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i izmitteki davamız uzatıldıkça uzatılıyor. t 
Arif Orucun mahkô- 1 

•• • • • 
mıyetını temın • • 

ıçın 

Müddeiumuıni, Vali ve avukatları 
elbirliğile uğraşıyorlar 

Gazi Hze 
Ankara va vc:.rdıit.: 

Gazi Hz. Askeri kıyafetile 
Ankara 6 (A.A) - Reisi· 

cürnur Hazretleri bugiin 
(Devamı 2 inci 11ahifede) 

Japon VeJiahti 
Bu ayın içinde şehri

mize gelecek!. 

• 

lzmi gazetelerinin yeni mühim münalıaşaları-; 

Hayret!... Hafi celseler
de neler yapılıyor 

• lzmır, 6 (Yann) - İzmir 
ıazetelerl çok miiblm bir nok• 

Japon Yeliahtl Almanyada iken tanın münakapıı ile meııul 
. lıtanbula gelmeıl tekarrür ' bulcnuyorlar: 
ed J y enlaıır gazeteıl ldaarel en apon prensi ile prensesinin 

11-1·931 de gelecekleri Japon maslahat .akmez mekaleıfn• 
lef arettne telarafla teblJi edil· de diyor ki: Relsicümhur Haz· 
llliı, d&n fıtanbul vilayetine retlerlnln İzmir aeyahat 

..__ ___ _...L.L.___..-..._..._-a...ıL-.....1-~_.--·---... - tak r ttl 1 ıehlr 

mecliıl nafi olarak celıe akt· 
etti. Gazi konafını tamir, tef· 
rltlne yetmlt bin llranan ıarfına 
mezunlyetverdl. Refıl cGmhur 
H. hiç bir vakit kendilerine 
taall6k etmlyen tılerde bele
diyelerin külfet kabul etmele. 
rint teçvlz etmemtılerdir, dirna 
(Devamı 2 inci sahileJej 

1 KIZIL 

/ Adi bir hakaret davası 
ay sürmemelidir 

•• uç 
Adliyemiz açık olan hakkımızı 

biran evvel teslim etmelidir 

Atinaya giden gen9lerimizden bir kafile 
Diin hukuk talebeıl 35 ki· mir,, vapuril~ Pireye hareket 

tllfk bir lcaffle haltnde "İz· l (Devamı 2 inci aa~iletle' 
4 

KABUS 1 

- 1 



Salıfre % 

Gazi tt•z-. -'11 Ticuet aleminde_ 

ButJay işi (Baf ta~aF-ı 1 inci aahifeJe) 

o6115··le tehrlmlze vdet bu· 
yurmuılardır. Gazi Hazret· 
lerf resmi ıurette fltikbal 
edl'mlı ve rakip bulunduk· 
ları tren istasyona girerken 
yirmi bir pare top ablmak 
ıuretfle ıelamlanmııtır. Gazi 
Hazretleri istasyonda Büyük 
Mf1'et Meclls1 Reisi Kazım 
ve Baevekil İsmet Paıalar 
hazaratı, heyeti Tekile aza· 
ları, ıaefirler, sefaretler erka
nı ile vekaletler müste§arları 
ve müdiranı tarafından kar· 
ıılanmıı ve luta t eakeriye 
resmi aelanı ff a eylem!1Ur. 
Gazi Hazretleri istasyonun 
fçtnde ve dııında güzergahta 
toplanan binlerce halkın 

samimi tezahüratı ve sürekli 
alkıılan arasında refaketle· 
rinde Büyük M ilet Meclisi 
Reisi Kaz m Paıa Hazretleri 
bulunduğu halde Büyük Mil· 
let Mecliaine le§rif etmiı· 
lerdır. 

Ankara 6 (A.A) - Reisi· 
dimhur Hazretleri muvaaa· 
lntlannı müteakip Büyük 
Millet Mecllaf nl teırlf ederek 
bir müddet kalmı§lar ve ora·l: 
dan Çankayadıı.]d dairele· 1 
rine citml~.erdlr. 

Derince, S<A.A) - Ege 
vapuru aaat 23 te Derince
ye geldi. Reis cümhur Haz. 
refakatlerindeki zc'Vat ile 
birlikte hususi trenlerine 
bindiler. Kolordu kuman
danı Naci P1- iskelede Gazi 
Hazretlerini ıeJamladı ve 
izmf le kadar trende kaldı. 

Reisfcümhur Hazretleri 
dün ta.at 16 da Ankaraya 
muvualat buv1 rmuşlardır. 

lzmir gazetelerinin 
yeni münakaşaları 
(Baı tarafı 1 inci aahifede] 

ıeyahatlartnde bu nokta etra
fında ı"ddetlJ emırler vermi&
lerdlr. 

Şehir meclisi azalanna 
ıorabillr miyiz ld; Gazi Haz
retleri ıerefine sarfolunacak 
yctmlt bin lirayı efkarı umu· 
mlyeden gizlemek için mi hafi 
celse akUne lüzum gördüler. 

lzmlr balkı Halaskan için 
nefılnde kudret bulduğu her 
gün ne 7et.mi1 bini nede yedl
yüz bini kılkanacak tıynette 
değildir. 

Şu halde hafi celse aktlne 
neden Hisum &örüldü? • 

HilkCtmelçl olan Anadolu 
gazeteıi, haklı makaleye ve 
dGıüniiıe hücum ediyor. 

Ve Sezai beyi müdafaa 
etmek için tehditler ıavuruyur. 
Hürriyet ga.zeteal aynı tera· 
nededır. 

Bu ıazete Sezai Beye mu
anz olan ve belediye rfyaae· 
tine göz dikt.klerlni iddia et· 
tiğl azalara isnat ediyor. 
Yeni Asır yeni bir maknleain· 
de Gazi Hazretlerin heykeli 
için mulwısebel husuıfyeden 
Bankaya Belediye emrine ya
tırılan sekten bin liranın baıka 
yerlere mllnakale tle sarfedil· 
dlgfnl ve bu yhc:len heykelin 
tesellnmtı aedkmeılnden endi
fe e'1iyor. 

Be!edıyeyt heykel parasının 
baıka mahalle aarfı baaebile 
tenkit ediyor. --------..... -~--

Japon Velia 
!Ba1 tarolı 1 inci aahilaJa] 
bildlrilmtftlr. 

Japon prensi ve pranaeıl ,eb
f'fmb:e geldikleri gün bir saat 
~erapalasta istirahat ederek 
ayni cnnde treni mabsuıla 
Ankaraya gtdec:eklerdtr. 

Bu~day tacirleri yeni 'bfr 
telaı içindedirler. Bu ıene yani 
931 genesi zarfında hububat 
bHhaua buğday kırıntılarının 
devam edeceğin dair olan 
kuvvetli tahminler hepslnl ıa· 
ıntmııtır. Avrupanın buğday 

lhtivacı 53 milyon ton olduğu 
halde kendisi bunun 72 mil· 
yonunu temin etmektedir. 

Diğer taraftan A vrupanın 
JS milyon tonluk Uha1 :ihti
yacı karıuında yanlız 931 A· 
ğuıtoa 931 stoku 12 milyon 
ton kadardır. İllihsal edile
cek mıktar da bunf\ lla ve 
edtHnce gene istihsal ve tstih· 
Jlık n1Epet1erl arasında 
rnüh ·m bir fark olacaktır. 

Bu vaziyet kar§ smda ge· 
çen hasat senesinin aynı bir 

.hali tehaddüı edecel-tir. Zaten 
bütün cihan tacirlerini telata 
dü,üren sebepte budur. 

Fazla lstihıalden doğacak 
olan buhrana çare bulmak için 
iltihsal miktannın azaltılmaıı 
düıünülmektedtr. 

Pamuk fiatlan 
Son zamanlarda pamuklu 

mensucat lacirlen ftatlarden 
ııkayet etmeğe baılamıslar<lır. 
Bu tikayetlerln sebebi hariç
ten gelen pamuklu mensucatın 
rekabetidir. Hariçten gelen 
havlu ve saire gibi pamuk1u 
menaucatten top başına 225 
lira gümrük ıresml alınması 
lazfm geldiği ve evvelce 
225 lira alındığı halde timdi 
62 lira alınmaktadır. 

Bu sebeple hariçten gelen 
pamuklu mensucat yerli men· 
ımcata rekabet etmektedlrler
Tacirlerin ıtkayeti üzerine Ti· 
ret odası iktisat V ekiletince 
müracaat et mit ve c cnebl pa· 
muklu menıucatından evvelki 
gibi 225 lira alınması fcin güm 
rük idaresine tebliğatta bulu
nulmaıını iıtemlıUr. 

Yerli mallarımızı korumak 
için alınan tedblrlerJn yanlıı 
tatbik edilmesi acınacak bir 
ıeydfr. 

Halkı yerli malları alması 
için teıvlk ederken böyle te
kasül ve zühul göstermenin 
manan nedir. 

Memleketi halkı daha fU· 
urlu düıünmeye ve korumaya 
al tal m. 
Sahte menşe şehadet-

nameleri 
Galata ithalat gümrüğüne 

sahte menıe ıehadetnamele· 
rtnl haiz mensucat getlrilmlf
tlr. 

Bu meı' ele etrafında tel· 
klkat devam etmektedir. 

Diler taraftan bir Madrlt 
ihtili.fnameıl 'Ye marka nizam· 
namesi vardır. Bu nizamname 
ve ihtlllfname mucibince 
sahte menıe ıehadetnameılnl 
ha ·z mevadın ithalinin men'i 
lazım ge1lr. 

Bu milnasehetle ıahte fC
hadetnamell olan bu gibi 
menıucatın ithali men oluna· 
cakbr. 

Darülünunlu 
gençlerimiz 

(Baı taralı 1 inci sahifede) 

ebnlılerdir. Kafileye hukuku 
düvel müderrill Ahmet Reıtt 
Bey riyaset etmektedir. AUna 
seyahatine tıUrak edenler 
arasında bir matmazel bulun· 
•-"tadır. Ve kendfıl Rum
dur. 

Bu kafile Yunanlltanın 
methur ,ehirlertncle tetkikat• 
ta bulunacaklardır. 

Tetkikat bir hafta ıD~~ ... 
eektlr. 

TA:RIN 

İstanbulun kadastrosu 25 senede bitecekmiş 
Bu iş çok karışıktır. Şimdiye kadar ancak 8 mahalle ikmal 

edilmiştir. Veraset ve intikal muamelesi yapılmıyan 
birçok emlak vardır 

Ka~astro mü~irinin ~u mes 'ele hakkmda mü~im iza~atı 
Şehrimizde kada~tro itleri hummalı bir faaliyetle devam etmektedir. lstanbul kısmının 

bazı mahatl~rl ikmal edilmlıtir. Dün bir mubarrlrimlz Kadastro müdiriyetine gitmit ve 
Müdür Beyden kadastro Faaliyetine dair ıu izahata almııbr: 

" - Kadastre faaliyeti 6 aenedenberl devam etmektedir. Bu it çok karııık oldulundan 
uzun muame!eye tabi tutulmaktadır. Şimdiye kadar latanbul tarafında ancak 8 mahallenin 
muamelatı ikmal edllmlt ve Balıkpazan, Mahmutpaıa cihetleri de ihzar edilerek kuvvei 
karibeye geUrilmiıtir. lstanbulda en karı§Ik kı11mlar buralardır. Zira bu kısımlarda çok 
müşkülata tesadüf etmekteyız. Bilhaua veraset ve intikal yapılmamıı birçok emlak var· 
dır ki bunların içinden çıkmak çok zordur. Bu ince leleri meydana çıkarmak :zamana 
mutevakkıftır. Buna rağmen bur lann kadastrosu yapılmak üzeredir. İstanbulun diğer 
kmmlan peyde pey ihzar edilecektir. İstanbul kadaıtro ikmal edildıkten 1;0nra Beyoğlu, 
Kadıköy, Adalar, O küdar ve Boğaziçi de yap lacaktır. Maamafih ber tarafın ikmali anc• k 
yfrml, yirmi be~ seneye mütevakkıftır. Bu zaman zarfında ınütemadiyen memur yetiıtirmek 
lazımdır. Onun için de aç.ılmıı olan Kadastro mektebi çok güzel devam etmektedir. 

