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Suurlu bir 1 

hükômetçilik 

/darei örfiye ilan edildi. Divanı harbi umumi faaliyete geçti 

Menemen hidisesi gittikçe inkişaf ediyor 
Her tarafta birçok tevkifler yapıldı 

1 
Yeni bir fırka 
Muhakkak tefekkül 

edecektir Zaman zaman bazı biiyük 
•e Jakıııkla kelimeler nerden· 
ıe piyasaya ablıverlyor. Artık 
o kelime harcıam oluyor. Bl· 
fen de ıöyliyor, bilmeyen de! Bugün alınan 

tam 250 dir. 
son haberlere göre tevkif edilenlerin adedi 

Ankara, 4 (Y ann) - C6m· 
huriyet idarede mOteaddlt Fır
kalana mevcudiyeU tabii, sa• 
rurl ve elzem oldufu if1n yeni 
müstakil, mQfrtt milliyetper-Son günlerde ortaya bir de 

•Şuurlu muha1efet!,, ıözü çık· 
Divanı harp çok şiddetli hareket edecektir 

ver sol Cümburiyetçt namı al
tında bir takım hiziplerin ba
yat bulmalan mubakkaktar. 

tı. ismet Pata hazretlerinin Diln bir aktam gazeteıl 
Millet meclisinde irat buyur- ıehrlmlzde 14 kit!nln tevkif 
dukl k edilerek Menemen• sevk ecltJ. arı ıon nutu ve bilhassa 
bu nutkun aırl ve adi bfr diklerini yazaııtbr. Bu huıu .. 
Cüınburiyet hükikmetf Baıve- da yapdıfımız tahkikatta Me-
ktltne yakıf&Jl fıkralar mü· nemene sevk edilen mevkuf• 
ııaaebetile, memlekette ıu- ların ıehrJmfzde defil, İzmftte 
urlu bir mubalef ete ta ham· tevkif edildikleri anlaplmııtır. 
Dıiil edilebfleceffni timdi bir Evvelki gln Menemen hl-

l
çok rüfeka dillerine virt etti- dlseılle ali.kadar olarak iz· 
er. mitte tevkif edJlen bu on d6rt , 

IH. Fırka. kongresi 

Efer bu ıözüm6zde de kiti gece yanıı tehrlmfze ge- . 
6tedenberi mutadımız veçhlle Urllmft ve sabahleyin jandar-
fantazfye veya edebiyat yap- ma muhafazaıı albnda Ba.. lzmirde taharri ıdllenı bir mıntaka 
llııyonak, bayatın bütün te· dırmaya ve oradan da Me-
raft ve hakfkatları ile gönül- nemene sevkedilmlılerdlr. ı hentız ikmal edflmlı deifldir. 1 tabllkab tevıl et•lı ve bizzat 
..., (D.oamı 2 inci •ahileJe) Şehrimizdeki tahkikat Miiddeiumumt Kenan beJ b• itle m .. ıul olmafa ba1la· 

~,,ii:Y....,a_r_ı~n~,,~a-d-;-a~l~e~t~te-n~,~,~. iiiiiiGiiiaiiiziiiiHziiii. 

mıftır. 

lzmltte yakaJanarak Me
nemene ıe•k edilenlerin kAf· 
fell Naktlbendl tarlkatma 
menıup ve mübadil muhacir· 
lerdendlr. 

Bunlann ekseriılnl Fllorina· 
hlar teıkfl etmektedirler. 

Gece 7an11na doiru aldı· 
fımız bazı haberlere göre 
ıehrlmfzde de daha bazı kim· 
selerfn tevkif edlleceft anla· 
ıılmaktadır. Nakıtbenclllertn 
tarikabna menıup bulunanla .. 

nn Menemen badfıeılle alAka· 

1 
dar olup olmadıktan f(ddetle 

(Devamı 3 iincc'i •alaileJe) 1 

Bura mabafili ıiyaıiyeıinde 
deYeran eden taJlalua nuanu 
yeni fırkalar bu lntlbabattaa 
evvel t•kkClllerl mahakak 
addedilmektedir. Haber aldıi 
ma ıare bu aeneki ınuı.abat 
tek tlerecell olmıyacaktu. Fa
kat buna rafmen llyaıt ft 

medeni r61t6nü çoktan idrak 
eden mOınener balımn.
bakkını bilyilk bir serbettl 
içinde lıtlmal edecektir. Btl
ha11a Buna, lzmır, lataabul, 
Adaaa atbı yerlerden bir ~ 
mlıtakll meb'uıların çıkacak• 
lan unaedtlmektedlr. 

haktan hissesini istiyor Bursay8. :':asıl oldu 
Bu ay içinde toplanıyor 

VenizeloS A vrupada 
siyasi seyahatlerde 

Jluna, 4 (A.A) - Retıl· 

Mületin huzurunda cereyan- :=J::,~;:~;:~ b:;J:! 
eden muhakememı·zı· nasıl arasında karaya çıkmıtlar, 

ve otomoblllerle BurNya 
tahrı·F edı7vorlar hareket buyurmuılardır. Ali 

'.T Hikmet ve Cemal Cahit "Pa· ________ .. talarla Bmıa Yalfıl ve be-

0 a y a m 1 z a y a r 1 n d 8 v a m e d i l e c 8 k t i r Jediye refn Yapura 8elerek 
azı Hazretlerbıl aellmla· 

lqmuharrlrlmlzle Saley- l aynen yazmıftak. m1tlardır. 
illan Tevfik Beyin mubake- Göriiyoruz ki hü· k6met ıa..,. Relılcümbur Hazretleri 
Dıelerlne yann ıe- telerl, milletin hu· alat 11 de Bur1aya vatıl 
ile lzmitte devam z•runda cereyan e· olmutlar " Çekirae yolun• 
edilecektir. ' den ve herkeıfn ali.· dakl evlerha• lnaıltlerdfr. 

Muhakemenin bn ka ile dlnledifl bu Bur,., 3 (A.A) _ Relıl· 
lilne kadar cereyan muhakeme itini de ctlmhur Hazretleri, dalrele-
etlffi ıafahat gös- tahrif etaaelc Ye ef· 
\eriyor ki, Arif Oru• •an umumlyeye lı• rinde &fi• yemeifnl ye•lf-
cun ea:ı:eteıl, bal· tedfklerf gibi •&• ler ye 1&&t 14 t• Villyet 
çıkla n•anamıyacak termek fıUyorlar. makamını sfyarett .. ıoara, 
oır hakikatten bah· Biz bu yazılara Ctımhurlyet Halk FU'kamQ 
•etrntı ve bu tezini yalnız gtllmekle fk• teırif ederek köy ve kaza 
bıuhasımlannalnkir tffa ediyoruz. heyetleri ve fırka Azalan 
ttUremlyecek bir Efendiler, ıts de ile kon8f••,ı.rdır. 
lekle koymuıtur. Ev pek alA bilinlnlz Gazi Hazretleri, fırka 
~elkt gftn lzmitte ki, Arif Oru~ bu m.. (Deoamı 2 inci ••Ai/eJ.J 
Oüyük bir ıamlln Arif Oru9 Bey ıelede tamamen ma• 

Halk Fırkaıı kongresi bu 
QID lçlatle toplanacaktır. Bu 
koap ~ok f&J&aı dlkkat_ 
oı.wbr. lllllaaua Gazi Hz. 
lerinia Irat e.leceklerl nutuk 
.,.. lpret ltuyuracakJarı ıfyasl 
me,.Jeler çok malıfmdir. Mil· 
leUA ıon duçar oltlufu lktı· 
atlı elem ve ııbnp ltu kon• 
sr•• BGyGk adamın lilanın• 
elan pyet veda bir ..
~ ffiUlmft olacakbr. -
Dıııi~cililı müıaviri 
tp/tıilrat .. yapacalr 

_· · ~tııat yekll•U dealzcıUk 
~:virt Mekmet AJI Saffet 
a.y. Aakaratlan tehri•lze 
ı.ı.iftfr. Melıı .. t Alt Bey 
bgf~.ia Uman lflerf hakkın.la 
JeildJaat ya11acakbr. Tetkik 
etı11ı.c.k mevzular ara11ada 
ecaeltl aemıı ... e mümküa ola· 
ca&ı katlar teılihit aröıterfl
.. .ı ve Ll•an dahi inde 
khaGr ytklemek Ye boıaltmak 
lpD ltlr mıataka aynlmaıı gibi 
mcıbim meseleler meycuttur. 

huzurunda cereyan eden mu· 1 ıumdur. (Yrın)ın clavaıını mu• 
haheme tafıflabnı ıazetemfze (Deoamı 3 iindi •alalletl•) Son dakika: 

Anlaşılmıyan muamma 

Son günlerde asılsız 
haberler aldı yürüdü 
Dayinler mes'elesi acaba ne safha
dadır? Hakiki vaziyet anlaşılamıyor 
Bır iki atın evYellcl 8&setelerde asonra keyfiyetin dofru olup ol

Daytnler vekillerinin 8.nkap madıpll tahkik ettik. Osmanh 
Jatırılan Clçte bir taktltl ~tik- Banlca11nın l.tanbul ıubellnde 
lertnt ve bu arada hGkOmett- ecllndlilmlz mal~atta, ~a 
llllz d mn h6yle bir meı eleden haber-

tarafından Şark emir- dar olmadılmı yani Daytnlerln 
Jollan tamfrab için emaneten htlktmet tarafından yabnlan 
'J•tınlan beı küıur milyon lira· paraya el ı&rmedilderl aıalapb 
Jtda çekerek takıltlerln mite- maktadır. 
bakı kııımlannı tamamladıkla·· Ankara, 4 (Y ann) - Ba· 
rı 1•zıhm,b. Bu a•f1'11attaa (o.a• ~ a1nct •Mletl•) 

Divanı harp bugün kuruluyor 
Avukat Hasan Fehmi Bey tahliye edildi. 
lzmir, 4 (Yann) - Kula Kürdoı .. rıama lıavaliılatle ~ah· 

klkat devam ediyor. Şeylı Halil, llıtrablm derdeıt edilerek 
MaaüaJa g6nclerildfler. Cemanh ka1Gnden Hasan uıta teYh· 
lerle mlaaHltetlermtlen derdeıt edildiler. Manlıa mlıtddelumu
mlll Klmll AWtUıanl Bey Fazlmıa lttfcYabını titfrdl. ~ene
mene ıanclerdt. Avukat Ha1an Fehmi teJh Esatla İzmfre ,,.. 
Urllmfıttr. Mani1ada lltfcvabına mGtealdp teykffinl muc•p tı1'· 
tubun tarafından 1uılmaclıiı aal~ıldılındaa \Ahlfye edildi. 

1arm lstanbula hareket ecllyor. 
Divanı harbin 7ann Meaemen'de bqlaaıa11 muhtemeldir. 

lzmir' Je bir auiiatimdl 
lzmtr 4 (Y ann) - Belediye mubasebecfıl Samı uıtılauz 

•rftyatındu dola)'I Dalıili1• Yeklttetlnln emrile itten el 
pkUrtldl. • 

lzmir güzellik kraliçesi seçiliyor 
lzmir 4 (Y - · Hillllabı .~, b91oauncla l.mıt slsellik 

krabpli eeçllecektlr. 

..twrup• da siyasi mlilAkatlar 
yap•n M. Venizelos 

Vi7ana 4 ( A. A. ) - M. f 

Venlselot .......... ••1'- I* 
ziyafette, baıvekil M. Ender 
M. V enlseloau h6ylk bir hl
ham.t adamı cif,. .. 11m1a. 
•lf •• de...,tlr ki: •Blrlcat 
hafta eYYel Lırtncf derecede 
ehemmiyetli bir tarihi vak'a• 
ya tah"t olduk. 811 yak'a 
Tlrk • Yunan lüllflanmn M. 
V ealuloa taraluadaa Anka• 
rada bua11clır. 

Bu IUllO..., de Alıdeals 
prk havzası akvamanm ta• 
rlhfnde bayeU bir m.eYld tu-
tan meıelerden biri meı'udaDt 
bir neUceye iktiran ettlrll-

mfıUr. M. V enlzeloa Tlrk 
rfcalJ ile hemfikir olarak 
vatanperverane bir azmi 
iradeyi, cihanı m .. a b 
vuıturmak gibi y6ksek bir 
mefk6re ile birleıdlrerek diba• 
(Devamı 2 inci •alaileJe) 

- Arttk 9,0k yaramazldr edlyorsunıt.. B•k aana 
aldım... Şununla OJnada bira •••in kı.,lamL. 

... 
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(BeşmakaleJen mabat) 

den kar~ )aşmak istiyor ak 
bu tema;yülü cidden tebrik 
ederiz • Daha doğrusu 
bu tt;mayulün üzenmek ka· 
b lind n o'sun teb rüzünü 

mleket ve millet' h t a 
h kümet lç"n faldeli bulur ~. 

Ş bir mı: halef etin 
m nasını tefs"r edecek değ"liz. 
T f e ayan olan en müh m 
nokta, b z.z t ıuur kelimesinin 
m eketimizde ne suretle 
anlaııldığı ve bu kelimenin 
ihtiva ey ed ği mn.ntıktr. 

iz yalnız muhalefetin bir 
ıuuru o ma mı ,dilimize do a· 
m z? Fak t cab , uv hk 

dık bende n jç nde 
em eket e 

tapt ğ ırız 
C m url;yet için bir ııh Jy cı 
ta i ek nde tebellür ettiğ i 

rtak n amamalı mıy z? Fık· 
r n, ilm n, e bazen d e· 
raltl h yatiye itibarile thti· 
1 ~ ft 1 a ığımız insanlara 
kar ı, yüks k bir du} gu ile, 
nec p oJm ğı artık dü ünme
)' cck miyiz? 

