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Gönderilen evrak iade otunmaı. 

~ Demokrasinin, hürriyetin f eyyaZ ve nurlu 
DÜSTURLARI İÇİNDE EBEDİYEN YAŞAMAK İSTEYEN BİR 
MİLLET BİR KAÇ FIRKAYA ŞİDDETLE MUHTAÇTIR .. 
Bu siyasi ihtiyacah çoktan hisseden büyük Türk milleti 
ve. onun ateşin, inkılipçı nesli yeni hrkalar bekliyorL .. 

Pek yakında doğacak olan bu samimi, millt. vatani teşekk'iiller memlekete, hayat, re/ala 
ve can verecektir. Türkiyede hukuku beşere istinat edecek bu yeni hizipler milli vahde:tin, 

medeni şuurun, ve vatani faz iletin tekamülüne çalışacaklardır. 

İnkılibı yalnız 1 Divanı harp heyeti var kuvveti ile çalqoıor 

adalet yaşahr! Konyada bir kaç mevlevi şeyhi 
Fali!e:;::r~eye tevkif . edildi. Serbest bırakılan 

avukat dün şehrimize geldi Birkaç gilndenberl Avrupa 
aazetelerlnin aleyhimizdeki 
bethabane yazılanndan hep 
llıGıtekiyiz. Koca Yunus Nadi 
Bey dostumuz bile neırlyatı 

• •alnadan mGteesliren ( Yahu 
hlla biz ıu Avrupaya keneli· 
Dılzl tanıtamamııız) diye hay· 
retler ediyor. 

Hayret edecek ne var ? 
•tGrk CGmhurlyettnln ve mll
leunın bGtün faziletlerini nef· 
llnde cemeden yalnız biziz,, 
diyen bazı ileri gelir vatan· 
daılanmız var ki, yazarken, 
ı6ylerken, söylecllklerlnin ne· 
reye varıacalım dlfünerek 
Jazınazlarsa, CGmhuriyeUn 
llledentyet &lemindeki mev· 
lasnt. lillmlyerek onlar da dGı 
lbanlar kadar santılJannın 
farkında olmazlana, Avru· 
Pa llemlnden ha)'ll'h bir in· 
Uba bekllyeblllr mlyta? 

Anupa billdmda blatbu· 
•bn vazifesi çok btiyük bir 
•hemmıyetle tesbit edilmff" 
tb-. Bugiln •Tan,, gazetesi 
elendi mi, Faranı ılyaseUnln 
barometresi demektir. O ıa· 
letenln baı makalelerini mut· 
laka çok tecrGbell ve anslk
lopeclik adamlar, m6taha•ı .. 
lar Y•zar. O makalelerin he
defi Fransa hGkOmeUnln 11· 
1•tetlne mecra vermektir. 

"Taymlı.,, "Berllner Tajıb
lat., ve Mire, ve saire hep b6y
ledlr. Bizde de böyle olmuı 
~~ımaelen bir aazete var ki 

milliyet,, Ur. 
Herkea ve bilhua Avrupa 

bunu nim reaml tanıyor. Bu
"-cla çıkan bat m&kaleler, da· 
llba teknıli:, dalaia .,ak.ek fi
kirler •• ılbia nefbalarlle mab 
olanak l&amgellr. Meaell aym 
Pzetenln basen bat a1akaleleri 
Ciddidir ve cidden llmldtr. 

İnkılap şehitleri için Reisicümhura hergün 
yüzlerce teessür ve matem telgraflan gelmektedir 

Mevlevl t•Jhl•rlnden 
birisinin tipi 

irtica hldlsetl dolayıstle 
~o teyldf ...._. 
..... Macl~iae 
ganderdea avukat Hasan 
Fehmi Bey latlcvabmı mfite. 
akfp eerbest bıralolmıfbr. ir
tica tle al&kuı ıartılmlyen 

bu aYUkat dGn 19hrlmlze aY• 
det etmlftlr. 

Kon1a 7 (Yann)
Burada birkaç mevlevi 
şeyhi tevkif edildi. 

irtica Çe,meıle tef in 
edildi. 

Çepae, 5 (H. m.) - Bu 
ah laafaf hafif JalinUI' yaf
dılt halde 1*ID ~· laalkı 
Tlrk ocalmın 6nt\ne toplaad1e 

Meaemen irtica hldi1811 
aefretle yacl ve KublAyln ru-

eat bır•kll•n avukat 
Masan Fehmi Bey 

... tazf• ettt. Terk ocalı re-
111 ı.telımet Sim ve ilk mek· 
~r mGfeWtf Şeref bey ve 

f l?•amı 3iincii aalıiletle) 

lcrav ekiller heyeti Son ·dakika: 
Dirıanı harbin 

ôtaMcafı yer lııuır ldarei örfiye hakkında dün 
mühim kararlar verdi. 1-tr, 7 (Yana) - Kubd&y 

•ıw.latnde cllvam harp he
,.e n IDU'llun yerleri ihzar 

2 • TecemmCl ve tçtlmaat. 3 • ..ıtlmlftlr. Me•kuflar 128 ol· Ankara, 7 Yana - Aldı
mız malamata gire 6rfl tela• 
re illn edilen mmtakalarda 
mfllld ye sabit vazifelerinden 
ciheti alkerlJeJ• tnttkab icap 
edenler hakkmcla be19U ve
li:dentn bqClnldl tçttmaında 
atideki kararlar lttlba• olun
mu,ıur. Tetldllb eeulye b· 
DUDUD .. 1utn altıncı maddetl 

laalmıGae ·•ıatenidea ...... 
menka•alle .._.... nBa· 
hkealr merk• kualannda 
3rft ..... illa ........ huhm-
datanclan tepdlb ... ..,. ka" 

ldarei 6rfl19 mintakau dahl-
llnde ve haricinde nefNdtlen _...,. Menemene afrlp çı-
1991111 mevkut rl1ale ve her ı.nlarclan 'ftlika ıoruyorlar. 
nen euakm ldarel 6rflye IDlnta• Menemende •kf8m ••t 8 da 
takatı clahdinde dlhul ve in- tonr• ae.ımet Y• •t 
u,an;4 ·h'llıual ve ı•Jrl reaml ıs.1r, 7 (Yum) - Bugt\n 
aJel6mum muhaberat •• mil• .11...-.encle tellAUar bafira· 
rulllt haklano icap eclen rak -'tam 1aat 8 den aonra 
brarlann tWbas ve lcrail •er •• laaneılne bpaaa· 
lrflJenln devam ~ mtkl.o ca~ diwarcla a1..menı.r1n 
~ clhet4u1leri191e bitdial et• tlerltal 4t•m .ı.rbe ftrlle-
llillflenllr. Celdıtllld illa etmıılerdlr. 

Pep JlldlHll ebemmlJet telbettl 

Gazi Hz. ziraat ,_.,7(Yann) - Foça hl· 
sergisini gezdiler cllWJt ıtWkçe ehemmlret k ... 
•-L-- 7 (A.A) ..,. Re- beı..ledlr. Ka;malramm YI· 
,......._ ca""""'n ortadaa Juilclmlma. 

ŞableD tanımachiunm hlr 
lnaaa, 7.ekl Meaut Bey, lier 
ne Jazıyona, eeve aeve okur, 
nur ahnuaız. O, biltt\D JUJ
larında ilmi imlerden ylrlye
rek, ntlıa1et tuurlu •ır hlk6-
••tçlclir., Kea SUıt meb'uau 
Mahaut & bu da .ı- hqh 
,..,., içtihat .. taı.ı 

amaunun 78 ve 81 lnd ........... 
lerl mudbtnce .. 20 •1l61tüihh 

ldaNJ lrRJe brarDUD ..... 
Slactl~~~ 

talclmhur Huretlei'I hulfbi ._ tfalr ma,emka.rta mek· 
u.at bette be~elmdel .ıra• ~ aptaldan •.-ada b· 
at teknik .-ahlal •• p&Th rar ~ıttr. TU.ldlısat trid 

-.Jtyor. Menemendeki mu-

(D..._ a inci .-u.ı.) 
.-.'•oa•lan-•ıemdİI-~-· ---~J amdıu llatdlttaa •ımtlddıı., ...... lrararDalM .. ........ ,.... ........... , ... ... 

ı..-~ ..... ~--~-------.... .... -
Ankarada mühim 

1 müzakere oluyor 
Ankara, 7 (Y ann)- Ankarada çok ıaihiıD 

siyasi müzakereler, münakaşalar yapılmakta• 
dır. Diplomatik mahafilde cereyan edelt ti1l 
münakaşalann esaslan hakkında malGrsıl fj;. 
de etmek imkansızdır. Fakat sağdan, Sok1aıl 
tereşşuh eden maliimata nazaran son ~ 
de mühim işlerin yapılacağı zannedilmelrtı ılit .. 

Bu işler için henüz siyasi bir. 
esas yoktur. 

M. meclisinde bugünkü mür.akerele 



Sahife 2 

Baş makaleden 
mabat 

yaparsa da mensup olduğu hü· 
kumetln medeni terefinl aan
mamaktadır. Fakat) ma~tteeı
ıtıf arada bir Falih Rıfkı Bey 
oAlumuz baımakale künüıü· 

ne çıkıpta mutat pirlerlnl te· 
reonüme baıladılar mı ondan 
ıonra ve ı:ellahllmüşteka! 

Bütfin memleket bilir ve 
kainat bilir ki Falih Rıfla 

Bey de ali bir tahsil ikmal 
etmlf, mütahassıs bir muhar· 
rir değildir. Türkiye Cümhu· 
rfyetinfn nim resmi bir ga· 
zetesl baı makalesini onu 
yazmağa bırakmak azim bir 
hatadır. 

Netekfm 6 kanunusani 
tarihli ıala günkü "Milliyet "in 
.. Adli yem izle anlaıalım,, aer
namelt makalesini okuyan 
her sahibi !zan bize hak 
verdi. 

Bit kerre düıllnünüz?! Falih 
Rıfkı Bey Edebiyatçılara ders 
veriyor, MaarJfçilere den ve
riyor, her sınıf ve meslek er
babına akli veriyor, nihayet 

• Türk biJdmlerlne de! fnkı'ip 
dersi veriyor! Türk hakimlerine 
"Kanunlarımızı inkılaba uydu· 
runuz, mutaka ona göre ka
nuna mecraJverJnlz" diyor •.• 

Hayreti Şu yazılan bir 
nim reımi hüktlmet eazete
ılnln baı makalesinde oku· 
yan Avrupalı, Lozan mua· 
hedeıi imzalanırken •Türk
lerde adliye ve mahkeme 
tekemmül edemez diye biz ba
lırmamıı mı idik,, derlerse 
buna leheblyet Teren kim 
oluyor? Falih Rıfkı Bey de· 
iil mi? 