Mektep bu sene üç.üncü devreyi bltirmfıllı. Her senenin mezunları ihtiyaca göre her 
tarafa takı"m edilmektedir. 

Avunduk zadelert 
106 bin li~alık vergi 
halledilmek üzeredir 

Gül Cemal \ Yeni bir nahiye 
Seyrisef ain kurtuldu, Kara gümrükte teşkil, 
Liman ku1·tulmadı için emir geldi 

Defterdarl.k idaresinin müf· 
lfs Avunduk zadelerden ta1ep 
ettiği 106 bin ı. füur liralık 

vergi meselesi halledilmek 
üzeredir. Defterdarlık muay
yen müddet zarfında ifiaa 
maıuma müracaat ederek 
matlubunu masaya kayıt et
tirmed"ğ nden dolayı mahke
meye müracaat edecek ve 
masaya dahil olmak iç.in ka
rar alacaktır. Bu karar lstih
ıal ed.ldlkten wnra Defter· 
daf'lığın matlCıbatı tahıtl edi· 
lecektlr. 

diyor Bundan bir iki gün evvelki 
nüıhamızda Kara gümrükte 

Seyri aefain idareti dün yeni bir nahiye teşkil ediJece-
karaya oturduğunu yazdığımız ğinl yazmııtık. Dün bu husus· 
Gü!cemal vapurunun Dün iki-

ta Dahiliye Vekifetlnden Vi-
de kurtulduğunu söylemekte- ayete bir emir gelmtı ve na· 
dir. Gemide hıç btr zarar ve hiyenin teıkil edilmesi bildi-
ziynn yoktur. Dün yolcuları 
e.'mak üzere mahalli vak· rilmiftir. 
aya hareket eden Cümhurlyet Nahiye bu hafta teektl edi· 

f Iecek ve faaliyete geçecektir. 
vapuru yo1cuları a'mıı 'Ye u· 

Maarifte 
Derslere kaçta baş

lanacak 
Bir çok talebeler haneleri

nin mekteplerlne :uzak olma
tıından derslere tam vakbnda 
yetl,ememektedirler. Bunu na
zan dikkata alan Maarif Emin· 
liğ1 dersler tam vakUnde yeti· 
vebilmek için ıabah dersleri 
saat dokuzda baılamaıını dü· 
ıünmektedir. 

Mektepler açılıyor 
Sen~ baıı münaıebetlle ta· 

til edilen mektepler önümüz· 
deki Perıenbe ve Cumarteıl 

günleri açılarak derslere bat· 
lanacaktır. 

Avrupaya gidecek 
talebe 

Muhtelif Vekaletler namı• 
na Avrupaya tahılle gönderi· 
lecek talebeler harcırahlarını 
almııla rdır. 

Talebeler Perıembe ve Cu
marteıl günleri hareket ede
ce1derdlr. 

mire vasıl olmu§tur. 
Liman idaresi ise gü!cema-

lfn kurtan.ldiğına daır malumat 
olmad ğını aöylemiıtir. 

Şu hale göre hadise bir, fa· 
kat rivayet muhteliftir. __ ...... 
Liman da: -

Tarif eler tetkik 
edilecek 

ŞirkeU Hayriye, Ha'iç ve 
liman ıtrkeU tarif el erinin tel· 
kik edildiğini yazmııtık. Ko· 
misyon gelecek hafta içinde 
toplanmaya baılayacaktır. 

Komisyona deniz ticareti 
müdürü Zeki Bey Liman tir· 
ketinden bir, Ucaret odasından 
iki aza dahil olacaktır. Bu 
seferki ictimaa Şirketi Hayri· 
ye 'Ye Halfç vapurlan Komi
seri Mahmut bey f ıtirak ede
cektir. Deniz ticaret mOdürü 
muavini Müfit Necdet Bey 
içtima v ktine kadar tlrketi 
hayriye ve Haliç tarifelerini 
tetkik edecektir. 

Transit vapurlar 
Llmandan tranılt ıuretUe 

geçen vapurlann adedi cfttik· 
çe artmaktadır. Geçen ka
nunuevvel ayında limana 
1063 vapur ujramııtır. 

Bu vapurların ekserisi tran
ıit olarak Karadenlze geçen 
vapurlardır. Limanımızdan en 
fazla İngiliz ve ltalyan va
purları geçmektedir. 

Hidise yok, tevkifat 
hitam buldu 

lzmır, 8 (Yarın) - Derviı Mehmet Menemene gelirkek, 
oraya kadar kendlılne refakat eden Çoban Ramazana bazı 
lfıaatta bulunmuıtur. 

Mevkuflardan Nalbant Hasan Dervfı Mehmedfn Menemene 
gitmezden evvel Paıaköyüne uğradığını, burada da halkı ba
tına toplamağa çahıtığı EÖ}'lenmittir. 

Bunun üzerine tevkif edılen Papköy muhtan, kendlılnla 
o ıırada köyde olmadığını, takat bu aoam'ann köye aeldıkle
rint ltlltlğinl ıöylemfttir. Muhtar ke:rf·yeU hiikümete haber 
Yermediii için Divanı harbe YerJlecektlr. 

-·-
Be~e 'iye de : 

lstanbul süsleniyor 
Şehzadebaşı • Beyazit yo· 

lunda istfmliki lazım gelen 
ve henüz istimlak edllmiyen 
ıek"z dükkan istimlak edile
cektir, lıtimliik muamelesi 
bittikten sonra bu dükkan· 
lar yıkılacak ve yolun tevai· 
ine baılanaçaktır. 

itfaiyecilik tahsili 
hfafyeciHk tahsili iç.in dört 

itfaiye memurunu Avrupa· 
ya gönderileceklerinl yazmıı· 
tık. Avrupaya gidecek memur· 
ları tefrik etmeğe baılamııtır. 
A vrupaya gidecek efendiler 
Kadıköy, Beyofiu, Üsküdar 
\'e lstanbul itfaiye grupların· 
dan seçileceklerdir. Bu efendi· 
ler Avrupadakl tabıtllerint ik-
mal ettikten ıoura mensup 
bulundukları gruplarda mual· 
limlik edeceklerdir. 

Hileli teraziler 
Son günlerde bazı eınaf ın 

ve bihasaa seyyar satıcıların 

hileli teraziler kullandıkları 
aörOlmektedır. Hemen hemen 
bir dert halinde olan bu mese 

lenin önüne geçilmesi •çln, beledi 
ye tarafından mühim ted· 
birler abnmııtır. 

ittihaz olunan tedbirlere 
göre, bundan böyle tek te
razi kullanılacaktır. Bu hu
suıtaki tetkikat devam et· 
mektedir. 

Hattl bir terazi numu· 
nesi de hazırlanmııtır. Tek 
terazi uıulOnnn yakında tat
bik edileceği .aylenmektedir. 

tek taksi meselesi 
Belediye, tek takıl için 

yeni bazı :nümuneler hazırla· 
mııtır. Hazırlanan nümuneler 
yakında belediye fen heyetine 
ıevk edilecek, orada muaye
neleri yapılacak ye talimat· 
nameye muvafık olduldan 
göriilü~ıe piyasaya çıkarılma
larına mtlsaade edilecektir. 

·t ICAnunusanl 

Her şey bitti 
Şimdi de bir gazetecilik 

fakültesi açmak 
istiyorlar 

Maarif VekaleU Darülfü· 
nun emanetine bir gazeteci· 
Jik fakültesi tesisi için tetki
katta bulunulmasını bildirmiı· 
tir. 

' 

Darillfünün emaneti bü 
hususta esaslı tetkikat yapa· 
cak ve neticeyi vekil ete bil· 
dfrecektlr. Darülfünuna merbut 
bir fakülte teklinde olacak 
olan gazetecilik mektebi en 
modern bir ıe.kilde tesis edi
lecektir. 

Tetkikat eınasında kap 
ederse Avrupa "e Amerika 
gazetecfkik fakültesinden nın

himat istenecektir. Mekt :ı·n 
tesisi için lazım gelen para 
bütçeye konulacak ve fakül· 
tenin gelecek seneye kadar 
teılsine çahıı,acaktır. 

İkt1Sadi ha~erler: 
Hayvan ihracatı 

artıyor 
Snn bir iki ay içinde hay• 

van ihracatım z çoğalmııtır .• 
Ekıeri Yunan tacirleri §elı

rimtze gelerek bizzat muba
yaatta bulunacaklardır. 

Esasen ihracat en fazla 
Yunanlstana yapılmaktadır. 

Hayvan ticareti yapan birçok 
tacirler Mısır hükftmeti güm· 

rüklertnden ıikayet etmekt& 
dirler. 

Bu ı!kayetlere göre Mısıra 
sevk edilen hayvanlar, isken· 
deriye iakeleıfnde günlerce 
bekletilmekte ve çok sıkı bir 
karanUnaya tabi tutulmnktadu 

Kömürlerimize rağbet 
. Son günlerde Zongu'dak 

kömürlerine fevkalade rağbet 
edilmektedir. Geçen ay zarfın
da Zongu dak köınürlerlnden 
148 bin 969 ton istihEal edil
mit ve hepsi sahlmııbr. Evvel
ki ay zarfında 179 bin 583 ton 
iıtlhsal edilerek satalmııtır. 

Bunlardan bir k11mı lstan
bul, Darıca ve lzmlr limanla
rına sevk edilmlıtır. 

Sı~~iyede : 
Nekadar verem varmış 

latanbul verem d.ıpanı"'r-
1 f "ne 930 seneıl zarfında 

1000 halla müracaat etmiı· 

tir. Bunlardan 450 kadarının 

hastalıfı tahakkuk etmiı ve 
tedaYilerfne devam edilmiılfr. 

Bunlar elJ övm tedavi edil· 
mekte ve çocufu olan arın 
çocuklarına süt verilmektedir. 

Müteferrik: 
Şevki beyin cenazesi 

Dan vefat ettiğini yazdıAı· 
mız Rontken ve fizik hocası 
Şe•kl Bey lhtifalltı layıka ile 
ebedi meskenine götürülmü~ 
tdr. Namazı Ayaaof ya calmindt 
eda edilen Şevki Beyin tabutu 
talebelerinin elleri Üılünde la· 
ıınmıı ve kabri ıamlmi ya1!ar
la blatılmııtır. 

Bir sanatkarımız 
Parise gidiyor 

Gramafon artlstlerlndea 
hafız Saad,,ttln B. yenn Parlıe 
hareket ediyor. 

Mumaileyh, oradan gazete 
mlze ıarp muılkisl hakkında 

mektup yazacakbr. 



Wi 

(3aş tarafı 1 inci sahifede) 

mi~t · r. 

2 - -Para ve temin~t 

borcunun ilama itUnat eden 
t kibt i!e ilamsız takibi bir 
b·rJpden ayırt eder~k 111ü,takil 
babın ikinci fa•hna, iJaqıa 
müst r(t takibi borç1u tara(ın 
@n y,apılacak iti uın dµrdur 
mıunası ve icrıanın geri hı
r kılmaıına dair ~Qlir ~tl

r·Jmedi~çe k.-anın dev~nı .et· -
anesl hakkında hükiimler 
J onulmuıtur• Bu emrin icra 

b kimi ıikayet mercii tarafın· 
c1 n verilebfmeıi gayet mah
dut h"IJere münhasırdır. 

3 - Noter1er taraf ınde.n 
resen tanzim edilen senetlere 
ınü tenit takipler içiade-müı· 
'1!kll babın müıterek hükümler 
faslwa -AhkAJnı ınahıwa,kon• 
11u.11htmr. 