S bibi 1.1erlr de tellal ver· 

m )ele 
r, v l:u \ zı ı· a· 

sc;tl bü ün m ilet a'kır;ıyor da 
hfı'iı hürm tc t yan o a u 
ahkkın h dudunu etr fta do· 
laşan eyyam rei !eri müı kün 
değ"l t ı;avvur ıve t d r ed mi 

l et oh kkı 

ha· 

retlerlntn Tra.l:zon tl un 
l met Pata H "r t'erl n n 
&iy ıi nutkunda, hep bu h • 
kil le iıaı ti r var ır. 

Bu emleket yalnız 

§UUrJu bir mt he efete CcğiJ, 
şuurlu bh muvefıld ğ , şuurlu 
bir hükumetç l ğe de ıtd et e 
muhtaçtır. Bu ihtiyac, ilmin, 
tıırih!:'l, kallunu tabiatin 
aö tere ği iht:y çlard r. 

~~aruf 

yrimübadfllere dün de 
y-z e ki n betindekl tevzla· 
ta devam edilmietlr. Üç kuı..ma 
tefrik edilen gayrlmübadıller
den dün 30 bin liradan yüz· 
bin l r k dar matlup ıa· 
hipierlne tevziat yapılmıştır. 

Bu tevziat bu gün de devam 
edecek ve bu partiye alt tevzi 

mu melesi bu surette bit m 
bulacat • 
~ 

"rülf ürun~a 
7: lebenin 'Ati a 

seyahati 
Darülfünunun bir kaç gün· 

den beri f§itilen AUna seya· 
hatl nihayet taha~kuk etti. 
Altmıı kadar cenç ve mü· 
nevver b 1r kafi!e önümüzdeki 
salı günü İzmir vapurile Ati
mıy müteveccihen hareket 
edecektir. Genç kızlarımızında 
f~Urak edeceğı bu öz ü ve duy· 

ulu k tle Yunan gençl ği ve 
Yunan maarifile daha } akın· 
d n tema ta bulunarak avdet 
edeceklerdir. 

Hiç şüphee"z ki bu yak n· 
d n tnnıtma ve anl~ma iki 

mi ketinde istikbal ve terak· 
k si için bu günden atılmış 

bir adım meııabesindedir. Se· 
h t on .gün kadar d vam 

edecektir. Kafilenin başında 

Hu Fakü t l umum lal bi 
Akif B. b l n c ktı • 

l "md"den ikm l 
bidlr. 

hazı landı 
e Darü funun F 
bir cc c.bi Profe· 

" le b ·r m al im rasında 

had e ç km tı. 

Bu mü sa f vak' yı tah· 
k eden Fı.külte re·sı t hki

at nı f.km 1 et iı'ir. Hadis · 
m~s'ul ve mü eh ip'erl hak· 
k da muf al 'r r pord 
h z 1 m ıtır. MezkO.r r por bu 
ey on nda içt"ma ec:!ecc.k ola 
Fakö te meclisine tevdi edıl • 
cektir. 

.... 19 tt--

Mezarlı lar ıslah 
ediliyor 

Belediye mezerhklar §U· 

besi ınüdiriyeti yeni bir karar 
bazırhyarak Belediye riy se· 
Une vcrmlıtır. Mezkur kar· 

rd mezarlıkların hüsnü mu· 
haf z ıı için korucuların ta· 
yinlne lilz.um gösterllmektedir. 

Y nln z bu korucul rın ta· 
y nl bir bütçe meıelesl oldu· 
ğundan Niı nda yeni bütçenin 
tanz. mlnde naz rı itib re alı
nacaktır. 

Numarataj ikmal edildi 
Şehrimizdeki numarataj 

ameliyesi bitml§Ur. Bütün 
mahall lere 140 bini müteca· 
viz num ra ve 12 bin küıur 
d 18.vha takılını tır, Yalnız 
y ngın yerlerJne lavhalar ta· 
kılmamı U'F. Takriben lavha
lard n b zılarının kınk olduğu 
Belediyece tesblt edıldiğinden 
bu husus hakkı da Encümeni 
Vilayet bir karar lttib ede

cektir. 

Gazi Hz. 
(Baı tarafı I inci sahifede) 

te§kil tının faaliyeti hak
kında izah t aimı lar ve 
ayrılırken Bursa ıehrinin 
g-z·de hsiyet eri e inkılap· 
çı C.H.Fırkaaınin muhter~m 

azası ile karşı karşıya bulun· 
makta büyük bir haz duy· 
duklarını ve bu erın h zı 
ifade etmeği vazife bildik
lerini beyan buyurmuılardı'r. 

elslcümbur Hazretleri, 
belediye mec 'isi azalarını ka
bul ile ehir iş1erl hakkında 
konu§mu lar e ipek sanayi· 

1 

l lle al A kadar ol rak iki men· 
sncat fabrıkasını gezmi lerdlr. 

F br k s hip~erinln verdikleri 
izahat ipek sanayiinin ez bir 
zeman içınde mazhar olduğu 
seri inkiı fı ve bilhas a par· 
lak bir l tikball teb rüz 
ettiriyordu. 

Re eicümhur Haz etleri 
saat 19 da d irelerine vdet 
etmfflerdlr. 

-------
Ticaret odası kongre · 

lst nbul ticaret odal rının 
p c ğı l.ongre f çfn t caret 
ndür yeti hazırlıklara ba~-

lamıı'ır. Kongreye 32 oda 
i§tfr k edecekt~r. 

Varidatı p k az olan o· 
la.r l"ongr ye murahhas 

6nde miyecek1erdlr. Bu gibi 
lar hend ler ne civar olan 

rdnn birinin mur h s nı 
kendilerine murahhas olar k 
l abul edeceklerdir. ·- ,, 

elarntl ~e 
Fransız sefareti 
müsteşarı geldi 
İki aydanberi rnezunm 

mem eketinde bu'unan Fran· 
s z sefareti müsteıarı M. Ba.r· 
biye dünkü ekspr-es'e latanbu· 

ve g rda sefaret 
tar f ından karfı· 

1 /Jün akşam ortalığı kap· ı 
1 ladı. Vapurlar işlem-di. 

l tanbul'un hav sı con 
haftalar zarfında tamamt'e 
kı könmüıtür. 

So uklar fazla~a his e

dilmektedir. Geceleri sis or· 
t lı ı ltaplamakta, gündüz· 
leri de yağmur göz açtır· 

mamaktP-dır. 
Evvelki gece a t yedi· 

den sonı-a or•alığı kaplıyan 
ıiı, dün gece de aynı ıa tle 
ve d ha tiddetle zuhur et· 
mfıtir. 
Kadıköy ve Osküdara va· 

~ purlar i§leye.memtı, bu yüz· 
den pek çok kimseler köp· 
rüde beklemiılerdir. 

Sis gece yarısından ıonra 
yavaı yavsı zail olmaAa 
baolamııtır. 

Rasathanenin verdiği ma· 
lumata nazaran ııs bu ak· 
ı m da olaacaktır. 

Bugünkü hava mütehav· 
vil olacak, rüzgar muh
telif Jıtikametlerden esecek· 
tir. Hava ekseriyetle bulut
lu olacaktır. 

Su 
alları 
"zelyor 

Şehir haricinde mevcut 
olup hemen hemen hep 1 
künk horul rdan ibaret ve 
kısmı azamı harap olan ve 
yoHnr üzerinde beled"yece 
eaasll surette t mirat l pılan 

künkl rin dökme borularla 
tebdiline karar verllm" tir. 

Bunun JÇın u mühendi le· 
rl tetkikat lcr llll b şl mıt
:l rd r. Tetkikat net cestnde 
bir keıffname tanzim .edecek· 
lerdir. T pd ll icap eden bo
rulların miktarı pek çok olup 
b r e metroy ba ·iğ oldu
ğundıın p k f z1a masr fa 
ihtiyaç gôstermektedir. 

Binaenaleyh bu ameliyat 
tedric n b r program d hl in
de y p lacak ve her ene 
bütçeye muayyen tah fsat ko· 
n caktır. En evvel de har p 

tebd"lind n b tl na· 

~ yoksa bir mi? 
Bazı ıga:z teler, tekkel re 

mum d kt k'erinden do a· 
yı in k kad nın t vkif ed }. 
dıkler nl e h klarında takı
batı k nuniye yapılacağını 

yazmıılardı. 

Dün bu mes leler etra· 
fında tehk"ke.t yaptı1t. Vali 
muav ni F z ı Bey hadisenin 
pek mübalağalı olduğunu ka· 
')dederek şu izahatta bulun· 
du ar: 

- T e k~f edilen kadı l r 
40 değ"l, bir tanedir. 

Mum dikenlerin mfirt ci 

olması !Azım• gelmez. Yalnız 
bu hareket kanunlarımıza mu· 
h lif ol uiundan hakkr1da 
müddefumumilıkçe takibata 
baı1anmıı 1r. 

Hakkında tn ·ibat y pılan 
kadının Men men hadiıee.i e 

A kadar o'duğu h kkındakl 
ne§rly t ta ulsızdır.19 

Veraset Verğisi 
e rafında 

Vera et ve lnt" al v rğisl 
k nununun 22 inci madde ine 

öre ( Müke lef tarafından 
verğl mlkt rını havi bir meb-
1 A ~ verğl idaresine em netten 
tevdi edilmio, olmadıkça bir 
i lraz verğ"si t hı line mani 
oh az) Fıkrasın n zaran bazı 
memurlnce emaneten alınacak 

\ierflnin emvali menkule ve 
gayri menkuleden her iki ine 
terk olunan verğ{ye mi yoksa 

y lnız emv 11 menkuleye il -
bet edan verğlye mi alt .oldu· 

unda tereddüt edilmeal 
Qzerlne keyfiyet Defterd rlıkça 
tetkik edilmlı ve mezkur 
f krada yl'..zılı (V erğl miktarı) 
tabirinin mlraacılara intikal 

d n menkul ve gayri menkul 
emval üzerinden tahr.kkuk et· 
Urilen verğinin umumuna teı· 

;mil lce p edeceği bütün Maliye 
ub lerlr.ı tamimen tebliğ 
dilmltllr• 

Bu söz asil bir insanın ağzından cık-, 
maz. Mi1nevverlere yakışmaz. 

"Yarınn gazetesi İzmit Va
lisi Eoref Bey hakkında elde 
ettiği bazı malumatı gazete· 
sine geçirmit ve meı'ele mah 
kemeye intikal etmiştir. Ada· 
let keyfiyeti tahkik edecek, 
hukmunil erecektir. B im 
vazifemiz bu adil ve bitaraf 
hükme intizar etmektir. 

1 

Davalar ve karşı t raf 
tezlerlni müdafaa etmek, hnk· 
!arını istihsal etmek için el· 
lerfnde me cut bü~ün kozla· 
n me,ru ve makul olmak 
oarU'e ortaya atacaklardır. 

Bu~aya kadar bir f evka· 
lade1 k o•madığı gibi diyecek 
bir eylmiz de yoktur. 

lıp derin 
d dn düsünmt:ğe layık bir 

okl ~ rdır: 

fakat ibret 

Bir §ahsi da vayı lcr.zanmak 
için veyahut bir hakaret da
v tunda müekk"lini tenz;h için 
huJrnk tahsili görmü münev· 
ver bir zatın Menemende ce· 
reyan etmif kan'ı, hicapnver 
bir harel .. eti bu memleketin 
tertemiz ve mefkureci bir 
evladına, ıu;il ve mert hi 
ıns na te'mih etmek çok çir· 
kin bir jurnalcılıktır. 

Bunu bir vukaltan yük· 
te 1 hsıl gö mii!J bir in nn· 
d n, l em c!e Sultan H mit 
tacı sernügun olduktan y"rm· 
üç sc e onra "tme!t d r 1n 
derin dü~ünmeğe ı: e e.f;le.me..ğ 
yı ır. 

idari yollar ve 
muvaf fa iyet 

amilleri 
Men men l - d sesi üz "ne 

hükumetin girisUği icraat ve 
u icraatla takadd m eden 

şiddetli beyanatlar bize bir 
haleti ruhlyenln el'an b de· 
vam olduğunu ve bir zihni· 
yetin henüz de~i§medfl:ıini 
gö terdi. Bu, tiddettlr. 

Cümhuriyet rejimi ve dev· 
let otoritetini tehdit eden her 
hangı btr hadise muvac he
d.nde hükum tlerln ittihaz el· 
tikleri tedbirler ne kn~r 
zecri ve edit olursa o sun 

u bir vazife gibi görmek 
mecburiyetindeyiz. 

Yemen ıve Asirde, Suriye 
~e Fili tinde, H"cazda "·e Ar· 
na vutlukto. yer yer ve z man 
zaman zuhur den hadiseler, 
isyanla, daim~ bir iek muka· 
bele görmüıtür: 

- Tenkıl, Şiddet. 
Blr çok Türk evladın ve 

bir çok µ raya mal o1 n bu 
kıyamlarda gösterdiğimiz §id· 
detten bize k lan fayda ve 
netice nedir: 

Husran ve Hicran. 
Bugün o yerler elimizden 

çı'kmıo, döktüğümüz kanlar, 
verdiğimiz c-ehitlerfn hazin 
hatır larından ba ka bir mi· 
raı kalmamı§tır. 

Niçin ? 

Çünkü mu"rıkkat tedbir· 
ler ve her hadise akabinde 
g5stcrllen ıtddet zamanla te· 
sirlnl kayıp etmiş, unutulmu~, 
tazelenmit ve her fırsatta 
alevlenınlotlr de ondan. 

