

iç.in Ziraat Bankasına müra
cnal etmf~tlr. Yeni koopera
tifler Beykoz, Sili rl ve Ça· 
talca'da teıkil edi!ecektir. 

.. Q .. 

Sı~hi~ede : 
Gırip salgını yokmuş! 

Memlekette salgın halinde 
bulunan Grlp hakkınd alınan 
tedbirleri öğrenmek üzere 
Sıhhiye müdiriyetfne müra
caat ettik. Müdür Bey aalgın 

halinde biç bir hastalı~n ol· 
madığını, bunun için de hiç 
bir munzam tedbir almağa 
ihtiyaç blssetmedlk]erfnl söy
lemlıtir. Halbuki hergün ya
pılan tikayetlerle vakıat bu
nu aksini llpat etmektedir. 

TAKIN 

\ Maarift 
Müfettişlik imtihanı 

ilk mektep muallimlerinin 
i tcdrl t müfettlflik imli· 
hanı evrr.kının tetkikatı bit
mf:.:tlr. İmtihanda muvaffak 
olanlara yakında tebligat Ja· 
pılacaktır. Müfettiş olacak mu· 
allim r Anadolu'y sevk ve 
tevzi ed' eceklerdlr. 

Ekalliyet mekteplerinde 
Bazı ecnebi ve ek:ılllyet 

me teplerinde mua limlerin 
ders sa t'annın lüzumundan 
fazla azaltılması Vekal te bazı 
zevatın ıl ·yet crinJ muc p 
olmuftur. 

Bu zevat f kayetlerfnde 
d'yorlarki: Bir munllimin bir 
mekteple ho.ftada dört bC§ 
Lat gibi pek az bir ders okut

m ıı nyni muall mi d ğer 
mekteplerde de ders alm ğa 
mecbur etmelcte imif • 

Bu yüzden de bu m all m 
lacağı parad n mtfka bir 

oey düfünemiyecek bir hale 
geld ğinden asıl varılmak 
istenen hedeften çok uz k 
k lınıyormu~. 

V k • ıet bu §ikayctferf Da• 
zan ft hare alarak lazım ge!cn 
tedabiri ittıhaz edecektir. 

Avrupaya gidecek tale-
benin harcerahlan 
Muht lif vekaletler tara

f ınden Avrupaya gönderilmek 
uzere seçil~k lise mezunları 

peyderpey Mnar;f emanetine 
müracaat ederek harcfrahla-
nı a.'mıilitedırlar. Maarif 
mancU mezkur taleheierin 

mümkün oldu "u kadar toplu 
olarak gitmelerini temine çalıı
mal.tndır. Hareket bir kaç 
gün nradır. 

•)trr()ınlt• 

İnlıisarlarda: 
Müskirat amilleri 

idare heyeti 
Dün öğleden sonra müı· 

kırat amilleri eıkl poıtahancd€ 
toplanarak bir içtima aktet· 
mfıler ve yeni heyeti idare 
intihabı yapmıılardtr. intihap 
reyi hafi ile yap.lmııtır. Rey
ler bugün tasnif edilecek ve 
kazananlara tebligat yapı~a· 
caktır. 

1 ••• ""-

liman da: 
Liman şirketi 

Liman pykeU 930 ıenesl 
liman faaliyeti hakkında bir 
fstatlatlk hazırlamaktadır. Bu 
istatistikte bir sene zarfında 
limana giren, çıkan vapurlarl 
ale~umum bir aeneiık liman 
faaliyet gösterilecektir. ltta· 
UsUk pek yakında ikmal edi· 
lecek ve iktııat Vekaletine 
gönderilecektir. Bu hususta 
huıusi ıurette aldı~ımız ceza· 
lara göre, tanzim edilmekte 
olan btatiıttk gözlerini kızar
to.cak derecededir. 930 senesi 
Uman fa lf yeti ile 925 • 926 
teneleri liman faaliyetinin hıç 
bir zaman kıyas edJlemlye
ceil söylenmektedir. 

~---------·-..---------~ Vefat etmiş 
W aıhlngton, 2 (A. A.) 

Amerikan eıbak Parlll ,;efirl 

M. Hugh \'/ alleca vefat et
mfstir. 

• 
ergı orç arı 

• 

ra ararlanm O f t rdarhk 
er cek 

Beledlye hududu dahilin• 
deki MalJy ıubelerl tarafın· 
dan vergi borçlarını taksiti 
zarf nda veremiyen mükellef
ler için fcra karan yeni aza· 
1 rın teşkilinden evvel lstan· 
bul Defterdarlığının riyaseti 
altında buluııan Tahsilat ko· 
müsyonu tahsil ederdi. 

Yeni kazalar teıekkül et· 
tikten Eonra, bu kararların 
o kazalard te kili icap eden 

omisyonlar tarafından mı yo
ksa gen D fterdarın riyaseti 
altınd ki komü yon tarafından 
nı ittihaz o'unncağ mevzuu bahı· 
olmu ve defterdarlıktan ala
kadarlara yapılan tebl ğatta 
t' n bire kadar zikrolunan 
ar rla.r n Defterdann riyaseti 
Itınd kJ komisyon tarafından 

ttih z olunacaiı tebliğ edil· 
m·ıtfr. 

• ->tıo it•. 

Cezayi nakdiler 
B Iediycce tahsili takarrür 

eden n kti cezalar hakkında 
D1ıhll'ye VekA eti vilayete bir 
emir göndermf ıtfr. Eu cm rde 
c~zayi nakti eri ermiyenler 

akkmd yapılacak muamele 
tasr'b edilmektedir. Cezaları 

' ermek idemfyenler hakkında 
}alnız müddei umumilik takı· 
batta bu unacaktır. 

efediyenin 931 bütçesi 
Belediye 931 bütçesini Şu

bata kadar hazırlayacaktır. 
Şubeler bütçelerini merkeze 
göndermfflerdir. 

Yeni köprüler 
Şehrim 'zde ıfmdiye kadar 

Belediye tarafından beş beton 
köprü in§a ed.ilmlıtlr. Köprü
ler ıunlardır: Kurbağh, Bas
mahane, Büyükdere, Küçüksu, 
Anadoluhiaarıdır. Beıinci be· 
ton olarak lnıa edilen Ana· 
doluhfıarı köprüsünün yakında 
resmi ~ ü~dı yapılacaktır. 

Vilayette Si!ahtarağa köp· 
rü :ile Kağıthanedeki Sünnet 
l~öprürünü beton olarak lnta 
eltirecel:: tir. 

Şehrin haritası 
Belediye namına bir ıirket 

tarafından vapılmakta olan 
şehir haritasının Rumeli k11mı 
bilmiş, Anadolu tarafı da ik
m l edilmek üzeredir. 

Bu kısım da biter bitmez 
haritanın tab'ına batlanacaktır. 
Harftalann tab'ı için belediye 
bütçesine t hsisat konmuıtur. 

Sair haritalar da Pafta ha· 
Iınde ve yeni harflerle tah edl· 
mcğe ba~Jan caktır. 

••sı()ııı4•• • 

Spor kongresi 
Ankara 3 ( A.A. ) - Spor 

kongreıt bu gün öğleden ev~el 
ve ıonra y ptığı iki umumi 
fçt!mada raporları ve Evef 
Beyin olemplyat ıeyaaatına ait 
notlarını dinlemlt ve encümen· 
lerde raporlar üzerindeki tet· 
klkabna dev m etmfıtlr. Kon
gere nizamnamenin en pratik 
şekilde tadili hakkındaki nok
tai nazarı kabul eylemlıUr. K
ongre yarın saat onda tekrar 
toplanacaktır. 

av 
Baı tarafı 1 inci aahif ecle) 

Etem Ruhi, ve Arif Oruç Bey 
k lkdılar. 

Etem Ruhi - Reis 
Bey! Vekil Beyi sadede 
davt t ediniz. Tekrar 
ediyorum Arif Oruç 
Bey ne Arapdır ne de 
tekke şeyhi v ya 
onun oğludur. 

Bu bulaşıklığı kail
lerinde arayınız. 

Arif Oruc B. ba-
ğırdı! 

~ 

Bu ara hey cana gelen 
Arif Oruç Bey yerine/en kalk
tı ve Vasfi Raşit Beye do ru 
( Rurası palavra yeri değil 
avukat b 0 y, ağzımı actırma!) • dye bağırdı. Müade'rımumi 
Bey mahkemenin sükiı:ıeti 
ihlal edilmemesini ihtar etti 
ve makamı riyaset, Vasfı 
Raşit Beye hitaben: 

(Beyefendi burada 
bir daha {enemen 
ve saire lafı etmeyi
niz. Burada adi ha
karet davası rüyet 
olunuyor. Y aln!z o
nu söyleyiniz.) 

Dedi ve fakat bu ihtar 
biraz c!ddice oldu ve hüsnü 
tes·r yapb. 

Vasfı Raslt Bey - Re1s 
Beyefendi, e.fkarıumumi} yenin 
de hükmünü kazanmak eme
lindeyim. 

Etem Ruhi B~y - ffkar: 
umumlyyc hükmü:ıü çokdan 
ermfıtir, or :arda pek dola§· 

mayınız. 

N hayct burado m-naka a 
ke Udi. Fakat veki'im'z Etem 
Ruhi Bey makamı riya&etin 
istizahı üzerine yeni bir 
"Vetü,. sözü ortaya attı. 

Etem Ruhi Beyin son teklifi 
ve delaill Hu.fi ce/şe to!ebi 

Makamı siyaset "Başka de
liliniz varmıdırn ıuva1ine karıı 
"Evet badiae ile alakadar 
§uhut listem hazırdır ve imzası 
bizce malum diwer ma inede 
yazı'mı§ bir mektup ibraz 
ediyorum ki bu mektup da 
her hangi bir zabit beyin 
hanesinden Vali beylı> elbl
se'eri adliyeye gönderildiği 
yazılıdır. Bu cihetle işbu 
davada heyeti a 1iyentz ve 
müddeiumumi bey de fahidi 
ad il me\ kfcdindir.,, 
Mahk~me reiıf - Bu mese

leyi müddeiumumilikten sora
bilirsiniz. Biz.im malumatımız 
da herkesin bildiği kadardır. 
Buna ne lüzum w-ar! 

Etem Ruhi - Muhterem 
reis hey! Adli vic.dam01zın te· 
hadetl bunu Amfrdlr. E~asen 
artık bu hutu!la hakkı kaza· 
nız yoktır. Ceza mahkemeleri 
usulür.ün betincl maddesi mu
cibince hukümden memnu· 
ıınız. 

Bu merele üzerine Vasfi 
Ra§lt Beyle müddefumumi 
Bey ne diyor. Vali Beyin avu
katlan mütemadiyen Etem 
Ruhi Beye hücum ettiler ve 
mumalleyhte mütemadiyen 
hepsine gür seıle cevaplar 
veriyordu. Ve nihayet dedi ki. 