Falih Rıfkı Beye sorarız, 

kanun nedir, inkılap nedir, 
bunlar· nereden doğar ve bu 
iki tarihi Amil nerede birle· 
ıtrler, bunun ilmi esaslanm 
bize ıerhedebıarler mi? Bunu 
mndrlk olsalardı bu gafı zaten 
yapmıyaca kla rdı. 

Falih Rıfkı Bey ıunu bil· 
melidir ki kanun ve inkılap 
kelimeleri ılir veya edebi· 
yal parçalan delildir. Kanuna 
ve inkılaba dair tmalt fikri 
mülahaza için edebi hislere 
ve heyecanlara dejil, tarihin 
ruhuna, ruhulikvamma, rosi
oloji llmtnln dekayiklne, ah· 
kamı tabii yeye, felıef eye, 
f elsef el laukuka, bunlardan 
doian tarihi llyut ve hukuku 
esaslyaye biraz dalmak, ve bu 
feyyaa menbalardan ilham 
almak "zundır. Dımal bu 
ilhamlarla mefbu olursa, Falih 
Rıfkı Be-1tn makalesindeki 
gülünç meykle ula düımez. 

Tnrk hiktmlerlne artık 

"K1tabm1zı bizim inkılap ede· 
bfyatımıza uydurunuz,, demez 
Efendi, kitabü tarihte" elsinei 
akvam ve fünunda kanunun 
yeri baıkadır, inkılabın yeri 
gene baıka! Hakimin vazi· 
fesi fse daha baıkadır. Ka· 
nunları hakimler defli, kanun 
vazıları yapar. Hakimler onu 
harfi harfine tatbik eder. 

Kanun vazılannı lae lnkı· 
laplar dolurur, kanunlar yine 
inkılaplardan, nihayet ihtiyaç
lardan do~ar. Kanunları bu 
memleketin inkılap adamları 

yapml.ft hlklmlere tevdi etmlı. 
Onlar artak bidiaab eldeki 

'kanunlarla telif e•tebillrler, 
yalnız bu hudut dahllJnde 
hükmederler. Türk hakimi ka· 
nunları Falih Rıfkı Beyin edebi 
beyecanlanna uyduramaz. 

Bnu J&paraa kanuna Ye 

Rum emlaki 
Alakadar bir zat 

bize diyor ki: 
Son Türk· Yunan itilAfna· 

meal mucibince vazıyet edilen 
bazı rom emvalinin iadesi kabul 
edilmi~ti. Halbuki daha evvel 
bu em ake vazıyet e.dil~if ve 

gayrimübadillue teffiz edil· 
mfıU. Binaenaleyh ortada ga· 
r·p bir vaziyet hasıl otuyordu. 
Mübadele heyeti lıtanbul Vi
layetinden teffiz edildiği hal· 
de tapuya kaydedilmemiı olan 
emlakin iadesinin mümkün 
olup olmıyacağı sormuıtu. 

Vilavet cevabında mua· 
melenin eıaıı teffiz keyf it 
olup tapuya kaydı teferruat· 
tan bulunduğunu ve bina· 
enaleyh teffiz edi!en emlikin 
müktesep hukuk noktaundan 
iadesinin imkanı olmadığını 
bildirmfıtir. 

Muhtelit mübadele Tnrk 
beyetl murahhasaaından bir 
zat bu hususta fU izahatı ver· 
ml~tr: 

- V az.iyet vakıa garip ve 
karıpk görünmektedir. Maa· 
mafih Ankarada bulunan Bar 
murahhas Tevfik Kamil Beyin 
avdetinde bu mes'ele hakkın· 
da bir ıureU halbulunacak· 
tır.n 

Ziya Bey 
Polis müdüriyeti kısmı siya

ıi müdirlerlnden Ziya Bey son 
zamanlarda rahatnzlanmııtır. 

Berayı tedavi Avrupa.ya 
gidecektir. Çok kıymetli polJs 
amirlerinden olan Ziya Beye 
icll iftyet temenni ederiz. 

vatana hain olur. Çünkü fel· 
sefei hukuka göre: İstipdalta 
ve tnkıl pta ahenk olmaz, 
bunu k•nun teminü telifeder. 
inkılap, tarihleri görür. Hede
fine varmak için icabederse 
yakar ve yıkar; fakat kanun 
arkasından yetiıfr, oraya nt· 
zam ve hayat verir. 

Kanun inkılap aleti de· 
fli , onun tarihi nazımıdır. 

inkılap, hi.diıeleri karıılar· 
ken kanun, kitabü adaletile 
milletlere nurlar saçar; refah 
ve saadet getirir. Şu ınanayı 
ilmiye göre kanunlar ve ha· 
kimler inkılap oyuncağı de· 
ği.dir. Allahtankl bugün Cüm· 
huriyell temsil eden Hükumet 
Falih Rıfkı Heyin edebiyatile 
amel edecek bir vaziyette 
değildir. 

Hakikat böyle olduğu hal· 
de nin resmi bir gazetede 
Falih Rıfkı Beyin Türk hakim· 
)erine ders verebilmesi ciddeu 
nnbemanadır. Bütün Adliye 
koridorlanna hikimler liaa· 
nından ( ilk ve baı vazifem 
inkılabı düıiinmekUr" levha· 
sını yazmalı bir n·m adamı 
töy'eyemez. Her mlllet mev· 
cudiyelinl bir çok inkılaplar 

sayeıinde idame edebilmiılir. 
Fakat biç bir zaman Adliye 

lairelerine "inkılabı düıününüz" 
levhası yazılmamııtır. inkılabı 
kebiri yaıayan o muazzam 
milletin Pariıtekı muhteıem 
Adliye sarayında göreceğiniz 
levhal ibret ıudur: 

Adalet! adalet!. .• adalet! ... 
Çünkü, inkılabın yegane bek
çisi budur. Falih Rıfkı Bey 
oğlumuz cfer inkılabı ve 
Cümhurlyett o kadar gözle
rinden ıakınıyorlaraa Türk 
hAklmlerine de •[y ·Türk 
hlkimlerl, ılz yalnız Adaletin 
maadan olunuz Te bunda 
CümhurlyeUn ,erefinl bihak· 
ktn yükıeltlniz, ıakın ılz sar• 
nlmayınız!n diye bağının. 
lnkıl!bı yalnıa adalet yaıatır! 

Maruf 

TARIN .. 
• 

- .. ....,.-------------~-..... -Mezarlık, 1 Kerbeli izin 
Ölü, Var 
işleri, Üç gündür Terkos Amma ..• 
Belediyede yeni açılan Me- k ı• l b J Altmıı kadar küçük esnaf 

zarlıklar müdtrlyetl faa1;yellne a mıyor S an U a Vilayete müracaat ederek uğ-
devam etmektedır. Müdirfyet acıyan yokmu radıklan haksızlıklan tlkayet. 
mezarlık!an tanzım için 1931 etmiılerdir. 
.enesl butçesine 300 lira ka- Tam üç gün zarfında bir Şlkavete aebep "Çiçek 
dar tahsisat fstlyecektfr. Ya· J 

Çok semtlerin sulan, Terkoı paz n ve Mısır çarı:ısı pılmaaı tasavvur olunan 3 bü- a ~ 
yük mezarlıktan yalnız biri §irketinin ihtimamiyle keıil· civarlarında öte beri sat· 
bu ıe e yapılacaktır. Bu miıtlr; Kqın günlerce Terkoı mak için esnaf belediyeden 
mezarlık Edirnekapıda yapı- barulannda su bulunmazsa müsaade aldığı halde zabıtaca 
Iacak ve park ıeklinde ola- yazın ne olacaktır. Şirket, rl· icrayı ıan'at etrneler~ne mü· 
caktır. Bundan böyle sıhhi ae- calann ve hatta tehtitlerln, 
bepler dolayısile ölüler evde yarım proteıtolann hiç biri· manaat edilmtı olmasıdır. Vl-
yıkanmıyacak ve omuzla ce· sine kulak vermemektedir. layet, esnafın mağduriyetine 
naze naklJ menedilecekttr• Kendi arzumuz.la batımıza meydan verilmemesi için ted· 

Cenazeler ' mezarlıklarda bela dikmitlz. Bu vurdum birler ittihaz etmiıUr. Yolıuz. 
Cenazeler Belediye cenaze k Tü k luklara meydan ver•n memur-

k duymaz fir ete, r para· " 
arabalarile nakledilece Te lar hakkında da takıbalta bulu· 
mezarlıklarda yapılacak gu· siyle Türke bela kesllmeyece-
sylhanelerde yıkanacaktır. ğlnl an1atmak lazımdır. cakbr. 

U llnt4 JI o-c-

Vi ayette: Cemiyetlerde : 
Memurlar ve Devlet Tayyare Cemiyeti 

• • 
Bankası nızamnamesı 

Bütün vilayet ve vilayete Tayyare Cemiyeti nizam· 
namesinde yapılan ıon tadl· 

merbut kaza memurlarının lata göre, Tayyare Cemiyet· 
Devlet Bankasına tıUraklerl feri hey'ett tdar.elerine Vail, 
temin e:!ilmiıtir. Bankaya it· en büyük mal memuru ve 
lirak eden memurların listele- gümrük baı müdürleri de illi· 
rinin bir kıımı Vekalete gön- bak etmektedirler. Bu tadilat 
derllmiıllr. üzerine ıehrimlz Tayyare Ce

miyeti idare hey'eUne de Valt, 
Defterdar, ve gümrük başmü· 
dürü dahil olmuılardır. Dün 
bu yeni azaların SıUrakile Vi· 
layelte ilk içtima yapılmıı 
ve cemiyetin iki aylık mesa· 
nfatı tetkik edilerek taıdik 
edilmi§tır. 

., .. o ... 

Beleaiye de : 
Mü:,tahdemin 

mes'elesi 
Belediyenin Müstahdemin 

tubeıl ite baılamııtır. Hususi 
müstahdemin idarehanelerinin 
vaziyetleri hakkında ktızalar· 
dan malumat iatcnmlfllr. 

Esnaf mı, değil mi? 
Muıikiıfnaslann esnaftan 

olup olmadıkları hakkında 
belediye ile muıikiılnaalar ara· 
ıında çıkan ihtilaf henüz hal
ledilemcmiılir. 

Beledıye, muıikltlnaıları 
esnaf olarak aaymakta ve 
Garp mudkt cemiyetinden ve· 
sika almağa icbar etmektedir. 
Balbukl mlstkitinaslar Dahi· 
liye vekaletne müracaat etmiş· 
len Vekalet te eınaf olma· 
dıklannı tasdik etmltll ·. 