M iyonla Türk evladının 
mezarı olan Yemen, mütead· 
Bit ısyan geçlrmi§ ve bir çolt 
canlar yemiş olan Surlyeden 
ve diğer yerlerden elimizde 
kalan nedir: Hiç. 

* Zira maarif, refah ve tly 

olmıyan yerlerde nur da yok· 
tur. Zulmetler mikropların 
eütrelidir. 

Bunun fçln böyle hükumet 
otoriteıln , lime ve insanlığ 
isyan §eklinde nazarlar m zd 
canl n n korkunç h n 
llacı ııadece §iddet değil: 

- Maariftir. 
Bu b zim en kuvvet'l 

direktif m 'zdir. H ya tan ve 
tarihten misal ve ibret alma· 
Jıyız. 

Bu dersler bize ü keler, 
milyon1arl şehitler babasın 
mal olmuılur. 

Onun için basiretimizi el· 
de tutarak kendimizi m hiti· 
mlze evdınnek, hal ı kendi· 
m ze ısındırmağa çalııma ıyız. 

M ktep1er açmalıy z. 
Nur açmalıyız. 
Hal ın ı hha.tıle, ah - kile 

alfık dar olmalıyız. Hulasa 
teknik ve medeni u ul erle 
kendimize Avrupai b r l' il· 
} Ü§ '\:.ermeUyiz. 

Böyle olun ozaman ne 
vatandao kanı dö ülmeslne1 

ne dü~manların sevinmesine 
ımkan kalmazdı. Çukü: 

Ma. rlf, re' ah ve if olan 
yerlerde ne irtica oh r e dt 

yan. 
Cevat Ri t 

VenjzelGs 'f U da 
Baş tarafı 1 inci sah "fede) 

ya~ bıhakkin büyCk bir hü· 
kumet adamına lnyık y ks k 
b"r idrakin ~ y nı h l r"'t bır 
numunesini kö~termiotir. Avua• 
ury • Yunan doaluk m ahe
e ine musaddak nüshalarının 

atigl iki memleket ar ınd ki 
oııluk rapatlarını bir kat daha 

takviyeye ya dl n edecektir. 
M. V en!.zelos buna u ce· 

vahı verm · ştir: "İki ınemleket
munasebetlerl harp ean ııında 
anc k tesadüfi bir takım ve-

aylfn bir araya ge1mesi yü
zü ıden lnkitaa uğramış o du· 

undan harbin yü ltu~ı 

et erin yıkılmasile bu müna• 
betler tekr r tee sü le-

mi Ur. Tabii bir hale avdet 
m f o'an Avrupa da şimdi 

e r r muslihane ve samimi 
ir 1 san kullanılın ktadır. A· 

vuıturya Yunan do t uk 
mu hedeıfnln tasdiki g gide 
d h vasi bir miky s kabul 
ve tatbik edilmekte o an mt ı· 
ıhane usullere merbu.ıJ.·eU 
fade eder. Mütekabil oir hu· 
us zihniyetile imzalanan An· 

kara llilafnamelerl dü ıy da 
sulhu iade etmek im can 
d hillnde olduğuna dair kana• 
at verici bir b:iccet tf şkıl 
edebilir. n 

VJyano,4 ( A.A.) - M. Ve· 
fzeloı, Ba~veki! M. E er t e 

ı ynı zemnnda har c ye nazırı 

olan Ba§vekil muavini H. Sc· 
hober'l ziyaret .etmio ve bl!n ar 
ile Yunan· Avusturya do~t'ı.:k 
muı.hedeslnfn musıu!dak nua
halarını teati eylem ıt r. Bu · 
muamel den ıonra ı·y si bir 
müda lei fkarda b umut
tur. Bunun netices"nd , h rbin 
ta ( y ıinden doğm olup, 
Yun n-Avusturya eba· 
tına t aş ve tesir etın §olan 
bilcümle muaallak mes •elerin 
lem en bertaraf edildiği 
ve iki hükumetin var k vvct· 
leri!e cihan ıulhunun takvlye
sln çalı maktan bir an hali 
~alm dıkları v kalamılac k· 
lan le bit edilmr lr. 
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İrticaı tel'in' idarei örfiye ilan edildi 

Biz müessesemizin tealisi için, 
canımızı, malımızı verdik. Ne ha
nımız vardır, ne de apartımanımız 

----·· ~ Biz mürteci değiliz 
lzmıt mahkemesinde avu

kat Vasfi Raılt Bey bağırıyor: 
- Burada görülen dava 

Menemen davasından baıka 
bir şey c!eğilcir-1. 

Maz:ıar Osman Bayin hacumu m~na.;ebetı!e 
lstanbul, 3 (A.A.) - Me· 

be1t1en hadisesi münasebetlle 
Reiıicümhur Hazretlerine ge· 
len leeuür telgrafnamelerin 
Oetrine devam ediyoruz: 

BİİJlük Reisim~ Gcıd 
Hauatlerine 

' Kuhılay Beyin feci bir oe-
lı:llde olan fehadeti bizi inti· 
baha davet eden bir hadiae 
ohnuotur. Türk gençliği irtica· 
iD timsali addedilen sarıgı, 

lı:Gflü cübbeyi onların mü!ev· 
Veı kanlarile boğmağa her 
dakık" hazırdır. 

O büyük ıehıdı, Uıak 
fenç:iğl namına takdis ederek 
derin hürmet ve tazimlerimizl 
ıuoarız Aziz Reis. 

Utak : TürkccejJı reisi 
1smeil Azmi 

Reisicümhur Gazi Mustafa 
Kemal Haz.ret/er."na 

( Rub!Ay Beyin feci bir oe
f@kilde olan ıehadeti biz genç• 
lerl yeni bir intibaha davet 
etmlttir. Vatan ve ınemleke
tlınlz gençliği Cumhoriyetinln 
muhafazası uğrunda Kublay 
tihl b&flarımızı vermeğl en 
büyük bir zevk telakki ederlzi 
Bu büyük ftlhtdı ııençlik na• 
nıına takdis ederek ılzin 
afiıı;el eserinize fena nazarla 
baw. hatlara lanet eder ve 
derin hürmet ve derin ta.im
leıiaıiai ıunarız. 

Utak Gençler biı-l'!)i 
reisi haşim 

Rt1isicümhur Gqzi Mıutafa 
Kemal Hazretlerine 

(Ba, tarafı 1 inci sahifed) 

tahkik ediliyor. Bunlardan ala· 
kaları görülen'. er derhal tev• 

kif edilecek ve irtica hadise• 
tinin patlak verdiği Menemene 
sevk edi;erek divanı harbe 
teslim edileceklerdir. Bugün, 
yarın ,ehr mizde tevklfat ya· 
pıiması ihtimal dahil .ndedir. 

Kemalpaşada tevkifat 
Menemen 4 - Şehit Kub· 

fayın aziz baıını yeıil bayrağa 
bağlamak için sahte mehdiye 
ip veren kunduracı Kaınil, 
faciayı müteakip katile s:ııara 
ikram eden Molla Haıan tev· 
kif edildiler. 

Kema'paşadan ve Parsa· 
dan nakıibendi tarikatıne 

mensup 9 mevkuf Menemene 
getirildiler. 

Şeyh esat menemende 
lzmir, 4 (Politika) - latan 

buldan ıey Esatla 8 arkadaıı 
mevkufen lzmire getirilerek 
Menemende Kublay mektebi 
divanı harbe tahsis edildi. İz· 
mirden ıekiz zabıt katibi Me
nemen divanı . harbine tahıill 

edildi. Memleketin her tara· 
fında m'tinglH yapJm•ktadır. 
Buaünlerde Ankarada büyük 
bir mitin& yapıl~aktır. Mev · 
kuflardan bir kıaını Fahrettin 
pafa kıılaeına kapatıldılar. 

Sahte Mehdinin arkadaıları 

Ge'ibo!uda yakalanan Filorlan 
lı Naıit İzmirdedir. 

Merkez M. aziledildi 
Manisa, 4 (Yann) - Ma

nlea merkez memuru Zeki 
Beye, Mü:klye eıüfettlıl Ta
lat beyin emrile itten el çek
tirilm!ıtir. 

!arından bir zai: ta: "Kublayın 
mezarını Menemende bırakmak 
caiz değildir. Onu Ankaraya 
nakletmelidirn teklifinde bu
lunmuıtur. 

Ali Şuur! Beyin kuvvetli 
bir mü1ahazaıile cevabı kafi 
geldi: "Bilakis ıeh'tlerin maza· 
rını orada bırakal•m. Mene
mende 1 onun boğazlanmasını 

alkıılıyanlar her an Kublaym 
kanlı hayalini görsünler, bu 
C' za daha ağır, daha büyük 

olur." 

Şüpheli evler taharri 
ed;Jiyor 

lzmlr, 4 (Ye.rın) - Bugün 
burada bazı evler taharri edil· 
dl fakat hiç kimse tevkif edil· 
medl. 

btanbulda tevkif edilen 9 
kişi buraya geldi ve hepıl 
Menemene ıevkedildiler! 

Divanıharp azalan 
Menemende 

lzmir, 4 (Yarın) ~ Divanı· 
harp azalarına tayin edilenler 
zab t katip!erile ber!lber yarın 
Menemene hareket ediyorlar. 

Manisa, Mener en ve ha· 
valisine gönderilecek mektup· 
lar ıansör edilmektedir. 

Gizli tekkeler 
kmir 4 (Hususi) - Akht

sarda gizli surette tekke ha· 
yatı yaıatmıya çalııanlardan 

Kömürcü.Ü Şeyh Sadık ta tev· 
kif edilmııtir. 

Dün bir gazatede deliler 
hekimi •Mazhar Oamann Be
yin Darülfünun ve Tıp fakül
tesi hakkında bir yazı intişar 
e'mlıtlr. Bu' hususta Behcet 
Sabit Bey bir muharrirlmlze 
ıu izahatı vermlttir. 

- Biz Tıp frkü?teıl hoca· 
farı azız Cümhuriyetimizln 
terakki ve tea'iıl için her bir 
zümrenin çalııtığı gibi bu 
müe11eeemiz için de kuvveti· 
mizln bütün gayretini vererek 
'çalııtığımıza kaniiz, ve bq 
mesaimizin her bir kı•mını 

her sene Avrupaya giderek 
oradaki keıfiyat ve terakki· 
yatın en yeni uıullerile tet· 
viç ederek, memleketin bü· 
tün halkına yard•m edecek 
genç hekimlere vermekte ol· 
duğumuzu bilerek iftihar et
mekteyiz. 

Mazhar Oıman B. ıene

erdenberi bu fakü!tesi için daima 
muhalif olarak çalışdığına ve 
onu ıslah edeceğine kendisin· 
de "idiefiks. gibi bir kanaat 
görüyor. Ve zaman zaman 
bin türlü veıileler meydana 
çıkıyor. Bu mem1ekette bu a· 
ziz müeueıenln tealisi için 
çalıtan ve çalııacak yalnız 

Mazhar Oıman Beydir? O 
müessesenin senelerdenberl 
binlerce tabip yetitlirmiı olan 
•e bugün Mazhar Osman be
ye hocalık e miı müderrisler 
acaba Mazhar Osman Bey ka
dar bu mem!eketi bu müessi· 
seyl ıevmez insanlar mıdır ki 
bu kadar ıüküti ve aesıiz 

halde kalıyorlar? 

Ne hacet ben bu yazılan 
yazılan ya'.nız muhterem m•t· 
buatımızda değil, pek büyük 

teeaaürlerle ıöyliyeylm ki ec:· 
nebi gazetelerine de seç'rtl· 
lerek bir reklam mahiyetinde 
11rf tahıiyetler uğurunda yük· 
sek müessesemize vaki hG· 
cumlarla, bilhassa Garp diya
rında, Balkan memleketlerin· 
de çok hazin olarak herıeye az. 

metmıı, bütün eskilikleri yıkmı1 , 
ve mukad<les vatan üzerine 
metin bir abide kurmuı ve bu 
abidenin bütün ıaıasını clha· 
oın en karanlık noktalarına 

uzatmıo olan Türk milletini 
yükıek Türk hekimliği böyle 
bir kaç ıabrla ne ıslah olu· 
nabtlir ve ne de terakki için 
bu suretle lıir fikir yörüte
bllinlr •• 

Bir müe11esemlzln terak· 
kisi için canımızı feda ede· 
rek malımızı, ve paramızı 
bu yo!lara dökerek, han, 
apartıman yapmayarak bü· 
tün kuvvetimizle yükselt· 
meğe çalııırken böyle bücum· 
lara teessüf ederiz. 

Eğer müe11eıemlzde yani 
bir aıırlık bp tahsilini Garp 
tıbbı kadar yükseltmek için 
uğraıan ve her bir anında 

Garpte tekamül eden bütüıı 
usulleri muvaffakıyetle tatbike 
çalıoan ve muvaffak da olan 
"Tıp fakültesin 1'1ahamuhtaç 
lıe onu baıaracak el Cümhu· 
rlyetin yüksek bir vekaletinde 
bulunan Maarif vekili Eıat 
Beyefendi ki bügün bibakkm 
Darülfünun mefhumunun ne 
olduğunu temamen ve layikile 
kavramıf ve o mevkii daima 

yükseltmek !cin elyak bulunmu 
bir zatın yiice hudretl, muh
te.-.m hükümetlmizhl metin 
ezml ona kafidir. 

Gene lzm:t mahkemesinde 
hakimin ıeıl yükıellyor: 

- Efenc!i bir caha burada 
Menemen' den bahsetmeyi
n:z, bu dava Adi bir hakaret 
davasıd.r. 