Ey fazilet sen kuru 
bir söz imişsin 

-Etem Rahi Bey devamla: 
Muhterem reJı bey! l~te 

ılze bir takım kumandan ve 
zabit beylerin ve keza Yavuz 
zırhlıs.ndan askerin ve keza 
ahaliden ve mualliml,..rden bir 
çok ıuhut Uıted veriyorum. 
Fakat bunlar arasında zatl-
alilerlnfz de ıahit mevkUn· 
deıJnfz. Rica ediyorum bu 

gecesi! 
Fantazi 

Afişlerinin henüz mürek
kebi kurumadı. Tasarruf haf. 
tasından yent çıktık. Mevzun 
ve nisbetli vücutlarını ö ten 
p halı ve zarif Avrupa ve 
Amerika kürklerlle bize kon
feranıılar veren hanım efendi· 
ler, tıpkı tasarruf haftasını 
tebcil eder g hl yeni seneyi 
tes'it ettiler. 

Yeril mallar haftasında 
muvafık gazatelerln fantazl 
mütaleanna mukabil, köşemiz· 
den efkarı umumiyeye arzet .. 
ğimiz mütalealara eminim ki 
ialıhfafla dudak bükmüş, gül
müılerdi. Bir f antaz den ileri 
geçmiyen bu muvakkat ve 
tesirsJz çareler yerine devamlı 
ve esaslı tedbirler hnması 

üzumunu mudafaa eltfğimlz 
vakitte hiç şüphesiz mu ha 1ef et 
yap yor d "ye bermutat birer 
omuz sJlkerek acı acı içlerini 
çekmi~lerdi. 

* Yılbaşı gecesi bize hakl
k tle, hayalin, sözle fiilin, 
fantazi ile hakiki mefkureci· 
1 ğin muk yeseıinl y pmak 
fırsatını verdi. 

Sof r la rında İtalya çiç~k· 
1 1, kadehlerinde Avrup fç· 
k si dolu bulunan konfranaçı-
arın bazısının masalannda 

hatta A vrupah kadınlnr göze 
çarpıyordu. 

Kendi zevkimizle, natıkalan• 
mız rasındaki mesafenin ha· 
kikat Ö."lünde bu kadar birihl· 
r"nden uzak olduğunu bilml· 
}orduk. 

İI<tısadi buhrandan flki· 
etçi olduğumuz b.r sırada 
ze ızt rap!arımza çare gös

e ecek zannettiğimiz insani r, 
f'n ucuz v en kolay olduAu 

n l:cl bol konferanslar ver
"ı'erdi. 
Lafın karın doyurmadığ· 

ve mühim dertlerin, büyük 
ve cidd! tedbirleri l6tilzam 
ettiğini bir zaman ortalığı 
soz1e düzeltmek fsUyenlerln, 
ağızlanndan çıkan sözlere 
bile adık oiam maları çok 
hkr nlı bir manzaradır. .. 

Ya biz muhalifler, kana. 
at'ardakl ciddiyet ve samimi· 
yeti göstermek fçfn işte bu yıl· 
b şını §Öyle tes'it ettik: 

Türk topraklarından kuT· 
vet ve vatan havasından ha· 
yat almıo kızıl renkli güller. 

Her biri b!r nimeti ilahi 
ve hediai hüsün olan yerli 
hemoirelerlıniz ve bJr cür'aun· 
d bin hayal gizli yeril içkil rle 
!D.bahı ettik. 

* 
Bu yılın millet ve memle-

ket hakkında mes'ut olmasını 
temenni vazifemizdir. 

Cevat Rif t 

hususta hakkı karar en ya
kın Ağırceza mahkemesi· 
nindlr. Kanunun ahkamına ri· 
ayette kusur etmiyelim, kılı 
kırk yaran mafevk temyiz 
mahkemesi bunu muti ka 
arar, dedi. 

Nihayet heyeti hakime mü· 
z kereye girdi. Tamam bir aat 
ıo ra karar okundu. 

Kararda evvela dava tah· 
kikat safhasında o'duğu için 
kefaletle tahliye talebinin red
dine, badehu heyeti hakime· 
nin kendi ıehadetlerinl red ile 
yalnız elbise meıeleı·nfn müd
deiumumilikten latilamına ve 
keza gösterilen f ahitlerfn İz· 
mitte olanların burada lı.lf· 
mama, 1stanbulda ve salrede 
olanların da bllne.be ile ıra. 

delerinin ahzlne dAfr mntteff
kan karar verildi. Gelecek cet. 
ı 1 muhak~mede 6 Ka.nunaanl 
salı gün(i • bahına bır kb. 
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Bir Belediye reisi 
tevkif edildi 

Venize .. os 
Zaleski Mü akatı 

Varşova, 3 (A.A) - Resmi 
bir teb iade deniliyor ki: "Pek 
ıam'mi bir surette cereyan 
etmit olan Ven·zelos-Zaleski 
mülakatı esnasında iki hüku
met adamı umumi vaziyeti 
gözden geçirerek bu husus· 
taki noktai nazarlarının mu• 

tabakatini memnuniyetle mü
§ahede etmiılerdir. Bundan 
maada mü akat onlara biri
birinden hiç ihti af ile ayrıl
mamtı bulunan Yunanist.ım ile 

, Lehistanın iktısat rahasmda 
daha §imdiden biribirine ıa
yanı dıkkat bir :surette ta· 
karrüp ettıklerinl görüp anla
mak imkan ve fırsatını bah· 
ıeylemiştir. Bu mukarenet 
geçende akdolunan Leh-Yunan 
muahedesinin inızasile teyit 

1 ve tasdik olunmuştur. Bu ıu~ 
~ retle iki memlekete eskisin
den daha vasi bir faaliyet 
zemini açılmaktadır. Fazla 
olank iki hükumet adamı sul
hün idameai mefkuresine 
merbutiyetlerinl teshil etmi§
lerdir, Nitekim onlar Lokarno 
ltilafı ve sulh muahedeleri 
izhar ve beyan etmekten geri 
kalnıamıılardır. M. Venize' oı 
ziyaretinin neticesi olarak be
raber pek ydında bir Leh 
Yunan hakemlik ve telifi
beyln muahedesinit\ akti ka
rar aluna alındlğını 'öylemiı-

~-
Venizelos Viyanada 

Var:ova, 3 (A.A.) - M. 
Venizelos dün ak{am Viyanayr 
muteveccıhen şehrimtzden 

mnfarakat etmiştir. 

Bir kabul! 
Sent·ago 'lchr~ 3 (AA) 

Sör Eric D unmond, Akavam 
cem·ye.ti ile Chili l üküme.ti 
a.rumdald roünat.ebatın hiraz 
DaZ.k hir sa basınca bulun
ma ına r ~men bura.da ha
l'arelli bir suretle karplan
-.m. 

Sör Dmmunanıond, bugün 

cO'mhur Reisi tarafından ka
bul edilec ktir. 

Sör Drummond, Akvam 
cem:yetindekt vazifesinden 
isli c. edeceğine daJ- o'an ha
beri kat'i surette tekzip et
mifllr. 

••• 

ihtilalcilerle müzakere 
W ~hington 2, (AA.) -Ha

lk panma ihtilalci:erine naüza· 
kere etmelüedi-. Her tarafta 
wlh ve sü! un büküm sürüyor. 
ihti' Alcilerin başında Dııamo·ic 
Arias namında bir hakinı bu
lu.nmaktachr. Hükumet •eisllıfı 

ıiyaset sa.rayma kttcpllnllllf ol
duiu ve sa ayın etraşında mü
ca.de 'el r vuku bulduğu rivayet 
ed'lm ktedlı-.. fht alin sebEbi 
lktısu•t bubaıand r. Fr1ansa ban
kası i kcnto fı.a. ı yüzde 2,5-
tan 2 ye j 

Bahri it'laf imza edildi 
Washington, 2 ( A.A.) -

M. Hoov.er, Lon.dr.a BahJi iti· 
IAfının mer·yet mevkiine ko
yan beyannameıl imza 
etmijUr. 

!Millet irticaı tel'in ediyor 
Gazi Hazretlerine gelen telgraflar 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

kürsiyl terketmiılerdir. İhtifal 
nıünaaebetile Balıkesir genç· 
liği, mual~imler ve zabitler in· 
kılabı ebediyen yaıatmak 
hakkındaki ahitlerlni maka· 
matı a'iyeye teigraflarla iblağ 
etnıiılerdir. 

İstanbul, 3 (A.A)- Mene· 
men ha.diıeıl münasebetile 
Reis'cümhur Hazretlerine ge
len teessür te1grafnameleıln 
neşrine devam ediyoruz: 

Re 's ·cümhur Gazi Jf uatafa 
Kemal J(azretlerine 

Az'z vatan ve mflletimfze, 
mukaddes genç cümhuriyeti· 
mize karsı ika edilen bu hiya
neti, Menemen suikastını bü
tün mevcudiyetimize tel'in e· 
deriz. Eaki devrin mülevveı ve 
bethal bekayasından olan bu 
tekkelilerle mürteci erin artık 
bu mübarek vatanda bir 
daha haf kaldıramıyaçak ıuret-
te t~czıye ve mahvedi1eceğin· 
den eminiz. Sefil irticaın cani· 
yane bir surette ~ehil ettiği 
Cümhuriyet kurhanı az z kub· 
'ay'in ıebadeti münasebetile 
kahTaman Türk ordusuna be
yanı taziyet eder ve derin te-
eHürlerimizi arzeyleriz. 

Türkistan Türk 
gençteri birliği 

Reisi.c:ümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlenine 

Eıerinbtn bekçisi büyük 
Türk vicdanıdır. Mefkure ve 
inkılaba tecavüz eden m-el'un
lara karşı pek f aziletkirane 
harekette vazifesini ifa eden 
az·z ıehit Kubiay Beyi E aziz 
ocaklıları ve bü.ün gençlik 
takdis ediyor. 

Durduı;ulan ıiyui faali· 
yetledn teınevvücatı arasına 

sıkı~au menfı ruhları aezemi· 
yecek kadar gaf.et gösteren· 
.ere bu gene n nil ruhu ne 
kadar Dinet etse azdlt'. Ocak
Tar en hassas teest:ürlerini ve 
her vakitkhıden z.yade mef' 
ur bir teyakkuzla yoftarmı21da 
yürüyeceklerini arzederiz efe
ndim hazretle.ri. 

ElAziz Türk ocağt Reisi Halil 

Reüicünahıır Gazi Mus· 
tala "emal Hazretlerine 

BilyUk eserin ·z olan mu· 
kaddeı Cümhuriyetimize fha· 
net ederek irticai htffekata 
teıebbüı edenleri nefretie tel'
in eder Ye büyük meflırbe 
ufrunde ,ehit eılu Kubiliy'ln 
az z ruhunu hmmetle talldts 

eyleıiz efendbn. 