4 - IJ.amlı takiplerde a
lacaklılatm her icra daire
-e>nden talepte bulunabilme
sine mukabil ilam& z icra 
takiplerinde bu takiple bf r 
~i dava eçmak olduğu iç'.n 
talebin müddeialeyh mevki· 
indeki borçlunun ikametgahı 
itibarile hukuk muhakemeleri 
uıulleri kanunu hükmijpce 
ıaljibiyeJll ol.An icra dairesin· 
de yapıll")ası esasi ke bµi ~pil· 

miştir. Salahiyet )ulkkıncJa 

tekevvün ~decek lhtillfların 

ta}inl merde kad;tr usul.mu
hakemeleri kanununda mev· 
cut hükii111leı-e göre hallpnu· 
lacağı tasrih olunmu,.ıtµr. 

Salahiyet halrkındaki tadil
ler nin işlerin An)s-ara izmir 
ve lstanbul gibi büyük mer
kezlerde teka,üf etmesinden 
önüne almak ıureUle Am•Ii 
fayqJLları olaçş.ktJr. 

5 - Borç ~ln b~pis ile 
tazvjk çaiz görü!m~ıp~Jde be
faber bazı ıarwi '4Ut1;14lar 
harlc;fnde borçlann i<:ra tlai· 
refjnden talep vukuunda .bArç· 
lan;ıa kafi mal Ne lui.ıApç

l~rı olup 0J11uı4Jığıp1 eyan 
qıeçQ.µr:y~tlerJpi ifa t~· 
leri halinde rbJmlAnn AlJRAD· 
oJ'ada olduğu g°}>i ÜÇJlYA.. ka
dar ~9j.1 j'e ~zjik ..ı1.1 a
bilmıeleri içjn Iw.iküpı Jwıtul-

_ ::ı:: - == --

kabul eden .Almanya uıulü 
ile reddeden Fransız sistf'mi 
erilıında j 1 ·çrenin kahµl elt"ği 
orta sistem meml(ktimizin ih· 
tiyaç~arına uydurulmuıtur. 

9 _ Borçlqlanrın malları· 

nı gizlemek veya kaçırmak 
gibi hallere cü 'etleri bir ta· 
raftan yeni cezai hükiimlere 
zecredildiğl gibi diğc::r taraftan 
ihtiyati haczin kolantırılması 
da fayda ı görülmüı ve ka· 
nunun 254 üncü maddesi le onu 
göre tadil olunmuıtur. Rebinle 
temin edilmemit ve vadesi 
gelmiş b ·r borcu alacaklısı her 
zaman ihtiyatı haciz fstlyebi· 
lecekt·r. Muvazealı istihkak 
davalarına karıı muhakeme· 
lerin icabında istihkak dava· 
cuından alacakhnın muhte
mel zararlarına mukabil temi
nat fstiyebileceği kabul edile
rek 86 ıncı maddEye o yolda 
bir cümle ilave edi'miıtir. 

10 _ Gayri makullerfn 
paraya çeviriımed~e çok ker
re görülen ikinci art1rmanın 

ikiDcl artlrmadan daha az 
bedel ile netice1enmesi h'ali

nin önünü alı; bilecek ba:ıı 

~ARIN .,fdfe 3 

Son dakika: 
il •t• 

('Baş tarafı 1 inci .hifede) 

kınAAn ;tAPklltız bez M~PUf• 
lari.e dolaşanlar hakkında 
takibat yapılıyor, 25 itişi 
pıahkemeye verileli. 

İki kapulu meyhanelerin 
birer kapuıu ıed(iolunmuıtur. 
AkM,ın -caat 19 bf.ı_çuJdan 
sonra açık l:luh~pmaları me· 
nedılıJi. 

İçfqıa ~at'i IJlrette mem
nudur. Esrar .. atan Hacı ya· 
kalandı. 

HAdiıe ile 4\liıl(ar:Jar Ke
mal Pa§a, Armutlu, Parsa· 
pan 9 kişi Menemene getiril· 
ıJıiıtir. Biri ~aqındır, ikisinin 
iatic\'_apları iç n Kolaya eev

kolundu. 
Foça Jıadisesfnden onhir 

maznun Menemene sevk edil
diler. Dava Menemen adliye
sine ıevk edildi. 

Faca kaymakamını , 
öldürmek isteyorılar 

izmir (Yarın) - Foça kay· 
mşkamı Liitfi Beyi ijJdjirıpek 
(sUyen Giritli Mekpıet taıçı 

.\hmet yakalandılar. Bunlar be· 
Iediye gazinosu :yakınınpa pµsu 
kurmuşlardır. Liitff bey itin far 
kına vararak silahla mukabele 
etıpiştir. 

Kafanlık dolaylsfle her 
iki t~ra{tAn a.blan ku•ıunJar 
hed~Une i~bet etlJl~m·ıur. 
Ayrıca müşevvik olarak sekiz 
kiti pıevJrnftur. Suik#,ı&tin bir 
· ertip ~şeri cRlduğu unne· 
di lyor. 

Foça Müddejumumlliğl 111iin· 
hal dduğungan nılh bakiıni 
tabk le.atı icra-etmekt~ft Maz
RJJDJ.ar ıul kaıti ka~ı 
DJqiinııek. maakıaıOle r~pP.ltla-
rını, stl4JıJ.rt hUJ vaitlerle Sü· 

· ı.~n B.aırı. tle..arlua .. ıı ~ıat 
DılltflJJMl aJd f 1tlıu~lllnn verdfilni 
söylediler. Her ikisi de te-wkif 
erWdiler. 

Bunların muhakemeleri Me-
l'lf91Wnf .Qiyanı harJ>lnde •ö· 
ritf 4flCektir. s;.ı ... n e_,rlpln 
belediye reisi olmak Jıl~meai 
-ve kaymak,.mın' buna müma
naati merkumun böy!e' bir aul 

ka•t tertibine tevessül t;tmeaıJı 
anlaplıycır. 

5 

izmitteki dav-amız 
(Bpş tarafı 1 inci aahifede) 

ren bir hjiçumdur. Bu ya
ziyete dpşen bir adamda ar· 
ık §UUr ka ır mı? Muhterem 

refikim bu hususta kendi vic· 
dl\nlarJnı hakim kılsınlar. 
Binaenaleyh . kendilerine kartı 
apılan en uf Ak bir ha kare· 

tımsl muameleden l>en de 
meıleken müteessirkn. 

F'""'t bu hadiseye ne 
meyclan :veren benim, ne de 
gaz tec le e .sözüm geçer. Ne· 
tekim "Ml liyet,, gazelesi cla
vp,yı ba1ka objektifle ta.afir 
diyor. Oığer bazı g"zelerde 

b uı v :dyetimi küçültüyor. 

E en ben de eski bir g ze· 
teci idim, ıimdl avukat aibi bu 
riva}:etl~ri, kulağ mm arka· 
s,na at4r, yine iiime bakaram. 

edf. 
~ttill Ruhi Bey·n bu ce

vabında.n eonra makamı r·ya· 
set: (Mesele )ok) dedi. ~oka· 
radan lstanl.J,ll ikipci ceıı.Anna, 
oradıan da lzm le gijnderilen 
Haydar Rıfat Bey davasının d. 
buradaki dava ile tevhidine 
kuar verildi. 

Mukabil davanuz 
Bunu rrı üteak ·p ~~kjljmiz 

Et(m Rı:hi hy bir isf PB. 
verdi. Bu istida kabt.ıl edi' di. 
Makamı riyaset istida Jpeali· 

nl sorqu. Ve Et~m Ruhi 
bey şu izahatı verdi: 

- Efendim, geçen celsei 
muhakemede lzmit rr. ua lim
lerinden Kemal Ley hm ndc 
birini :ve mektubunu ıahit 
olarak göıtermiş idim. Va ı 

Eı ef bey ve maarif mijdür 
"~kili JJey bu şah.din.iz· 

y11plarına glğırarak t.ebdit 
e'mıtler Ne Aleı h DJ ze ,.f4ba· 
d(te ic;J>ar eUpiılerqir. 

Hatta zavallı mualJiJfJfn 
maaıı da veriJmeµıf ~, ı~bıufe· 
Uııi ~knedik~e Pl••tı 
v41iYnılye~I "•ndl•lııe 
Jepmiş. 

Türk ceza kanunun J91 Joci 
1D1Lddesine.temaı ede0ıAfbu-cQ 
rimclcn dqlayı CfZ'.l mub-Jt•ııu· 
leri u.aıltimüıiin 357~d< 

fine ı.filı4a YAii ~f ~-.,._ar. t 

•UdAr wektli beyle~ •Je, biPe. 
dava:~orf.HJl. M1Jlıabil da· 
v411PZJn da •ırlSkte ~NPI ls
Uda «71tronıGJ. 

6ı.m RNJıl~Jn ltu da.va· 
111fa .w1V'ell miiddel11mMSDi 
beı,badehu valf nln vekilleri be) 
ler ııra ile, esbabı kanuniye 
chrmwapı ıvr•ıile. lUrtz ~lti· 
ler. 

Etem Ruhi 8. CM'-attlar 
verdi. Nihayet ithu d.vanm 
tabldlut t aafhaemdan geç
mek üzere müddeiumumlliie 
tevdUne karar -.erfldi. 

Y,eni rıe •llllrea~ 
~ir ıJaoa 

aleyhindeki dav"ıpız gibi 
müddeiumumiliğe aevkolundu. 
Ve bunu mjlteajcip mevcut 
.-hitledn dJnl~nmeıiııe bar 
landı. İlk şahit Q}arak iissü 
bahri kumandanı Miralay 
Halim Bey çağrddı. 

H 

U ısü bahri kumo,n-
J anının şehadeti 

Mahkt:meye derin bir cid
di yeti atkeriye ile giren muh· 
terem üuü ba}lri kumandanı 
alelü.sul tc hlıf oh.ındu ve \ali 
bey aleyhindeki malumatı 

soruldu. Halim bey aypen ıu 
sözleri Eoyledi: Şayia çıktığı 

zaman mezun fd .m. A'\'.detim· 
de ıayiayı duydum. 

Bir zabitin namusuna teca· 
vüz mev-~uu bahsold·.ğı için 
qeraluı.p, ruın~n t~hkikat yt.p· 

tpn. Müshet bir ııeticeye va
sıl Plmlldım. 

KJ.l.D:Jand.an beyin lfhu te· 
hadeti üzerine mahkeme reili 
kenj)ilf:rine: "BuY.qrupuz, ser· 
beıh n z" dedi. işte bu sıra ve· 
kilimiz Etem Rt hi bey: 

- R~lı bey ! Şahadet te· 
kemmul etrredi. &iz ıı.yiad~n 
, akıayı istidlal edeceğiz. Şayi
anın 11ereden geleiğini muhte
rem kumandan Beyden sorul
asını~ istirham eyliyorum, ded 

ve bJJn,Jal ısrJlr ettise de ma· 
kfımı ri}'Atet daha Uerıtinı 
sormapı. 

~aym.flka,m Şerzaf-et
tin Bey şahit mi 

davacı mı? 
fkıocı c4}tit ktııYP1 ~ 

Şer.-fe\t"n Bey çı:ğırıldı. Etem 
-Ruhi pey derb.fll itiraz elt 

Reis bt y! Şu. Qıqhtcrem ;ı;abit 
beyi 111üdafe.a ıalıidi olarak 
b z çağırdık. Fakat an dı~ki 
ıamuıa yemin ile huzurunuza 

ç kmak istiyen bu muhterem 
as4n m~ riP :ve PitU'neP~ 

S rf ~usu lflh i endişe· 
i?e davacı mevkiine geçmfr 
ir. Artık ıehadeti merfudur. 

Usule riayet ta!ebediyontın. 