* Bu iki iddia 11raıındald 
mananın derinliğini ii1Ç4:c:ek 
değilim. 

Avukat • Titri " nl lıımlnln 
ta •• batına koyan bu zatın ba,. 
çıkamıyacağı vak' alar kar11• 
11nda nasıl bocaladığını an-
latmak !atıyorum. J 

Mchterem hakimin haklı 
ihtarı bunu lıbat edmez mi 7 

* Avukat Vasfı Raııt B. 
bugün Adalet huzurunda bir 
vatandaıı müdafaa ediyor. 

Dün cephede menaup ol
duğu milleti kurtarqıağa ufo 
raııyordu. 

Eğer Kafkae cephesin-
deki müdafauı da, lzmlt mah
keınrıindekl gibi ıahte -. 
bu avukatın vatanperverh
ı}lnden ıüphe edeceilm P' 
liyor. 

• 
Menemen faelaaıaa 

kar.ıtırmak :affedilme& 
nahtır, 

bizi 
gü-

Avukat Bey, bizim 
kaJb;mizde Mustafa ({e
mal var, Vatan var, 
Cümhuriyet var. 

Biz mürteci olamayız. 
Bunu bili 

Burhaıtettln AR 
Türk gımçliği, Kubilay'ın 

lı:ntlen baıını Türk Cürnhu. 
riyetinln temelinlne lla• e 

edilen bir destek ı:ddederek 
Tıwk gençliği i.l:ap ederse 
Cümhuriyetinln muhafazası 
ufrunda Kublay gibi baılarını 
vermeı}I en büyük bir zevk 
t.lilli eder. 

Menemen "Kublay,, a 
t bdil edilecek 

Ankara, 4 (Yarın) - Şe
hit Kub!ay hadisesi gençliğia 
.:nirlerlnde ıiddetlt bir ateı 
ve heyecan uyandırdı. Mene
men ismini unutturmak lçla 
bu ka•baya bı.ı,.,lan böyle 
Kub'Ay nanu verilmeıbıl tek· 
lif edenler olıuuıtu. Dtin, Cüıa· 
huriyet Ha'k fırkası meb'u• 

Akhlsarda nakıl tarikine 
mensup Ahmet, H .. tp, Ji..y'<tl 
ve Haydar namında dört ki· 
ıtnln genç bdınları bir tek
keye kapayarak gayrı ahla· 
ki telkınatta bulundukları da 
teıblt edı:mııtır. Bun!ardap 
Haydar, Nur;ye adlı Hanıma: 

- Artık ebediyen benl111 
oldun, hükümeti biz alacağız 

oerıat Bayrafı burada Ukim 
olacaktır!" demiıtır. 

"Yarın,, adaletten { Yeni sene müna
ve haktan hisse- sebetile siyasi 

Hariciye vekili bu 
kış bir yere 

Cumhuriyetin bii)"i)IF ,alıf• 
dini •ı.ow eıl 1 

• ... ........ 

...... )lemiıı eder •e deriz ki 
her Türk genci b;rinci Kub· 

IAydır. Büyük Reis, sana ve 
lenin eserine fona nazarla ba· 
kıın lıB.tl...- uta111m. Derin 
hürmetler ve tazimlelimlzl 
ıuoanz. 

V9": &Mledlye reisi Al6ettin 

Rei11icümhur Gaz;i Muıtafa 
Kemal H<1zretlerine 

au talum batnleri:ı wıtip 
Jttiklerl Menemeade teaa1ıtür 

eden lrü4111 lıarttlu:tlni fiddetl• 
takbıh ve faillwiai nefntle 

lıtl'la ettiılfıniz. iıfz aeaçl
~t. ettiikıiz CümJıuriyetı 

muhafau için carumıın, lııanı· 

-ı fetlaya tekrar ahdi pey. 
man ettiğimizi arz ve tazlma
bmızın kabulünll istirham 
eyleriz. 

Türk farmakoloğ tıııeı.e 
IHrliği raıiıi GıJa•ettin 

ReiaicüRtlww -G-; 'Alust.lo 
J(emal HazPell•irre 

Mukadderatınuzı lhttras ve 
cebaletlerınin kara derlntik
lerinde boğmak isteyen aefıt 
ruhlu bir takım vahşilerin 
Menemendeki müessif vak'a· 
ı .. uu DartllfOnun11n dit taba· 

beti ae.,çliii en IHlyük aef· 
ıet1-rlle kaııtı'ar. Cümhllri· 
yettn mukaddea gayelemd 
mü:lafaa ujrunda döküılen 
adi •e necip kanlar gençltfe 
vedia lt111wduium1U& Qanlap. 

riyet eıaılarına merhutlyetl· 
ınizl tazelemlı lnt•vetlendlr 
mlf oldupnu arsına miiea• 
seret ederiz Efendim. 

Darülfünunun Dit Taba
beti Talebe Cemiyeti ~alıi: 

Mı hır 

R.eiMdunluır Gcu;i Mıutcla 
Kıtmal JIR;rııt lc11in• 

M aemeode biır kat CllltJlln 
irticai barelretlıMi tıeteblıülinil 
we bu me,.uıda klJ'-tlt •ır 
:aahw..tzin oeWt edildiğini 
teeıtii.&. ajnadik. Silnn 
Tüılıı e!ckrı ve l>iltiin Silvan• 
Iılar bu haNluıti tel'in ile 
111iiMceel cıowt.yeü11ttz ag· 
....ea ber uı feda.yı hayata 
hazır olduğumuzu ara ve Cisı· 
huriyet ordumusa beyanı 
-..ıye e]lleris Efudfmiıl. 

Silvan Belediye Retti: 
Mltml, Slven TUrkocaQJ Re· 
lel: 9'lle,..._n. 

Bu Ml'Mril"" teYklf ed!fr 
ıniıler ve menemene gönde
rllmiılerdir. Dün gece (Aırute} 
caıaü imamı Aptullah Ef. 
de tutulıauılur. 

sini istiyor tebrik telgrafları 

Yunan emlaki 
Tevzi edilenler geri 

verilmiyecek 

HülcilmetinWıle Yıuuınlı· 
lor ar11sındq alıtedilen aon 
itil4f1t0- mucibine• YWlGlllı 

emlakinin •<1/Uplerin• itukei 
icap etmeltteJir. 

Ha/baki meuzuubaJU. em
lıiltl.an bir t;oltları •ülıcıdı'line 
ıaff~ .. lttallıi ~ lıil• 
• .,,,ıwlilıııiı•· 

Mrılttelil mitbaJele fteyeti 
muraltltasası uildyete mitra• 
caat ederek ltif olmazsa yal• 
nuı telf~ edil-ıniı H ta
puya paptol•mıtanu, emlıtlıira 
/uılıilH geriye Hı"-ini ietr 
miıtir. Vilayet, maltleliı 111ü· 
hclele:ıı- eet'ÖİIİ _,.ta; ba 

(Sa, tarafı 1 inci .ahifeJeJ 

aalataya boğmak ve ite INım
baıka mecra 'l'ermek ietlyen
lere ıimdllik auıuyoruz. 

Bizim bu efendilere ver• 
ceAlmiz cevap, l&dMe Türk 
hakiminin vereceği karudır. 

Biz bugünü, bu büyllk aa
aii aabırıızlılr.la bekliyoruz. 

Anlaşılmayan 
muamma 

(Baı tarafı 1 inci eahifede) 

zı gazetelerde hiikUınet tara· 
fıadaıı Şark deaıiryolları ta· 
mlrab için, Osmanlı bankauna 
yatırılan 5 millyon küıur lira· 
nin D-.yinler vekilleri tarafın· 
daa alınarak takutlerln ta· 
mamlandığı hakkındaki ne,. 
rlyat t11.mamen asılsızdır. 

Oamanb bankı>•ının Ankara 
· pbeai bu meeeıed..n ademi 
malümat beva11 ı:tfl ..... 
•iilriim6t -dt.itle !Japbı}ım 
te.lııklkaHa da eıızetelercle in· 
tifar eden baberilı dl>frıı ol
ınadıjl ıöJlenmiftlr. ,u.i --·"'''- ;yolnı:ıı ,.._ 

'•flV"" rnu0-1Mının -üaı Avukatlık icin kanun 
olJelanu oe tJli:. kroeımlan Ankara, 4 (Y~rın) - Avu-

·-

0 t-u ,,..-ldtı11ı1t cık--.- katlık kanunu tadiline baılan-
lctrle n1•1111ta#Mton oldufumı, m;~tır. Yeni kanun mucibince 
ıefeffİHJ etlile11 -llorı'I lfe· 1 avukatlar yanında 8 ay etll\f 
ri.ıe iatlffinin labil elamıya• 1 y11panlar hakhnllk etmedea 
eafıı11 MlılWnaiplir. l a•ukat olabllecakı..tllr. 

Aakara 4 ( A.A. ) - Yeni 
sene münasebettle atideki tel· 
grallar taati olnamuıtur. 

Türkiye Reü:cümlıuıu Ga:.i 
MRat;ıfa Kemal Haz.ret/erine 

Gerek Z4tı devletleri ııerek 
Türkiye için yeni ıene tebri· 
katımı kabul buyuraıuızı 
reca ederim. 

Çin Reisicümhuru 
Çienk Çung Çang 

Çin Reisicümhuru Çian 
Çu,.. HIU7eıZ-ino 

Ha11 te~ekkürlerlml ve yeni 
aene münaıebetile gerek zatı 
devlellerl gerek Çin hakkında· 
ki 1anıimi l•-•aileriml ka· 
bul buyurmanqı rica ederim. 

Gazi lluatafa Kemal 
Balflelril hmet Po111 

Hazrellerine 
Yeni sene miinaıebetlle Sıh. 

lııaUniı:, Herinizın 111uyaffakl· 
yeb, ıaha ıaadetial• •e TGr
kıyenla ref•hı halılundeki 
~mennlyabmı kabul lm111rma
nızı reca edeılm. 

Veniz.elo• 
Baıuekil M. Veni.ıeloe 

Cenaplarına 
Pek doitane telgrafınızdan 

pek nt6tahaHlı oldum. En 
samimi teıeldı:mlerlml ı..1tul 
l.u,.wllMıl m elıııa ederim. Ese
ılni.ıljıa to_. ıaaavaffakıyeti, 
ailıhatlnl:ı;, ıahıl ıaadeünfz 
ve ıloet YlUlanistanin refahı 
hakkındalıl tewenntyatımı ar· 
zedertm. , __ 

• • 
gıtmı)'('.>r 

Ankua, 4 (A.A.) - llPh
telif telaMf lııaber~rı ,,_ 
bugünl ... de Türkııe Huial,e 
Velı:i'lnln yeel bir HJ.ı..to 
leri ihtimalinden balue~ 
baıta ko .. ııdan 0!111.k Gılitre 
bütün devletlerle iyi ısıiiıı,... 
bet~ bulunıaakta olaa hllE• 
111et1 Cibnbıu:iy...ıa, .._..,. 
vekili Tüı-JrJ:reı• dııNıl dıw• 
ler tarafıadan dıwet ehteı w 

.ı - L.. --•-- nı-1111'• .. •·ı IUl an ve, ..... t -- wH •• -

..... dQıd&kçe ... .,... .... 
daıet ecıı......... talııd '* 
.. , olmu. 

Hariciye oazır1an a.raı•": 
da böyle m•!akıtı..ı Mil#'* 
Ancak bizim tahklkab...
göre hariciye veklliaHıbıı lıfıl 
kıo eınasında Ankarad~ klll
k&lı:ine qlerinln -6saade • 
lmkin ftrebllme.ı 

tahmin edilmı,.or. -
Şi1krlJ Kaya Bq 
ve Fahrettin PQfll 
izahat HHOB"'-' 
Anka•a, 4 (Y.,..} -

biliye vekili Şiikril S... 
ile Ordu Milf.uıti f....,.1111 
P•1& A.ılı:aray• r.v.Ml- _._. 
dır. Dahili.Ye veklli 
vekile lctlınaınıla tıeddlrP 
tabkikAbqı9 nıı:Uıesl 
lzahet verecektir. Baı {c;U 
F • hrettln Pııpuında 
man malıııeaıelclfr. 

' 



c.ene, 3 (A.A) - Üftlll 
Cemiyeti EJll ele top1anan 
Anupa tetldkab komiqonu 
tarafuaclan ldenen muhtarayı 
1: itin AYrupa laik6metlerine 
ı&ıdenn tUr· Pazarteal ıGol 
CeaeYrecle netrecUlec:ek olan 
'• Yetfkada akyam Cemlye
lllala Avrupada lkbıadlyat, 
tranatt ye llhhab koruma 
Mlaalannda ıa.terdllt faali-
7et izah o!unmaktaclır. Bu 
muhbrada S.•u meeeleleria· 
... hahMClllmektedlr. 

Maden iıçileri fede· 
• 

ra.ıyona 

Lrdlf, 3 (A.A.) - Maden 
lfçiletl feclera17onu klUbl M. 

--,·~-~,..-.. .. .... 
~r-.Ml ...... a4 ..... ,... 
~~; ........ ,..:.. w...,.....-

11. Mao Donald ile clerul 
alrlpnek lmklm temine ça• 
..,.,_, Puart..ı alna Bat-
Yeldl ile temasa afrmek 
W'••kb olacafı lmJdinde 
Waadaluaa lly'emlttfr. 