Gemiik mu"' mmler birlt§I 
reisi Hüseyin Baştulj 

,M.übacc•l Rei..aicimthurumuz. 
Ulu Gazi Mustafa KeJJJal 

Hazretlerine 

Va anın klfil eaadet ve 

refahı olan aziz vücudunuzu 
y:ıldön -ınü mAnasebettle ~e 
takdis eder ve ebedlyı!n JDlll• 

neHar ve .. merbutunuz olan 
~ahıım vilayetim halkı ile dıe
dn hiirmet ve ı.-Jmi .. tazl· 
matla müteradif tehrtki.tılll• 
yuksek huzurunuza ~ra ve 
takdim eyle~iın e€endıaa. 

Reisicf.tmhvr Gazi Mastaltı 
Kemal Haz.retlerirN 

Darülfünun ve yüksek mek• 

1 

tepler gençl'ği Menemen ha· 
diıesi münasebeti'e duyduğu 
elim ve derin teessürü izbar 
etmek için bir miting tertip 
etti. Bu top'anhya 'ş'irak eden 
10 binlerce genç, Cümhuriyete 
ve eseriniz olan inkılaba sonu
na kadar sadık kalacakla ını, 
ıtarsı'maz bir im nla bir kere 
d ha azmettiler. Bu vesile ile 
'liürk gençliği hü:yük münc' ne 
ebedi hürmetlerini takdim 
edeı:. 

Yuksek tahsil gençli§i 

Reisicümhur Gazi Mustufa 
Kemal Hazretlerfoe 

Türk gençleri Kubl" y'in 
kesi en başını Türk cüm ı ıri
yet'nin temeline ilave edilen 
bir destek dGha addeder. 'f ürk 
gençbği icap ederse Cümhu
riyetin mchafazası namına 

Kub ay gibi haılarını v.ermeği 
en büyük bir zevk telakki 
eder. Cümhuriyetin büyük 
şehidini takd's ederken buzu· 
runuzda yemin eder der'z ki: 
"H r Türk g9nci birer Kıub· 
lay'dır,, Büyük reis ve be.ha. 
Sana ve aenin inine fena 
nazarla bakan bat kopsun. 

lnönü gençlyi namına 
Belediye reisi Apt Hah 

Reisicümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazret:erine 

Vahşi mürteciler tarafından 
kurbcn ed lan Kubliy' n tem·z 

kanını h'ç bir Türk genci u

nutmıyacak ve emanet edilen 
Cümhuriyetin icap ettiği ande 
her Türk gencinin de aynı 

kanı dökeceğini bipayan hür· 
metlerimizle aı:z.eyleriz' 

CMattepe gençl.k mahfeli 
reisi namına ffalif 

Reisicüm1ıur Gazi Muatafa 
Kemal Hazretlerine 

Mukaddes Cümhuri,.et miz 
aleyhine zuhur eden Mene
men hareketi lrticaiyesini, ne· 
z:h :muh.tim·z n ıuurhı halkı
nın kemali nefretle tel'ia ey· 
edJklerini v" i:.u ve&ile ile 

gerek zatı devletlerine ve 
gerek Cümhuriyet bükvra~
tlJ'\e karfl •nılıaarz mer~· 
yet ve tazim)erimi ar31e1Ylenm 
efendim. 
Mudanya Pfatk Fırknı Reisi 

lbrahim Yefrtri 

Rei11icümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazreti.,_ 

Menemen'de ll'tfca yılanı 
tarafından hunhar bir tturette 
ıehit edilen bir zabit veletli 
muallim Kublay Beyin Cum
huriyeti müdafaa için göster· 
diği kahramanane hareketi 
takdir ve ruhu a"Zi2tint tEbcil 
eder ve kurdufunuz Cümhu
riyete karıı olan ıaraılmaz 
azmi imanımızı ve bu uğurda 
bir işaretinizle kan mızı rnn 
damlasına kadar akıtaca~ı
mazı teyit ve arzeyleriz Ef. 

Mihalç.çık Türk ocafı R~ 
YumnU:, C.H.F. R. Şükrü, Be. 
lediye R. Şemsi. 

Re ·a:cümhur Gazi Martafa 
Kemal Hazretlerine 

Kardeşimiz Kubilay kalbi
mizde hayatımızla beraber ya
ıayacak eserinizin temelini göz 

Gfreson, 3 (Yarın) - Gireson Be' d'ye reisi Halk fırkası 
mutemedi Hasan Tahsin Bey ihti astarı dolayı muhakemesinin 
mevkufen b:raınna uza hakimi bugün kanr Yerdi. 

ya§larile gömdük. Buyuk rrh· 
beri mlz emin öhunlar lil o 
eserin muhafaza ve i'uı uğu
runda gençlik btrer KubJlay 
olacaktır. Arzı lB'Ziyet ve ta
zimat eyleriz Efendim. 

Simav: Gençler ve mu llimter 
birliği namına H. KAmil 

R-eis 'cümhtır Gazi Mustafa 
Kemal H:ızretlerine 

Bugü l belediye önünde 
binlerce halkın huzurile bir 
miting akted ·ıerek Menemen 
hadisesi muvacehedndeki 
nefret ve tel'in duygularını 
izhar eden Kütahya genç. ği 
ve halkının candan tazim ve 
rabıtalığmı bir kere daha teyit 
eder·z. Ha kımız, kurduğunuz 
az'z Cümhur!yet idaresini da
ima kanile, canile korumağı 
vazifol.:rinin en mukaddesi 
addeder, ordunun genç zubiti 
şehit muallim Kubliy hafıza-
larım zda ebedıyen tekrlmle 
yaşayacaktır. Ca dan s vgi 
ve sayğılarımızı kabul et Uıu 
Gazimız. 

mıting heyeti reisi 
Nuri Kaya 

Reisicümhur Gazi Muatafa 
Kemal Hazret/e,.in• 

Menemendeki f rticai feci 
hadiseden he ·ecana ge en 
G~-yve halkı bugün belediye 
önü:ıde toplanarak Cümhu
riyet ıehidi Kubilay Be} in 
az'z ruhunu takdis ve Cüm· 
huriyetim:z·n mül:afoa ve 
mu haf azasına yemin ederek 
dini menfur emellerine alet 
yapan irtica hainlerini tel'in 
ve ha münasebetle de zatı 
d«!Vlederine sadakat ve tazi· 
matta bulundukları arzolunur 

efendim. 
Geyve: Mıting reisi 

Bakir Sdc!ıık 

Reisiciimhar Gazi Ma•taf a 
Kemal Hazretlerine 

Tüı'k inin ahına karşı M~ 
n'mende a[çakça çıkarılan 
b1'41i~ kal'fı ıRda derin nef
ret duyğularile müteh ssiı v• aynı zamanda bu alçak· 
Ja-nn Manisadan çıkmış o· duk
laııı it b&J'jle çok mı..bzun o an 
ManiıaDIR im nh, fUUl'lU ge
~ı-ıı Tm-k millelini h ml:e 
hamle mes'ut bir istikbale 
getilren büyük Ge-z.sinln ha
yat yollarının sonuna kadar 
yamnda otduğumı bir daha 
teyit ederler. 

Milliyetperver gençli~ hu 
çok ıam'mi ve candan h sai
yatını arzehnek,e bahiiyaıımı 

eJenc:lim. 

lft n.sa Tlff-k ooa§t Retsl 
Hutusi Can 

Reisicümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlerine 

Milli ve ıahi hayat ve ıa
adetin'zin yegane itimatphı 
olan h4i} ük inkılabımıza kaqı 
Menemende ba.t gös eren ir
tica hareketini kazıımızın en 
derin ef ret W-.leri e tel'in et
mekte olduğumuz ve inkılaba 
karp en "0.1l1i sadakatteri
mlzi Uiyezal hürmetlerimtze 
terdıfen arzeylertz efendim. 

B.R.A. Hamdı, C.H.F. R. 
il şim, Türk ocağı R. namına 
Ali, Ticaret odası R. Asım. 

Reis"ciimhıır Gaezi Musial11 
Kemal Hazretleriıuı 

Menemende )'UM•ıltnız in· 

-

kıiaba karşı sıyrılan namusauz 
hançer yine genç bir mualli
min başını goğuoUnden ayırdı. 
Dundann matemi biımeden 
Kubılay onu takip etti. Biz 
Afyon muallimleri de bir iıa· 
retin:zle bu aziz şehitleri ta
Juhe hazırız. Yalnız, mukaddes 
inkı ahınız ve onu yaratan sız 
Yıtfayın, büyük mürebbi. 

Afyon mua l,m er birliğt 
Reisi Ragıp 

Mardın 2 (A.A.) - Türk 
ocağında bütün teıekküllerin 

ve halkın iştirakile irtica ha
disesinin tel'in mnluadile hü. 
yü&: bir iht'fal yapı mış, aziz 
şehidin ruhu taz'z ve takdis 
olunmu~tur. Makamatı aliyeye 
hal.cm hissiyatı telgrafta bildi· 
rilfl"t~tir. 

B nd rma 2 ( A.A. ) - Bu 
gün h van n mnhalefetine rağ
men bütün m m eket halkı 

top 'anarak irt~ca hadflesini 
nefretle karıı1 ahl1Jtar, ~ehitdin 

aziz ruhunu takdia ve tebcil 
etmit?.e•dir. Ha.Ik canilerin ce
zaland rılmasım latemiıtir. 

Re·a ümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazreıl.ri 1e 

MefkQre u .urunda teın·z ka
nını ı. kılan şehit Ruhi ayın 
namını tebci'en ve bu menfur 
hareketi tel'tnen bugün saat 
12 de bütün halkın jş'irakile 

.. k c l n meting mukarreratı

nı huzuru devletlerine arzet
melde m"ft hir'z: 

1 - Yüksek vatan mefkô
resile parlayan süngüsünü ir
ti•.am menhus bağrına sap
larken tem z kanını akıtan 
~h •t ~tıb'li>yın -mını 'Yük
sek h ZLNIU uzda yaciclerken 
duyduğumuz ayni lle~a•la 
anı taziyet echyorm. 

2 - lıtacaa ıahaue olan 
Menemenin vicdanlar dan 
Jlap ığı acı nefret ıe be bile 
ismini bir daha anmak iste
mıyen U~ak halkı ıeh t 
Kubility kaz eı o•arak değiı· 
tftllMeıini arzu diyor. 

T yyara Cem'yeti Reisi: 
ismai , be ec'iye R.3isi: AIA
edc ın, mıtı g heyeti namına 
Türk ocağı Rei.si: İsmail 

Biıyük Gazi'µ 

Zabit vekili ~uhilay gibi 
asil T k kanını tafıyan Türk 
zabi iletiyle Cümhtaıi,etin ida
re te§kilatında bulunaa tu..,.kı 
ıdare: amir ve metnUTla-rı 

derin kök ııaldvda.ğınız Cüm· 
huriyetl icabında kanlariyle 
aula,Jarak koıuyacaklar, yük· 
seltecelrler, kuvvetlendirecek
dir. M leli, ordusu ile necip 
ıahıslarında temıil eden Bü
yük kurtarıcıyı hurmet ve 
tazimle t&-ziyet ederim. 