Bendeniz evvelce bu 1PBh· 
zurlan tiüıüııerek J.fi celae 
ı 'emittim. Bınaeımleth ~u 
.ınqhterem ztıblUn 11tırAbmd4n 
bjz de mütNfflaJz, b.deti· 
nl t•w.ı~ruz, ,ledi 

Avukat ~ •fi ~it Bey 
derhal "b.ltarıık ~ biz 
iıli.,_lllZ, RleMn, ~abut. tek· 

.ziJMWP,,. Jlqe; .. indı !Ça~aıaa
k.vıı ~ietijn Şey ga.yet 

müte11ir l,ir bal.le Nlftif'Or ve 
hiç ıöz ıöylemlyıırdu. Bunu 

.-Ateıakip de .,ehadetinfn ade

.,,ı k•J;;,ae.~r..MriJdt. 
Q.iier JIJfılen:ien mektup

çu Tevfik bey: Rii'yete tehır.· 
de edemem, ben de pylaya 
muttali oldJ,tm! , dedi. Fakat 
ne...ı.n d~,luipu • ..,_. 
dl. h • 

14 nııssza 

rıklJlndı : 

- ~ir ~
PUt-neU. A lııah .NA ~qu, 

bizi .şpk ~tain. 
~ 

6u saı'hPı ıuprt.l lt,U.tell!!• 
bu Jile .zua yakqt• mı ? 

Burh nett n 

u d•l•da 1P(l1tekller Yaw, lbr,J>1ıpa.4'avuı b .......... 1'4.._,_._ 
ılll9lkUne limıt tt.vuka'\Jaan· ademi-· ••l°•r~ la.,.an •Hllsr .. 
dtn: Suplıt--beyJle ı\lm·ı tcll. Fakat bu t'*hltl1tr ..ı. e- " •'•;;.,.,. 

Bu 1'etıl mpa,tekh11n ne e me't)lille ~ laer. ar ':t~l91:ı 
kl .. "ohbıfn 1PJlr..W.ablf~1.Jı ıci-~~~ ~ı 

t.ninm ..-~Jarml' ~bı•,ap, Mlbet., '* :amras1 
ıeçlrllmeılnl YIC:datMa tamb- ~ J}ilmz ~ .. I~ 
........ ı.s,~ ı-r-- •1'h~~Y.,..uz *"'Jı· 
............ .......... ..,. '*llrlJ• .... $tkı 

_.. .... tat.ı ldaa &ll~mn -~ 

tlakerler ifade~ 
JHD J6yle tl~lıchJer. ... .• ~ .... 

~·----·~ll'IDID ;atletla~•ll be7 '6s .. ,_., •e- o. zah!tla fttilflle ~ 
·millillııt~..-1ı111aP.t'9"'1n,anneferar~......_n__.,aat~.--~tlf:IPl 

11...ı ... ~U"9•mmla1an tarafmdaD;'1u~ ol-..... ~_., ~ 



Salıff'e 4 YARll'lt 

j Ecnebi memleketlerde lj ~ 
Luc:a depo vapuru ~ 

Londra, 5 (A.A) - Tahtel-

bahlrler rervi•ine tah<fs edıı- Komünistlerin davası yakında bitiyor 
miş olan Lucia namındaki de· 
po vapuru had •~si müoase· 
beti!e Amiral" ik, gemisinin tek· 
rar den"ze çıkması için lazım 
gelen bazı ist;hzarat ıehebile 
h fta sonu mezuniyetinin kal· 
dırılmıı ve tayfanın Pazar 
günü geminin kömür ve erza• 
kını tedarik etmek, gemiyi 
temiz1eme'c ve boyamak gibi 
işleode ist.hdam edilmiı olduk· 
larını bildirmt ktedir. Hali ha· 
z rda bir tahkikat divanı 
faal yette bulunmaktadır • 
Bu hadiıenln ıe!ıebl tayfanın 
l\OEL fiÜ.ıü Atlas Okyanoıu 
filo•una menıup arkadaşla
rından iki gün eksik mezuni· 
yet almıı olmaları eöyleniyor. 

Pekin ~eferi kaldı 
l.ondra, S ( A.A. ) - Mis 

Any Johnaon'unun tayyaresi 
Lehistan' da mecburi surette 
karaya endiğl 111 ada hasara 
uğramış olduğundan mumal· 
leyhanın Pekin'e doi!;ru yolu
na devam etmesi ha:i hazır· 
da mümkün deği dir. 

Tayyareci Çıne doğru icra 
edeceği seferi terketmek niye
tinde bulunmadıitını beyan 
etmiıtir. Mumaileyha, tayya· 
resi h tam buluncaya kadar 
Varşova' da bekliyecektir. 

Nazır rapor vereccek 
Londra 5 (A. A.) - Ma· 

d•n amelesi mümeuillerile 2 
Nazır arasında vuku bu:an 
mülakattan sonra bir tebliğ 

_ !Jeşredi'miştlr. Bu teb! ıide, 
vazl} etin etrafile mütalaa ve 
tetkik edilmit olduğunu ve 
maadin Nazırının ka.bineye, 
vaziyet hakkında mükemmel 
b r rapor verilmek üzere 
hükümet n:ümesail.erile gö· 
rüşmek için kömür madenle· 
rl ıahipleri mümessillerini ya
rın davete karar vermiı ol• 
duğu bey;:.n edilmektedir. 

Trikolore vapuru battı 
Co!ombo, 5 ( A.A.) - Bu

gün Aksayi ıarrl;a gitmek üzere 
hareket etmif o an Triko'. ore 
na'llındaki Norveç vı<puru bir 
infilak neticesinde bs.tmııtır. 
To.yfadan döroünün bcğulmuı 
o duı;u zannediliyor gem· de 
12 yo!cu var idi. Bunlardan 
bMnln de telef olduğu söyle· 
??! 'ror 

Zelzele 300 ev yıkh 
At'na, 5 ( A.A. ) - Son 

ze'zdeler neticesinde Torent 
nıınta kasında 300 ev yıkı' mı§• 
lır. Bir telef ve 4 yaralı var· 
dır. Hafif sarsıntılar devam 
etmektedir. 

Rasathane, Korfo'da 3 de
fa ıarsıntı hissedilmit olduğu· 
nu bildirmektedir. 

HALİDE HUJR.Cr. 

dun. Akıamın eflatun havası 
içinde tatlı ve hülyalı bir me
ekıe rengi alan ormana, kir

piklerimi k11arak uzun bir an 
aktıu.ı, Ta uzaklarda bağlar 

arı mavi ve yarı eflatun ak· 
am sisleri altında, bulanıyor, 

algalanıyor, denlzleılyordu •• 
eniz!... Yine deniz hasreUnl 
uydum; kuvvetle, tlddetle, 
teıle duydum ... Bu da bende 
tık bir hastalık oldu. " Da· 
ıaıla" dedikleri de herhalde 

yle blrteJ olmalı. 
Haıtabane linllnden Harbi· 

e mektebine çıkan yokuıu 
uadın kolunda tırmanırken, 

uıaklanaıı ulandı. • • Netin 
.ıa.. WlmiJWWDo U11klar-

Bir müddettenberl ağır ce• 
za mahkemesinde muhakeme· 
!eri devam edilmekte bulu'>an 
mevkuf İzmir ve İstanbul Ko-
münistler nln mahkemelerine 
dün de ha.flyyen devam edil-
mittir. 

Mahkeme artık son safha· 
11na ge!miı bulunmaktadır. 

Bir iki celoe sonra müddei· 
umumi iddiasının ıerdedııcek 

ve müdafaa yapıldıktan ıon· 

ra karar verilecektir. 
Karar alenen okunacak ve bü
ıuretle tebliğ edilecektir. 

Hakaret etmemişler mi? 
Beyazıtta Veysi isminde 

bir franlı vergi memurla.rına 
hakaret ettiği için polisçe 
yakalanmıt ve Adliyeye ve· 
rilml~tir. 

Veysi hakkındaki tahkikat 
evrakı müstantikliğe verilmlf, 
müıtantik bey isticvabını yap· 
tıktan ıon~a Veyıl Efendiyi 
ıerbeat bırakmııtır. 

Hakkındaki tahkikat gayri 
mevkuf olarak devam ede
cektir. 

Gazete dolandırıcıları 
Muhtelif gazeteler namına 

abone yazmak suretlle dolan· 
dırıcılık ikaından maznunen 
zabıtaca aranmakta olan Mah· 
~ut Saim, dün yeni hir do· 
landırıcılık yaparak yaka:a
nacağı sırada kaçmııtır. 

Pollı ancak Mahmut Sa• 

Eaasen Adliyece de aran• 
makta olduğu anlaıılmaktadir, 

Polis katili 
Adliyeye verildi 

Osküdar Merkez memuru 
lsmail Beyi yedi yerinden ya• 
ra!ayan ve vak'adan bir kaç 
gün sonra Üsküdarda Bü:bül 
deresinde yakalanan muhacir 
Çakır M"met dün polis ikinci 

1 ıube müdürl;iğu tarafından 

ı Üsküdar Müddeiumumiliğine 
teslim edilm'ıtlr. 

Müddeiumumi1ik tahkikat 
evrakını müstantikliğe vermiş, 

müstantikte hakkında tevkif 
müzekkeresi keserek tevkif· 
haneye sevk etmlttir. Hak· 
kındaki tahkikat mevkufe 
cereyan edecektir. 

Okturva suiistimali 
Okturvadaki mühim sui· 

ıstimalden dolayı tevkif edi· 
len Oktuı va veznedarı Sadık 
ve makbuz kii.tibl Nurettin 
Şefkati B. !erin mahkemele· 
rlne bugün ağır ceza mahke· 
meslnde devam edilecektir. - ~.,. ... 

Asiler hala çarpışıyorlar 
Rahat, 6 (A.A.) - Outro· 

uzou ha valisinde 3 Kanunu· 
ıanide kol gezmekte olan bir 
niıancı müfrezesi ile mahalli 
kuvvetler arasında şiddetli 

bir çarpııma olmuıtur. Müf· 
reze zabitlerinden birl müh· 

imin ıerlkl Faik isminde biri· 
nl yakalayabilmlttlr. 1 

Polis Mahmut Saimide ara• 
1 maktadır. 

ilk surette yaralanmıı, yerli 
askerlerden 12 kiti ölmüş, 7 
kiti yaralanmı ı ve bir kiti de 
kaybolmuıtur. 

>BU AKŞAM 

OPERA SİNEM ASINDA 

BEBEDANIELS 

En ıon ve büyük ıözlü, ıeıli ve ıarkılı 

AŞK iSTEYiNCE 

·~ fi!tmlnde 

( Yarırı) ırı ·Tefrikası : 24 
da güzel ve canlı vücudunu 
ufuklara yaalayup uzatan sev• 
gill denizimi, arkada bıraktı· 
ğım katıl köprü üstünde ken· 
dini ademe fırlatan zavallı 
küçük mek_tepliye mi, yoksa ... 
Yoksa kendi bahtsızlığıma mı 
ailadım? • • • Sen ne dersin, 
Mehlika 7 Ben niçin aıtladım 
acaba? Ve hala, niçin ajla· 
yorum? ••• 

Haıtayım Mehlika, halta· 
yım. •• Uykum da ıreldi... Al
lah rahatlık verıln yavrucu· 
ıum ..• 

Belklı 

Hamlı: 

O intihar eden ~ak bak· 
kmcla ae billyorl&D, unutma· 

' 

da yaz, emi? 
İntihar eden çocuk hak

k:nda malümatın yok. Öyle 
mi? Pek ala, haydi lnanmıı 

olayım ... Ben zaten onu unut· 
muıtum bile. Yeni dertlerden 
eıkiletlnl düşünmeğe vakit 
kalırıyor kı... Eğer ilk günkü 
ıtddetli alakam kalsaydı bil
diğini benden saklıyorsun dl· 
ye sana çok kızardım ... 