V agonJar birbirine 
• geçm11 

t.dra, 3 ( A. A. J - Bir 
IHımla lcdromoUfl 7o!clan 

~·~i111m111tar;. 04'1eld Yaıonlar
-. lklll • Ye kamer Yaıo-
-. CUPIDlf •• hlrl biri içe-
...... •~•lftlr. Kasa mabal
llae 4-hal doktor Ye hasta 

alnderdmlftlr. Enkaz 
almü kalan bası ldm1ele· 
ifa Clkanlmau henllz mlmkan 

Amerikada ifsizlik 
çogalıyor 

~ 3 (A.A.) - l.e•er-
...... Aaa..tkaa Tohako 

7Jemladeldmletlete
tle calltaia darı bin lfçlye 
........ laaftadan IUbarea haf

iç slıa çalqacakJUUUD .......... ,. ... 
:f{Jjlllt,ada •JUllMttlf ... tedbir 

nU'n Çtia hlf. 
.......... alcLlı retmba arta

~~.............. ileri aelmlıttr. 
....... ,. Çıa ....... 

~:tlııdll fula atktanla J8pblı 
~ .......... JelltUrebllmek ·~ 

1# bBanaakta idi. ç.. 
~••• 1aatı.ifnı de arbnnıfbr. 

"81 Çm tailfeabaln t',•lttl• enel mer'ITel mey. 
....... e datJmal ftJlo 

~ • .,..__... Halhald dan tart-
,. ... I lbaaauta11lehı IUha· 

Dolandırıcılık claoaaı 
ilıinci cezada 

Dan iklnd eesa mahke
meıfnde Aıildlraıl7onl Jenr 
rall llprta tlrketinl dolanda· 
ran Antonya ile efl Jo. 
refln muhakemesine dnam 
edllmltUr• Karar için mu· 
........ batb bir aln• talik 
ecldmlftir. 

Yılmaz 
A,, 6111ıntlcın i1:6ar•n J'eftİ 

6ir 8tl6ala relilıirna İnlİf'lra 
6aılatlı. Arlıadaıımaa ma
oallalciyd temenni ed..U. 

ren muteber olacalı blldlril· 
mftUt. 
Çinliler hala çarpışıyor 

Ranp_on, ~ (A·~) - Dla 
~am n~~~-- aarp ıu.. 

•Madak -~ -~ 
yahlar de Cıaı'der araıında 
bır kaç çarpıtma olmuflur. Bu 
emada 12 kip llmn, 20 ka
dar klmae de 7aralanm11br. 
Ba karaatafddar menU bir 
mahl7etteclfr. Pollıler iki defa 
llllha mllracaat mecburiye
tinde kalmıflatdır. 

Marıalın ~lama 
Taziyet telgraftan 

çekiliyor 
Parla, 3 (A.A.) - Maqal 

Jofr'aa illmi haberlnta du· 
pmuı &serine han ecnebi 
aefarethane'erlnde Ye Parlate
kl Nim! dairel•rln hepılDde 
ba1raldar Janya inclirllmlttfr. 
Her taraftan bir çok taziyet 
•'araflan ıelmektedlr. Mare
,.ı. Jofr'.aa cenüeal Sah ak
f&ml laarbi1e mektebinin kili· 
...ındea kaldıralacak, takı 
saferin altmdan aeçlrdeeek 
Ye burada kıa bl• merasim 
Japdac:akbr. Cenaze Çarpm
ba ıGnQ Notrdam kllflelfae 
ıatGrillecekUr. 

Nehirler taşıyor 
...... .,.. 3(A.A.),.. .... 

Npl nlbamm lncllfatan 11e-

4leell elank ea .......... 
merkealncleld nehirler tatmak 
'"• bir çok ka1Ier1 harap 
etmektedir • 

lspanyol tayyareciler 
Parlı, 3 (A.A.) - frpan7ol 

tanand F~o de maldaıat 
Rada buıarı Partı' e plmlt
lenllr. Banlar Yul7etlerlnl 
tesblt ettirmek için pollı ml-
dlrl7etlne alracaat etmtıler 
ye ll7aeetle laefpl olmaktan 
eakmacaldannı vade7Jeml1Ur. 

( 'f' annJ ın Telrilıaaı : 22 
~ a,ı.. Sakata adam 
alulh .,........... Hele C.. 
mile Barik U.cla llDlt llbl 
ıtJinlyor. N .... .._ kocalar
-. 11&1 kıekan_,... .. , .. 
... ... ..... a-:... Ailfte .. 

---,.... Mehlika? 
Ne kadar muauep olaro

....,_ ..... baclbH ... kaclar ....... ,........ 
c.,.. .... oWa ... 

... 1 

Faatdda•1llttl.- ... it& ..... ,...~ ... ...... , ...... " .... .... 
..,. ......... IWlm 

elcla.Cı 'ı .... ., .... ,.,.:_... .. ......,. .... .................... 

Edebiyat birliği 
inkılap için çahpyor 

GGzol •n'atler •trlfll 
eclebl7at pbeslnln pçen haf· 
ta top aam11 olan konpellnde 
lnUhap edilen 7enl idare he
yeti dOn tik fçtfmaım aktet· 
mittir• idare he1eU, edebiyat 
tubeeinln relalilln• tekrar 
Hase,m RahmJ BeJi intihap 
etmifUr. 

Umumi klUplfle Refik Ah· 
met Bey, muhalipllle Şcık6fe 
Nıhal Hamm ıeçilmifUr. Clael 
an°atlar blrllltnln umumi lda· 
re heyetlnede edeb"yat ıalteet 
namına Mebrure Hartlt Ha
nımla Sadri Etem ye Refik 
Ahmet Be7lerln ltUrak elllle
Jen brarlafbnlmlfbr. 

Bu sene birlikte edebl7at 
ıabeıl namına Yerilecek kon
franı!ann eıteUk h&cliMlerl 1• ~'at ceqtD .... ~ 
~··ta- -.bı,.. !\ ...... 

bi7•tç1•1P,. ,roltı m~~utanna 
dair olma11 \ararlafbnfmlfbr. 
Mllll ha7attakl lnluli.bm san'· 
at Ye edebiyat hayatında da 
a6rllımeıl .. 16ıterllmeal ecle
bı,at ıubeılnln eaaılı vulfe
rinden birini tetkll edecek, bu 
1ene verilecek konferanılarda 
bu huıua dikkat olunacak-. 
tır. Edebiyat ıubed ayni sam 
oda tanınmlf ed plerfmfzfn 
bu makıat Ye menu ile yak· 
sek mekteplenle talebeye 
konferanılar vermelerini de 
temla .ımektedlr. 

Irakta 
Aai kürtler yakalana. 

lrakta Slleymanlye tara
fında kıyam eda kartlerln ecleı: 
Klllndelrak hlk6m"U teclablr 
ittihaz etmlı Ye adlerin refa

lerl olan Şeyh Ahmet 1aka· 
lanmlfler. 

1. ak mecllllne Yerilen bir 
takrirde flmdlkl Irak Kralı 
FeJKI Hanin pederi Kral 
AleeJine a1lık ballanman 
talep eclılmltUr• 

DOORu T AKVIM 
F..-ab terly.,a. .,. 

lan, her sahifenin arkatmda 
hlk&re .. llufel tlıaidelt 
mal6matı havi en dolru tak· 
ylm. Babılllde Şark ve Maarif 
ldtaphane'erlnee 20 kura1-

BG1Gk yeni 
RAGIP TAKVIW I 

iki yüz al.mıı dört sah f lik bQ 
yük talCvımdir. Muhteviyatı çok zen
gindir. Oüzft bir muhtıra def erini 
havidir. Yanlıt takvımlcri almamak 
için Mehmet Ragıp Beyin fototrafı. 
na ve Türk Nqnyat Vurdu hnzua. 
na dıkfcat buyurmalıdır. fiatı 25, 
bez ciltlı 35 JcuruitUr. 

Y ahldl lalametcl kapıyı açdı: 
- Beyfendl pmdl ,.ıdl. 

beraber pameye ptUler. 
Dedi- F-tı 
- Btse lftmJtlerdtr, cll'for

du: d&nellm. KıJÜ te.,....e 
cabna. 

- Tepe •erala blsfm. Ba 
p bqka bir J•N af&lellm. 
dedim. ..... .... ,, palım 
blll1orm11UD Fuat? Şurada '* 
araba,. atlıruaca ... Doina ... 
l'&IAiacl 

r.at '418'1• t.,.sb, ... 
_,... ... S-. taa ara .. Bat 
.. .... ..... ......... itci 

etti. Seet.r ......... ...._ -,. .. ,.... ..... 
1o,. ........ ..,...,, .. 
dilecek ...... _. w • 
....... ........ ..... AD.ta • ............. , ....... . 

Sara,.tlulıa lamıleb
IU' .. t• Fabl 11 ...... ....................... 

Oecalerde lltrnca balbnlarmda 
defhle aramü lcfa poUı mldlrl)'etl 
Z inci pbe meaıarlarından Hilmi efendi 
ile beraber sfd• Batıar inala Petrol 

DalllHJe ntlletfac!en HrDen emir Bz•fnf 
ilanda mllll llarfc:ae çıl:aralaıı,tır. 

P. 2 inci pbe ılYll aemartarnadan 
Hilal efeddlala iM YUifnfaf 1allatfmal 
ederek fJrf ecaebl ile memna mfatata1a 
define balmalr hllJatlle ıfttlifnden 
maldreme,.e teYk edflmlftlr 

Karabetin marifeti 
Din Ulelfde soble1 Ka·abet, Nlllat 

ltmfade ltlrlaf batnaAa " lrol•du 
yaralamııt r. 

Zabıta arafmdan earlll J•h1anmıf, 
cerll hadl,eslala bir al f nrlt meı'ele
ı~dea çıktıiı ulat lmııtır. 

Otomobil ve •r•b• kaal rı 
1 - Yetmlt Jqlarmda Emine H. 

Hprl .. ea Sef«lrea DMÇb•I bir otomo
bDfn acfemesfne mıras blmıı bası 
)"erlerinden Jaralanmıpır. 

2 - Şofk' Lolraııın lt'arnlndelrl 
otoa:obfl HJ l ar saheı HIHJfn• prpm ı 
bazı yerlerinden 7aralaamasma aebeJ 
olUfhır. 

- ..... lfellmet .......... ıcr.. 
.... ....... 1 - Be)• hlndaa •• 
.s~~ Matmuel L~e PIP'-11 bqm
dail )•ratamıftlr. 

4 - Ur. lrapanıt1da11 seçen Recel 
fanın Jllr arabası 10 yaff da Mllrlnef 
•fa(e bir kıza prp•lft ltafı Jarıl-
mıttır• 

1 - KadıHJDnde ohıraa analrat 
Kemal beyin ,erarı Mastafanın ldare
lladelrl otomobil, dlla lfmitçl çıral 
Hasar.• çarpmıt batmdaa Yet• r yerle
rinden 1aralanaıuma seı..p olmaıtar. 

Y •Aoının ubanoı•ı 
ltlfllr pazarda Kem• sotatıad 

le)'tl• >•&:cı lbrablm efendinin deı 
aıacatıaı JsteıaeJ• ce en mit bit felı
ınf be)• J•lcı .. lib çelrerelr tebdlt et 
mei• taf•mıttır. 

Maballl llad • 1• retlfell rolfıleı 
tarafından )'•'"' llıralll• el. elladeı 
lflAllı aınıarat malllre••J• Hvlreclll· 
mlftlr. 

Hamamda temfzlınmlt 
Din Jthnmalr lıere Caga1o,ıu 

Jlamamıaa • dea Emnl7et saadıjınc:ı 
memare llıaıaım daıara astı'ı fi lfra
lılr mntonna bir llırııs çalıp hçmqtır• 

AYNmllt ı•Jpt'•ll 
~-sllil~Artrdft 

sinemasına &iden paçav ıeı A\'ram ıl· 
aamaaıa · ıaranh'ı fçlnC:e • Yangın ver 
•tef aldat. dlJ• 1•1c•n1• baflam.,.... • 

Sinema HJlrdlerf Anamın ferJ•
dmdaa ile) ecaaa dltmltlerdr. 

.Avram po fıler tarafındu ,.U
laamıp. 

Tabanoı ile vurdu 
Kasımpqada pmfc a11t111aa. ile 

S.,.U Raılardan Aadoala meçlml bir 
ltlteptn lr••r• etm1tıer, Aatea taban
ca il• .A~tıa lalu )arala..., • 

Aile!• bçtliıaclla ,., .... 
1ç111 emir •ertl•lftlr. 

Hanıman kafa••• Jat'llMf 
E1lpte arabacılar solalıada olll

rn Nalllr llanı•I• •om,... Şerife H. 
lra.p etmıı:erdlr. Kavıa arumda Na
ılt ps teaet..ı ile Şertleala bqmı 
JUmıftlr. 

Doktor 
A. Emanüel:di 

frenai, belsofukluğu tedavi ha· 
nesi. Hcrgün sabahtan akoama 
kadar hastalanm kabul eder • 

Sirkecide Trabzon oteli fttisa
tldoinef oj'rafhanenm birinci katında 

man olmafa haf?adım· Kah
vede imanlar, blrlblrlerlae 
beni 16ıterl7orlarclı " his, 
kocam ye .,_ ltanu lfltl1or-
cluk ... 

Dile datmlt bir kadın pJ,t 
atam70", bofuhı7ordum. AJak· 
lanm bırtblrllle dolaflJOrda. 
Adeta kendi k•adiadea ıGp. 
Wea11ordam... Fuatta bur
aandan eolaJOftlu... B rdenbl-
re. .......... , ..... rapan-
..... lrarp ........ IODIU& bir 
ilk• .. _. Gllllp ......... 
eanlmakı 

•Bendea .. taUronamıs7 
Ne lltlronaaas?-. diye ba)'-
b ık ......... Hem ...... 
,..... ............. Mallak-
... _ ......... o ... .... ........... _.111 ..... ..... 
.... ZateD caldl ...... ... - ............. .... ...... " ... ,.... ..... ..... 
.1'\rdır. l,t •mma, mıaleketlll 

_Memlekette ·o 1 
KırklarelinJen mektup 

-ıııw• ın ahı uğurunda ölen aziz 
ubliyı gençlik taziz ve takdis e • 

Gançlik ımıap lin• nı~naıa ut illi 
ICırldareb (Yann) -Mem

leketin her tarafında oldulu 
afbi Kırldarebncle de ıon ir
tica Ye ihanet laAcluul çok 
derin t#lllril ft pek blfik 
nefret ve !lneU mudp olm.at
tur. 