G.9yvc Kaymakamı Hayri 

iai cumhusumuz mahterem 
G :ızi Hazrı.tlerin 

Menemen hadiıeılnl nef
retle karı ladık. Kemlelıetimf· 
z'n her köşe.inde bu hadiıe 

duin bir iğrenme husule aetir
dl. u~ ıehidl takdiı, irticaı 
tel'in ede z. Der n hü.rmet]e 
ı~ml · i unarı.z efendim. 

Ge iz: Ocakza:de Nuri, 
Ahmet, gençler en Ayniz de 
Sül yMan., belediy. r .. i 
EMİll, c.bi, ErfÜ•· 

içilebilir mi, 
Terkos suyu itfa 

bu sual son gunfı 
dedikoduları h km 

S hh ye mıidtrıy 
dtyar. 

Bazı doktorlan 
diyor. 

En iyisi bu nteııel'I! 
zat Terkos suyunun 
den dtnler::ek iste~ 

Kristal lardakta 

- Az.zim mu 
Benim bu bardalll 
ceye kadar gecirdı 

• 
rayı sa la an 'atacak 
be ıden bır yudum dl 
gil, kon ışm~ktarı ç_ırı 

Ah.. a.a ~ m. O. 
a dıran lro•koeıı 
lüoıde, b ·,. süzıfsç: 

yoktur. Küçücük 
dan ge.. erek, gibaıl 
UTI gÜ de i t 
metro mik,abı •a 
tatmine uf1'aııy 

gam g bi, aüzu 
lara gectıkten • 
halimi sormayın. 

Hele frrt'lllall 
olursa ... 

Kara 

--Talebe!er ve •çki kat\ 
Atl'anta 2 V.. ı 

büyük kolejli " ti& Ü f · 
temsil edeaAı&e kan t 
f deraıyeaa biP tak i., 

kabul etmf,U.· Ban d• 
lutm1 içki liaaqpUEl\ln t 

jer lafr ı il 

da kammu olduiu gibı 

hafazut ..... buı 
lardır. 
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sef;ri 

aris, 3 ( A.A. ) - Amerl· 
n Parls sefiri M. Edğe 
ae dönmÜ§tür. 

Bir taarruz ! 
.. goı, 3 ( A.A, ) - Arala
& 3 kadın bulunan 5 
palı mısyoner Niger'in 

mda bulunan yerlılerln 
taarruz na uğramışlardır. 
ınlardan biri yaralanmıı 

ıa taneye kaldırılmıştır. 

Halkı tahrik! .. 
Allahabat, 3 (A.A.)-Aha

vergl vermeğe te~vik et
nden dolayi bit Kanunu· 
de tevkif edi'mlş olan 

Kamala Nehru 6 ay adi 
pse mahkum edilmiştir. 

Müsademe! 

b!lgoon, 3 (A.A.) - Ga 
ere veri n reımi bir teb· 

de; Sitk,,~n'in §imali farki-
de bulunan bir köy civa-

50 kadar asi ile Pun· 
ardan mürekkep bir gu-

arasında dün bir çarpış· 
olduğu ve asilerden 15 

Jn öldüğü bildirilmektedir. 

Bir teşebbüs 
Paris, 3 ( A.A. ) - Tayya-

:cl Abrahnm, Cezairl Ma
gaskara ha va tarikile bağ-
1ak te ebbüsünü l:aşarmak 
ksad le Le Burjc' den hare· 

' etmiıtfr. 

Masa konferansı 
Londra, 3 ( A.A.) - Yu· 

r ak masa konferansının 
ı ıca komisyonun aç lış cel-

ınüdü inde lort Sankey İngiltere· 
zip e ı hukukundan vaz geçmekle 

nde h r bazı mütıaadatta bu-

Berlin, ır.ağa hazır olduğunu söy-
Hindc mışt r. 

sebetilt Büyük galeyan ! 
lunmua Ber in, 3 { A.A. ) - Ruhr 
'ite~ bavzaıındaki ganayi mıntaka

arı da lruyük bir galeyan 
ba lamışt r. Bu havai de ça-

an 300 b n maden fıçisine 
e ,li .i Kanunusanide yol verile· 
nsa l: ceği söylen ektedır. 

ta tev S r.e havz«sı maden if· 
a, F rarlç er nin b zı haLerler hila
n ma fana o arak f 'erini bırakma· 
kte v clıkları ani ılmıştar. 
oması Vatikan parası 
:ıtırlar Vatıkan, 3 (A.A·) - Papa 
üz ayı atikan parasının teda,ü'; 

bonoç karılmanna mezuniyet ver-
yeıl ta y'"r. Vat"k n parasının va-
n not h ki} s bir altın lırellir. 

yr~ r İngiltere ve Fransa 
ııtır. r Paruı, 2 (A.A) - Sa'ahf-
o ıs Je tar mahafil lngiliz ve Fran-

ıız mütehassıBları arasında 
Nev}V ku bulan mülakatların her 

1 memleketi a akadar eden 

• 
HALiDE NUJRCr. 

Ya çfçeklerin "loı ve mah
HAl rem odaya serptiği gölgeler 

ve kokular,, a ne dersin? •• 
ki, p Aman yarabbi!.. Çiçek rna· 

dem ki bir cisimdir, elbet 
go1ged olacak ve bir cisim 
ki çiçektir, elbette güzel ko
kar. Bunda da m kaleyi süs· 
lıyecek bir fev knladelik çıkar-

aecek a.k için, dedim ya, insan 
ıını du A.lr, muharrir, herneyıe fıte 

M o cinsten bir ıey olmalı. 
"1oa.na, bu genç muharrir 

de senin gıbi. Edirnede otur. 
lllıunı doğru bulmuyor. Edfr-

rçı 

ktı Dtliler gücenmesin diye galiba 
f Ptk açık ıöylemiyor. 
ı Amc, bu muhiti benim 

tÇlq role dar ve kurak buldu-

-

Tevkifhanede birden 
bire delirdi 

Kedıköyünde Kurbah da 
Jandarma Cemal efendiyi 
öldüren Komiser muavinleri 
Bican ve Süleyman efendilerin 
muhakemelerine dün ağır ceza 
mah '<emesinde devam ede
cekti. 

Fakat katillerden Bican 
efendinin tevkifhanede delire· 
rek Tıbbi Adliye ve oradan da 
Emrazı Akliye hastaheııfne 
gönderildiği anlaııldığından 
hakkında ka t'i bir rapor veri· 
Unceye kadar muhakemenin 
talikine karar verilmiı ve bu 
sebeple muhakeme talik 
ec{j'm;§tit. 

•CC::c:ccammn~am--= , Ô.ı.ümüzdeki Çarıamba 
akşamından itibaren 

MELEK SiNEMASINDA 

(AŞK UGRUNDA KATIL) 

filminin mübdei MUKNAU 
un ıaheıeri 

4 ŞEYTAN 
filmini görme~e hazırlanı· 
nız. Bu film ıizde unutul· 

maz bfr hatıra 

bırakacaktır.~-

** • 
Bu kadar muz .. ffer olınanıış bu f 
derece selılı.ır görünmemiş olan 

.. -- ·- -- .. - ._.. ... u-

., YARIN 4 Kanunu1anl 

:_ ___ R_o_Li_vu_t_b_ir_a_h_a_n_e_sı_·n_d_e ___ _:ı IJoa.i.rT~ 1 Ticaret aleminde 

Gazino sahipleri bir adamın Karmanyolacı/ar Yeni sene mahsulü ' 
başında kade. h kırar hem Evvelki gece Şehremininde bir Piyasaya fazla miktarda ge~dl. 

karmanyolacılık vak'ası olmuştır. r,·yatlar du··şJ"yar 

l k 
Uzun Yusuf mahallesinde Seyful· 

PO is sevirci alabilir mi? lah et. soka(.ır.da 6 numrolu evde Yeni ıene mahsulü plya .. 
'J oturan maklnacı Serop ef. gece saat 

24 de bir sokaktan geçerken önilne ıaya faz a miktarda gelmiıtfr. 
liolivut... Holivut denince 

sakın Amerıkayı hatırlamayı· 

nız. Çünkü bir çok memle· 
ketlerde müteaddit Hollvutlar 
vardır. Hatta istanbulda da 
namı doğru fak at gidi§atı 

eğri bir yol vardır. 
l,te burada da İstanbulun 

me§hur Holivutı vardır. Fakat 
burası artistlere mı..houı değil, 
ıantajlar ve derme çatma in· 
sanlara mahsu,tur. Burada 
vak'alar yabız akıamdan 

akvama olur. Evvelki akıam da 
tesadüf arkadavlarımızdan bi
rini bu meşhur yere gitmeğe 
:ebretmişti. Fakat henüz oturma· 
sına meydan kalmadan gazi· 
nocuların bir maııa ya doğru hü
cum ettiklerini görerek donmuş 
kalmış, adeta olduğu yere mıh· 
lanmııtı. Ne oluyordu, niçin 
kavga ediliyordu? Orta boy!u 
etine dolgun bir genç boyuna 
dayak yiyordu. Kafasında kı· 
rılan tlıelerin, kadehlerin ve 
bardakların hesabını tutmak 
bile kabil değildi. 

He e yumruk, tokat ve 
tekme faslı cidden §ayanı 
hayretti. Ya palalar, ıaldırma-
lar, kamalar bunların parıl· 

dadığını görüpte korkmamak, 
tevahhuş etmemek kat'iyyen 
kabil değildi. 

Bir kııt, altı yedi kişi ta· 
rafından mütemadiyen dövü· 
lüyordu. İşin garip tarafı o 
akıam bu mınt&kanın nöbetçi 
zabıta memurları dayak atı· 
lan ve büyük bir cinayetle 
netfcelenmesf muhs.kkak olan 
hu kavgayı kapıdan ıeyredi· 
yordu. 

İçeriye glrmeğe lüzum bile 
göstermiyorlardı. Nihayet da· 
yak atılan adam kapı dışarı 

ediliyor ve bundan sonra po· 
liı efendiler vak'aya vazıyet 

etmeğe kalkışıyorlardı. Olan· 
lar o'muı, b tenler bitmi~ti. 

Bir taraf dayak atmı,, 

diğer taraf ta dayağı yemi~tir. 
Bunlar bizi alakadar etmez. 
Yalnız zabıta memurlannın 

böyle bir cinayet olmasına 

bile müsait o'an kavgada 
seyirci vaziyette kalmaları 

belki yapılan tahkikattA da· 
yak yiyen bu zavallı aleyhi· 
nedir. 

Polis müdürü Ali R ·za B. 
yfn tiddetle nazarı dikkatini 
celbeder ve böyle h :capaver 
sahneler meydan verilme· 
mesini temenni eyleriz. Biz 
Türk polisini seyirci vaziyetin· 
de değil, iiliyat sahasında 

cesur bir vaziyetle görmek 
tf reriz! 

Kör Hasan, Ali ve Rauf isimlerinde Bu yüzden fiyatlarda bir te· 
üç karmanyolncı çıkmış ve t~hdlt su- 1 
retııe cebinden l8 lirasını alıp savuş- nezzül görü mektedir. En ala 
muşlardır. zeytinin okkası 30 kuruıtur. 