Neyse .•• Dertlerim'!: ıröater· 

dlgln alaka için ıana teıek· 
kür ederim kardeıtm. Verdi· 
ğln nalihatlan hep kendi ak
lınla buldunıa aferin doğruıul 
Ben görmiyeli haylı Jlerlemlf" 
ıln.•. Fakat biliyormuıunkl 1e

nln Entıtene ıöyledlğln tetbfro 
!erin hepsi Tiz gelir? .. Bak o 
benim bu kadar zamanlık el'o 
keklm, ondan evvel de Teze 
zademdl, eenelerce beral,er 
bulunduk, Ye ben hala bu 
adamı~ ae biçim ıey oldufu· 

IJ01.i.1TM 
Genç kız 

Kendisini tavana astı 
Şehlremlnlnde Çörekçi sokağında 

oturan Çapa kız muAlllm mektebi ta
lebesınden (17) yaşında Mükerrem ha
nım evvelki akşam evde yalnız ka1dı; ı 

&ırada bir iple kendini tavana asmı§, 
intihar etmiştir. 

intiharın sebebi anlatılmamıştır. 
intiharın bir aşk yüzünden oı~uiiu 
rlvaı et edilm•ktedlr. 

M:ikerrem Hanım afle1ıne hltJben 
yazdıi;ı bir mektupt.l, öiüm~nün sebe· 
bini uzun uzadıya izah etmektedir 

Bir marifet 
Aksarayda oturan Üsk üplfi kah· 

veci Şna)'lp efendi dün dükkanından 
çıkarak bakkala g :ttiiil ııra . a bir 
şahsı meçhul duvara astığı çaketle 
paltosunu çalıp kaçmıştır. 

M. çhu! hırsız zabıtaca taharri 
edllmekt,~ir, 

Gene mantarcılık 
Beyoğlunda ( Khot) ote:ı önünde 

evVe!kf gün mühend.s K0;.vizoll osı.n 
130 llra'1nı iki meçhul mantarcı do· 
landırmışiarı..:ır. 

Bir çobanın ba,ı 

Arnavut köyünde çoban Yerasl
mosu, arkadoşı Nlkolf taşl• başından 
l aralamıştır. 

Bir hırsızlık vek'ası 
Oümütsuyonda oturan Şeref efen

dinin ev.ne hırsız girmiş ç:amaıır ve 
saır e~1·as1nı çalmıştır. 

Bu da tavcılık 
Tophanede Kadiriler yokuşundan 

geçen Cemal Refik efendinin yanına 
sokulan iki açık göz dolandırıcı 20 ku
rufuk bir adi k~peyl 1~5 liraı a sata
rak tavcı1Jkla biçareyi c!o:and1rm11ıardır. 

Nişanlının yediği dayak 
ArapcamUe balıkçı Marko ile oğlu 

Sa~omo;ı, kız. nın nişanlısı Yakoyu s r
hoş ola « k evlerine asmtılık ettiı;:lnden 
dövüp yumrukla gozünü şlş!rm Ş:e: dir. 

Karpu:z: gibi yarılan bir baş 
Uı:klpa:ıında şoför "'uav:nı Hüse

yin ile Nlıazl kavga etmişler, Niyazi 
bir demirle Hüseylnln başını yarmıştır. 

Cürmjmeşhut halinde 
Rume:lhlsarında Bebek caddesinde 

oturan kah; eci Ahmet efendinin ev :ne 1 
sab"kalı Niı azı gimiş bazı eşya çalar
ken l'Bka·anmıştı·. 

nu öğrendim Mehlika, hiıliml· 
dır, hlssizmidlr? 

Vicdarıi ve kalbi varmı· 

dır? ... Hiç bir fey, canım, hiç 
bir ıey bilmiyorum ..• 

Beni acaba hakikaten ıe· 
vlyOrmu? Diye çok defa dü· 
ıunurum. Eğer aık bu ile, 
ıevmemeılnf bin kere tercih. 
ederim. 

Geçen gün Aptullah Nev· 
zadın bir ıarkıımı~çaldım. Dl· 
ye, benimle bir güzel kavga 
etti. 

Buna ıen gülermisln, ağ· 

larmısın Mehlika? ... 
Gice yarııı idi; içimden 

geldi, yatmııken kalkıp tan· 
buru aldım. Fuat yattığı yer-

!!den beni ıeyredlyordu. Ruhu· 
mun en serseri saatlerinden 
biri idi. Şarkıdan f8rkıya, be .. 
teden besteye atlıyordum. Ne 
çaldığımı kendim de bllml· 
yordum-. Fuaclm eeıl beni 

7 Kll.nunuıant 

D Memlekette o] 
"Şahin,, ismi gibi çıkmadı ..• 

Biz Kayserliyiz .• Adamın elinden narı 
1 

almasını da biliriz, eşek boyamasını da .•. 

Kadın için kan çıkaran insanlar çoğaldı. 
İzmir (Yarın) - Dün gece 

Sürmeli sokağında çok feci 
bir cinayet olmuı kahveci 
Kayserli Ahmet oğlu Mustafa 
Şahin namındaki arkadaıını 

tabanca kurıunu ile iki yerin· 
den ağır ıureUe yaralamışt:. 

Hadiıenln sebebi Umumhane 
ıermayelerinden 

mlndekl kadını 

maktır. 

Sabriye Is· 
paylaıama· 

Aldığımız malumata göre 
dün akıam Muı tafa ile Şıı· 

hin bir az kafaları tüıüle• 

dikten sonra umumhanecl 
Karakaı Meleğin evine git· 
mlıler ve orada bulunan 
Sabriyeyl yanlarına davetle 
eğlenmeğe koyulmuılardır. Sa• 
atler ilerledikçe ıarhoıluk 

artmıı gözler dumanl .. nınca 
Sabr!ye her iki gencin gö· 
zünde büyümüı bir Venüs 
kadar güzel görünmeğe baı· 

lamııtır. 
Her iki arkadaı o akıam 

Sabriye ile kalmayı ve Sabri· 
y.!yl dost tutmayı aklına koy• 
muıtur. Mustafa bu kadınla 

esasen eskiden alakadar lmiı 
doıt olmuılar ve fakat son za· 
manlarda alakasını kE"ımt,, 

Sabriye ise gerek bu eski ma· 
ceranın teslrile ve gerekse 
Şahin efendinin biraz daha 
genç bulunmasından Mustafa· 
ya dün akıam yüz vermeml7 
ve Şahin ile fazla alakadakr 
o!muıtur, 

Şahin, kadından bu yil.zü 
görünce arkada,ına "Mustafa 

bir rüyadan çekti : 
- Bu ıarkı Abdullah Nev• 

zadıa deitil mi Belk11? 
O zeman farkına vardım ki 

dört mısra içinde faniliğin bü
tün ezeli taha11ürünü inleyen 
o meıhur ıarkıyı yavaı yavaı 
ıöyleyerek çalıyorum. 

- Evet, Fuadım! Dedim. 
- Sen bu ıarkıyı çok ••· 

vlyorsun, Belkıs. 
- Evet Fuat, zannederim 

ki dünyanın en güzel hasret 
ıarkın budur. Sen öyle bul
Jmıyormuıun ? 

- Bizim hangi oarkımız 
hasret ifade etmez ki? •• Fakat 
ıenin hasret ıarkıları sevmeni 
manasız buluyorum. insan 
hl11etmedlil ıeyi nasıl sever? 

Seni temin ederlmkl bu 
ıözden hiç bir fCY anlamadım 
Mehllka. Hayretle ona bak· 
bm: 

- Ne demek Jstlyorıun 

sen bu kadınla alakanı ke., 
ben bu kadını dost tutacağım. 
demfı. Mustafa da "Sen araya 
girme o benim eıaren dostum• 
dur. Sabriye benimdir. ceva• 
bını vermiıtir. İşte bu paylar 
mamak yüzünden çı'can mü• 
nazaa bü} ümüı b ribirlerlne 
küfürler savrulmuş, fakat Me
leğin araya glrmeslle kavga 
bastırılmıı ve Must2fa evi 
t~rkedip gitmiştir. Şııhln, z .. 
ferinden mağrur Sabriye ile 
,Yatak odasına çıkmışlar ve ) 
bir müddet ıonra da Şahin 
evden çıkıp gltm'ş~lr. 

iki rakip karşıl~şrnca 
Şahin, evden çıktıktan 

ıonra doğru Mustafanın katı. 

veıine gitmıı ve rakibiyle 
karıılaımııtır. Mustafa, ba 
defa Şahine bağırmıı: 

- Ulan çık meydana, biz 
Kayser lyiz. Adamın elinden 
narı alma11nı da eşek boyama• 
sını da biliriz. Çık meydana 
diyorum, ıana Sabriyeyi kaça 
mal edeceğimi gös'.ereyim, 
demlttir. Şahin de böyle te!ı. 
ditlerden yılanla re an değildir. 

İki rakip ıokak ortasına 
çıkmıı. Fakat Mustafa daha 
çevik davranarak tabancasını 
çekmiı Şahini evvela kasığın
dan ve sonra da bacağından 
iki kurıunla yue Eermlotır. 
HaEmının yere düıtüğünü ga. 
ren Muıtafa derhal firara te
ıebbüı etmlı ve fakat ıila1' 
ıeıi üzerine her tarafta• : 
koıan poliı'er ve muavin 1 

Hamdi efendi caniyi ıimen·I 
dlfer güzergahına çıkarken 
yakalamıılardır. 

Mustafa yakayı ele Yerin· 
ce polls!ere: "EyvPh bu sefeT 
eıegl boyayamadık, yakayı 

ele verdik,. demek suretile el• 
nayet karıısında soğuk kan
lılığını ve canavarlığını gö., 
termiştir. Şahinin yaralan 
cok ağırdır. Bugün memle
ket hası ahan esinde kendisine 
ame!iyat yapılacaktır. 

Filipinlerde tayfun 
Manille, 5 ( A.A. ı - Fili• 

plnlerde hüküm ıürmüı olan ! 

tayfun neticesinde laakal 80 
kitinin telefi ve 50 kadar 
kitinin kaybolmuı olduğa ri· 
vayat ediliyor. 

Fuat? 
Dedim. lıte ondan ıonra 

parlayıverdi. lşitmeliydin Müh· 
lika, neler, neler... Zavallı 

Aptullah Nevzada, do'ayınle 
bütün Şairlere, sonra da daha 
ıumullil olarak bütün ıan'at• 
karlara, bir sevilmediğini 

bırakmadı... Allah da bana J 
bir sabır verdi ; sade dinle
dim. Hemde gülümseyerek. 

Sükünetlm onu büsbütün 
çıldırtıyordu. Kalktı, yatağın 

içinde oturdu. Söylendi, ıôy· 

lendi... Ben arkamı ona döa. 
düm, alnımı cama davadım. 

dııardakl hafif meb'tap içinde 
Kıyak caddeılnin genlı, beyaa 
ve hü'yalı, uzanup gidltlnl 
ıeyrettlmfm. 

Nihayet, dinlemediflmln 

evde farkına yarmıı olacak 

ki ıuımuı ve oyumuı." 

(D•11amı oar) 



ı -SPOR 1 
Avrupada spor 

TARIK 

Dr. H O B H D R U · ı 1 
Cilt· Zühre'ri beYllye teda· · 

vihanesi ·Beyoğlu Tokatbyan 

yanında Mektep sokak 35 ·mu• 
ayene berıün akpma kadar. 

1 Meraklı Dünya şeyleri 1 
Kim daha muktesittir : 

..... --. 
TIYA TRO VE SiNEMA 

Üsküdar 

~ ................... .. 
Sparta F ransaya yenildi lıtanbul 4 üncü icra dalreıl 

memurlufundan: 
Büyük adada yalı caddesin· 

de kain olup Müteveffa madam 
Afroditiden Madam Sayfoya 
müntekil 38 numaralı hanenin 
aekiz ıeh ·m itibarile iki sehmi 
bir borçtan dolayı 30 gün müd· 
detle flk açık arttırmaya çıka· 
rılmı~tır. 