Kırklarellnlıı ıuurlu ~ 
1111 Gazi yolunun ufa yol
cularma dfyanece hareketle
riyle eqel olmak lı~l7en ln
lullp Ye memleket hainlerinin 
bu IOD deni ft ,eni tefebbü• 
lerl 6nGnde serapa heyecan 
dolu h111.rıe 
Janet laldllelhil Yüı " et 
al hilıı atfı ........... fecl.:Jt 
can eden asla Kubdly'm al•t 
hatıralannı tam •1Jemlftlr. 

Bura ıençllll Ziya Galcalp 
mektebi alonancla çok ba1Gk 
bir toplanb tertip etti. Bu 
blJik Ye tarihi toplanbda 
Tlrk ocafı namına Alı Rıza, 

TeYflk Ye Muallımler blrllil 

namına birlik reisi llaetafa 
Şerif Be1ler ,.Okeek ..._ 
blt~be tle hainleri ter1n- .. 
..._ ,.bit Kutdla.-''• tuıa } 
ettıler. Cendlk bit kene clüa J 
pyn lnkıllbl yaluada-i"mefe 
hasır bulundutuna ant ~ 
claiılda. 

Portakal ticareti 
3 Yeya 6 k&nanuaanl 931· 

de Menin llmamna Portakal 
a"mak Gaere bir A•maa Ya.-. 
ru ıe'~k Ye 8 Şubal 131 ele ...... . ..... 

Bahçıvanlar ve ıbiyat- ( Hapisaneler teftit 
çılar cemiyeti 

1 

ediliyor 
Babçtftldar Cem l'f•tl Sene bap mlnaaelletde ..._ 

idare heyeti t.asln affeden pl1&11e ff......,.... .....ı 
sonra lnUhap ecllleeekUr. bir' teftlt 7apalacaldlr. e.r 

Yana da drl7at~'ar koq- 1e11e oldala ll"t ..... 4e 
real yapılacak Ye •JDI tekdde teft1t Dl.Welamamt*'lsteD 
oa'ann da lıe1eU ldareal lata- mlrettep bir M,et 99 .. 

hap edilecektir. 1iJw tabibi tarafmclaa ,..,,.. 
lacakbr. Almacö netice ..... 

Maı yo unun a a ola· ··~--fll~rbidıH=-'.l:ıli,,.n ftlsl. 
rak lnp11 ikmal edilmlıttr. 
Belecllyece Haca Omaan ba11. 
nnm ela ufalt olank ...... 
kararlafblmdan btft , ..... 
mak keredir. 

Üsküdar tramvayı 
A1lanlaaberl decllkoduaa 

deYam eden Oıkadar tram-
ftJllUD ..... ...landa ..... 
dl,e alhayet iç ~ .... 
..... k tlseıetllr., Ba ........... 
dan hlrlll tn.laY&7 lnpahllf, 
dller lkt prap ta ...ı.ea.e 
lmmını kabul etmektedir. 

Guruplar Belediyenla ke
faleUDI banka pbl kAbal 
edeceld.tltr. 

Sene bap faa&1etl 

J>anD ........... 
tenzil edilerek eelm -~ 
karata .... , ............. 
na da bir kane •• .......,. 
14;5 ~.....-. ••••> Robert Sto'a'a~ en son opereU olan 

HAY ANIN SONU 

atlneTYerlerlne de bu hal 1a• 
lapr mı 1a? ••• Ban ... ~ 
........... katla ehle lpret 
ebeler. 

Bu d'lf8nceler ıp.de farkm
da olmadan e.,t yol al .... 1. 

Tarlalar içindeki ince bir yol
dan l&l'&J' içi k&prtWne dolfa 
altmele batladık. Faat IMP _,ordu. Onu açu• laf 
ara7or, bulamt,..._. Tam 
klprtlJ6 ıec-'-- ...... aeldı 
-~--llanllttr 

... tebli puı•k liltlhar etaltdl 
F•t? O .. f'n' haradu at 
...,... ...... a ,.,.... ........ ... ........ ....... ....... ..,.. 

- E7T-
- Hlc- YaL.. , .. ._. .... 
- Ne ... ...... .. ,.., __ ı 

Laf ol111n dl,e, Fuat DeJ• 
ım..,.....r Bir ... e...ı • 
mit bir ••alla c111W.. .........._ 
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SPOR 1 
İzmir mektubu 

. lzmirin spor vaziyeti 
Takımlar ne halde? lzmirde kaç 
saha var? Alsancak stadyomu 
~~------------------------------------------

lmıiP f&mpiyonu Sakııryı takımı Al sancak stadında 

lzmtrde lik maçlarını blrin-1 
et kanunda baılam2ln mukar· 
rer iken alikadaarlar ara11n· 
da hasıl o an bir ibtillf yil· 
Ziinden on beı giln daiıa tehir 
edildialnl yazmııbk. 

Bu .muele hakkında İzmir· 
den yazılan b ·r mektup, bize 
badbatın seyrini ve iç yüzü nü 
ao1at111aktadır. Bu mektubu 
a,afıya dercediyoruz. 

l.ımr ük maçlarmıa lıtan· 
ı..wak nı. are'1 dfii ıürüııce
me m61&Wh olat-ak ioJııiı'e 
ugradıjmı bfiyorııa. Bu meıele 
baklanda a akadardaD aldıjı 
malumat pıdutl 

lzmirde futl:ol ıılerfne ha· 
kaa bey.et. lık maçlarının 

be,lamaıı 4imı ica.p eden ha
aarhp ikmal ederek müu.ba· 
kalann 14 Kinunevelde Laı· 
layacafım fl&n ed"yor. 

Diler taraftan merkez he
yeU de bu sene ı•mpiyonaya 

ı ltüre.k edeuk takımları, aza
laruua kaydi için davet ~dJyor. 
Ve miibleU iki defa tazeUyor. 

Buna rağmea lik maçlamıa 
l:aeflama tarihi geldjji halde 
bam ldupl rln t.cll lflni 
bitlrmediklert 16rflllyor ve 
bu ncıktaclan ltıbaren ihtilaf 
fırtına• MtltJor. 

Merka 1.71111, byt Te 
teıçll lflniD bitmediflni görOn
ce, kayt müddetinin iki defa 
~ındit edil uesine rağmen 
davete icabet etmryenlerln 
ke1Emı beklemek sıhı prip 
bir tara ha.rek•tle Uk maçla· 
rın tdYnDI uU.70r. 

Ha.bukl Futbol Le1et1 
••~lana laqlanpç einünü 
teıplt " llAa etmltttr. Bir 
dhlpbn lfl olan sporda hunca 
davete raguıeD kayıtlarını 
yapmayan takımların ilk aıaç· 
laraaa iftiriklell ... 'i ilıia ..it
len ıtnde baıI.mak aibl en 
normal bir' .taıaı 'h.areket var· 
ken metbs laefetiain Fut· 
hol beyeWadan maçların 
tehhıbıl talep etmeıl pek ga • 
rlp bir ,e7dl. 

lnlıtımıyorl•P 

Her iki •ent ardqama· 
Jıaca lllerkesciler tledıal 
ıaaetelerle m"1al'IB tehir .dl'· 
diltpl tl&q et"1ek ve tA'hlı 
euııderlnde ola.- fıPDI' aa1aall
ııı kap~ ıureule bir uld 
•.Mı iladu •Adar. 

8&l'ahere vaU tuafmdlllll 
T .Wı 'Bey için ya\pılan teıe• 
hGa1,r8e abu kalıyor vt; .mat
l&r lau ıuretle bizanır tehir 
edıa,._. 

itin dedi kodu tarafı 

Btr meeele hakkında kmfr
de devran eeen rm7et " 
JNnlan de"t kodular ifi11 iç 
yüziinQ fU suretle tefsir edf yor: 

Altay kluhü hir Attoa 
seyahaU yapacakttr n Altm 
Ordulular da bil' iki oyun• 

cunun ancak iki· haftaya 
kadar gelmelmesl yüzibJG .. 
(Şimdilik) zaiftır. Ve binaena
leyh ıampiyon maçlanıalll bır 
parf& teetabwn•e aenfaat 
vardı. 

Bu it"barla, kayttlarlnl 14 KA· 
nune kadar ikmal edilmemeli 
dula7Ja1yle •rtaya atılan mü· 
sabahaların tehiri f.krl bu 
kluplerin a1akad r heyetlerde 
aza olan murahba1larma pek 
a-yfun gelmlf Te ekseriyet de 
t.u ~le temıa eclalmiftlr. 

Jzmlr~d• ıpor sahalarl 
Bu meı' eleyf bırakarak 

lzmfrln spor vaziretine ı~elim 
Evvela sahaları yazayım. 

1zmırde belli baıh bir &ek 
atadı vardır. Alsan~ · 

Tilrklyaaın en asri ve mil· 
kuuuel .u./yomu du ı,u 
.U., ne Jaaak ki t.""ria Jxi. 
W. ,..r Jh~cına cevap Ye
.,. • .,.k~ • .ŞMıebı ' Jwır 
ele fed.. •clllM 12 .nlA.bGn 
bfrlncJ, ikinci Te flçilnc:ft ta· 
kımlarıyle yaptık1an mGsaba· 
kalarla bu tek sahanm gayn 
klft olmaııdır. 

Aynı zamanda •eemen 
maç ppaa tairMDlu iki küme 
etrafmcla toplaa ... ktıeduıtar. 

Bu 1tbarla, tlatlyaçl a'flka· 
darlan bafk• •halar 4a baı 
'ftl'IU,_ ..aetmlf we İzmir 
Garil>olclu •• Şkaeadlf.er alaa· 
Jarwa ıpornlar ulWd ..tPn 
teP,bbüsata JeçilaütUr. 

lzmfr futbol takınılan 
lzmırde meTcut Spor ldupfe
l'IBe pltaee, ltunlu tç.lnde se
te• ..-• punplJ- olan 
Sabaya takı1111 W'ba .. k.,y-
da pyandır. B• ekip. alair.en 
AltuıaJ klubGyt. Wrlfltecek 
lz111ırde bO.ttln re'kabotlerJ ber 
taraf edecek .bir kavnt bul· 
muıtur. 

8uHD IOBrA, -111 ..... 
Jerlıı p•pl7onu plaa Altayı 
ZJkretmek l&aımdir. 

(leçen een• pJDPlfofta '-11-
-tlnl t.atke ellere ~· Al

tcla71 ... ..... flplaetfs td •"' 
anftlllld almak ~ maçlarda 
- .. ,.,. etleeek-<M be...,. 
ret bize heyecaah ......... 
kalar ..,ınJ trMla edecektir. 

ıc. & L t•lr• ile aene 
,..,.~ ~-- ... 
ıek bl,. _,)1ı.,,.a ..-vJJ• 
de pll~laihi 

e1dpdekl itimadı nefsi plls 1------------=:..--Y.:....o_&._.;.____ 'r• A. T.• ( 
kakla ..... ,.ı....,,..•*· 1 . 

Bameya••a Qzt••"•d Birvaprırun batması sizi nezaman 
unubnamak JAzım. Çinkt C6z _, r k ,.J _J , 
1epe1JJer .,. tau1m _..., ucd aaar eaer. Ya aıleniz icinde-• 
bir mesat netlcetlnde umul· d • h h • • 
lllBFllll llllltlceler almak illida· lTı ya Ut lSaenız IJar değil mi'! 
~:. maçlarında Anate 1 0 IR j Z ka ZI la r 1 ne Z il aft B Ja r ? ( 
ka1au G6ztepeltler kim temin •----------------..-....;,,..;..;;;~;._-
ederkl ıampfyona maçında da Bir vaparu kurtarmak 1dr ı 
ıayrı muntazır neticeler al· senet kazanmak clemekdr. 
mayacak? la mnsimde hemaa Jaer p 

gazetelere göz aezdtrdijinds 

o ot tor .. 
Hayri Omer 
Al ... ya Emruı cildlre 

ve zübreri7e c.nı,.u ua 
undan Beyoflu Alacanü 
u,.. eınwada 133. No 61· 
leden IOllra ınQracaat. 

Telefon: 3586 

Tahsil ve terbtyeal ynkaek 
.,...... bir •kek, kimtelis bir 
hanım efendi ile bayat arka
daılıil etmek istiyor. Parasız, 
ktmteaiz olm•• matl11ptur. 

lar fotografla lstanbul 
641 aumaralı posta kutusuna 
mGracaat. 