Fakat polis sabahleyin bunların Geçen hafta Romanyaya 
hepsini yakalamağa n.uvaffak olmuştur. 

Sar'anln tesiri 180 f.çı ZP.ytin ihraç edilmlr 
tir. Fakat Romanyaya ıevk 

Horhorda kahveci fahri ef. oğlu 
18 yaşında Klzım ef. diln kahvede 
otururken sar'a flletlnln teslrile bu
lunc!uğu ler(.en dfişi.ip yaralanmıştır. 

Ccrrnhpaşa hastahanesine yatırılmıştır. 

Meçhul yankesici 
Fatihte oturan Seher Hanımın 

içinde 110 lirası e bir be,ı bir ı·er<'.e 

bulunan altını meçhul bit yankes'cl 
tarnfındıın aşırılmıştır. 

Karıs1nı döven kocal 
Oalııta'da oturan Flkrl)e H. zevci 

lt\ahnlleblcl Şaban tarafından dÖ\'Ül
düğfi hakkında polise müracaat etti
bın e:ı Şaban lakal ncrak hakkında 
tahkikııta baştı~nmıştır. 

Tavuk hırsızları 
Kasımpaşada Uzun yol sakinle

rinden Mehmet efendinin evine giren 
Esma ve Al§c lslmler:ndeki kadın, 

Mehmet efen inin bahçesin(.ekl kü
mcL .:n tavuk Ç"lıp kaçarlarken }a-
1ı:alanmışlardır. 

Mektep Aşıkları 
Şofö · Nuri, Yaşar ve motörcü Hü

şe3 in isimlerindeki şahıslar son dere
ce sarhoş oldukları halde Vefa Orta 
mekt bine zorla girmek istemişler ve 
roli'!Çe yakıılanmışlardır. 

T okatlıyan'ın camları kırıldı 

edilen Yunan zeytinleri bizim 
zeytinlere rekabet etmektediP. 

Bununla beraber Roman
ya dn uf ak taneli yağlı Türk 
zeytinleri çok rağbet görmek· 
tedir' 

Köstence ıehbenderimfz 
Ticaret odasına gönderdiği bir 
raporda oralara sevk ed len zey 
Un fıçılarında fazla mıktarda 
tuzlu ıu bulundğunu ve anha· 
laj işine ehemmiyet veri!me• 
dfğinl bildirmektedir. Ticaret 
odası bu hususta zeytin mü .. 
tahsillerine teblikatta buluna· 
cakve dikte edilen noktalara 
dikkat edilmesini bildirecekUr. 

Panamada 
Hükumet ıskat 

edildi 

j guıel Meksıkalı 

1 fil!.~~E :~~J~~~nnı f aZllJ --=•m::ıl A L [ M !~~nd~~ "L~r~nS 1 t O A 1 
C::=~:ı edecektir. (AŞK RESMi GEÇiDi) kadar zengin ve muhte~em bir film olan 

Üsküdar'da Büldül deresinde köf
teci Mehmet cf ene inin düLkllnında ya
ta ı Oümü caı.c:i lbrahlm dün son <'.e
rece sarhoş olduğu halde otoı:oblllc 

1 oknt .ıyan'a gdmlş ve otomobil içlnd .. 
bulundurı uğu rakı şişesi ve taşlarla 

camları kırıp kaçarken l &kalanm ışt.r. 

Mutemedin açığı 

New-Y ork, 2 (A.A.) - Pa
nama'dan bi dirildiğine göre 
orada ani bir ihtilal vukua 
gelmiı ve hükumet iskat edil
miştir. Bu sabah, 100 kadaı 
ki ol polis umumi karargah• 
ile riyaset sarayını istila et 
mlşlerdfr. 

mahalli meselelere dair oldu
ğunu beyan etmektedir. 

Panamada hükumet 

Reisi 

watfngton, 3 (A.A.) Pa
namanın W§Sington orta el
ç·sı M. Alfaro Panama hüku
meti reis'iğlnl kabul etmiştir. 

Mareşal joffr öldü 
Pariı, 3 (A.A.) Mareşal 

Joffre, bu sabah snat 8 32 de 
ö.mü~tür. 

M. Musofini 

Roma, 2 ( A.A. ) - M. 
Musolini yeni bir nutuk irat 
etmiş ve faşi11zm :n muharebe 
ve muahed ler karşısındaki 
vaziyetini tasrih eylemiıtir. 

Püskürtmüşler 
Vaıington, 2 (B.B.) - Va· 

rft olan bir habere göre, Ame
rikan bahriyelerf N.karagua 
dağltı.rındaki muhaclmleri püı· 
kürtmüş"erdir. 

(Yarın) ırı Tefrikası : 21 

ğu muhakkak. Zaten bunu 
kendiside Eöyleml§ti. 

Şimdi dü§ündükçe aklıma 
geliyor, Mehlıka. Gözlerinin 
altında güzel ve tatlı bir sa· 
mfmiyetle gülen mavi gözleri 
vardı; bana marmaranın sakin 
sabahlarını bir lahze ha· 
tırlatnu§dılar .•• Neyse ••• Şimdi 
bun'arı bırakalım... Fuat gö· 
recek olsa maazallah, neler 
demez! zaten çocuğa son de· 
rece öfkeli. Ne lmiıde kendi
ıinden bahs etmemiı, " San· 
atkara ilham veren muhterem 
zevcinin ılynh gözleridir." mi 
~imeHdi aceba? •.• Çocukcağız 
onları görmek ıerefinede nail 

1 elamamııdı ki ... Fuatten ne 
J 

AŞK VA s 
Sözlü, sesli ve farkılı Alman opereU 

Heyeti temsiliyetıi başında: 

VILLI FRİÇ ve LlLIAN HARVEY 
illi ve ten: (Mf KE CANLI RESltv.LER) komik liaıG!l&D~~ 

Beyoğlu muhiunı sınema alem nae buyuk bir inkı aba ~ 

düşüren ve 100,000 lerce halkı temaş sına koşturan :t 

MAURICE CHEV ALİER'nin şaheseri :; 

arisli a ıcı 
ıesli, sözlü, şarkılı filminin iraesfne 

HiLAL Şehzadeba,ında Sinemasında 

bu gürıden itibaren başlıyor. 

1 fJavE:ten: Ateş gibi Harold Lloyd'un kahkahalı komedisi , 
Pek yakında GL OR Y A'da 
HAYANIN SONU 

( DAS LIED IST AUS ) 

- Rober t ~to z' n f-.i1• il< t,.m ,on opereti 

diye bahsetmelidi?. 
Bunu sükunetle kendisin

den sorduğum zaman banada 
parlad•; içi dolu imi~: 

- Emt:en kabahat sende! 
Dedi, bana bir kedi kadar da 
ehemmiyet vermiyorsun. Ke
dinden, çeçeklerinden bahs 
edlyorda adamcağız, ze\ cinden 
bahs etmiyor. Neden? Çünkü 
hayvana, nebatata gösterdiğin 
kadnr bile bana alaka göster· 
memlşsin! izzetinefis cahibi 
bir kadın için bu ne ağırdır, 

bilirmis'n? 
Artık bu kadarı fazla idi. 

omuzlarımı ıHktlm. mı.1hltım 

beni anlamadığı zamanlarda 
hissettiğim ıeyi yine duydum, 
yine o buz gibi magke yüzume 
ve ruhume geçti. Artık rahat 
rahat konuıabilirdim. Fuat: 

- Hiç mi, dedi, hiç mi is· 

mlnı geçmedi? Sırasını getirüp 
iki kelime ile benden bahıet· 

medinmi? 
Kısaca: - Hayır! 

D ed·m. Halbuki yalan. 
Sırası gelml§tl, hatta bir kaç 
defa kendisinden bahs etmi§· 
tim. İıılanbula niçin inmediği· 
mi tıorduğu zeman zevcemin 
memuriyeti ve huafsi işleri 

burada o1dt ğunu, tabii kendi· 
sini yalnız bırakamayacağımı 
söylemişdim. Fakat timdi bun• 
ları Fuata anlatsam inanma· 
yacakdı, beni yalancılıkla 

itham edecekti. Bende inadı· 

ma "Hayır!" dedim... Çok 
kızdı ama belii etmedi; Fırtı· 
nalar gizleyen bir sükunetle 
konufuyordu: 

- Belki de seni kız zan 

etmiıtlr! 
boynumu bükdüm: • be?kii 
- Eyi ki talip olmamağa 

kalkmadı? 

- Güzel bulmamııdır! 
Didim; gözlerimi kaldırdım, 

Polis maaşat mutemedi 
Muhtar Ef. sahte senetlerle yap
bğı 300 lira ihtilaaı bu kr,rre 
polisleı in maaşlarından bir 
miktar kesilerek kapatılmak 
istiyormuı. Bunun hiçte ye· 
rinde bir hareket olmadığını 
gördüğümüzden Polis Müdürü 
Beyin nazarı dlkkatinl cel· 
bederiz. -·-M. Venizelos gazeteci

leri kabul etti. 
Vaşova, 2 ( A.A.) - Mat· 

buat mümessillerini kabul eden 
M. Venlzeloı muahedelerin 
yeniden tetkikine kalkışmanın 
gayet vahim bir harp teh· 
l!kesi teşkil edeceğini beyan 

Aralarında Panama eya 
leli valili ile Panama polJı 
müdürü bulunan bir çok bü 
kumet memurları tevkif edil 
mişlerdir. Bir çok müsella) 
siviller ccneral Kulnero'nuı 
idaresi altında ihti' alcıler, 
iltihak etmiflerdir. Rcisfcum 
burun istifa etmfg olduğuna 

dair bir §ayla deveran ctml 
ise de teeyyüt etmeml~tlr. 

Bidayette, 10 kişinin telef ol· 
duğu ve 20 kadnr yarc..lı bu .. 
lunduğu söyleniyordu. Maamc 
fih, sarih rakkamlar maliiıq 
değildir. lhtilfıl nlsbeten GükQ 
içinde geçml~Ur. Son dnlcika 
reisin ihtilalcilere esir dü§tÜ· 
ğü haber Vt-riJlyor. 

GE;;--~----~~~~--.UC~5ii111'3, 

HAKİKi BiR MUVAFFAKiYET ••• 
lıte dün akşam G L O R Y A sinemasında 

gala müsameresi olarak gösterilen 

SON NİNNİ 

gözbebeklerine bakdım. Bir 
kavga ettiğimiz zaman bana: 

u Sen güzel değilsin!" diye hay· 
kırmışdı; her fırsatta onu ha· 
tırlatmak hoşuma gidil ordu. 
Fakat o bu ıefer artık öfkede 
çıldırmışdı: 

- Elbette gözel bulmamış· 
dır!. •• d idi. Ah, hele iç yüzünü 
bilseler. 

Gayet tabii; gayet sakin, 
sordum: 

- Eminmisfn, Fuat? ••• Di· 
dim ve israr ettim: 

- Beni güzel .bulmadığına 
emfnmlsin? ... 