Kadın mı, Erkek mi? 
Daktilo ve katip kızların bankalarda 
hesabı cari/eri var. Köylü kızlar müsrif 

HAie sinemasında 

Kanlı Sevda 
Mümessili: Lil Dagover 

Her gün g!lıdiiz 3 te gece 9da 
Cuma günleri 2 de 4 te 9 da 

Karlsruhe Alman takımını ve 
İrlanda rugbey ekipini yenmek 
suretile Fransızlar yeni seneye 

L , muz af f eren girdiler. 

Spartayı yınen Stat Fl'tnıa takımı bir mcçta 

Namıı.ğl<ip Isparta nihayet 
F ransıalara da yenildi. 

Son gelen Fransız gazete
leri rnaç hakkında ıu tafsilatı 
\' e rf ')ltO r la r: 

Spa.rta, 1 kanunusani 931 
tarihinde Stada Trançais takı· 
nu ile bir maç yapmak üzere 
Parfse gelmiıU· 

Maç gfmü 30,000 geçen ee· 
}'lrci (Stade Buifalo)a toplan· 
nıııtı. 

Her ' fkl takım ıahaya 
çıktaiı zaman hararetle alkıı· 
landılar. 

Slavya kaptanı, Fransız• 
j lara güze) bir kupa hediye 

etu ve halkın aamimi tezahü· 
ratını topladı. Bu suretle 
ıayet ıamimi bir hava içinde 
müsabakaya ba§landı. 

Fran11zlar, derhal hücuma 
geçtiler ve Çek kt.lesi önünde 
Çek tel.likeli dakikalar geçti. 

Ton bir kaç defa Fransız 
muhadmleriyle kaleci ara11n· 
da dkzak yaptı. 

Bereket versin ki, Sparta 
forvertlerinden Hejma çok 
•eri bir alanla topu Fransız 

kaleıine doiru ıölürdO... Bir 
'ut 1 

Framm kalecisini zorla kur
tarıyor. 

Miitebaktben, her iki ka· 
lenin a&ttığı bir tehlikeden 
ıonra yapılan bfr çok 
r.kınında Fransız kafectslyle 
nıüdafUn anlatamamızlığından 
iıUfade edeD Spartalılar biriaı· 
d /ollerinl yapıyorlar. 

Oyun haılar baslamaz, 
franıız muhacimi Bunyan tek 

baıına ıe•kettiği topu Çek 
lc:alec:tıtne ıokuyor.Her tkl ta· 
raf da müaavl vaziyette ! 

Birlnd devre bu 6Uretle bitl
Jor. 

hdncl lıa(tayunda Sparta· 
lılar çok ıert oynuyorlar. O
run hfttfln hararet Te heye· 
canla devam ederkeu yine 

Franıız mubachnl Bonyon teh
likeli bir akın yapcyor, Çek 
kalesi dıprı fırlıyor, fakat ka· 
Yarak dütGyor. 

Serbeat kalan topu Stade 
' Frr.nçall merkez muhadml 

derhal Çek kalesine aokuyor. 
F tanaızlar 1-2 galip vaziyette!. 

Çekler oyunluıuı .,aı.,. 
UrlyQrlar. Franaızl~dan bir 

iki oyuncu sakatlanıyor. Ha· 
k em müdahale ediyor. Çek· 
ler hi~ oTmazsa müsavatı te· 
mln için çok gayret ediyorlar. 

Fakat Stade Françaiı mü· 
dafaau pek sıkı bir eleetiki· 
yetle kapalıdır. HattA, güniln 
kahramanı Bunyon arasıra 

yaptıgı teh fktli t.kınlarla de
fans ·üzerindeki yükü hafifle· 
tiyor ve maç Franı:zların gali· 

blyetJ ile bitiyor. 

Savya dayenildi 
Yeni sene, Fransa epocu· 

farına ne kadar muvaffakiyttt 
getirdi ise Çekl~r tçln o ka · 
dar mailubiyet hedlye!eriyle 
ha§lamıı oluyor. 

Spartalılar, Parlı halkı Ö· 

nünde Fransızlara karıı hfç 
olmazsa beraberlik sayısını yap 
mağa çahıır ve muvaffak ol· 
mıyarak nihayet mai" up d6· 
verken s·avyalıJar da Milano
da 3· 1 lı:alyanlaı a yenilmfıtlr. 

Sla vyalılar vaktiyle biz:m 
Fener· Galatasaray muhte(fU 
yenildiği zaman, Çek profesf. 
yoneilerfn ref si { Bugün, Slav· 
yanın tariLınde Lir kara gün 
dür ) de mitti· Simdi Sla yYa 
refıi, kara gün Hıteslne bir 
satır daha ilave edJyor de-

mektir. 

Diğer Noel maçları 
Noel ve yılbap milnase· 

betile bir çok Avrupa kulüp
leri, civar memleketlerde tUf'lo 
neler yapmıılardır. Belli bath 
neticeleri birer aatırla huliıa 

ediyoruz: 
Adadra, Romayı 3-2 yea· 

ml,Ur. 
Club Françal• takımı Kar

lsruhe Alman ekfpinl 5.3 
mafl4p etm!tUr. 

Racigg C. France lıviçreabı 
Sete ,ebrl F.C. takımı ile be
rabere kalDUfbr· 

* 
Hilil Spor Kulübü idare 

Hey' etinden : 
19 Kanunuevvel 1930 Cu· 

ma gilnil idfyen akdi mukar· 
re.r kongremizin ıekserf yet ha. 
ııl olmamaaıaa binaen ber· 
mucibi nizamname 9 Kan~nu· 
aant 1931 Cuma günil aaat 
bir buçufa talik edildiği ilin 
olunur. 

•• 
lıtanbul Futbol Hey' etin· 

Tirenleri nasıl vı ne i 1 e yıkarlar 

38 numaralı hane: 

Kadınlar kendilerinin daha 
mukteıit olduklarını iddia et· 
tikleri vakit ekıeriyetle koca· 
lan veya n!ıanlılan tarafından 

Artstopolo, Anaıtaa, Mıha· 
lof ve Lambf rinf hanesi ve Rom 
mektebi ve tarik ile mahdut ve 

istihfaf edilerek saçma sapan 
saz1er söylemekle f ttiham edi
lirler. Zira bu gibi sözler ken· 

takr.ben 362 arşın murabbaı 

a.raziden 155 ar~ın murabba
ında kısmen kagir ve kısmen 
ah,ap ve zemin tavan ara· 
ıfJe üç kat üzerinde meb
ni ve müıtemilatı bir ara· 
Jık, sarnıcı ha vl mutbakt iki 
heli ve bir antire ve iki sofa 
bir yemek odaıı olarak yedi 
oda bir merdivenaltı ve iki 
dolabı müttemildir. Halen boı· 
tur. Tamamının kiymeti 3750 
liradır. 

Açık arttırmaya 9. 2 • 931 
tarıhfnde ıaat 14 den 16 ya 

kadar fstanbul icra dafreafn· 
de biddevam ihalei evveliyesi 
Icra kılınacakbr. Talip olan· 
lann mezkur iki hltsenin 
kıymeti muayyenesinin yüzde 
onu nfıbetinde pey akçesini 
341· 3477 dosya numarasile 
vezneye tesHm ve ayni za· 
manda cizzat veya bilvekale 
de rnüracat eylemeleri ilan 
olunur. 

Yazıhane nakli 
Emlak Ye muamelat fda

riye komlıyonculugile meıgul 
olan NW"i ve Danyal Beyler 
Galatada Havyar halllllda orta 
odalardaki yazıbanelertai Ga· 
Jatada eski gümrük caddesin· 
de U~uria hanının ikinci ka· 
bndalci dairef maluusalarına 
nakletm!t !erdir. 

Telefon Beyoğlu 4515 

Satılık arsa 
Saraçhane Dülaıuzade 

mahalleaicde Kıztaıı 1Gkai.an• 
da Kamil Paıa konalı lltf sa· 
lindelrf set ftzerindekl 450 ar· 
ımhk arsa ile DoJ~erzade 
camii cfvannda 720 arıınlık 
ar:a da eabJktJr. Talip olanlar: 

Çarp Ôrllcüler kapısında 
No. 29-31 m•ğasacla Hacı ls
mafl zade Numan Beye mü· 
racaat 

den: 
9·1· 931 tarJhlnde icra edl· 

lece lik maçları : ikinci kfime 
Kadık6yünde. 

Altmordu • Hilil saat 11 
Hakem Refik B. Pera-Boğaz· 
tçl eaat 12,45 Hakem Refik 
B. Eylp • Kurtuluı aaat 14,45 

dil eri f çin bir izzeti nefis me· 
selesi teşkil eder. 

Halbuki bu fttlhamalın ye· 
rinde olmadığı ahiren büyük 
bir Bankanınfya~ığı tetkikat· 
la anla~ılmıştır. Banka. bu hu· 
suıun tahkıkf için tubelerfne 
ve bir çok yerlere müracaat 
etmit ve kadınlarla erkekler· 
den hangisinin daha mukteait 
olduğunu ve ne içfn iktısat 
yapdJkfarını sormuıtur. 

fik irleri rnrulan ve hak
lannda tahkikat yapılan ka· 
dınlar memur, Daktilo, Ganon 
ve ev kadınlarıdır. Erkekler 
ise memur, mafaza katibi, 
makinist ve J§ adamlarıdır. 

Neticel tetkikatta il tisat 

hutusunda Defne dalandan Ta· 
cı kazanan tarafın oehlr ka· 
dınlarmdan olduğu an!aııl
mııtır. Bunlardan kendi sai· 
leri ile kaz~nan D~kti!o ve 
kitap kızların en muktcıltler· 
den oldukları tebeyyün etmif 
'\1e yüzde yelmi§ üçünün 
Bankalarda heEap ca• l eri ol· 
duğu anlaıılmı~•ır. Bunların 
rakibi olan erkek!ere ve it 
adamlarına gelince bunla
rında yfizde altmıt eekizJnJn 
muntazaman Bankalarda he· 
sap carllerf olduğu görülmüı· 
iür. 

Halbuki köylerde sakin 
olan kızlardan fktisal yapaa
lann nisbetl ,ehlrlerclekhıe 
nezaran okadar çok zuhur 
etmemiıtlr. 

Bankanın Mrçok ıehfrler· 
F. de bulunan ıubeTerioin me· 
f morları tarafından muhte lf 

ı~ 

meıleklere menıup kadın ve 
erkeklerden tasarruf ve ikb· 
sacla neden lüzum gördükleri 
hakkındaki suallere karıı er
kekler iıtikbalde mOzayikaya 

her ihtimale karıı tasarrllf 
yapmakta olduklarını söyle
mit!er. Buna muk&b' l kacLn
lar ite hemen umumiyelle 
muayyen bir cevap vernıitler 

ve tasarrufu en ziyade cihaz 
tedarik etmek ve kafi bir ser· 
maye biriktirerek bir ite baı· 
la.mak Ye dükkan açmak için 

yapbklarını beyan etmıı:erdir. 

Yapılan u1numl tetkikat 
yalnız bir noktayı meydanarkoy· 
muflarld o da bir çok kimae
lerha ellerinde bulunan cüz'I 

Hakem Refik B. bir meblaiı böyle muauam 
Bldnd küme, TakaJm .tacl. Bankalara yatırmak hususuo-

yomunda ı dald mahcublyetleridfr. Bir 
Süleymamye- latanbal spor çoklan sırf bu sebepde11 dolayı 

saat 11 Hakem Necmi 8, tasarruf yapamamaktadır. 
Anadolu • Seyhoz ıaat 12,45 Maamafih halkm bu mah· 
Hakem RfttUl 8. Fenerbehçe çubiyet hu tereddildünü izale 
8eflkıat 1aat 14,45 Hakem l~n bankanın bilumum me-
Nlyazl B. murlanna Banlıta kııelertne 

ikinci takımlar ~maçlannın , muracaat edenlerdesa velev 

hı söylemek luzumsuzdur zan 
ederiz. 