Buna raimen belediye 
yine eıkl lddiaıını mu haf aza 
ettiilnden, musikiıtnaalar cu· 
ma günü bir toplamı yaparak 
Da.kiliye vekaletinin kararını 
infaz ctmiyen belediyeyi pro· 
teıto edeceklerdir. 

Müşkülat nerede ? 
Belediyenin yeni açtıfı 

Turizm ıubesl memJekelllDde 
gelen seyyahlann burada ne 
gibi müıküli.ta ufradıkJarı 
hakkında tetklkatta bulunmak· 
tadır. Bu huıuı hakkında ma· 
lümat almak üzere Avrupa 
geyyahln acentalanndan bazı 
ıeyler eorulmUftur. 

Belediyeye maşallah 
latanbul Vilivet ve bele· 

diyesi dilencilikle mücadelenin 
ceui uıulünü bulmuı. O da 
ıudur: 

Vilayetçe kararlaıtırılacak 
bir gilnde bütün polis merkez· 
leri memurları harekete geçe· 
cekler ve mıntakalarındakl dl
Iencilerl toplıyacaklardır. 

Yakalanan dilencilerin tal· 
lam olanları Nafıa ve bele
diye hizmetinde kullanılacak, 
alil olanlar da DarGlicezeye 
eevkedtlecekttr. 

lçtımada Tayyare cemiye· 
tinin 15 Şubatta Maksim sa· 
onlarında vereceği balo hak· 
kında da görüfülmür, ve bazı 
mulcarrerat ittihaz edi1mlstlr. 

Balo hakkında verilen ka· 
ırarlarda, baloda konıulasyon 
mecburiyetinlnde kaldırılmaa> 
ve büfede satılacak meırubat 
ve ıalrenlo müenesenln umu· 
mi listesinden daha ucuz ol· 
ına11 kabul edilmlıtlr. 

H. fır kası didiniyor 
Nahiye konıreleri cumartesi 

bitmlı olduğundan yakında 
kaza kongrelerine baılana
caktır. 

ti D U• 

Bu kumpanya 
Acaba nasıl ve ne 

ile yola gelir ? 
Anadoluda Ucaret yapan 

bir çok tüccarlar Şark demir· 
yolları kumpanyaıından ıikiı
vet etmektediler. Yapılan ıtka· 
yellere göre, nakliye ücretleri 
çok yüksek o?dufu gibi kum· 
panya tüccarlardan manevra 
ücreti namile ayn bir para 
da almaktadır. 

Şikavet Ticaret müdüriye
tinde tetkik ediliyor. Kum, 
pauyanın mukavele harlctnde 
olarak manevra ücreti aldılı 
tahakkuk etmııur· Keyfiyet 
Nafıa Vekaletine b11dtrllecek 
ve tlrketin tecziyesi istene· 
cektir. 

İmar işleri ilerliyor 
Ankara, 7 (Yarın) - Trab

zon· Erzurum Bayazıt • lran 
ıoseılnln ve Ankara ile c1varı 
asfalt yollarının ln111nna dair 
müteahhitle aktedilen muka
velenamenin MalJye Vekil• 
tinde tetkikine baılanmııtır. 
Mukavelenin on beı eline ka· 
dar tasdik edllecell söylen· 
mektedir. 

Mukavele tasdik ediliree 
evvela Ankara ve cıvarı yol
lan, ondan zonra da Erzurum
Trabzon - Beyazıt ve lran ıo
ıeıl ln1a11na bqlanacaktır. 
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İktısadi haberler: 
Rusya ve hubudat 

siyaseti 
Ruıya, hububat ıiyaaell Ü· 

zerinde hakim olmağa ve 
bütün hububat müıtahsılla· 
nnı çekindirmeğe baılamııtır. 

Geçen sene zarfında Ame
rika blr!eıtk devletleri fazla 
ihracatta bulunamadıklarından 
Kanada bilhassa buğday ihra
catında birinci mevkii iığal 
etm'ştlr. 

lkincl gelen memleket te 
Rusyadır. Ruslar bilhasıa ıon 
zamanlarda hububat ıiyc.se· 

tini altüst edecek mevkie gel· 
m l§tfr. Geçen sene dokuz ay 
zarfında 210432 tonbuğday, 
180504 ton çavdar, 519470 
ton aı pa, 801045 ton yulai> 
34000 ton mısır, 15000 ton 
nuhut ihraç etın"ılerdir. 

Borsanın vaziyeti 
Dün Borsada 1 glllz 1030, 

dolar 212,25, 20 Franıız fıran• 
ğı 167,5 kuruıtur. 

Borsa haricinde altın 922, 
mecidiye 52,5 kuruıa satıl· 

mııtır. 

Fındık piyasası 
Son günlerde Ticaret ve 

zahire boraaıında fındık ıatıı· 
lan durgunlaımıtbr. Hamburg 
borsasından gelen haberlere 
göre Gireson iç fındıklarının 
100 kilo u bile 160 filin yani 
105 lira etmektedir. 

imzalar silik olmı
yacak, 

lstanbul Tıcaret ve Sanayi 
odaıı bütün tacirlere tamim 
aöndererek, unvan ve f mzala· 
rını sicilli ticarete tesçil ettir· 
miyenlerle oda nizamnamesi· 
ne göre oda kayıt ücretlerini 
vermiyenlerin muamelelerine 
bakılmıyacağını bildirmiftir. 

Fiatlar düşk.ün · 
Buğday fiyatlarındaki dur· 

ıunluk elyevm devam etmek· 
tedlr. Bilhassa bu hllfta fçe· 
rislnde fiyatlarda hissolunur 
derecede tenezznl vaki olma· 

mı ıtır. 
Buna re Rmen Sımtt, Ma-

kama, Peksimet ve aair undan 
imal edilen maddeler hi.li 
e&kl fiyatlarla &atılmaktadır. 

Bunlardan bilha11a ıimlt· 

ler çok pahalıdır. Bır okka 
7.9 kuruta aatılırken 15-.ZO dir-
hem miktarındaki ılmitlerin 
beheri yüz paraya ıatılmak· 
tadır. 

Bu vaziyet karıuında fh· 
Ukir yapıldıfına fOphe etmemek 
dofru deftldlr. ihtikar ve tam 
manulle ihtiklr 7apılmaktadır. 

Rıhtım şirketinin ; 
mukavelesi niçin 

feshedildi ? 
., 

1 ' 

ıhtım şirketinin kapısı 

Nafıa vekaletinin lstanbul 
Rıh hm tir keli muka veleslnl 
feshettiğini ve bu keyf;yetin 
Noter vasıtasile firkete teblil 
edildiğini dün yazmııtık. 

Vekaletin bu kararı lıtan· 
bul Ticaret mı.:hitinde büyük 
bir tesir icra etmtıtlr. Liman 
itlerile alakadar bir zat bu hu
ıusta ıu izahatı vermiıttr : 

- V ekAlet bu kararında . 
isabet etmiıtir. Çünkü evvela 
ıirketin fena bir uıul tahtında 
toplamakta oldufu rıhtım pa
raıına nihayet verilmiı olacak· 
tır. Taaavvu edin ki rıhtıma 

ayak basan bir yolcu ffrketin 
seyyar memurlarının müzaha· 
mesine maruz kalıyordu. 

Bu vaziyetin ecnebllerde 
bırakacağı menfi tesiri tasav· 
vur güç değildir. 

Diğer taraftan ıtrket mu
ka velerf mucibince yapma~a 
mecbur olduğu taahhütlerden 
hiç birini ifa etmlt değıldir.,. 

Dün bu hususta fıkrlnl 

öğrenmek üzere kendfafne 
müracaat eden gazetec.lerl 
ıirket direktörü M. Karouı 
büyük bir nezaketsizlikle ka· 
bule lüzum görmeden bllva• 
ııta: 

- " Bu hususta söyliye 
cek hiçbir ıeylm yoktur ,, ce• 
vahım yollamıflır. 

Dl~er taraftan tlrket ko· 
miıerl Nazım Bez de daireye 
gelmediğinden daha fazla ma· 
lumat almafa imkan olma· 
mfıtır. 

Müteferrik : 
Haliç vapur almıyor 

Son günlerde Haliç ıirkcti· 
nln yeni bir vapur alacağı ve 
bir tirketle mukavele aktettf ğl 
hakkında bazı rivayetler ga
zetelere kadar akı,.tmf ıti. 

Meseleyi tamik ettik gerçi 
Haliç ıfrketfne bazı ff rket1er 
projelerle müracaat etmi~lerdir. 
Fakat Haliç ıirkell vapur al· 1 

mağa karar vermft değildır. 
Şirket, vapurlarımız ihtl· 

yaca kifayet ediyor demektedir. 

Cuma tatili ve posta 
Bazı aazete?er, Posta ve tel· 

araf idaresinin Cuma günleri 
de havale ve paket tevziatı 
yapacafını .. e ıhatll bu hu· 
ıusta tecrilbeler yapıldığını 

yamntlardı. 

Diln bu mesele hakkında 
tahkikat yaptık. Aldığımız 

malumata göre, Cuma gün
leri ne havale ve ne de pa· 
ket tevziatı yapılmıyacaktır. 

Potta idareli bu meseleden 
haberdar bile delildir. 
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Bu pek elJm hidi!e OMtta 
z......,.•-difb-bela.....'Olul· 
1• feryatl• bAfftamııla'.rthr. 

F..,..l*Plne"'JetJf9a ..... 
f1I mnıdrr ••bfıı~rf, zehir· 
lemmMl't Kemerburıa dli
pan•rlllfber,.etttmtwW.. F1adtw 
btrma..W ı,.. efem:ltde''lan· 
cıt.mımr- alıtfıfıba den•· 
11117'1"_..bırtra bafra terki 
hayat etmfıUr. 'Jeiemmoar 
ede. dtier-aç k..Ue, cltip.n· 
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ları tehlikededir. Vak.ya 
mf1ddeiumumilik vaz'yet et· 
miftir. 

ltiJxaıı tay,areleri 
Natal, 6 ( A. A..) - İtal,a• 

--~ blp)JINfl bam •ntihJ 
~ l de•• ııen ....... dÜ'J.l 
Noronha lzer'mielnıl ~ı.,.,. 
y.,.Jer 10 tuıe f'CM. Banlard'
bttllt Sifnt-ftot"w ~PNrre 
kiyMıillltn cftartlldli d4'alu 
eliaiWt mecbfirft~M hliôıt" 
Ji.1dlt, ...... 