ıöJle muht•ar INr eke rut 
a lidsC Y eıU Orleaa'daa Hole 
hareket edm Tapu.r btimda 
etmekte ve batmaktadır V az 
tyet1 42 derece arzı !!mal 
50,SI derece tulu prbldedir 
Halk bu havadisle o kadar 
alikadar olmaz meierkt va 
purda .akrabalan ve yab11 
dottlan b\llun1Un. Buauala 
alakadar olanlar ancak vapur 
sabtpleri ft ltatan Yapurla 
bamuleslnf •fıorta eden ıfgorta 
ıukaderldlr. Bfiyük vapur ıtr
ketleriain merk-ezleri Avrupa· 
ata ıtmal clhetlerindedir. 

t 
. 
i 
. 
. 
t 

Malim olduiu veçhde bu 
afl>t deniz ka~ahın ekaerl-yetle 

teırlolevvel tle mart ayları 
araımda vukubulur ve bu 
meıvalmde hareket eden tüC-

Bir şebi zevcesi ağlıyor 
Mevlanelıapıda Sefi,,.. 

iınzo•il•: 

Zevdm müllzım Yakup 
7 EpUI 1341 de vefat ettk 

reketi ternç ederek d6rt 
çocufumu aç bırakan Maarif 
mDdGrll beyden IOl"UJOl'utD . 
L6.tfen cevap versin? 

3 Kız bir erkelc-ten ibaret Miibadil iki kadın 
d&rt ,ocutumla dul kaldım. 
Bitin acılanmı JEÜl'eiımde Jiyorki: 
ıöz yaılarunla eriUIJa. Büliin Bedia 11e Naile ~ulle : 
ümiaiml çocukla.rUIUL w..ıı.- Bg milt-Atltz 7 ••••--· 
dun. Blr türli arka.a plaiyen lwt ly.kka•ıa .alaınadlk. Eli· 
muı m11amelıeıhıe alt 75 mblm htihkak ...-.ı.len· 
parçadan ibaret evra.k loman mız v"r. Emtlk bulmak 
ildncJ def• oluak 24-11·930 lmklm kalmadı, çflnkil 
tarih •• 791 ....... de AD· mGJaadıl ... h yoldur. 
kara M6dafaat Milliye-wk&leU FJNl"f ..-meni ..ıı... Ala 
mütekafdfn tubed medlrlCl• Wl'mtyorlar. Açldda mficade-
ftlne g&aderltdf. . te ediyorm:. Acaba ellertnde 

Bet senedtr frl1I ~.- tatlhkak mubatalan tı:.ıau, ve 
" maaı beldtJoraz. Alah fdıl fimcliJ• kam mal LutauuJ'an 
aaf vermene kim bfUr clah~ u1allı k..ımlan ~ 
ne kadar zaman beldlyeeelfL· ki•" '9k mudurf 
Mt.•fllll çlkıacaya kaclar ço- f.llr Mlk6met bir .. , ..,. 
cu1darQIU besJma•k lçtn Mn· mlyecek iM bizlere ~lldfrllnde 
llnakapı 22 inci mektepte ha• bu bitmez ve Uikenmez laU· 
demelik yapıyor4um. Yent bir urdan kmtulaln11. 
baımualliın pldt, adı. ı..el: 
Bey • TMMl ... m ..,., onü' Bir poliı memurunun 
pUNCeJlm, zatell fleto hf derdini Dinleyiniz 
mualbm anıtla1ra b671e ya• 
par.. diyerek beni kapadı· A7chı11la M. Sabrı lme"le• 

,.n etti. Maarif mı•ora Bey· Van pobı memuru iken 
a. hl~ arayıp aoraıadaa yeri- hane7e taarru.a iftkudlt mNı-
me adamını a&Jıd•rclt. kemep TerJkbm Neticede be-

Şimdi fil ıililleta Jaa~ raet ettlifm haWe memurly• 
nyoru111: timi iade etmediler •. Dokus 

J>b hıulut beldffell bir a7dao •&rlamekteyt ... 
ublUa JDlllete emaut eltljl Memurfyelfmde tekrar 1• 
yaYılll.ruu ı6lmele .,aLkO" Ulıdamım ~•iz deiflae mea?e
eden Mr •ı•ualltm, onao Jimia .-,:rlllntie uttladam•• 
fikrini htç arayıp IQl'IDacla' için polia- dlva~ ccna1 ı .. 
terviç ediveren bir JııJAartf ~··• m•n ..,._,. ta.un. 
alldüril bey •rdı. &br. Altı J'.edt d~ J,uda 

O Ma.uif .mildilril Be,y ki de ldr&~\ Mtrıl.ıi ı.ıde 
bu zalimane ve J&ddarQ, ~- bir _.._ alaD1ı1tl•m. 
hareketi bbPI .edivermekt41. Cil.mb11d7et lwnıawula bir 
ııamuaile huclutıaıda .bu. qıJI- ~ ....... strnı:I• ,._. filrt 
letin uJrun• pbtmıt. • il- aatten f.ula kalmqac•k'1. 
mOf bir sabit 7etfmlerlni .as- F-.. • r.-•kJd W.. Wltla 
-ı..ta ve itime .-ıahk6m ·~ callba Jtrml .atorı aene bla· 
mlJth'• eakW.. Her •aJak.,•7.-ı tfQfea 

Acaba Maarif ml"'5•1l fatantlaflD aedeld la.tdaan-
l>e..Jbı alleıl de benim Ji~ •aa maltrum ~ 
fed akıbet karJISIDda .bu)y• ~·'Ull!llıwUl't)'et li:__..... ,,...._.yor 
muyac&k mı?.Şu zaltmlae h-r .annedlJC>l'Ual. 

car ft)Mlrlanndaa ltazılan 
.... Ut •almatlanna Yarmu

... enıel kua7& .......... 
itim Eutma,. tutularak ha
t&I', kimi yollan.-. apar 

ve INr k•j'AJ& ~r....-k laa· 
rap olur, kimi de yolunu ıaıı· 
ruak bafka ltlr limana iltica
ya mecbu olur. Bazan bu 
gibi kMalar bir ıultall eseri 
olarak vukua gelir. Meseli 
limandan hareket etmezden 
evftl eeyriilefere alib ad
edllea bir apurun yolda 
mald aelerla• bir lrua ana 
olur ve bozulur n oldufu 
yerde tevakkufa mecbw ka
larak tadlmdatta bulua111'. 

Bazan dafgalara mukave-
met edemez, lombar kapaklan 
kınlır ıular ambara clola1'. Da. 
zan yangın olur ve tulumha· 
J'A&JılPDI •6ndürmefe muktedir 
olmaz. itte istimdadı mucip 
H tıibJ eıbaptan ha,._ ...... 
run hareki.tına ıekte lras ed .. 
baa eabap 4alaa Yardir. 

Meseii vapur abibi ~P 
vapura isticar eden kimse 
kömürden iktısat yapmak Is· 
ter •e kömi i •apurun pd~ 
celi limana kadar ı.e.ap edip 
alır. S.tr\i sefer •••-W
ha vanın dalma mlilıall aide
cellnl zanneder ve kömür 
ambarlarında bir dJrbem fazla 
.kiimQr buluadua-maz. 

Vapur fırtınaya tutuldu· 

.,. kimiir • "•'matllit 
vakıt kilvertedeld taı.t.lar, 

vapura aft levazımat v-e JaaUl 
h......ı.tw lııile .. kmale....,. 
bur olur • .l,te bu •bJlf".r tam 
mattaılle ~ herine lmmar 
oyn~)'.&D tdanıelenftr. ................. 
............. mddanla .............. ___ ... ................... , •.. 
,,.. & ....... _,,... ..... ...................... 

... tı.llat .•.. _ ... ..., .... ................. 
•1that ........... Wl•aı 
kap .... ••rruf elmık n 
.... _,..,..... ......... r ......... ,.,...w. ... ... 
'ıJ: var .,.aesıw· ..,... .... ..... 

q. .. Y& ..... oluna ....................... ............. 
futma kopana .-.•nlD 
hamulealnln hafif bulunma· 
11ntlaa cloht'JI mantu gıbl 
sallanır ve bir tarafa devri· 
hr 'f&lmt bir lrayaya çarpar T• ....-Dil'. Ve .,.. .,,_.. 

. 

ŞebaMI. .... Htlll ilY 
roıuncla Sah eünil akıamı 9 
umuma, Per,embe giindb S 
umuma ve ta ebeye: 
Ba11 dıunulı vodvil s--~' .. 

Kadıköy 

s.ltaaabmet nlh maı.
meıl 1 DCi hukuk blldıllllUPW3 
dem 

Macat' tfrketl ftlttll 
bey tarafından Bepktaıta teli 
~ddJecle ıblimur caddemaa 
Çerkeı Mehmet paf& 
tında Mur•ti!Jre çlfillk 
HGarev paıa zade Hikmet 
si~ 67 dol&r • 
tia tıaMilt b·Mrmclakl cla• 
••babm11fn!lle müd ... a:ll 
Hikmet Le, namma taatir 
k..& kalmıan eelpname 
na mahalle lıeıeu ihU~ 
.W. ta•hkwı •vı 
taraf.ı.a y.-iJen mtısnıM!M 
tt.n mum.ıa..ıa1a lUlıliıılllllJ!I 
DMJÇhul oldalıa bllcllrlllııa 
huebiyle dinen te.bltt-l 
sına kar..- ver bntt 
daa ıoumall.,Wr. ,..~ 
hakeme olan 21 ki.I .. ~-· 
931 tarihine mü adif ..... -• 
ha ,nna saat t 1 de 
m.,. aetm~difl takd rde 

... nin tırabeo. tcra 
cafl tel>l fat makamm• 
.-....tlHnaflaofm 

nun &zerine vapp.--..;.,... ... 
ntzden t>ır imal :par 
1*11 ... 1*4a 
.. .., •• Wel•••o• 
run •1'6aefere MI 
an1qıbr. ftte Loft 
•JJUU ••• - ... .. 
kfa._ ........ ll"AI! 

ta tlırketlae aıiir.ac .. t etli tr. nls :, ... ,. 

iN ıriaaı .. etfe hrht U1lltt"' •nt..ıtılJ• laı 
.miden evvel vukua 99ım ıa· lerflllllleld uh ·ı muL 
J1p llB' va~'adu .ba~ ltutunan Y•J" leı 
fafdeals deflldir. Cenubi Ame· vapurlarına bir ~ok 
rlka s.ahfllerlnde taJfwıa tu- lar vuku!>ulur. 
l ulan bir vapur aahile ablarak fl• Qll u.lla&lrtl 
karaya oturur. Llldn oturdu- pur prk oJur Y• 
.. ,... a1m .dik c1vw ve ' • l,u-.... o 
çlne •a pmez. Tdll slıorta- dakl en\ia~ ·l"t f 

_.. .fllliet b- ...mMltln .~ •atnttrnı. ~-
t edlye eder ve vapJı"ck •en- ı telııltel- w ....... 
4ilfıaln:. •~ .... 

v.pur şenele~~ ...... ~' 
yerde b.br »'• ,lıe~y hemeq aatm .:. 

u autulv. "h •Mca ,liaıp zu. 8armo; ... ,.,.~.ı{,~,.,.:'i"!"'..ii9'ıu 



. YARİN 

ı•Sa•b-ır•.,•.z•lık•l•a •b-e
11111kl•e----•llllllll---.;. Dr • A. KUTİEL 

au, frenği, Belsofuklufu ve ademi 
diginiz müsamere,.i iktidar muayene elektirik tedavihanesi 

fevkalade 
Şehzade bapncla 

Millet tiyatrosunda 
Bu Akşam 

Dıf'ultılim h•J•tlle Artist 
F•hri leyl11 ve ust•del tehir 

Ş•mrem Hanımın 
müftehıren lttlraklerile 

Yaban Gülleri 
Taldltlt ndvil 

3 perde 

Sanatkar Naşit Bey 

Çelik tabiye 
Facıa 

1 perde 

Su, teıaanl, dGeto, Çin baleti, monuloı Te saire ••• 
Proıra• pek bG11kd6r. Tafıllat el lllalarmtladır. 

Emlak ve EytamBanka
. sı İstanbul Şubesinden : 

Sablık Emlak 
Laı NO. MeYldt Te NeTI Temtnat 

244 Y efi)kly Ş.Tlretly• mal.alini Salih Ef. 40. - ltra 
cedit 19 ---ral Ana 

245 Y eıllkly Ş..kettye •alaalleıl Bulvar 100. - • 
eokalt cecllt 20-22 num .. alı Ar• 

251 Be11erbeft Çamlaca ca.Weti ceclit 45. - • 
75 NO.h Ana 

256 Bcı,r• ı tla C.•i malaau..t Çakır'1kmazı S. - • 
eolratı cedit 16 D\ maralı ana 

a&o Yepllıly Şe.fcetlye ma~all..ı Salih Ef. 100. - • 
•bil cedit 15 saearah Ana 

Ballda muharrer emllk bedelleri peıln ten1ye eclll•ek 
prtlle bllmGzayede aatılacalfudan taliplerin ye...ml ihaleye 
mlsachf 15-1-931 Perıembf gtbG 1aat onalbda Şabemlze mQ. 
racaatlan. 

Pesin vı rırısiya 
Koşunuz Koşunuz Koşunuz 

/%mir terzilıane•inde büyük tenzilat Nrl 
Ankara caclcletl Vdlyet karııu..la No. 17 

._t•flı •nh 

iz mitte 
istasyon Oteli 

lzmitin en temiz 
oe en mülıemmel 

otelidir 

Müsafirlerinin hususi 
bir tekilde istirahatini 
temin eden bu oteli 
lıerkese tavsiye ederiz 

Otella altmcla lü de Kolahane Yardır. Ucus it yapan lnı 
aleaeseyl de herk .. taTllye .deriz. 

Elldtehlrde Mahkemel Temyizde ...... olap ta takibat •• 
iiılarafaa llte~- muhterem laallnmısa. 

Selda .....t .. 'bed &Wermlt oldufuam rathet " te•eccala
._ .W.11 ana t•ııkklr eder, ,_ı ..... ,. tebrik ~lerim. 