Trenleri nasıl 
yıkarlar? 

Ş!mendifer arabalarım te· 
mizlemek hem masraflı ve 
hem de daimı olmakla bera· 
ber şimdiki halde eski usul 
temizleme yerine yeni usu) 
kaim olmuştur. Arabaların 
muhalliyctülhava aleti ve ha· 
riçte buna datr olan maki· 
neli temizleme mahallinde 
temiz~enir. Bu temfz'eme ma· 
halleri birçok ıtmendif er de· 
po)arında mevcuttur. 

T emfzleme mahalli dörd6 
hattın her bir tarafında olmak 
üzere ıakolt devir yapan aekiz 
adet E:ektrlkle müteharrik 
üstüvaneyl ha vt ıfmendifer 
rsylan Ozertnde yapılmıı bir 
hangardan ibarettir. 

Her üıtüvaneye merbut ol
mak üzere fiıtü ••neler devret• 
tikçe kamaları uçan ~ e her 
üstüvane devrederken mildev· 
ver bir fırça hal"nl a!an be:ı
den yüzlerce uzun kamalar 
vardır· Ostiivane?erin iizerlnde 
şimendifer batbnın ortannda 
kurulut su fıdnyeleri ııralan 
vardır. Hangann döıemed don· 
durmadır 'te hattın her bir 
cihetınde sarfed len sulan 
almak iç~n bir tekne vardır. 

Teır.iz1enecek arabalar hat· 
tan bir kenara çekılerek ih· 
t"yat mevkıfinden araba te· 
mizlenecek mahalle nakledi
lir ve ıaatte iki mil sür'atle 
hanprın ortasından ıil ü'6r. 
Arabalar hangara girecekleri 
vakit sular açılır ve her ara· 
ba yQılerca galon "' ve dö
nen ıekiz fırça ile ıiddetlf 
bir bonbardımana maruz ka· 
'acak semtte üaUhraneler aür'· 
atle devrettirilir. 

Arabanın her arallfıoa 

fırçanın nüfuzunu temin için 
bu fuçanı11 muhtelif ktika· 
mette ve muhtelif sür'atle 
edYlr edilit. Temizleme ma· 

haUindcm çıktıktan IODra el 
'e lutulacak yerleri u.fist"8Da 

o' me.k üzere arabalar koru· 
mata bırakım. 

Bir çok tünellerden geçen 
arab&lan tamamen ten;iz'e· 
mek pek ,.OçtQr Ye halli 
lathlr fabriluu.ı bile ldrı yal· 
nız su ile çıkartamaz. 

Bunun için temlzley!cl hafif 
bir hamız kullanılır. Bu ha· 
mızı arabalar temizleme 111&· 

halline airmezden ev•el üzer· 
lerine All'ülür. 5om'a pislik 
artık tamamen çıkar. 

~--------·-.4m------~ 
lstanbulda Y enipostahane 

arkasında CermaDya hamuda 
8 numaralı odada Matyoviç 
ve ıürekaaına: 

Rıhbm tirketi antrepoaun
da mevcut Oll alb parça ~·Y 
ve saire emvaliniz haciz edil
miıUr. Haciz zabıt varakaaı
nın teblfff makamına kaim 
olmak ftzere ılın olunur. 

Dr. A. KUTİEL 
lruralarını çekmek için 12 J. en..-. ehemmiyetsiz btr meblal J•· 
931 Pazartetl ak1am1 ıaat 18' tıımak fstiyenlerin bıle btr mil
de Kultp mwaLbularmm ,.. 'oner ve yahut büyilk btr ta• 
İstanbul mıntakası Futbol hey'· :.( clr aibl nazikane karıılaııma• 
etf~e müracatlan. h,kkında teblJiat yaptıiını da· 

Olt, Frcıı);·i, Belsotuklui'u ve ~danı 
ıktidar muayene clektirik tcdavilıaiıesı 
Karaköy Börekçi fırıw sırasında No 34. 

• I• 

.. 
Bugünden itibaren 

Kadıköy 
Süreyya Sinemasında 

MAVi YILDIZ 

-----------------------0 s kil dar Aıllye Hukuk hi-
kimllffnden: 

Maltepede KGçGk yalıda 
43 numaralı hanede mukim 
Samiye hanım tarafından Ko
cası Ankarada ahfmesut ista .. 
yon unda Genç ağanın nezdinde 
Mehmet oğlu Veli ağa aleyhine 

ikame eylediği boıanma dava• 
undan dolayı müddefaleybfD 
ikametgahının mechuliyeU h .. 

sebile hanei zevciyete gelerek 
evliliğin uhdesine tahmil eyle
dflf zevcalfJ ifa eylemesf lazt. 
muna dair ihtarname ve tayin 
olunan günde mahkemede ha· 
zır bu1unma11 hakkındaki da· 
vetfye ve olbaptakl ııyap ka· 
rarı ilanen badettebliğ icra 
kılınan muhakeme neti-

cesinde müddeiale7hfa tlı• 
ratı vakıaya rağmen hanel 
zevciyete gelmediği gibi zev
cesi milddefyei mumatleyhln 
infak ve fateıinl de temin et• 
mediği bilbeyyine sabit olma• 
tına ve sulh tefehb6.0 dahi 
akim kafmı~ bulunma1ına bi· 
aen kanunuu medeninin 13Z 
fncl mad~sf mucibince tara• 
f eynin boıanmalanna ve ka· 
nunu mezkürun 142 fnd 
madtleal mucibince mGddet-

aleyhln bir sene müddetle 
yeniden evlenememeslne ka• 
rar verildiğinden müddelaley• 

hin lkametglhının meçhullye
Une biaaen bu baptaki kar~ 

rın bir sureti mahkeme divan• 
hanesine talik kıhnmıt oldu· 
fuadan keyfiyet teblif maka
mına kaim olmak t1zere 

gazete ilec:le ifan olunur. 

Cumadan maad8 gün
rerde 6aleden sonrı ıaa 
(2-4)de· kadar iıtanbulda 
Divanyolunda ( l 18) Ne. 
kabinesinde haıtıl...,. 
kabul ed!r. 
Tele fon İsta~Duf: 2398 

letanbul Mahkemef Attf,. 
3 ihıdl Hakuk Datrertnden ı 

Müddei Faik beyfD re ..... 
köyünde Rıht1m caddetl.adt 
Tevfik Bey apathnıanıodi 
birinci katta sakin lcr•t la.-. 
mm aleyhine ikame ef'~rfl 
boıanma ve 2000 rıra l•
nah m.ıuevlye dava11n& .1111ft. 
tedarr arzuhal ıureU rnftdMlo 

aleyhanın ikametgahının ıntf
hu fyetf ıJmühalı erf zahrrnd 
musa daak mefl'uhalll'll ıı.nla' 
şılmıuıı a binaen bf aıcb"' 
i1'de kılınrnıı v' l!i 1en trb-0 

Ilğf tenılp edllmlı "IJufun;: 
tarihi ili~-'• .ı ,..r ;on ıatfı 
cevap •ermek •• tebl l.,.. 

fr r- - •" u& ıtmrna lcafm o:nws U.6•~ 

sureti Jtv•nhsneye tırldr o ur 
dufu muma. •1h• iffet it...., 
,ma illnen teltlfl o!cnur. 
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• 
Hiç l:•lıtniln.etliif bir zamanda 

l>fr4'nlıire ıuııht olnıak ancak Tay. 
) &re Pfl an~o bileti almakla ka
bildir. 

ONUN iÇiN 

.. 

Tayyare Piyangosu Biletini Alınız 
6 ıncı Ke~ide 11 -Kanunusani - 1931-dedir. 

BÜYÜK IKRAMIY~ ( 200,000) LiRADIR 
A YRIG!!_ «!Jo,ooo> < 40,000 > «25,ooo> <1 o,ooo> 

Liralık ikramiye ve 
< 100,000 >Liralık bir mükafat 

VARDIR 
•• •• -tc. 

BUYUK TAYYARE Piyangosu 
YENi TERTiP BAŞLIYOK 

I.CI KEŞiDE 11 ŞUBAT 1931 
Yeni pllada 3 ve 6, cı keıldelerde büyük ikri.mf yeler 

ve ayrıca 

AMORTi VARDIR 

3.cü keıfdede 100,000 liralık büyük ikramiye konulmak 
ııuretile tertf p üçer keıtdelik iki kısma ayrılmıı gibi bir 
ıekll almııtır. 

Müklfatlar lıeıtde ııraııtle: 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 
40.000 "Ye 100.000 liradır. 

Çok zengin olan yeni planı talep ediniz. 
Blletlwln satıhnuına batlanmııtır. 

İzmitte 
istasyon Oteli 

lzmitin en temiz 
ve en mülıcmmel 

otelidir 

Müafirlcriain husuıi 
bir ıekilde istirahatini 
temin eden bu oteli 
herkese taYsiye ederiz 

Otelln altmtla Itır de Kolahane vc.rdır. Ucuz ıı yapan bu 
1aı ...... 1ı de herk... ta valye •deriz. 

Tayyare piyangosunun yeni ilanı 
931 MnHlatle tatltlk edilecek Piyango plinı hakkında 

Tayyare Ptyaaıoıu mldüril Fikri Bey bir muharrtrlmlze 
bwveçbi ltl INyaaatta lnıluamuıtur: 

Yeni kaltal etillen plin talte.lllerek tevziye baılannuı· 
br. Yeni tertip •alum oWDtu üzere Kanunusanide baı· 
lıyarak ve ilk k91ldeal 11 Şultatta yapılacaktır. 

Biletler tf•.liden tevzle baılanmııtır. 
Tayyare PJyaageıunun ıabıı çok iyiılir. Plyangomuz 

her zaman olduğu gibi büyük bir raibet ıörmekteefr. 
Yeni pliaın ihtiva ettiği eaaıat fıe ıunbr.lr: 

Piyangoya lftlrak edenler için bazı mü.fkülit tevlit 
ettlflnden 930 senesinde tatbik ettfflmfz çıkan numarala· 
nn imhası uıulü kal.lırıl•ııtır. B1ı1aun yerine numara ade
di "50,000,, yapılarak isabet lhllmali tezyit etlihalıtir. Bu· 
na göre bir bilet e"Y"Yelce olduiu gibi her keıldede lkra· 
mlye kazanabllecekttr. 

ikramiyeler tezyit edildilf gibi 3 Gncil keıldeye de 
100,000 lira albl b•üyük ikramiye ve ayrıca "1,000,, adet 
amorti ili. veıl ıuretile tertibin ortasını teıkll eden 3 Gncü 
keıtde çok zenglnleıtlrllmlıtir. 

Biletlerin flab : Yalnız 3 GncG ve 6 ıncı ketldeler lklter 
lira olmak Gzere ceman 10 liradır. 

Bundan evvelki planlarda 1 fil 5 inci keıidelerde mü
klfatlar 10,000 lira iken ve ceman bir tertip zarfında 
•1so,ooo,, lira mükafat verilirken, bu tertipte mükafat 
20,000 den baılıyarak 25,000, 30,000' 35,000 40,000 ve 
6 ıncı ketldede 100,000 liradan ceman 250,000 lfra mü· 
klfat verilecektir. 

Ketldeler yine her ayın 11 inci aGnO yapılacaktır. 

Piyango Milrürü 

İspirto ve ispirtolu içkiler 
inhisar İdaresinde 

Bir sene sarfında latanbul Belediye hududu dahilinde 
•ealzden yapılacak nakllrat kapalı zarf usulü Jle münaka-
1aya konulmuttur. İhale Klnunuıanlnln yirmlacl Sah saat 
1 te icra edilecektir. Taliplerin tartnameyl almak Gzere Ttce
ret Şubesi 1eYk amlrliilne mlracaatlan illa olunur. 