.......... , • • il ...... ı.:~ 

.,._. M-.'Wl'liP• I...__, 
a......ı ........ ~ a ....... 
'*' bimt .......... ,.,. 
lhUllf çık......_~ 
11 1 6 e~ aile, ...... in
.... PJ!O.Mlennl taaslm ...... 
v: ondH ı.aı• iataa~ fçlttt 
Jelll l>iNnüoakua a,.lacaktır. 

s. miDalMıasra ıflJqk 
etm.. dlfır grup veya ıtr-
ketlerlnt. tetldlfaUle mflsavl ~
rillib• tnpat. tercihen 
Alman ınıpuna fh'ale echJM.; 
cektfr. 

Pi 15... i19e l>Mtct910'f 
zıZDDea ıfawıliden ııı.-.-11.cla 
Alman ırupuaa lliide etdlell 
taahhilt etmif bfr v:azipte 
ıirmff bbhhamaldadıt. 

B ttfbi..,_ Afdnm l'"I" 
pandan proJelW!rfnı tanztm
fçhP a-,.rr, fntaat 1çtn de ayn
temtaat akçnt i•h!nmfftft. 

Hiibhkt arap tnpatr tat· 
all6k eden teminat aktelllrr"" 
vennıll laht 4 e' IHfr_. Gi-t 
rek bu ve ıerek dljcr nokta· 
lata taall6k eden lhlfllfın 
halli lçln tetldüt Japılıuek· 
ta'CID. 

·--··· 
Kız tayı,.r:eciler 
Laa ~6 (4.A.).r.-- Mııı.t 

Bobby. Tıout. ve MJt. EdD& 
Ma,.ooptr nammclaki fkl lrıa.. 
tanarert t'•clir• kıul•r 42. 
ıaattn ibaret bulUD11ıD mad 
det rekonmuı karm11~nlır .BU 
reku •ihah•-aa. tan•ıcl 
b.dlnlara ait oltlaiuadao~ .. 
-..,blma JEara14 inmemekt 
ve erkeU ~ aratı.-dakl 4ebra 
Q kuıaak "-• •Sllllr. 
ıe.ıı. 
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Nı.tal, 6 ( A. A. ) - Saat 
9,40 da 10 tayyare denize 
tnmlt bulunuyorlardı. Debeer'
ln tayyareıl kaybolmuıtur. Fakt 
tay.a11 ıal Te ıalimdir. 

Şiddetli zelzelaler 
Roma, 6 (A.A.) - Amalfı, 

de tiddetll ze·zeleler olmuıtur. 

lme'e'er grat yapır.ış•ar 
Kalküta, 7 ( A. A.) - Kal· 

küta civarındaki Kenevir. Km· 
nap ·ım lathanelerlnde çalı

f&D 6.COO f fÇİ amele m kta· 
rının ehemmiyetli ıurette a· 
zaltılma11 hakkında çık•rılan 
yeni nfzamnameyl protesto 
etmek Gzere dün pev yap
mıılardır. 

Asiler kapana giriyor 
Ra 10011, 7 (A.A.) - Thara· 

wabby mıntakasında aılleri 
çevirme hareketine devam 
o unmaktadır. Piyapon haTa· 
IJıinde bir köye aıller tara· 
fmdan yeni bir baakın ya
pıJdıfı haber ahnmııtır. 

Yahudi iza seçilmemiş 
KudOı, 7 (A.A.) - ., Kneı

eeth lzrahel,, mecllıine Yahu dl 
lza seçmek için yapılan lntl
habatta itçller fırkan lza11 
kahir bir ekseriyet kazanmlf
lardır. 

Gandi'ninoğlu 6 ay hap· 
se mahkum 

Surat, 6 (A. A.) - Tah•l
klt\a bulunduiundan dolayi U 
Klnunuevvelde tevkif edilmlt 
olan Gandl'nln oi'u 6 ay afır 
haplı ceza11Da mahkdm edil· 
mJıtlr. 

İpizliğe çare bulunacak 
Berlln, 7 (A.A.) - De· 

mokrat fırkaıı konıreslnde 
nazırlardan M. Dietrlch bazı 
beyanatta bulunarak mali it
leri dizeltmek ve ltıizl!ii a· 
saltmalc için bazı çareler dü· 
ıOnO mekte oldupnu 16yle· 
m 1t1r. 

Cenaze defnedildi 
Pariı, 6 (A.A.) - Marepl 

Joffre
0

nln naıı don saat 20 dt 
tabuta könmuıtur. Noter Dam 
klllıeıine dolru yol alan ce· 
aaze allyı zafer takının altın· 
dan pçerli:en meçhul askerin 
mezan 6n0nde bir dakika 
nrmuıtur. Belçika Veltahtl 
allyda kral Albert'I temıll 
tmekte idi. 

Cenaze, Louveclenneı' de 
somlllecektlr. 

HAUDE. NWR.Cr. 

Abdullah Nenat B. m..
•ur tark111Dm böyle bir ka· 
:ıı koca kavıaıma mevzu• 
olabllecellnl 

0

her halde da· 
1Gnememl1Ur, deid mi 7 

G&zlerlni öperim. Bana 
.ıu•a et Mehlika 

Bellna 
D6n akpm fevkallde bir 

Pi oldu Mehlilla DltGadlk• 
ce hlll Utreyordum ••• 

Akpm tllll Fuafa bera• 
.. r CemlJelen pttlk. Gezme. 
.. çıkacakbk. Cemile derhal 
lauarlanda.. Fakat kocalan
aaa tavla1a clabmtlarda. 

Cemtlı - Bas .... ...... 
.. ,..... Salla .... ,. .... 
• Gasba• ........ ... 
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Belediye okturva m'iidOr· 
lüiilnde 14000 liralık lhUliı 

dolay111le tevkif edilen Tezôe
dar Sadık ve makbuz kiUbl 
Nuretıln Şefkati B. terin ev• 
rak Te defatlrl Cizerinde dan 
tetkikat yapı!mııtır. 

T etklkat, Ağırcera mah· 
kemeıf! namına aza müliziml 
Nuıret, müddeiumumi mü· 
muavini Bürhanettfn, Belediye 
müfettftl Hüınn ve hattat Hi· 
mit B. ler yapmıılardır. Heyet 
tetkikatı net·ceılnde bir rapor 
halinde • mahkemeye bildire· 
cektlr. 

Kel Hasan mahkemede 
Tcıpkapı ıurü haricinde 

Jandarma mıntakasında mü· 
teaddıt hırıız' aklardan maz· 
nunen tevkif olunan Kel Ha· 
ıan ve arkadaılarının hakkın· 
dakl tahkikat evrakı Ağır· 
ceza mahkemeılne v~rilmlttir. 
Yakında muhakemelerine baı· 
!anacaktır. 

Kaçkınlar muhakemesi 
Tevkifhaneden kaçmala 

te,ebbüı edenlerle buna sebe
biyet veren gardiyan ve jan· 
darmaların muhakemeeine dün 
birinci cezada devam edllmir 
tar. Şahitler dinlendikten ıonra 
Müddeiumumi lddianameıfnl 
okuyarak hardlyan v~ jandar· 
maların ıeraetlerlni, difer 
maznunlann tecziyelerini ta· 
lep etmittir. Hey' eti hiklme 
mevkufların içinde 26 seneye 
mahkGm olan Ahmet Besimin 
ron firar teıebbO.Onden dolayı 
bet seneden fazla mahk(im 
edilmeel llzım ıelecegf nden, 
halbuki bu kadar ceza verme· 
nfn kendi sellbiyetl dahfllnde 
olmadılından evrakı aiırceza

ya ıöndermeye karar Yer· 
mittir. 

"Hizmet,,in muha· 
kemeai 

Hizmet ıazeteılnden nak· 
lettlli bir makale dolayııiyle 
halclanncla HükdmeU tahkir 
da vaıı ikame edilen Son Posta 
gazet~ıl aleyhindeki davaya 
bu ıabah atırcezada devam 
edilecektir. 

•• ıD •• 

işsizlerle polisler ~rasında 
Amesterdam, 7 (A. A.)-

1,atzlerle pollıler araıında 
dan daha ııddetli arbedeler 
olmuıtur. 

( Yarın) ın T elrilta•ı : 25 
dolaıınz. Ama ıeç kalmayın 
ha, kanpnam sonra! 

Dedi. Fuat oyuna fazla 
dalmıı olacak ki ltlraz et• 
meclL lktmıs çıkbk. O koca· 
man köhne Sandalla, yahut 
Salla, d6ne d6ne kana tahlle 
ıeçttlc. Llldn biliyor muıun 
intan Nehrin ortaundan usalc· 
lara dolru l;abrken kendini 
tayid cenneUn kapı11nda zan• 
aecllyor: O kadar ıGsel, o 
kadar epiz!. .. 

Gulnocla epl kalabalık 
vardı. Bls ,.bnlara dolru 
Jlrlcllk. Sablll takip ..... 
• lllCe ~Slptlerla ..... 
.... alJplerlDI ~-
....,...... Ndaa,.t C...le 

YARIN 

1 Ticaret aleminde 

Ticaret adcıaı 
Don 18 aza na bir ıçt;ma aktetti!ar 

DilnkG nGıhamızda Tfca· 
ret odaıında bir toplanb ola· 
cafını yazmıı Te top'antmın 

ruznameslnl neıretmlıuk. 
Dan Ticaret odasında ya• 

pılan bu lçtlmaa 18 ali.kadar 
aza lttlrak etmlıtlı. 

Necip Bey celseyi açtıktan 
ıonra divanı riyaset intihabı 
yapılmıı ve reiılfie Nemli zade 
Mtthat, ikinci relılife Necip 
reiı vekilliklerine z:ya ve 
Süreyya, muamelat müfettlt
lifine Haaaa Vafi, besabat 
müfettiıliflne Faik, Ticaret 
odaeı kongre lzalıklanna da 
izzet ve Sırrı Beyler aeçll· 
mitlerdir. 

Bunu m6teaklp Ticaret 
odaıı idare heyeU için Zlya1 

Hacı Recep, Faik, Gani, Rifat 
Kamil Beyler intihap olun· 
muılardır. 

Şu hale göre eıkl riyaıet 
divanı ve idare heyeti bu in· 
tihabı da kazanmıılardır. 

Daha sonra da Ticaret. 
boraa11 ve Ticaret odaıı bit· 
çelerl t~ tktk edilmiıtir. 

Her iki bütçenin de varl· 
dalı maerafına tamamen mü
savidir. Bütçelerde bir ayda 
tasarruf vardır. 

Ticaret borıaıının bGtçeıl 
109 bin 901 lira, odanın büt· 
çeıl de 160 bin 652 lira ola
rak kabul edllmlttir. 