Göz!eri kızardı, yandı, çıl· 
dırdı; yumruiunu havada sal
ladı: 

- Yoksa seni güzel bul-
d ğ •. ' d'? H 1 u unu sane. soy e ı. ••• a .... 
Sana söyledimiınl? ..• 

Kayıtsızcn omuzlarımı silk
dhim, yürüyüverdim. Arkam· 

, dan homurdandı, homurdandı, ' 

e:onra oda aşağıya ind~, tam 
ba 'oyacağı sırada kapı çn .. 
landı, Cemile imdada yeUıcdi ••• 
Ynvaşc : 

- Suı, rica ederim, dedim. 
amucanla kızına bari rezil 
olmıyalım. 

Nasıl oldu bilmem sut<lur 
ve bu fu tınada böyle atladı ... 
h"ç müteessir deyiıim mchlikn, 
em ·n o!.. Yalnız bazen Ağlıy0<> 
r m.. Saatlerce nğlı:> orum •• 
Za en, bilirsin ya, yalnız.ken 
göz yasım pek boldur. 

Gözlerini öperim Meblıka• 
Ku1ağına bir ~ey ıöylcyo• 

ylmmi? .. Bu günlerde lall\ü• 

bu a gıtmek okadu.r l&tiyo. 
rum ka! 

Belkıs 

-10-
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Mehil:Jcac ğun Lane bıı ~lal 
öğret .•. Ben e1gidc~ b.erı bo

(De:ıamı Laı) 
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Çek takımları Fransada 

Sporcular Noel yortulan;da çok 
mühim müsabakalar yaptılar 

Noel münaıebettle Çek fal• 
bolcu lan f ransa'ya turneler 
terUp etmtı'erdlr. 

Ezcümle Ujpeet takımı 
Parls'le Raclaa Klup de Fran• 
c ·ı e a karı laıarak Fransızları 
lllailup etm'gUr. 

Slavya1ı1ar Ma ıilyoda (01-
Yrniqe de M nei'le ) ile J&P"' 
tılcJUı m&çı O· 4 kazanmııtır. 

Resmim z Maraba takımı
nın çeklerle yaptığı golü aö .. 
lffmektedir. 

Fransızlar lrlandayı 
yendi 

Bu ae:-.enin ilk Beynelmilel 
hlaçı Fransa ve lrlanda ara• 
~ıada JP.p 'aD Ruıby maçıdır. 

rannzlar lrlanclahlai-a 11fır 
Gc Jenmttlerc:IJr. 

Kumkapı • Tötönya 
maçı 

DtınXumkap • Tötgönya ma· 
çi~ı Jaz.mıfbk. Alikadarlarclan 
a QlğllDIZ tafsillta nazran 
Alman oyunculardan bi· 
riı. n mGkurer.n kasdl hare 

Çekler Marsifyede 
Fransızlel'tn iklnol golıl 

· ket etmeli Ozerlne hakem 
Nuri Bey eYYeli ihtaratta bu· 
lunmut ve nlnayet oyuncuyu 
sabadan çıkarmıttır. 

Almanlar, bu oyuncu.-
ya OJD&tmak btediklerind-en 
hakem pek bakh olarak T6-
tön1ahlan lli.akalife etmlfUr. 

KeyflyeU tavzih ederiz. 

Beynelm_i_le_l _zıra_· -a-t-.-.:--..,,..~--~-K-asto--mo-n-i eşya . piyan· 

kongresi açılıyor gosu çekildi 
Ankar., 3 (A.A) - Beyael- Kas omool 2(A.A.)- TGI+. 

hıilel ziraat teknik 1erı .ı ön&· kocaf1Dıo terUp ettifl eıya 
lllGzdekt Pazartesi gilnQ saat 
15 te açılacaktır. pfyancoau çekJJmlt ye büyük 

Ank ikramiye •494,, numaraya 
ara, 3 (A.A.) - Ztraat il 

lren2fel( 6nGmOzdekl p çı ••· • azar- u ıC u 
teeı aCUa6 lkbaat Vekili Şeref u• a· k ~ 
Be,.in b r nutku ile açılacak· .. nln lSfan OnTeranSl 
tar. Milli lktısat ve taearruf Lonclra 3 ( A.A.) - Hfn. 
~eU aıamına umumi kiUp distan konferansında Hint mu· 

mir meb'ıuu Rahmi Bey bir tedillerfnl temıil eden rüesa· ::uk li71irecekür. Millı İkb- dan btrt tezini fzak ve Moda· 
koa " ~aarnıf eemi,..Une faa ederken demiıttr ki: mOs-

d 
ite munaaebetlle iki 7ibı· takbel Hint meclfsl b-uın 

eıı fa&.a rapor ıelmi u ' u t .ı- .. L f '· ef al ve harekltından Hlt 
onırenau 'llCV&IDI müddeUAce il k , lllUi tktlNl ta .. ~ mi etJne a111 mes ul olma· 

... ...., ... cemi- 1 dır C' l& b ' 
Jeti tarafından 1ergl ve kon· 1 

• A4er u meı ultyetl ta· 
ıre naınlle bir pzete netro- mamen anlar ve hllkihneti 
'ıınecaku. deYirmek ık ldanm kendlılnde 

r 
.. K&,Mri 2 (A.A) Bqün mncat oldalunu idrak ederaf. 
urk ocaiuwk 7apılu ibüfaJ. h&kemete •• tclarel memlekete. 

le •ılk•lAp .. llldi KulNli~ Be- att mea'elelenfe dıtlyatlı dav· 
7ta laabruı hiinnetl. ,.a ,. rmcaldar. 
Cazlnin Tark aeacMllııw _. Valler .tmdfye k d •ıaw .... ..,. ... ...ıa.Eaa . v• a ar 
-..1 ,_, _ _._ -Lded olduğu gibi bundan sonra da· 
vueceamnue aa llmltUr. hl in 1 . ~ 

2 
(A. A.) _ K... gl tere krah tarafından 

llüiı Beria laatuu11un tazizi taytn olunmahdır. Hint ordusu 
ıençlik. biiyQk bir halk bqkamandanmm lera heJeU 

tledaUI de lttiraJdle bftyiik azanndaa olmaıma fmkln 
"6r lfU.. aktetmif, irtica l.ralnlmamahdır. Ştmddd icra 
MdUu.t aaldHla Ye tel'm ohm- he)lllltl m&kaıauaa parla1De21to-•Uflw· Ga.a,. büy6k •kim dald -..1,-. Mtteat ecleD 
krb1ye reltine tuı)'el lele- bir kaWDe ikame et••k IA-
tafJar çeldlmttUr. ..mdır. Fakat iN te......W 
M. laıet>olu, Z (A.A.) - lrtıc:a ceffelkaı... ,...ı .. z. Huidre 
T dlaellnt tel'to makaac:lilo ve laubtye aazırlan belaealehal o:!rk oçat' tarafından tertip kral ..idil tarafaM1u laffhap 

naa mm.,. bGtOD halk .ı........ •--il lettrak •tmlttir. Mitms be- edllmebcllr. tftaUDU'n ..._ tere 
ledtıe ...,-....... ptl ,. damf1Dakı1Z111 hartcten 11-
-Gteacldft. .. tipler 7:ara':' tlkrazlar afctetmek hakkına 
dan laueketlt •e heyecanh maide olmahchr •• 
bataldar 16ylenmlf ve m6rte- Loadıa S (A.A) Hmdt.. 
:er tel'tn eddmiıUr. Mene- tan koaferuu • .,.,.. IJlce 
lca ne K•bd&y lemi •enlmett tlerlemiftlr· KoaferulUUA J•· 
':.~•mata hilcltrtlmiıUr. imada bir tttl&fla neticelen• er.c.-. 2 (A.A) - Km " .... Gmlt eclllmektedlr· 

beleı1 muaJllaa 91ektebl tale- Lo eh 3 (:AA} Hlacllataa 
muallim mekleblDcle ... n a 

hat kaabl&J itin bar ihtifal kaaferanam bJr arahk ab
,_P•ltludır. Talebe n lllU• mete ufratmak tehdidini g31-
a11t,.ı. -tı...& kuvYetfa bGtibl teren Brebmft " m9tl0man 
.'-1.bte 1Defıtt1111 rollerinden lal- mnahhallan araıındlakt tlt-
l'lai ...._ teluar ettlldedat tdlf M. Mae Doulcl'm ta· 
::JhJerelı Lu hareketi tfddet- yaa.ta de ...ki tfdcletlnl 
dtr Ye lle&etle tel'in etmtıler- ka-~ı*· bd nafu ara• 
M~ ttazır1mwa bir ,eJuk .. da bir uzlqma JauRlll 

nem-. ıWerdmlftlr. maldemel added•lreldedtr. 
1 

·Y~ 
DZ zp 

ŞarapçıhğJJmz 
Almanlir • Ynnlı1ar 

lilaaal iw. 

1 1 ~~Y~ &!e!i ..... __,I Depo açılmıyor 
Tütün iıilıiaarı miidlS 

vekili neler 
anlatıyor? 

V .ıJeJilip te kasanılamıyan mülKıf atlar 

HükumetlmJaia Yunanhlar
la bir ticaret muahedeai aktet· 
tiff mal6mdur. 

Yunanlılarla bu muahede
nfn aklini müteakip memleke
timizin mu!ıtelif yulerlndekl 
tlcearlarla tftecarl muameleye 
baılamıılardır. 

En gDzel koku· PetrolBn yerini 
tutacak- Pancar makinesi-İngi
liz tahtına göz dik • Balıkcı 

Son zı manlarda buı ga• 
zetelerde Tıta. lnhhar tda· 
rea.lniD yeni depolar " fab
rtkalar açaeafa yamlı)'Ordu. 

kuşu - Firari Osi ..... ""etni D&n bu hususta ,ariltmek 
üzere lnhitar ldarettne göa
derdli mlz bir mubarririmlze 
M6diir vek it HAmtt ı. fU 
tzahab vermlftlr: 

Yunantstanlı bazı tüccar· 
lar Lllhasaa İzmir mıntıkasına 
mftracaat etmektedirler. 

lnailizlırin yani hava gemisi 
lqtltzler yeni bir ha va ıe 1 çift baliacle ıekiz koltuk bu-

mlsl yapıyorlar ( Sa.vtamt0n} !anacaktır. - idarenin yeni depo •• 
fabr ka açmak taeavvuru 
yoktur. Hal hazırda mevcut 
depo ve fabrikalannua ~ 
tiyac. kafi ge mektechr. 

Yunanblar lzmlr iktısadi 
dahilindeki ftzümlerden iatih· 
ıil edilen ıaraplı:.nn mühim 
miktarını Yunanlıtana ithal 
etmek istediklerini İzmir tica· 
ret odasına btldirmiılerdir. 

Bu 1&raplann amilleri 

hakkında malQmat letemtıler· 

dır. Yunanlılardan mada Al
,111an7ahlarda bmtr ticaret o· 
dl11na miiracaat etmltler ve 
misket üzümler hakkında ma· 
h'imat verilmeıini ve umumi 

harptea eYvel Almanyaya sevk 
edilen mlaket 1&raplann han· 
il müesseseler tarafından imal 

ve ıevk olunduaunu aormuı· 

lardır. 