Karaköy Börekçi fınnı sırasında No 34. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Cum•d•n maada 9ün

lerde 6ileden sonra saat 
(2-4)de k•d•r istanbulda 
Divan1elunda (118) No. 
k•ltineaintle h•stalarına 
k•ltul eder. 
Tel efen lıtanbul: 2398 

Gayrimenkul mallann 
açık arthrma ilanı 

lsWıbul 4 üncü icra memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek 
gayrimenkulün ne oldutu: 

Kadıköy Tui'lacıbaşı m. Yaverağa 
S. Cedit 32, 3.f a. 6-7-8 No. maa 
bağ ·müstakil Harem ve selamlık ve 
saire. 

Takdir olunan kıymet: 03710 L. 
61 K. 

Artbrmanın yapılacafı, yer, gün 
saat : lst. 4. üncü Jcra dairesinde 9-
2-93 J T. S. 13 ila 15,30 kadar.· 

1 - ffbu e-ayrimenkulün artbrma 
şartnamesi 29-1-931 tarihinden itibar
en 030-45 No ile lst. 4 üncü 
icra dairesinin muayyaı numara
smda herkesin ıörebilmesi için açık
tır. lıinda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenlcr, işbu prt
nameye ve 030-45 dosya numara
siyle memuriyetimize müracaat ebne
lidir. 

2 - Artbnnaya iştirak için yır 
karda yazılı kıymetin yüzde beş 
teminat ıösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillile sabit 
olmıyan ipotekli alacakhlarla diicr 
alikadarlann ve irtifak hakin sahip
lerinin bu haklaruu ve hususile faiz 
ve matrafa dair olan iddilanm işbu 
il1n tariWndcn itibaren yırmi gün 
içinde evrakı ıwüsltitelerile birlıktc 
mcmuriyetimize bildinneleri icap 
eder; aksi halde hakları tapu siclllik 
sabit olmıyular satış bedelinin 
paylaşmaSlllda hariç kalırlar. 

4 - Oisteri1• i\inde arttırmaya 
ittirak cdc.Wr arttırma şartnamesini 

okumuş ve lüzumlu malimatı almış, 
bwılan tamamen kabul ebnit ad ve 
itibar o unurlar. Üstünde bırakılan 
ıayrimenkulün bedeli zaınaıemda ve
rilmezse iayrimenkul ikinci bir art
tınna ile satılır ve bedel farkı ve 
mahrum kalınan yüzde beş faiz ve 
diier zararlar aynca hükme hacet 
kılmaksızın memuriyctimizce alıcı

dan tahsıl olunur. Beş numaralı fık
rıdald şart tal akkuk etmek keydile 
üç defa baiırıldıktan sonra ıayri-
111enkul en çok ar tırının fistünde 
hlrıkıhr. Şart tahakkuk et..ıezac art
tınna ıeri bıra.i:ılıp alıcı "Tıahhütle
rinden kurtulur ve teminat ta kalk.-. 

5 - Arttırmanın bırınci vtya 
ikinci olmasına ve gayrimeakule ta
alluk eden kanuni hakka ve sah· 
ım tarzına göre direr şartlar: Mute
rakim vergi belediye vakıf karesi 
müıteriye aittir. 

Yazılan gayrimenkul yukanda 
iÖsterilen 9 - 2 - 931 tarihinde lst. 4 
üncü icra rnemurlufu odasında ifl>u 
illn ve iÖsterilen arttırma şartnamesi 
dairesinde satılacatı HAn olunur. 

m 

"' Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zllarevlye 

laa1tabUar teda'rilaanesl . 
Cumadan maada bw sQn 

ıaat 10 dan 6 ya kaclar halta 
kabul eclllir. 
Aclnt Anllara C.ddeti N.43 

Telefon ıstanbul 3899 

t. H O B H O R U 1 1 
Cilt· ZlhreTI beYltye tecla

Ylhaa'lll • Beyofla Tokatlıya-. 

1amnda Mektep IOkak 35 • m .. 
ayeae h...,cm alqama kadar. T_,.... Adi,.. takthaba dahi Yekiletle taldblDe ...... ••el Te.,ts rlu.. karar ........... ı Paris Tıp fakültesinden mezun 

a..-n ..,. ~ ltla tarda .,.. No. ll7le bir .. Dcııt, PrB•Sf, bBellOf1lt!•la Şemtta..._.k• 
~-- ........... 8'•dss..rlmıll rica olmaur. ı r. a attın v 1 

BaWIWe M...,..et oteU brflll 135 
A9*l lft·ıtalla• ~ .uiacl tat aabahtaa at,... ta•. 

KISARNA 
Bu aeflı maden SUJUnu aofralannda bulunduranlar, babrek, 

mide Te banak haltalıldanndan kurtulurlar. 

Bolu Muhasebei husu
siye müdürlüğünden: 

Yukan pazarda klln TiiUln lnhlaar idaresinin kiran albn· 
da bulunan dört tarafı yol feTkani ahpp bina altında tekiz 
dGkkln ve ayrıca ambar olarak kullanılan iki dGkkandan 
ibaret bina mGıtemlli.tile birlikte kapalı sarf uıultle satıla• 
caktır. 

13 klnunuunl 931 salı ıünil aaat 15 te ihale edlleceltn· 
den tıteklilertn muhammen bedeli olan 14000 hra Gzerlnden 
ytızde 7 ,5 teminat paraıı yahut muteber banka mektubu 
ve yah.at lıUkrazı dahli tahTllltuu hamilen vllAyet encGmr 
nine milracaatlan llln olunur. 

• • KEFALjiN KEFALJIN 
BAŞ DIŞ ~t NEVRALJi 

AlHtıLt.RıMA KAAfl 
BAŞ, DİŞ '" ~EVRAUI 

AClllLAllHA k.\llŞI 

Hiç •eklenllmedlll bir zamanlla 
1ı1r11 .... re zenıı. olmak aacak Tay .. 
)'are Pf7an10 bileti almakla a .. 
bildir. 

ONUN iÇiN 
Tayyare Piyanwoau Biletini Alınız 

6 ıncı Keıide il-Kanunusani- 1931-dedir. 
BÜYÜK IKRAMIY~( 200,000) LiRADIR 
AYftlC!i_ c5o,ooo> < 40,000 >«25,ooo> clo,ooo> 

Liralık ikramiye ve 
c 100,000 >Liralık bir mükafat 

YARDIR 

* BÜYÜK TAYYARE Piyangosu 
YENi TERTiP BAŞLIYOK 

I.CI KEŞiDE 11 ŞUBAT 1931 
Yeni pllnda 3 ve 6~ cı k.,ı.ıelerde bGylk lkrlml1eler 

ve a1nca 
AMORTi VARDIR 

3.cil keıtMde 100,000 liralık biyiik lkra•lye koa11lmak 
ıuretlle tertip içer keıltlehk iki ku•a aynlmıı sfltl bir 
tekli al1111tbr. 

MGklf atlar keti.le ııraılle ı 20.000, 25.000, 30.000, 35.000J 
40.000 Te 100.000 lfratlır. 

Çok onat- eian yeal plAaı talep ediniz. 
Bileti_.. Mblma•ına batlan•ııtır • 

Fattla 3 üacl ıulh laukuk TAVlL ZADE VAPURLARI 
hlkl•lilbatlen : bmtr poıtuı 

R"m.U Hl•rıntla Ali per· ,_.. Saadet 
tek malaalleılade .. rhum 
Meh•et Ziya bey refikan Tapun her Pazar· 
Hatice Pakize haaı•ıa laau teel akfUBı aaat 

l"'I L-1 ..J laac 17 de Sirkeci den hareketle Tema. -ua• ... •an • 
rlle Hahcıetlu a.keri llMıl Gelı1tolu, Çanakkale dofru 
•ualllınlerta.ı- Meh•et Emin lzmlre azimet ve avdet ede· 
lteyta .. aa tayla etiil.ıiit alA· cektlr. 
L ..J 1 IA.n Imak Yolcu bileU Yapanla da •••ar ann• .. -u o rll 
O.re illa ol•aur. ve f r. 

Adreı : Y emlıte Ta Tilzad4" 
lıtullul Bfriacl lfliı IH• blraderler.Telefonlıtanbul 221C 

mvlu;uıulan: 
Mifllı: Mebilya tilccan ltta· Yazıhane nakli 

ıi•oı Va•Yakaı ef .ti inin lıtaabul Emllk ve muame)lt tda· 
TaTuk pazarındaki Yalcı ha· rtye komlıyonculuple me,ıul 
nıntlakl 11 aumaralı d6kklnda olan Nuri Te Danyal Be1ler 
aeTc•t aa ta••• bir kanepe Gala tada Ha VJar hanında orta 
takı•mı açık artbrma ıure• otlalartlakl J&&ıhaaelerial Ga· 
ttle 7 Klnuasanl931 Çarıa•ba latada etld ıümrilk caddetln· 
atnil saa•! 10 da tablacafın· de Uturlu hanınm ddncl b
elan talip olaalannl yeTm v~ bndakl clalrel mahautalanna 
aaat Te mahalli mezkdrda ha- naldetmtılerdlr. 
sır bulunmalan ilan olunur. Telefon Beyofla 

lıtanbul Beılncl İcra me
murlutuadan: 

Y.,.; n.,rİJ'al: 

4515 

Bir borçtan dolaJI mah- Cinsi mukarenet 
cu:a ve furuhtu mukarrer Sa· 

Doktor baytar Şemtl Mah
mut bella ( Clnd mukarene
tte em•ktn falde Ye ma
sarratlan ) unvande bir eMrı 
IDUf&I' etmlftlr. Ciciden faldetl 
olaa bu eteri brderlmlse 
ta YliJe ederiz. 

Çocuk sesi 
On atınde bir çıba Çoouk 

Şelısadebapacla (Ferah) 
Uyatroaunda yann akpm 

dk defa olarak 

Timurlenk 

Tarihi plyed sahnede At 
üzerinde. TafdlAt el illolanada. 

Gayrimenkul mallann 
açık artbrma ilim 

lstanbul 4üncü ıcra memurlutundan: 
Açık arttırma ile panya tevrilecek 

e-ayrimenkulün ne e>ldufu: 
Mahmutpaşada ServiclaJehatun M • 

Aşir efendi kütüphanesi Hocüanı S. 
cedit 67, 69, 71, 71, 1, 73, 73, 1, 
73, ili 83, 32 ill 36, 38, 40, 42 No 
bodrumu ve dükldnlan 111filtemil 
msıf çuvaldız tatlı suyu havi tamamı 
300,000 lira kıymeü mahammeneli 
Katırcıoflunun dörtte bır hissesi. 

Arttarmarun yapllaail, JCI', ıün, 
saat: 

lstanbul 4 QncQ ioa dairesinde 
5-2-931 T. S. 13 ill 15,31 lcadar. 

1 - ffbu 1~ri111eukuUin arttır• 
mı ıartnamesi 22-M3J tariblnden 
itibaren OJJ-45 No. ile Jst. 4 Gncii 
ıcrı dairesinin muayyca numarasmda 
herkesin eörebilmesi için açattır. lllt. 
da yazılı olanlarda fazlı maJftm 1 
almak iıtiyenler, ifbu prbıameye ve 
930-45 doıya numaraııle lhCJDuri
yeti•ııe müracut etmelidW. 

2 - Arttınnıya iştirak ıçin yukar
da yazılı luymetın yuzae bq teminat 
ıösterılecektir. 

3 - Gösterilen fQnde artbnnıya 
iftınk edenler ırttınna şartnamesini 
oku111uı ve lüzumlu malCımata alnuf, 
bwılan tamamen kabul etnıit acf ve 
ıtibar olunurlu'. Üstünde bırakıJaa 
i•Yrimenkulün bedeli zamanmda 
verilmezse iayrimenkul ıkinci bir 
arttırma de saulır ve bedel farka ve 
mıhnıın kalınan yüzde bet faız ve 
dJier zararlar aynca hükme hacet 
kılmıklızm memunyetimizcc abadan 
tahsil olunur. Beş numaralı fıkradaki 
prt tahakkuk etmek kaydile Oç defa 
baiJn dıktm sonra ıarı'111enkul en 
çok arttıranın ustunae bırakılır. Şart 
ahak uk etmezse arttırma aen bıra
kılıp alıcı taahl uücrinden kurtulur va 
teminat ta kalkı?'. 

4 - Arttırmar.ın bırind veya ikin
ci olmasına ve &aynmenkule taalluk 
eden kanuni hakı<t ve satışın tarzma 
&öre difer şartlar: Müterakim vergi, 
elediye vakıf u.aresı mufteriye aıttır. 

Mezkur rubu hısse 7850 liraya arttırıl
mış iscde bedeli vcrılmedıiinden 124 
uncü M. T. yeniden artnmaya ko
nulmuştur. En ziyade artıraam üze. 
nnde bırakılacak, fMllİD,.,. ile sa .. 
blacaktır. 

Yazı lan mezkflr rubu llille yuka· 
rıda aösterilen 5-2-031 tarihiade lst. 
4 üncü iaa manurlulu odasmda 
ifbu ilin ve ,6ıtmlen arttmaa pıt .. 
namesi dairesinde u&ılactiı ilAll 
olunur. 
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n madenden biyük bir tema· 
Yer ile lıtG mermer taıh bir 
maaa, 12· 1-931 tarihinde 
eaat 13 • 15 de Tophanede 
Haffaf tokatmda (3) numa· 
rah bhTebanecle açık arttu
ma ıuretlle aatılacaimclaa 
taltp olaalann yeYmG 111es
k6rda mahalllnde hazır bulu
aacak memuruna mGracaat 
etmeleri illa olUDar. 

•••i aQzel yasalarla pkb.lıllk· ----------
tepblere tanlre ......._ iL MiclGn Burbeaettia Alı 

, 