Bundan ıonra lçtimaa ha· 
fiy•n devam olunmuıtur. 

lçUmaın hafi k11mında ik-
tisat Vekaletinin bazı teblig· 
lerl1le Ticaret odaıının iktaz 
ve lıtikrazda pulunamayac.fı 
mevzuu bahil olmuıtur. Bu 
tebliilerin neler olduklarım 
dün yazmııtık. 

il a •• 

Amerikadan kovulacak 
W aıhlnıton, 7 ( A.A. ) -

Mesai nazın ciün ayan mec· 
llıinde bazı beyanatta bulu
narak muıaylr itler yaptık· 

lan sabit olan ecnebilerin 
memleket haridne çıkardma• 
amı ft umumiyetle ecnebilerin 
tehciri hakkında daha ıtddetll 
kanunlar yapılmaıını tavılye 
etmtıtlr. Amerikada ıayri 

kanuni surette ikamet eden 
ecnebilerin 400,000 kadar ol· 
dulu ye memleketten çakanla· 
bilecek lC0,000 ecnebi daha 
bulunduiu zan Ye tahmin 
edilmektedir. 

Bir Mareşal öldü 
Parlı, 7 (A.A) - Marepl 

Joffre'un cenaze alayına bir 
aıkerl lo,ılız m6frezeli itti· 
rak edecektir. 

farkına vardı: 
- Çok uzaklaıtık, artık 

oturalım. 
Dedi. Oturduk.. Ktmıeler 

yoktu .•• 
Cemile ıurada burada lta

auıuyordu. Ben, omuzuma fillen 
Söiut dalından yapraklar ko
pararak ıuya atıyor ve onlar 
akı •bya kapılıp ılderlerken 
içimden: 

- Ben de ben de ba1le! 
Dtyerdum... O aralık, akd 

pbl, Cemile aancılanmaun mı? 
Ufuklarda bin bir renk tuta.. 
ıuyor, Eclirne Tarklerl ylwe 
emaalalz bir aoabaharf guruba
aa lauırlanıyorclu. DoinuaJ&~ 
bu prubu do1a doya lçl
llncllrmeden d6amek 1ate• 
rordum. Cemile de buna hl. 
•balı olacak ld: 

- Allah atlana MD la· 
•Mama, tledl. Şimdi tam 
otw.cak •me• a.. ...... 

o Memleketfü 
Lağımlar içinde .. 

Bir gece hapishanede, mahkümlar derin 
·uykuda iken, on beş azılı katil ••• 

Muğla hapishanesinde heyecan!ı hir vak'a 

Kadılr6y Ye Moda civarındaki bazı 
apartımanlara bırıız ıfrlp &ilndilzlert 
ıfrkatler llra edlldlil zabıtanm nazarı 
dlltlratlnl celp etmfı, enellıl giln Kadı
k6}'1lnde bir apartımana ıırlıat maltla
dlle giren meıhur ban, hamam H 

apartıman hırtızlarından Oakiidarh lh
un clrmilmeıhat hallı:de l akalanmııtır. 

lh .. n ılYll pollıler tarafından va
kalanC:ığı 11raC:a iizerı taharri edllmlı, 
apartımanları açmak için miiteaddit 
maJ mur.culrlar, anahtarlar ve .. ır bır-
11zlığa mah1111 alit lıalanmaıtur. 

Mufla mektubu) - Mufla darma müfrezeleri Kal'a Ta. 

lhaan yeni hapishane, en çıkmıı, 
otuz beı tt!nedenberi lstanbaJ, Beyo,:ıo 
ve 1alr yerlerdeki yazıhane Ye apartı

manlarc'a hırsızlık ederek bir çolt de
falar mahk&1m olduju anlafılmııtır. 

Ihsan (50) yaııarında fiıtB baıı te
miz ll)lnmlf, altın ıaat Ye kordonla 
bombe ppkah bir ıah:stır. 

Ihsan J•lnız Kadık6y, Moda ve 
Osltüdar civarında )'&palan bir çok ıfr
katlerln falll o·dufu zannedllı!lğlnden 

hakkında tahkikata baııanalmııtır. 

T .. amvey ve otomcbD 
ban Beyo landa latiltlAI cadde

.,.. bir otomo .. me tramvay ınmde
me et'T!iflerdlr. 

haplıhaneılnden evvelki ge· 
ce saat Jirml dörtte; l&fım· 
lar delinmek ıuretile ağır 

hapse mahkdm on beı azılı 
cani firar elmlıUr. Hidlse 
ıöyle olmuıtur: 

Her biri : on beı seneden 
aıaiı olmıyan: Bu azılı cani· 
ler, hapiıhaneden firar et· 
mek için daha evvel; arala· 
nnda tertibat almıılar ve 
uzun müzakerelerden ıonra 
caddeye en yakın ferhane· 
nln llfımıadan kaçmafı la· 
ra rlaıbnmılardır • 

iki gece evWJI, bütün mah 
kdmlar derin uykuya daldık· 

vaı clvannda dffer firari alb 
mahk(imu ele ıeçlrmete mu
Yaff ak olmuıtur. 

D ier!erlnln takibine tfd
detle devam edildill sfbl 
firar hidlseıl civar viliyetlere 
telirafla blldirilmfı firarilerln 
hüv:yetlerl teıblt Ye fotoı· 
raftan teksir edilerek her ta· 
rafa gönderllmtıtlr. Firar 
hldfseıl ehemmiyetli addedil-

MBsademenln flddet'nden otomo
bflde bulunan tof6r maavlnl Neemettla 
efendi bazı ) erlerinden yaralanm·ıtır. 

Otomob!lfn, tramvayın camları kı
rılmıştır. 

mektedir. Adliye hlcll..,. 

•azıyet •lmlt Ye afAlrwlar 
zannolunan mah~ ih
mali ıörillealer hakkmda ta• 
kibata lflrlımııur. len ıırada bu on bet mab· 

kdm birer birer haplıhanenin 
hallsına ,ıderek daha evvel ( 

Dünkü yangın yerinden oynattıklan halinın Glorya Kasımpafada Siirurl yokuıunda 
bir evde yangın çılrmıı evin ilst lrısmlle 6zerlndekl taıı kaldırarak 
damı ) andıiı hlade yetife'1 itfaiye ef- kenclilerlni gerfze atmıılar ve 
radı tarafından •ôndilrillmüıtiir. eokafa çıkmala muvaffak 

Meyhıne kıvgısı olmuılardır. 
Yedflrulede Kızh çeımede Nikotinin On beı mahkümun birden 

me) hanes"nde ene·kı g ce rakı içen b 
Karabe.t, Helkon, izzet·~·· Haralamboı lre hapishane ferbanelindea 
Hlrfsto, Nlko, Andrfya, Tanas, Mehmet gaybubeti nazan dikkati celp 
nrhoılukla kavgaya tutaın:uıtar etmlı Te bir fhar hl.dlseılle 
lrblrlerlnl fovdüklerl gibi, tabar.ea 

\'e bıçaklarını çekert:k hücüm ettlklerfn- karııfa14n ıardlyanlar; müdü· 
pol"aler tarafır.dan 3•akalannaıtardır. rlyetl haberdar etmlt ve m(i. 

Pırmekhk kesen bir hır11z d~r de; ciheti aıkerlyeden 
Evvelki gece Moda civarında Fran- muaTenet lıtemfıtlr. 

-ırz mektebi arkasınralrl demir prmak- Bir müfrezel askeriye ha-
lılluı kererck hırsızlık etmek ilzer• 
ıırea 1orıı lamln~e bir pbı ... ıı polis piıanenln dört bir etrafını 
llevrlJ e'erl tarafından yrlratınmı~tır. muhasara ederek bafkaca ft-

Yorgfnln aynı mahallec!e lılr {Ok d b k 
sırlratıer ika ettıı·nı zabıt.ca ifadesi rara mey an ıra mamııtır. 
ahaırken ikrar etmlıtir. Hapllhanenln muhasara ecliJ. 

Hemamd• 9ıken kavga dilinden haberdar olmıyan 
Oalatada oturan Necati ile Eıat ve kaçmak için lağımlara 

hamamda ıu içerken blı bir' erile kav- siren ikinci parti aıker ve 
ga etmitler, bunlardan Necati çakı ıle 
t.aadı vurmalr lltemlt ise de po- Jandarma ile karıılaımıılar· 
llıler tarafından yakalanmıftır. dır. Mahkümlar ellerinde ka· 

Hermin apartımınında malar oldufu halde zabıta 
bir hıraızhk kuTvetlerlne karıı ıelmfılerdlr. 

J>Wıgaıtıda H<rmla •r•rtıaran!nda Yapılan m6sademede 1ara· 
lzzedtn patanın dalreııne evvelki giln 
hırauıl ıfrmlt hizmetçi Pembe bannr.ın lana_. Gç mahk'1m hayyen 

En aüzel ıfnema yılclm... 
En güzel dekorlar ••• 
En gQzel tuYaletler ... 
En aüzel muılkl ... 

STULZ'un en güzel 
~peretlerinden biri ola 

Hayalin 
sonu 

( Daı Lted ilt auı ) 

fllır.ılnde 

LJLJAN HAi 
VILLY FORST 

tarafından 

10 kanunutanlden ltlbarea 

oda11nl!an 15 lfraslle bazı et1aııaı dercleıt edilmlıtfr. 
i•:mııtır. Arkalannı takip eden Jan· J' 

Çır,ıda yangın 

Glorya 
Çarııda Kesecllerde mrıln Ye pa- ~'•••.,~ M A J 1 K S 1 N E M A S 1 N D A 411111--... 

çavracı Leoa efcncHnln dükklnml!an 
evvelki gece yargın çıltmıı ise c!e et
rafa 11rayet etm,den 16ndürülmüıtür. .... 

Tek sabhlı Tayyare 
New • york, 7 ( A. A. ) -

Canpton Roadı,dan gelen bir 
habere ıöre, tek ıabhlı Trade 
Wlnd tayyaresi Parite bir U· 
caret seferi yapmak için bu 
sabah hareket etmiıtir. 

ylm, ditlrsem onlan abr ıe

lf rlm, 7oksa Fuadı sana 701· 
lanm. 

- Peki, dedim, ama sa· 
kın geç kalmayın, korkanm 
Cemil. 

O uzaklaıınca, genlı bir 
nefeıle sanki bGUln bu renk· 
lerl, g6Yıelerl, ıııklan, bGtGn 
bu akpmı, ruhuma çektim 
Ye sarhoı oldum ••• 

Bilmiyorum kaç dakika 
pçtl. Yanı bapmda 1oruJ. 
muı btr klçGk hayvan tobl!o 

masına benzer bir eeı duy· 
dum, döndOm... Kocaman 
parlak aözlerl'e ıenç, çok 
aenç bir çocuktu. Gurup 
&izlerinin içinde ft saçlann• 
u kıaltıla akitler yapıyordu. 

G&alerl prup eden 

iki Clneı atbıch, Mehlika. 
Ö,le kocaman Ye o kadar 
Jaqlnb • .. ............... , ... 