TlYATRO VE SiNEMA 

Kadıköy 
Süreyya Sinemasında 

TEMAŞA GEMİSİ 

Kadıköy alıalii muhteremesinin nmumi 
arztıları üzerine 5 K. S. 931 Pazartesi 

gününe hdar sinemamızda 

gösterilecektir 

Şehr'nde Viken bahri Tayyare 
ıirketl tarafından imli edil
mektedir. Almanların Domfye 
X Tayyaresini geçmek üzere 
bahriye nezareti taraf mdan 
sureti mab1U1&da ini&• tiril· 
mekte oldufu cihetle buna 
büyük bir ehemmiyet yerili· 
yor. 

Her ne kadar bu gemi 
Dorniyeclen daha küçük ola· 
ca~ıada ı"'n.b bundan daha 
çok fazladır. 

Pilot ve milhendfs!erin me
vkii yolcu mevkllerlnla üse
r·nde bir DHI ıeyrfeefer 
göprüsi halinde sudan 12 ka· 
dem yük• k olacak ve il•Uln· 
dekt gtııertenln tekmf 1 ken• 
dile~e tabıte kalanacaktır. 

Geminin tekneil 100 ka· 
qem uzun!ufunda ve 18 ka· 
dem 1rtlfamda o'acak ve ka· 
natlarıda takriben 6 kadem 
kalınlıjında bulunacaktır. 

Geminin dahilindeki beı 
ıatonun her birinde bir kori· 
doria beraher tlrenlerde oldu
fu g'bi yekcliierine müteveccih 

B'r Türk genci ne~er an~tıyar? 
Üç bin nüfusun bir lokma ekme
ğine mani olan bu Yahudi klmdir 
O•tro Türlı tütiin ıirlıdinin marifetleri 
Bendeniz Betiktaıta @tro- 1 ek lalr uatabap almlflır ld 

Tilrk tCltin ıirketlnde nıemur- maatt 200 liradır. 
duan. lkt buçuk eeaedeoberi• Boton Efendiye lüfm 
dır ki bu ıtrkette can'• baıla ~- b6:rfe çıkarddıklarmuzı 
çalqıyorum. Benim gibi bayle aordulı Maapmz çok "cavabı· 
80 arkadaı muhtelif vazifeler- Dl aldık. Halbuki uıtabaıılar 
de lttlhdam edlbnekte teli.Son 100 llnMlaa fala ~ aa.u. 
zamanlarda tfrket ıuGdlrlye- m. ...-ı ltl,le 2CO lirUk 
tinde yapılan tebeddGlltta, ......... almaa l.ıztale * 
bls1ert Mlıee•ep fflerlmtzden ieudlil ve hoenlnt"9tl olma· 
çdıa.,Yar Mlcftı r,ete tafta clılt aalaphr. Arlradatfgnmız-
edden (.lalı A a.toa ) Ef. n.. dan ekeertal halıbar idaresinde 
_... W. Tlrk dıı .... ki .aztfe...,... çıbrbla.,1 ittik· 

~=:. -:-:-.::-~~ llalt temin edilecel& vadedil· 

eden va bllllaere ac..W taltl- _., bmeler•r. 
ıretl altında memleke"_._ Şirk.Un hakikaten bke -rerdtt' 
atren bir zatbr. ~rel ' 0 k Jae bir aaı.,.a .-. 

ŞirkeUa fzmır ıuhealnl iki mlpl lauutamam lbma delll-
tenedenberl idare edl1orclu. 1111 ldO Halbuki Botea Ef..m 
Agm:m LtaabuJa ta• etlllea daba dea>ora ...... ,..._ 
Botoa Ef. B.,tktet'tald ....,... lraaunen 15 cin enet lttze fhbaT 
k_. ......... llerlaal .._ etm ... lhulldt. Derhal Tork 
tb T•k memurlan Ye ame- memur Ye ameleleri kapı dr 
lelert lflerlatlea çakarmııbr. ıan eltL Ser1evlwla cledıttm 
Enell tltfNt halifaaltyette .-. tmalA•Maıhrt bpatb w 
" depo da meYCut 50,000 açaja (1500) 4msle ........ 
dm 1,5000.000 idi. tlten Ba amelelerin beberinm ba-
yanbr, ...,_.....,. ....... 1..ıatklıto'8 ......... 6n0· 
Jalmt .. .,.,. rapacalr u.ı. fuela amele!er itile vardaki ... 
retta deiddlr· Milde ,..ı ıutlauelar.._ca•beel...a.. 
,.. .... ,.... lllle batla- ISGO amele Jul 3000 kııt 
...... ~ ....... ..... -... açakladlr. MamuiW 
w c-.lltu 4 .. ..m ..... -.. MhllMtlWtBa..-.u 
tpbea kaldtldan .... Botoa uııa • .,.,. -~ ... 
EfeDdlalp .lli11ed•r oldui• (Her ... tlildaate .... War. y-.. 
•• lapirer) tAllll .._.... ....,...muae'Ylmem' k ıc•ıllr! 
ıamadaa IDllNVJ .. ..,. al- Ole. Tmk mr•urlaıa4sn 
mala batlada • Sak* M•,.. & 

O uracak yerlerin üz~rln· 
de bir nevi raflar olacak ve 
bunlar geceleyin kullanmak 
6zere aıafı lndirilecekttr. 

Maamafih 169 yolc• taşı
makta olan dornlye Tanare
slne mukabil 200 yolcu taıı· 
yacak daha büyük bir bava 
ıemWtıha hut•ll bir prlıet 
tarafından bilumum pllanlan 
yapılmaktadır. 

Bir ka~ aeae eTftl Meak 
denilen nebatın birdenbire 
&özel kokuıunu ıaip ettiiAat 

B
bütün bafçlvanlar bilirler. 

u keyfivet ilim nebatatca 
en büyilk bir muamJD& halini 
aım11tır. Her ne kadar •hll 
se~vetten biri kokulu Mbk 

nebatı bulup geUrene beı bin 
lagfliz lirası mükif at vadet· 
n'ıf ısede ıtmdfye kadar hfç 
ki mae 'lı&yı. hir nel:tat bulup 
bu müki.fab b•namam11tar. 

1913 de Beynelmilel oto· 
mobil kulüpleri cemi yeti ,biç 
bir türüst tarafından inhisara 
a fnamiyecak bir tarzda pet· 
ro un yerine kaba olacak 
mükemmel bir madde bulup 

keıf edene yirmi bla lntılls IJ. 
rası mükUat vad ecllldiil halde 
timdiye kadar b6yle bir madde 
keıf eden olmamıımr pmdiye 
kadar lnglltere hükOJDeU tara· 
fmdan v ad ecftlen en bGyGk 
mlkifat otuz bin lntıliz lirano 
dır. Ba a 1741 ......... ..... 
gf]tere tabbna lddayl tealhup 
eden btr adamın tutulmuı için 
verlllllftdl ld bunu da kazanaa 
olmamı,dır. 

AmerJb hüb6metl ,.,.,.. ... 
ıekerlf paacar nebatmı c.ı. ı ek 

Yalnız ecnebi memleket-. 
lerde ıuruplara ......_... 
suretile açılacak olan satq 
subeler!miz çoiahrıa 0 zaman 
ihtiyaç görüldükçe depo ve 
abrikalarımız tevs eddecek

tir. 
Hariçte fabrtka •omalı 

tasavvuruna gıeltnce: Bu ha
suata. tetkikat yapılıaaktadır. 
Fakat daha ziyade ha
riçte tesis edilecek fabrika 
Ye depolanm zın ecnebi 1'1-
rupJara devri takarrOr etmtr 
tir. 

Bize •Clraca.t edecek ..... 
rup ann laanaW menaflmlse 
muvafık 1elir1e onuala 
mukavele yapılacaktır. 

Suriye ve Mıarda eabf 
ıubelert teıfsl fçln ıım
d 'den mü acaat edea pa 
upl r ardır. Bunlarla an 

m k üzere müzakerede bulua
maktay z. Bu buıuı yabuz Sn• 
rfye " Mı•ra tetnall edimle 
• u.;.An.ııı.o. D jer bal.in memallld 
eba bf ele de yap.da akbre 
Yal z oralardae aha -~ 
at e en gnıpJ&r 1oktur. 

Har çte bazı yerlerde ... 
lif ıubelerimiz mevcuttur. 

Bunlara ılgara ve tütlha 
lerim zl l.tanbul fal>rlkalann
tlan ~,.., M.1-,.. 
atımıa t...lr, Denidl, Aydua cdae...._. •rmuft•• 7.lra 
lna k11ımlana tltla _ha,.aa 

z ..... aee•"· 
Şimdi ............... 

Trabt:on" ·ı .. blde ..... 
dek tubelerl dıUJ.-. 1a.. •• 
bayaat J•P•~w. -

e tepelerini ketmek a .... bir 
ma1doa keıf *• tkt bla.·Lı. 
filiz lfrau vad ecltWi,I halet. 

timdlye ka ... ha,le .... maki· su··y _·· ....... Gazı' 
ne iftira edilmemlıdl. _ 

Aw.- " IGl aeneslndıe (Bllf ll!lN/ı 1 W .,,w.MJ 
Ruı S.vyet hGkiimeU tuafın· 
dan Savyet ittihadına dahil uzu 

Çartlılla hükiimetbaln Ref ıl gfln 
bulu11a11 ve firar eclen Ollp çı 
Liyetal nam kimsenin derde.ti yan 
fçln Jlnni mJIJOD nable Yait 
edllclllt halde ktıaM bu IDU• Nb 
klfab kasaaamamqbr. Bu 11 

adaıa evvela Kafka.,.a,. uvat 
firar etmlı v• IOlara PJp 
olmQflar. 

Bir kaç .. ne evyel ..... . 
pn lmpnua ..,.. ttt,ı ... ... 
elen rapılaa ıorıuçlann ...... . 
tere,. tdhall memnu ıdı. Bu. awdet 
aun ._rlne bazı lnglllz tacl• sfd 

rlerl .. kuıu tutup eakla. 
ıanlara 100 lnktliz liran mö
klf at Yatl•m'I ..... k'mr1 
bu mfiklfab heniz kazan· 

Patron -Amele 
Mı•claııl•• tf A. A) -

Maadıelter~lleame
.. hlrlflderf arallada tiuıb 
.W•.W... efu lcoal.anı te
msmı• atnxzıtnr .. 

ı. 
im ..... 
çuval 
• ku 
incir 

Btr 
Ka 

tatd 
zeteılnf ... , .... 
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a çfçelt 

0 daya 
koku la 

içi 
• , muh 
cını\en 

~.Jvan 
senin 
n1t do 

tiler 8' 
J>tk &çık 

Jıı..ın& 
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Sahife 6 fARIN F « • •• .. ee .. • ,, ti Klnuna~ 
Zayı 
ha sız 

ve işti
olanlara FOSFATLI ŞARK MALT HULASASI kullanınız • Her 

eczanede satıl:r. 
Yapılacak hediye 

Bir RADYO 
alınacak cihaz 

BirPHILIPS 

dir. Cins itibarile fiat
ları emsalsiz olan cihaz· 
larımızdan birini inti
hap ediniz. 