,YARIN 

Doğru takvim 
Evkatı ,erlyyeyl, bütün ay• 

ları, her aahlfenin arkaunda 
hiklye ve lltıfelerl, faldeli ma· 
lümatı havi en doiru duvar 
tak"Yim Babıallde Şark ve Ma· 
arif kltaphanelerlnde 20 kuruı. 

Kolay tfraş olmak 1 

~e cildinizin güzelllilnl mu· 
ıaf aza etmek isterseniz 

IMSAH 
(KROKODiL) 
marka tıraı bıçaklarını 

kullanıaız 

Depoıu : Çiçek pazar lıtrati· 
yatlı Han No. 7 -8 

Gayrimenkul malların 
açık arttırma ilanı 

lstanbul -4 üncü icra memurlu,i-undan: 
Açık arttırma ile paraya çevrile 

cek ~a>·rimenkulün ne olduru: 
Maa bostan bir bap kö~ktün tamamı 
Üa)riınemkulfuı bu undugu mevkı 

mahallesi, sokağı, numarası: 
Boıaziçindc Ortahüydc Dereiç 

çayır sokağ.ııda atık 3-... 3 cedit 3No. 
Takdir olunan kıymet: Tamamı 

üç bin doj(uzyüz yirmi iki liradır. 
Artfırmaı"n yapılaca;-ı, yer, gürı 

saat: Jst. 4. üncü Jcra dairesinıie _9_ 
1-931 tarihinde saat 13 den 15 bu
çuğa kadar. 

1 - Jfbu gayrimeıakulün arttırma 
şartnamesi 17-1-931 tanhiıı9en itibar
en 930-«0 No ile İst. 4 üncü 
icra dairesinin nıuayy.ı numara
sında herkesin görebil~si için açık· 
tır. ilanda yaıılı olanlardan fa~a 
malCımat almak istiyenler, işbu tart
nameye ve 930-_...W dosya numara
siyle memuriyetimize müracaat etme
lidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu-
kacda yazılı kıymetin yüzde 7 
teminat gösteriltcektir. 

3 - Hakları tapu sicillile saltit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla difer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu h;ıklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddilarını işbu 
ilan tarihinden itibaren yinni 2iin 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
nıemuriyctimızc bildinncleri icap 
eder, aksi halde haklan tapu sicillile 
sabit olını} anlar satış bedelinin 
pa} !aşmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 
iştirak edenler arttırnıa şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı 8lmış, 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
iarrimenkulün bedeli zamanında , e
rilınezse gayrimenkul ikinci bir art
tırma ile satılır ve bedel farkı ve 
mahrum kalman yüzde beş faiz ve 
di2'er zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın meınuriyetimizce alıcı
dan tahsil olunur. Beş numaralı fık
radaki şart tahakkuk etmek keydile 
üç defa ba~ırıldıktan sonra gayri
menkul en çok arttıranın üstünde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse art
tırma geri bırakılıp alıcı taahhütle
rinden kurtulur ve teminat ta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci vtya 
ikinci olmasına ve gayrimenkule ta
alluk eden kanuni hakka ve satı· 
ıın tarzına göre di~cr şartlar: Arttır· 
ma 2 incidir Birinci drttırmada 500 
liraya çıkmış olup en çok arttıranın 
üstünde bırakılacaktır. Müterakim 
vergiler belediye resimleri vakıf ica
resi müşteriye aittir. 

Yazılan gayrimenkul yukarıda 
gösterilen 29 • 1 - 931 tarihinde fst. 4 
üncü icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen arttırma şartnamesi 
dairesinde satılacağı ilan olunur. 

boüır 
Feyzi Ahmet 
Cilt, Sat ve zühre'riye 

baıtahklar teda vlhanesl 

-
Cumadan maada her gün 

saat 10 dan 6 ya kadar haıta f : 
kabul ec:lilir. ı 
Adres Ankara Caddeıi N.43 ' 

Telefon ı:;tanbu! "SQQ ~ 

1 

Defterdarlık ilanları 1 
-+---------- l 

Adalar 
malmüdürlüğünden: 

Satılık ana N. 64 Agaııı ıokaiında ( Kınalıada vapur lıı· 

keleııi yakınındadır. Üç ıokak ağzındadır. 918 arıın mikda
rında olup tahmin olunan kıymeti iki ıene ve iki taksitte 
iıtifa edilmek ıartile 500 llra 30 kuruı olup birinci takılt 

ihaleyi müteakip alınacaktır. Satıı muamelesi 11/1/931 pazar 
günQ ıaat 12 buçukta Adalar malmüdürlüiünde aleni müza
yede ile yapılacaktır. 

Doktör CemilPş. • .. 
Maçka Vehbi 8. apartımanı Tel. B.O. 3254 

P ı s i ı ıı ı ı r ı si ı ı 
Koşunuz Koşunuz Koşunuz 

/~mir t•ra1-n••İTNİe büyült t•nzilat var! 
Aakara caitlesl Vilayet karıııı..ı. No. 17 

•ustıfa Salih 

Tüütün inhisar umumi 
müdürlüğünden 

3,000 adet haaır Süpürge : 
Mevcut nü••-eai veçhlle 3,000 atlet hasır ıüpürge, l.la

remlzce pazarlıkla ıatın alınacaktır. Talip olanların (50) Lira 
te•Jaat akçelerile beraber, (10 Kanunusani 931) Cumarteli 
günü ıaat 10 .la Galatada Miltayaat koınılyonuna müraçaatlan. 

~'~.t!~ ilerlemek istiyen gençlere!~ ~' '· 
~ Tenzilattan ietif ade ediniz 1 
~ Ameli akıam deraleri • Zencin kiitü)'hane • Tenlı ve her·. 
~ türlü ııpor yerleri ve jlmaaıtik der.leri - Sıcak ve ıoiuk • 

banyo -Koaıer, tiyatro ve ıalon eilenceleri ·ilmi konferans· l 
lar - Azalara mahıuı ucuz yatakhane ve lokanta. < 

Senelik tenzilatlı ücret müddeti yalnız 26 ~ 
kanunuevvelden 7 kanunusaniye kadar i 
Fazla malikmat için athleki adreslere müracaat: • 

Y. M. C.A. ~ 
V• Am•rlkan Liıan ve Tioaret derııneleri t 

lıtanbul tubesl 1 Beyoilu ıubeıl ~ 
Alemdar caddeıi No. 23 Kabriıtan ıokak No. 42 ~ 

Telefon: lıtanbul 1737 Telefon: Beyotlu 3300 ..::• 

~--Bahçe maraklılarına --
200 çeıt gül yedi veren (bodur) ıemıiye teklinde Para· 

ıol gül, 1 metrodan aıılı 15 çeıft envaı çam fidanları, 4 
renk leylak katmerli, bodur meyva aiaçları, temılye ıek
lınde akaıya vesaire ..• Katalofumuzu meccanen gönderiyoruz. 
Ortaköy Dere Boyu No. 155 Çiçek bahçeıi Vaıtl Drekalovfç 

IU· 

Eııklıehirde Mahkemel Temyizde itleri olup ta takibat ve 
maraf aa tıteyen muhterem halkımıza. 

Sekiz eenedenberl göatermlı oldufunuz raibet ve teveccüh
ten dolayı anı teıekkür eder, yeni aeneyl tebrik eylerim. 

T emylzde Adiyen takibatın dahi vekaletle takibine Mah
kemel T emylz rüeıaıı karar vermlıtlr. 

Bundan sonra sanderilecek itin tarih ve No. ılyle bir de 

buıuıi YeklletDallle ıönderllmesl rica olunur. 
Avukat Nimetullah Eskltehlr 

• > KlnUll\ıaaa 1 

Yelkenci vapurlan 

KARADENiZ POSTASI 

V t vapuru 7 a an Klnunuıani 

Çarşamba 
gftnü ak,amı 18 de Sir
keci nhtımından hareketle 
( Zonguldak, lnebolu, Sam· 
ıun, Ordu, Gireıon, Trab· 
zon, Sürmene "Ye Rize ) 
lıkelelerine azimet ve av· 
det edecektir. 

Tafıllit için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain 
acentaıına müracaat. 

Tel. ıstanb11I 1515 

BARTIN HATTI LÜKS EKS-
PRES POSTASI 

CİDE ~::::!n. P ~EMBE 
Sirkeciden hareketle ( Erefli, 
Zonguldak, Barbn, Kuruc:aılle, 
ve Cide )ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafıilit için Sirkeci ıalonu 
karıııında Mizanoğlu han No. 
2 Telefon İstanbul 354 

l VELİ ZADE VlPURLARI 
KARADENİZ POST ASI 

S •vapuru 8 p b 
aIDIKanunusaııi 6f ŞIDJ 8 

j günü akşamı Sirkec nht.111m
l dan hareketle Zonguldak, lnebolu, 

Gerze, Samsun, Ünye, Oirtson, 
1 rabzon, üf, Rize \ie P. ara azi
met ve avdett~ ayni ı~keıeltrle 
Sürmene, Vakfıkebir ve Oireleye 

\ 
uğrayarak a vdct edecektir. 

\ ük ve yolcu için Siıktci 
günıruk salonu harşısıııda AIJiye 
tianırıııı bırinci kahnd ki acentalı· 
ğa mur c:ıat. Telefon \st. 980 .. ;; 

Ademi iktidar 
Ve bel g \Şekligıne karşı en müe. ir 
deva Scı \Oın h.ıp arıdır. Deposc : 
İstanbul' a Sirkecı'dc Ali Rıza mer· 
~·ez eczanesidir. Taşray. 150 kuruş 
posta ile gönderilır. i ımr'de lr
g ıtpazarı'ndaki, Trabıon'da Veni 
I ahlı ce1.anelerindc bLıluı.ı..-. 

BÜYÜK YENl-
RAGIP TAKVıMI 

iki yuz almıış dort ~ah.lelik bü 
yük takvıındır. Mulıkviyatı çok 2en
gındir. (ıuzel bır muhtır ı defterini 
havidir. \ anlış takvııııkrı alnıaınak 
için Mchrıet Ragıp Beyııı feıoğrafı· 
na \'C Tu k Ncşrıyat Yurdu lmıası
na dikkat buyurmalıdır. f ıatı 25, 

ez ciltli 35 k ru;ıtur. 

Üsküdar Bankası TGrk 
Anonim Şirketi de atlrlnde 
namıma rr ukays et 80·5-175 
numara ı mu\ &kkat hisse ae• 
nedi zayi oldı.:ğu cihetle 
yenisini alacağım an eskisinin 
kül mü o madı ı ilan olunur. 

O ~ ar ıske e cıvsrınd• 
per u <Ar A i S layman 

Is anbul bırir.cı ticaret mahkeme
sinden: 

Bir de~ ıin temini istıfası ZBllnında 
merhun b lunan fanila kumaş ve kilot 
için tiriko kumaş ve f nıla için ı.oı ve 
bacak lastıkleri bilınüzayede ~atıla

cagından t.ılıp olanların 10 K~nurınsani 
931 tarıh.ı e müsadif Cümartesi ıüııü 
saat onda emvali mczkfırenin bulun
duğu Sultanhamamında Topalyan ha
nıııın 15 numaralı ardiyesinde hazır 
bulanmaları lüıumu il.ln olL• ır. 

h • ıd 1 v d i J i . -
Alafıaıı a ~aturka 

•• d. 
Oineı 7 -6 () 't 1 30 
Ôil' 12 o Cfls 917 
lkindl 14 43 ıİ 9 48 
Ak1am 1:J 50 A ı.ı. 11 12 J) 

Yatsı lb 33 y .ıt,;ı 1 j 7 
imsak 5 .)9 İıtbH 12 .(4 

Şaban K.a11m 

17 60 
M. Miidiir: Burnanettın Ali 