Bu akıam : G A L A müıamereıl olarak 
dünyanın en parlak muıAnnlli 

AL JOLSON 
aözlil ve ıarkılı ıüperflllmlerin en hl11I, en 

müesıir ve en cazibi 

DE LI ŞARKICI 

1 
Giteler Pat 10 dan ltlbarea açıkbr. 
Hafiye: AL JOLSON'un okudufu tarkılar ye.lam 
.. Brunıwick,, p.iklannda kayıt edi mlıtir. 

yanan ıeyleri gördilm; ıonra 
bir teY göremedim. Etrafım· 
dan batan renkler aillncli, bG· 
ton renk!er ve manzaralar 
çekildi ••• 

Bom boı bir dünya içinde 
ufuklann ardından gelen bir 

seı duydum; dolgun, heyecanla 
ve ıöz yaılarlyle bogulmuı 
bir seı: 

- Ben sizin ayaklarlnızın 
albada 61mek lıtlyorum! 

Dedi. Oh ••• Bu dakika ... 
Bu an!... Bu anda birden bire 
her ıey avıdu M !hlika. Ru· 
ılr auedu; akan sular, &.alda• 
pn yapraklar •• hep IU8Clular
S0k6t Te botluk. •• 

Sonra yine o aeı 
- Ben... Ben' Omer Mu

yaffak... sizi plpn ılbl te'Yl· 

forum." size sizin tan' ata
m&a pereaUı ediyorum ... ll&la 
a,.aıdaramm albncla almek 
lltlrorum. .. fakat savalla Na-

muk ıtbi meçhul olarak 6!· 
mek çok feci ••. O benim arka· 
daıımdı. .• ben, lıml olıun bil
menizi lıtecllm; Ömer MuYa· 
ff ak... beyi af ediniz... alzden 
hiç blrıey lıtemlyorum; hatta 
merhamet bile, bana acımlt
ıfnfz ne çıkar ? ben mahvol· 
muı, lıtikball bitmfı bir za. 
vallıyım. Hayatımın yealne 
tereft ıl&I sevmektir. S z. •• 

Artık bofuluyorum ••• 
eltml boynuma ıötCidDm, '>o
faz mı ııktım. 

Sonra kolum l!erl duaru 
uzandı: 

- Gidini& çocufum ! bu • 
radan pdlnlz! 

Dedim. •çocuıum!., hlta· 
bının ta canının içinde ıel· 
dlllnl biliyorum Mebllka.Kar
ıamdakl o kadar yavru, okadar 
ter temi& bir çocukdu ki 1 ... 
onun anned olmap,blr aalçln 

(D.Hınu oor) 



Bir "Ağa,, dan 
şikayet 

lsmail, Zeynel, /iya•, Hiu· 
nü, Tiirabi, Zeynel, Kahraman, 

Ahmet, HcJU, J.mail im:.uuüe: 

Bizler, Erzincan vilayeti 
Şilepur nehtyeıtnin HanzorJ 
karyesi ahalfdndenfz. Ata lt
minde bir mitegallibe vardır. 
Bu Afa emYall metrukeden 
600 dinGm?nk bir araziy.1 ve 
bazı binalan zaptetmiıttr. 
Bunun üzerine kariyemizden 
Mahmut of!u Şahverdfyi id.a
reı husuıfyeye mahza men• 
f •aU umumiye namına heyfl
YeU ihbar ettiği için öldürdü. 
Vak•aya maktulün lıemfired 
Ye hattı zabıta phlttir. Fakat 
ber nedenae bu ,erir aerbeıttir. 
Maktultia akraba11nı tehdit 
ederek keodiainde11 fiki.yet , 

, etttrm,.mlftir. 

Bu mfttepllibe kanun ye 
zabıtayı lıtlhfaf etmektedir. 

Cnmburlyet devrinde böyle 
fey olur mu? 

• 

J Harici haberler 1 
Hint kongresi 

Reis vekiii tevkif edildi 
Bomh.,., 7 (A.A,) - Hint 

ittihadı konl"fflnin ıabık re•s 
•ekili {M. Vallabbal Patel, 
9 ay adi hapae mahkfım ol· 
IDQftur. . 

Kongteye nıen1Up 16 ko· 
ınite ile Karatl " Hayda
rabattakt teıktlatın gayri 
kanuni oldufu ilin edilmi§tlr. 
Karaıi ile Haydarabatta bazı 
binalarda zabıta dün akıam 
tabarrlyat yapmııtır. Tev· 
fat yapılmamııtır. 

Avusturalyada işsiz 
200.000 

Camberra, 6 (A.A.) - Tre
düiıyonlara mensup 440 .bin 
amelenin dörtte btrt lpizdlr. 
Resmi rakkamlara nazaran 
Avuıturalyada lıılzlerfn mlk-
!arı 200 bba kltlye balil oJ. 
lllaktadır. 

Şiddetli kasırga 
5 Zenciyi öldünniiş 

New-Y ork, 1 ( A.A. ) - Şi· 
hlali Careline hüküınett da· 
hlltnde Rockinıham'da dün 
alqam a-rt im kalll'p ol
ınuıtur. 5 Zenci ölmüt ve bir 
çok biualar harap olmuıtur· 

Niçin tevkif edilmiş? 
Bomba,., 7 (A.A.) - 6 KA

nunuevvelde tevkif edilen M. 
Patel, mulılıebf zelJ1&Dlarda 
söylemfı ·oldufu nutuklarla 
gayri kanuni celldyetlerln 
teıekkülilne yardım et!lrlt ft 
PY!i kanun! bir teıkllitm 
ldareal ltaıında bulunmuı 
"olmakla ıttıham edtJmektecUr. 
Silahsız isyan hareketi baıla· 
Yalıd•n bert M. Pa~el aldığı 
•on Ce21l ile liçüncü defa ola• 
rak mabk&MD edjlmit bul ...... 
Yor. 

800.000 milyonluk bono 
W ethlngtoa, 7 ( A.A. ) -

Hazine auın M. Melloo, 
hGrrtyet boaolan illracı bak
lcındakt baunun tadilia! ve 
hu tadil aetıccd olarak •Je. 
cek 2 swe u.rf ındr. yapılacak 

• bezı lflere tahıiı oluamak 
üzere 8COO mflyoa dolarlık 
ho:ıo flkarıbnes:na mevzunl• 
Yet erlhaednl kongreden ı .. 
l~tıUr. 

Elektrik kesen 
belediye reisi 

Gireıundan Baki imza•mı : 

Merhum belediye reisimiz 
Hasan Vehbi beyin himmetli• 
ıehrimlz elektrikle ten~ir edil· 
mlf ve karanlıktan kurtanl· 
mıttık. Her nedense yeni be
lediye reisimiz bir çok semt• 
lerdekl tenviratı bütün keserek 
ıehrl karanlık bir köy haline 
getirdi. Eskiden buralarda gaz 
feneri yanardı. Onları da yak· 
mıyorlar. Kıt zamanında, ka· 
ranlıkta çamur içinde k&:dık. 

Belediyenin yeni icraatını 

takdir etmemek delen gelmu. 
Hele b!r de bizi çamurdan 
kurtarırsa •• 

---......... ~-... --....---
Bravo tayyareciye 
1.tree, 6 ( A.A.) - Kapalı 

daire f çinde müddet rekorunu 
kırmak "teıebbüsünde devam 
eden tayyareci LebriX, 2320 
kilometre:tk yol katetmiıtir. 
Lebdx 14 ıaat 37 dakika· 
dan beri havada bulunmak· 
tadır. 

Müessif bir irtihal 
Polis müdüriyeti 4 üncü tube 

müdilrü Celal Beyin valdeıJ 
kanım vef .4l etmittlr. Cena· 
zesi dün kaldırılarak mak· 
beri mabnmna ~~ edtl· 

mittir. 
Cenazede poliı müd~riyetl 

iskan btr çek memurini 
zabıta hazır bulunmuıtur. 

Mevla Rahmet eyliye 

1iirkspor 
Tpirbporun 1 S lnd ıayıu 

da pek zengin resim ve ya
zılarla ~kb. BiU.aM& Beklr'm 
Parfste yaptığı golleri taf
lllltı. Altay Yunan tampl
'JOllunA naul matlup oldu. 
Ankara'da toplanan apar kon
gresinde aeler kararla,b. 100 
metro ıambtyonumuz Semıb' 
Hı bayab, AYl'Uf>&Clald ton 

maçlar, son hareketler, Bob 
müsabakalan, ıpor ılnema· 

ıında pek tatlı bir yazı, mek· 
teplerde spor ve ıaire. 

Sultan Ahmet Sulh Mab
kem•inclen : 

Bibnüzayede nhlarak 
izalel ıuyuna karar yerilen 
miidet Alt beyfa müddei aleyh 
Hatlçe hanımm pylan muta
ıanf bulundulc:lan Saleymanl
yede Hoca Gıyaıettln mahalle
ıl cami sokatı No. 12 ıai ta-
1'afa Vlvtye ... 1111 aol tarafı 
0ana9 bey arka• Am '-ey 

. önü ıokak ki.ribdl• alapp 
aç katlı alt katta tatbk ve 
mutbAk 14 a.-r da daldl ol· 
dula halde 5 oda ild andık 
oduı bir bah\:e üç heli bir 
çtlankh b,.a,.. ha.t elektrik 
ve terkoedan hali bir bap 
1aaae.ıa flaaW nwellyell 24 
Şubat ıalı gOnü saat 14 de 
Saltan Ahmet lktnd nlh hu· 
kek ... hkemenede tera kıh· 
aacafmtlaa talip olalarm 
bedeli mabammeD..ı. olan 

450 ltra•• yes4e oau mlkt•· 
nada pey ak~llDI Wwtlm 
930-378 .. ,. D---
.mezk6r m~ miraca• 

atlerl diD oJuDur. 

• 
lzmitte 

istasyon Oteli 

/zmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

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

Otelin altmda bir de Kolabaae vardır. Ucuz it yapan bu 
mfteneseyl de herkese tavsiye Pderiz. 