Tip Flat 
2511 425 Ura 
2802 290 • 
2514 245 " 
2515 140 n 

TÜRK PHILIPS L T D. ŞİRKETİ 

e: KATRAN HA Ki EKRE 
Eski~ birde Mahkeme! Temyizde itleri olup ta takibat ve 

marafaa isleyen muhterem halkımıza. 

Sekiz fienedenberi gö:termlı olduğunuz rağbet ve teveccüh
ten dolayı arzı teıekkür eder, yeni seneyi tebrik eylerim. 

Temy zde Ad'yen takıbatın dahi vekaletle takibine Mah
k mel T emylz rüesası knrar v rmiştir. 

Bundan Eonra gönderilecek işin tarih ve No. siyle bir de 

hususi vekaletname gönderilmesi rJca olunur. 

j Yel enci v•purı•n 
KARADENİZ POSTASI 

V ' vapuru 7 a an Kanunurıani 

Çarşamba 

Avukat Nimetullah Eskfıehfr f 

' 

günü akşamı 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
( Zonguldak, lnebolu, Sam· 
sun, Ordu, Gireson, Trab
zon, Sürmene ve Rize ) 1 iç l:d lo:fln cdi f bir 2'.ıımıında 

tirdt!ntire 1engin olmak ancak Tay
re Pi,) ııngo bileti almaklıı ka· 

t ldir. 

ONUNIÇIN 

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

ÜYÜK İKRAMİY~ ( 200,000) LiRADIR 
YRICA; c5o,ooo'> < 40,000 '1><25,ooo> cJo,ooo» 

- Liralık İkramiye ve 
c 100,000 >Liralık bir mükafat 

VARDIR 

kat'I ve ·sert 
tedavisi için 

Spirosal 
surmek lazımdır. Za"metli lşlerl ·tAklp eden 
adale sertlik ve gerginlikleri ile, ayaklarda 
vakitsiz zuhOr eden yorgunluklarda dahi 
Spirosal aynı gOzel neticeyi temin ede~. 
Splrosal tedavısi hem kolc:y, hem l!tiftirc 
Çamaşırları kirletmez. 
Musirren Spiros~I talep ediniz. 
Her ambalal. meşhuru aıem otan &pi' 

salibini ihtiva eder. 

EB 
P e ş i n ve v e r e si y e 

Koşunuz Koşunuz Koşunuz 
İzmir terzihanesinde büyük tenzilat var! 

Ankara caddeıl Viliyet karııımda No. 17 
Mustafa Salih 

iskelelerine azimet ve a V· 

det edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide 

Yelkenci hanında kain 
acentasına müraca t. 

Tel. ıstanbul 1515 

ALE mAR ZADE V PURLARI 
Millet vapuru 
K. :anı Pazar 

günü akıam ıa.al 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zongul · 
dak, lnebolu, Ayancık, Sam· 
sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Sürmene Rize, Mapavrl ve 
Hopa) ya azimet ve avdetle 
ayniiskele lerle (Vakfı~ebtr, 

Görele ve Ünye) iıke!elerine 
uğrıyaraktır. 

Müraca t mahalli: latan· 
bul Meymenet hanı altındaki 
yazıhane. Telefon: lstanbul 

1154 ----------
SADIKZADC BIRADERLEI\ 

VAPURLARI 
KARADENiZ MUNTAZAM 

ve LÜKS POST ASI 

Sadık Zade 
vapuru 4 p 
Kanunusani azar 

akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle ( Zong11ldak, ine
bolu, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) ye az= met 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında acen· 
talığına müracaat. 

Telefon lst. 2134 

Doktor 

ı-iafız Cemat 
Lumadan maada gün

ler'.itı öğleden sonra saai 
(2-4)ae kadar lıtanbulda 
Divanyolunda ti 18> ~o. 
kabinesinde h•ıtalarını 
kabul eder. 
Telefon istanbul: 2398 

~ ........................................... ,~ 
Sabırsızlıkla bekle
diginiz müsamere'i 

fevkalade 
Şehzade batında 

Millet tiyatrosunda 
Yarın akşam 

Darültalim heyetile Artist 
Fahri Beyin ve ustadei tehir 

Şamram Hanımın 
müftehıren ı,tiraklerile 

Yaban Gülleri 
Taklitli vudvll 

3 perde 

.\ 
- 1 
~ 

Qo;? ... 

Sanatkar Naşit Bey 

Çelik tabiye 
Facıa 

1 perde 

Saz, teganni, düeto, Çfn baleti, monulog ve aafre ..• 
Progrıtm pek büyükdür. Tafsilat el ilanlarındadır. 

RSB!!::r.:I 

• 
z 

istasyon Oteli 

İzmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

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

Otelin altında bir de Kolahane vardır. Ucuz iı yapan bu 
müesııes 1 de herkes · ta vsf e f"deriz. 

Mahkeme! Asliye Üçüncü 
Hukuk Dairesinden: 

Müddeiye Lüiı hanımın 

kocası olup Dofop derede 
Y enişehlrde Irmak caddeıinde 

1 
48 numaralı hanede mukım 
lk~n halen ikametgahı meçhul 
bulunan Misak Merafliyan 
efenol aleyhine ikame eylediği 
boşanma davasının 25-12-930 
tar hU tahkJkat celseılnde 

müddeialeyhin kocalık vazı f e· 
sini lf a et-uek fi zere tarihi 
ilandan ftfbaran bir ay zar
fında evine dönmesi hakkında 
ilanen lhtarab k nun;ye icra· 
ıına karar verllmiı ve tahkikat 
5-2-931 Pazar günü saat 11, 

30 a talik edilmft olduğundan 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere iıbu ihtarnamenin bfr 
sureti mahkeme divanhaneslne 
talik edilmiı olduğu mumal· 
leyh Misak Meraıliyan efen· 
diye ilanen tebliğ olunur. 

Zayi pasaport 
ikamet ah vesikam ile pasapor

tumu za} ı ettinı. Yenileri alınacagın
an hukümleri kalmadığım il.in 

eylerim. Sırkeci'de Şah npaşa otelınde 
m safıretcn mukim Afgan tcoa sından 

Muhiddin 

lstanbul ikinci icra memur
luğundan): 

lıtanbul ikinci icra Me
murluğundan: 

Mukaddema Gala tada Ada 
hanında 16 numarada fkcn 
hala ikametgahı meçhul Ran· 
ffyadi efendiye: 

Mösyö Artor ve Fah
retUn Yesari 8. veıaireye 

olan borcundan dolayı rıezkür 
handa mevcut ve tahtı hacze 
alınan evmalinizin ikinci art· 
tırma suretlle pe.rl'.ya Çt!vr 1-
mesi takarrür ve muameleyi 
mezkürenin 8 • 1 • 931 tari
hine müsndif Perıembe günü 
saat 10 dan 12 ye kadar ifa 
kılınacağı malumunuz olmak 
ve bu baptnki fhbann tebliği 
makamına kain bulunmak 
üzere ilanı keyfiye olunur. 

Kolay hraş olmak r 
\ 

ve cfldlnizin güzellftlfnl 
hafaza etmek isterseniz 

mu-

ı 
{KROKODiL) 
marka tıras bıçaklarını 

kullanınız 

Oaposu Çiçek pazar istrati
yadi Han No. 7-8 

Doktor 

Yeni neıriyat: 

Mi mor 
Mimar hlmlf çok güzel bir 

mecmua çıkmıştır. Mem'eket 
imarına yardım edecegi apkir 
olan bu eseri b"r meslek er• 
babına tavsiye eder·z. 

Hanım efen dil ere 
Tahsil ve terbiyesi yüksek 

yalınız bir erkek, k'msesis bl• 
hanım efendi ile hayat arka
daılığı etmek istiyor. Parasız, 

kJmıesiz olması matluptur. 
Bır fotografJa lstanbul 

641 numaralı posta kuturuna 
müracaat. 

Rakıya kıymet veren yalnız 
rayiha ve lezzeti da§il, 
kimyevi terkibinin safiye· 
tidir. 

1931 senesi hululü mü· 
nasebetile tasfiye muamele· 
sini icra etmek . ~e kayıtla
'"ını tanzim eylemek üzere 
i tanbul ile Beyoğlu ve Üs· 
küdarda bulunan lstanbul 
İc a daireleriyle muahsebe
sinde müstacel mevat müıteı· 
na olmak iızere Kanunusaninin 
birinci pcrıembe, üçüncü 
cumartesi ve 4 üncü Pazar 
günleri müracaat kabul olun• 
mıyacağı Jlan olunur. 
~ ..... :&:<~l(ıml ......... 

Do tor 
Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve ... ~h!'•vfye 

hastalıklar tedavihanesl 
Cumadan maada her gün 

saat 10 dan 6 ya kadar haıta 
kabul edilir. 

1 
Adres Ani a a Caddesi N.43 

_. Telefon ı:ı anbul 389) 

DİŞ TABİBİ 

Ali Fehim 
lıhnbul ve Parfs Fa • 

kültelerinden mezun. Her 
gün 2 • 7 ye kadar haıta 

j 
kabul olunur. 

Bcyoğ u istiklal caddesi 
Glorya sinema ı karşm Nu 

1 185 Telefon Beyoğh. 448S 

f A ~ 1 ~ 

1 

' · ' ' Kanu'nu's' ni ··• ' -
Senet Cumartesi Sen~l 

Resmi ye 4 Hicriye 
1931 1349 

Nam J z 
Alafrang 

Oüneı 
Ôgl:: 
ikindi 
Akş<!lfı 

Yatsı 

lmsaıc 

L d, 
7 

12 
t~ 

Va~ 1 J • 
Al tur' 

Oürt t 
Ô&le 
hmı li 
Ak~.ıın 
Yatsı 

imsak 

•• d 
2 l 
1 23 
o 48 

12 OJ 
ı .ı) 

12 50 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve ikinci arttırma suretile pa
raya çevrilmes! mukarrer yaz. 
haneye müteallik e§ya ve dik
slyoner kitapları 8·1·931 tari
hine müsadif perıembe günü 
saat 10 ile 12 de Gala tada Ada 
hanında açık arttırma auretile 
ıatılacajından talip olanlann 
mezkur gün ve ıaatte mahalf. 
nde bulunacak memuruna mü· 
racaatlan ilan olunur. 

A. Emanüel;di 
frengi, belsoğukluğu tedavi ha· 1 

nesi. Hergün sabahtan akşama 
kadar hastalarını kabul eder. 

Sirkecide Trabzon oteli ittisa- ---------IE5i!i!ii!im 
Şaban 

14 
.Kuım 

58 
!inde fotoğrafhanenin birinci katında M. Müdür: Burhenettfn Ah 