İstanbul dördüncü icra memurlu(undan: 
Türkiye cümhurfyetJ Ana· kabab urları mutbah ve 

dolu Türk anonim sigorta tir- alafranga bir he!a mevcut 
ketinin Ntkoll Kalvo Koreai oiup bootur. Zemin katından 
zevcesi madam Maryadakt itibaren bu katta merdiven· 
alacafından dolayı birinci d• ler mermerdir, bu kattan IU· 
recede ipotek eylediği meba- . be.ren traae kadar merdiven
lifa mukabil Beyoğlunda ıah· ler ahıaptır 4 üncü kat 5 numa 
kolu mahallesinin yeni ot eski ralı daire zemlnt çini kiridir. 
karanfil ıokaiında fj7 müker· Üzerinde tiç büyük bir kl-
rer cedit 7·5 numaralı, tahtın- çük oda bir alafıranfa hell 
da bir bap dükkanı müıtemll zemini ve etraf zarlan çtçf"k· 
apartımamn temamı otuz gün li çini banyo mahalli ve alfı. 
ailddetle lhalel evvellye mii- nanğa heli ve cliter b'r hell· 
zayedesf ne vazolunmuıtur. ve zemini çini mutbab bu 

Mezkür apartmanın umum kalfa 6 numaralı daire ve lç-
mesahası 124,5 metro murab- içe fki odayı havi o!an odama 
baı olup bundan 118,5 met· biriainde alafıranfa heli diğe-
roıl bina 6 metrosu aydınlık rtnde balkon vardır. 5 inci 

mahallidir. Sokafa methali kat zemini aJalt ve kırmw 
bulunup bir haç ayak k&.ır çini ve etrafı kıımen duvar 
merdivenle tntlea bodrumu kınnen demir parmaklık kor-
umumiyetle zemini beton olup kuluklu aafalt k111D1D üı ü ıal-
6 kömürlük bir beli tulumba· vaniz saçakla meıtur iki kı· 
yı havi aahrmcı muhtevidir. wııdan mürekkep braı i!e ze-
Aynı katta sokağa methali mini renklı çlnl iki ıabit ve 
bulunan dükkanın bodrumun• bakır kazan JkJ mpzayık 
da kapın olup zemini kara ~mqar tekne fl! ç!mento 
siman döıelidir. Dükkanda puvata mahallfni havr çama 
esaı akitte her üç aylalı pe- prhk ve bir alaturka helayı 
tin ayda on iki lira kira ve havi olup bu k11mın üstü 
bitmesine altı ay kalan ku•· .çJnaento ve (:fal d6,.ıt tıraı 
turat ile Arlstldl efendi kira· olup buraya demir azgara 
olup btr ıenelfk kirayı kır- merdtvenle çıkıll1'. 5 numara· 
darmak ıuretlle pqt.- aW.. h dairede af•ltoe 938 d.n 
jmı borçlu a>ylemlttir• Boci- IUltarea bir ._. müddetle 
rum merdivenleri üvereste ve ayda 40 lira ile Möayö 
tatıdır. Lançe efendi sakhı olup bor,. 
Zelllin kab ....-er tatlık 6ze- hı btr eenelik klra:rı petfn 

rbule iki kath L&p1C1 odalf aJdıimı eoylemftür. 
_Lll 6 n111Darah dairede Möıyö 

aynı katta 1 numaralı dainsu• 
zemini çtç.ekll çini bir koridor Hirlltltl mayıı 930 dan tlt· 
üzerinde ilç oda bir hav1u baren bir ıeJle mnddetle ve 
wıemlnl taraf arlan ~çeldt 35 lira idra ile Nida olup 
-çilli kabalı musluk &ebeli borçlu eenelik kUayı P8f1n 
alafırania bellyı banyo ma· aldıfını ıöylemltUr. Daireler· 
baDI zemini çlçeldl malbz de kıımen yerli dolaplar 
ocaklı ....tbak 11emhıl çtçıeklt mutfaklarda mermer maaluk 
,pot bl'MI uvl olup bu datre tekneler umum biaada elelr.· 
bo,tur. Bir alafuanfa belAyı trik ve terkos 6 numaradan 
havidir. Birinci kat iki numa· maadasında havagazf terli· 
rah daire çiçekli çini aaje batı me•cat olup dahili ak· 
koridor Gzertade 4 oda btr anunıa abfep lmw.Jarı Pi· 
havlu bfr ~b oda b.lr IWI lı boyalı ka1tı1ıann btr kı11111 
marala dairenin aynı mutbahı boyab camlı hal'lcen aokak ta· 
vardır. · Bu dairede hazlr.an rafı kezalik yallı boyalı 
9!0 da bttecek konturatoya btrind kattan ttlbaren •okak 
mnswnlden h• aç arhlı pefiıl cepheıtnde phnlfl •e 
ayda 55 lira kira ile Mab her katta birerde. dört INJ. 
efendi sakindir. . kon meycut olup b1Da tam 

Bir alaturka bell vardır. kirglrdlr. Hududu aağ tarafı 
z tad kat. 3 ....._.... dah Mufr Ef. hanesi, nl tarafı M. 
.2 .... rala dairmm apa o- A!eluanclUTa P....-paıba ı...esı 
lup içinde tetrlnleTvelden iti· aTkuı Möayö FarJbl aparlı 
baren her ay Pefln ayda 55 manı aralık mahalli ceplaed 
lira kira de Pana,.ıidla Ef. illt wokafl tle mahduttur, kıy· 
a)dadir. 3 aildl kat 4 ~ metl mulaamw.. 28800 
daire çiçekli ~ btr kort• llN olup talip o&a.lar.!Ka,....u 
dor üzerinde 4 oda tahti muhammlneılnln yilzde onu 
bllm• de 61 .._, lllr 4'et nlıbetlnde pey akçelerin! a1a-
lap tetktl edilmit •tr had rak 129-6664 doıya numara
zemini ve etraf &al'lan Jial.: ılle 12·2-931 tarihinde 1aat 
bale a,......._ •ellyı hnr oe dertten on alfaya kadar 
banyo malMllll zemini ka•' htaalMd DaNilldl Ja. ... 
ıtman depll mermer teqlhı murlufuna bizzat yeya bllv .. 

cGz'I bü kısmın- kile müracaat eylemeleri flia ...... 

1 Meraklı Dünıa şei!eri ] 
Bizimkilerin lıulatı çınlasın 

Amerikada bir dilenci senede 
300,000,000 lira kazanıyoTmUf,. 

lasıl ditıncı olmak ister misiniz? 
Her nekadar dGnyauın 

mfttemeddln kımımda bir çok 
garip Nn'atlar Ye meslekler 
mevcut ve bunlarda her tah· 
rlr nufuıta meydana çıkar

ıada dilencilik meıleglaln 

memalikl mütemedine de mem
nu olmasından dolayı binler· 
ce kitiye baliğ olan bu mes· 
lek eahabı meydana çıkmaz. 

Mamaf:h binlerce ki.tiye 
balij olan bu meslek erbabı 

her türlii memnuiyete ral· 
men hiç boı durmayup ça· 
lııırlar ve kazanç noktalna
zarından bazı meslek menıu· 
buna taı okuturlar. yedi mil· 
yon nüfusa malik olan Lond· 
ra ıehrl ebalisinden yedi yüz 
bta ktıln.ln dilencilikle meıgul 
o!duiunu ve tehir ehaltsinln 
de bunlara senevi takriben 
iki Jilz bia lnrtlfz lirası para 
hediye ettikleri ka vlyen zan• 
no!unmaktadır. Dtlendlerlnl 
tahrir nüfusa tabi tutan ihti
mal yeglne 'ıehlr Nevyork 
,ehridir. Burada iki bin mun
tazam ve bin yedi yaz de 
tesadüfi dilenci vardır. 

Bunlar ara!annda setıede 

• takriben fld milyon dolar 
(yani dört yüz bin lngtltz il· 
ra'Sı) toplarlar. Şıkagonun 

bin henüz dılenclıl vardır. 
Bostun takriben bin di· 

lenciye maliktir. 
Fıladelfi'yada biraz daha 

zlyaded!r. ingfltere ve Ameri· 
kadakt büyük ıehirler ahali
sinin binde birinin dilenci 
oldufu anlaıılmaktadır. 

Parls Madrlt ve Ltzbon'da 
ise bu Diepet daha aiyade 
dJr. 

Bu derbederlerln aaadet 
hal ile imran bayat •edeme
ddderl yecine payitaht Roma 
tehriclii'. Bu da Mo.ollnlnln 
mevkü iktidara geJd.iil tarib· 
den itlbarea ~ulcua gelen re
Jtm tebeddütlnden ileri re•· 

mittir. Zira on ıene enel 
Romada en apfı dart bln ft 

Napollde ise daha fazla dil_. 
d var idl. 

Avrupa payitahtlarının a
mum abaltd Qtuz [ milyondaa 
fazladır. Bu ahallnlD vasad 
olarak binde birinin dlleacl 
oldufunu ad ve tlfbar eder 
ve adam bapna vasati olarak 
aenede yüz lngtliz liran ald .. 
larmı fan edenek her _.. 
bunlara iiç mfllyon ~ 
lirası bir para vertldiiinı ya• 
hut bu paranın sokafa abldı
iı neticesine ,. asıl olunur. 

Lakin bittabi bu dilead
Jer yalnız payitahtlarda tilN
mez. Her hanji bir ce1amette 
olan bir fEhrin dahi kesad* 
göre dilencisi vardlr. 

Binaenaleyh 1ahuzAwupa 
ve ılmaU Amerika bu ..ı 
derbeclerlere verilen .,...._ 
otuz milyon İngiliz Uraı~ 
fazla olduia takcltr ~ 
tedlr. 

Lakin bunların en aı,.de 
ikbalde olduklan yeri« pık
tadır. Bunlara Anupada 
adeta mubarek bir adam tlbl 
bakarlar ve blla ıual anlara 
yiyecek Ye içecek verirler. 

Aktllne ve mfidebbiran• 
metalipte bulunan bir da.n
ciye bu gQnkn ıark adeta bir 
cennet gibidir. , 

, Bu pazar akşamı Vezneal rde 

DARÜTTAıiM 
Salonunda Dartıttalimden 

MUALLiM FAHRi BEYiN 
talebesi HanunlaT tarufmdan 

KONSER 
Jf. • 

Her perşembe akşamı ve cııma 
günleri 

DAROTTALIM. ve HAFIZ 
BOR.HAN 

Görüyorıunuz 7a! Eier aen de beaüm tıibi 
BIOK.S dit macuu ıle f ırçaıını kullanmıı 

olaydm .enin de ditlerin ıatlam 
ve bembeyaz olurdu. 

BIOKS 41t macunu ve fırçalan 
nu. c1tt talttplerı cemiyeti taafm

dan tavıfye olunmaktMlır. 

BIOKS •ts MC1111 flJlf beyaz 
-----c ___ '8 • jaren Hpiiklldt'. 

• 



P ILIPS 
''F·ı. ı ıps,, 

lambalarını 
daima 

tercih ediniz. 

Türkiye Umumi Vekilleri: 

el·os Müessesatı 
Galata - Hazaran Han 

PHliIPS RADYO 
Cihazlarının tecrübeleri ve tarif ab mecc~nen yapılır. 

Toptan ve erakende Satıt 

Mobilyaya ihtiyacı olanlara 
Her keıeye elveriılf ıon ıiıtem yatak 

odaları ıalon takımları, ıalamanje, ve 
yazıhane tefriıatı ile her nevi peacere 
perdeleri rakabet kabul etmez derecede 
ehven olup arzu edenlere tedlyatta teıhtlat 
göıterllir. 

Fincancılar yokuıu Ani Mobilya ma• 
faza11 No. 27 Telefon iıtanbul 3407. 

ayyare piyangosunun yeni pilanı 
931 sene••nde tatbik edilecek Piyango plinı hakkında 

Tayyare Pfyangoıu müdürü Fikri Bey bir muharrJrfmize 
berveçhl Ati beyanatta bulunmuıtur: 

Yeni kabul edilen plan tabedilerek teyzfye baılanmı§· 
tır. Yeni tertip malum olduiu üzere Kanunusanide baı· 
hyarak ve ilk ke idett 11 Şubatta yapılacaktır. 

Biletler ıimdiden tevzle baılanmııhr. 
Tayyare P;yangoıunun aatııı çok iyidir. PJyangomuz 

her zaman olciuğu gibi büyük bir rağbet görmektedir. 
Yeni planın ihtiva ettiği esaaat he ıunlardır: 

Piyangoya lttlrak edenler tçfn bazı müıkülit tevlit 
etttfinden 930 ıenestnde tathik ettlflmlz çıkan numarala .. 
rın imhası uıulü kaldırılmııtır. Bunun yerine numara ade· 
dl .. 50,000,, yapılarak isabet ihtimali tezyit edllnılıtfr. Bu· l 
na göre bir bilet eYvelce olduiu gibi her keıtdede lkra· f 
mlye kazanahtlecekUr. 

ikramiyeler tezyit edildiil gibi 3 üncü keıfdeye de 1 
100,000 lira gibi büyük ikramiye Ye ayrıca .. 1,000,, adet 
amorti ili. vetl ıuretlle tertibin ortasını teıkil eden 3 üncü 
keılde çok zengfı.leıtlrllm~tlr. • 

Biletlerin fiab : Yalnız 3 üncü ve 6 ıncı keıldeler iki .. r 
lira olmak üzere ceman 10 liradır. 

Bundan evvelki planlarda 1 ili. 5 inci ketidelerde mü· 
kif atlar 10,000 lira iken ve ceman bir tertip zarfında 
.. 150,000,, lira mükafat verilfrken, bu tertiple mükafat 
20,000 den baılıyarak 25,000, 30,000' 35,0GO 40,000 ve 
6 ıncı keıldede 100,000 liradan ceman 250,000 lira mü· 
kafat Yerilecektlr. 

Keıideler yine her ayın 11 inci günü yapılacaktır. 
• Piyango Mürürü 

~.........................................

K u 11 anacağınız yegane tıraı bıçaiı 
meıhur 

"KARTALLI NİESO,, 
tıraı bıçaklarıdır. Ffatı pek ucuz
dur. Lütfen bir tecrtıbe ve taklit
lerinden ıakınmak için kliıedeki 

~~;~~kutu ,eklfne dikkat ediniz. 
~ Türkiye için U· 

mumi vekili: lıtan· 
bul Fincancılar Ara· 
lan Fresko han 16· 
17 No da VITALI 

kutuıu lıtanbul 703. 

Büyük islim tarihi 
Asn Saadet - Sadn İslam 

3 • 4 bin ıahlfe 9 ciltUr. Eıkl harflerledir. 

YARIN ,_ 
"': ...... _~·\ ... ' .•. ~ . ~ .. !l :?.l • - • ,· - • • ,. • 

Kolumbia Plakları 
EN METİN VE TABİİ SESLİ 

Makinalar En Mutena Ve Cazip Plaklar 

1 KOLUMBIA MARKALILARIDIR 1 

Yeni sene münasebetile 

KOLUMBİA 
Fabrikasının piy'!-saya çıkardığı yeni plakları 

umum KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 

. . . . · ..... ,• ;,' 

Yeni plaklar şunlardır: 

Genç Osman, .• Çinğene
ler, .. Gül Fatma, .. Sarı 
Yapıncak, .• Sarsam ko

lumu,.. Bilmem neye. 

Yalnız! .• "KOLUMBİA,, 

Plaklarını alınız ...• 
\ 

llamii-

8 Kinunuıanf 

BARTIN hattı Lüks ekspres post ası 
H•J A J vapuru 8 it L 

1 a Kinunuıanl r8fŞ8mue 
günü akıamı, Sirkeci rıbb· 

mından hareketle ( Ereğli, 
Zonguldak, Bartın, Cide, İne
bolu, Ayancık, Evrenye. llfıt) 
takelelerine azimet ve avdet 
edecektir. 

Yük ve yolcu f~in Sirke· 
elde Yeni Handa (1) numaralı 
acentaıına müracaat. 
Telefon: lstanbul 3105 -VELİ ZADE VAPURLARl 
KARADENİZ POSTASI 

S •vapuru 8 p b 
affilKanunusani 0fŞ8ffi 8 
günü akşamı Sirkeci nlıt mın

dan hareketle Zonguldak, lnebelu, 
Gerze, Samsun, Ünye, Oin·son, 
Trabıon, Of, Rize ve Pazara azi
met ve avdette ayni iskelelerle 
Sünnene, Vakfıkebir ve Göreleye 
uğrayarak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Sirkeci 
gümrük salonu karşısında Alftıye 
lianının birinci katındaki acegtalı
ğa müracaat. Telef on lst. 980 

TAViL ZADE VAPURLARI 
Muntazam Ayvalık poatası 

Selamet 
vapuru her Per· 
ıembe alqamı saat 

17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale Küçük· 
küyu, Altınoluk, Edremit, 
Burhaniye ve Ayvalıfa azimet 
ve avdet edecektir. 

Yolcu bileU vapurda da 
verllfr. 

Adres: Yemiıte Tavilzade 
biraderler.Telefon İstanbul 2210t 

ZA YI - Sultanahmet f1'=' 
köprü araıında bir cüzdt ı 
içinde 190 l!ralık bır ten -1 
zayi ettim. Getireni memnu ı. 
edeceğim. 

Ayaaofyada Damga müdi· 
rlyetl pul anbarında Mustafa 

Müsekkafatın Ta il. ,------------------·---·---------
Umumisi 

İstanbul Vilayetinden: 
14 haziran 1326 tarihli kanun ahkamına tev· 

fikan Fatih kazasında müsekkafatın tahriri icra 
kılınacaktır. Muamelei tahririye 15-1-931 tarihin
de başlıyacak; şehir ve kasabalarda Mecalisi 
Belediye Reislerine ve köylerde muhtarlara ko· 
misyonun hangi gün oraya muvasalat edeceği 

Hiç lıeklenilmedlgl bir zamanda 
blrdeabfre zengin olmak ancak Tay. 
yare Piyango bileti almakla ka· 
bildir. 

ONUN iÇiN 

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

BÜYÜK IKRAMIY~ ( 200,000) LiRADIR 
AYRICA; <50,000'1> < 4o,ooo>«2S,ooo> cJo,ooo~. 

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

VARDIR 
ayrıca bildirilecektir. •• •• * 

Müsekkafatın mutasarrıf veya müstecirleri BUYUK TAYYARE Piyangosu 
mebaniyi tahrir ve tahmin komisyonlarına gös- YENi TERTİP BAŞLIYOK 
terip gezdinneğe ve emlakin ahvali umumiyesine I.CI KEŞİDE 1 ı ŞUBAT 1931 
ve ciheti istimaline ve varidahn miktarına mü- Yeni planda 3 ve 6, cı keıidelerde büyük ikramiyeler 

teallik her türlü malumatı ita etıneğe kanunen ve ayrıca 
mecburdurlar ve aksi halinde cezayı nakti itası- A M O R T 1 V A R D 1 R 
na mahkum olacaklardır. Emlak sahipleri tasar- 3.cü ke§tdede ıoo,ooo liralık büyük ikramiye konulmak 

ıureUle tertip üçer keıldelik ild kısma ayrılmıı g hl bir 
ruf senetlerini dahi komisyona ibraz edecekler- ıekll almııtır. 
dir. Komisyonlar malfımabna müracaat etmek Mükifa lar keşide ıırastle: 20.000, 25,000, 30.000, 35.000, 

istedikleri kimseleri huzurlanna celbetıneğe sa- 4o.ooo ve lOO.OOO liradır. 
Çok zengin olan yeni planı talep ediniz. 

lahiyettardırlar. Biletlerin ıatılmaıına baılanmııtır. 
Tahrir cetvelleri ilin edilecek ve esbabı em- ·~~~~ı•~~~~~~~~~~~~~~-~ 

lake mutasarrıf oldukları emlik için aıeıinfirat Satılık Arsa 
takdir edilen iradın miktarını mübeyyin birer 

-, -~-

ihbarname tebliğ olunacakhr. 
Gerek hükumet ve gerek mükellefince ehem

miyeti fevkaladeyi haiz olan tahrir muamelabnın 
sureti muntazamada cereyanını temin emrinde 
ahali tarafından muavenet ifasında kusur edil
memek suretile ibrazı hamiyet ve sadakate mü
saraat kılınacağı kaviyyen memuldür. 

P e ş i n ve v e r e si y e 
Koşunuz Koşunuz Koşunuz 

lzmir terzihanesinde büyük tenzilat var! 
Ankara caddeıf Vilayet karııeında No. 17 

Mustafa Salih 

Saraçhane Dülgerzade ma· 
halleıinde Kıztaıı ıokağında 

Kamil Pı. konağı lttlıalindeki 
ıet üzerindeki 450 arıınlık 

ana ıTe Dülgerzade Camisi ci· 
varında 720 arıınlık arsa da 
ıatılıktır. Talip olanlar. 

Çarı• Örücüler kap111nda 
No: 29,31 mafazada Hacı lı· 
mail zade Numan Beye mü· 
racaat. 

Sen el 
Reımtye 

1931 

Perşembe Sen el 
Hicriye 

1349 

Hama ı 
Alafranga 

Oüneı 

ô.cı~ 
lkındi 

Akşam 

Yatsı 
İmsak 

•. d. 
7 26 

12 20 
14 43 
16 50 
18 33 
5 39 

8 
Va . ı ·, J r ı 

Alaturka 
.. d. 
7 30 
947 

Oün:!J 

ô "'!! IK 111 ti 9 48 
Aki n 12 OJ 
Yası ı J 7 
Jmsai< 12 44 

Pariı Tıp Fakültesi mezunu Şaban 1'..allm 

o~:'i3~h:ttr: ş;;ki ___ ı_s ______ 6_1 _ _, 
BabıAllde Meserret oteli karıısı 135 

bfrhıci kat sabahtan akpma kadar. M. Müdür: Burhanettin Ali 


