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Gazi boş Acaba hakların teslimine baıla~cak mı?. Arif Orucun davc.sı hakikatin· davası~ B. M. meclisi 

Gazı haz~~?u1!~?.!! Genç hukukçular Adli- Prim alanlar! Hakikat- Ankara~~~~aı~~: 
:ı'~~:ıerı:~:t ~~u~~: ye vekiline soruyorlar! leri tahrif ediyorlar ~&~=:~.!:'::".: 
Evvelki bazı makalelerlmlzde rlyaaeUnde toplagm• •• ..... 
ııaret euııımız veçhll• mnıa· Mektebi hukuk mezunlan bu Biz hakkın, a(Jaletin, cümhuriyetin ker1 phı•l•r t .... 1mc1aa..._. 
rGnlleyh hazretlerinin lıbu 1. b J b b len cilrilmlerln affı ._ tedll 
leyahatlerf intibalan millete günkü gı·bi hiçbir vakit ihmal ~ur an arıyız, A u izı. ·m. mukaddes h&kkındakf kanun ............. 
elbette yeni bir nOıhal kem&· ı fk d ikinci müzakereli ,.~ 
IA.t Ye ümitler bahıedecekttr. edilmemiştir me uremız ır. kabul edilmlıtlr. Mec:lla Cuma• 
Türk milleU onun hayabnm Bazı ıazeteler lzmitte mu· den dola- batan ıazeteler rteıf a6n6 toplanacaktar. h ~ etmiyerek 6 ay zabıt kltlpliJI 19 "' "' 

er daklka•ından bir ıeyfz, lıakemelerl mevkufen cerevan a!lkadar olm·lt.a L--ladılar. har h yapmamazı ve ondan sonra ~ -. --. 
nur almak hın ve lıte a· mGddetı müllzemetl ikmal et· eden Baımubarrfrfmfz Arif Fakat bunun ıebebl malam 

aınTı J•nemeue haklıdır. f mek üzere llnıfı hakklma inli· Oruç Beyle Süleyman Tevfik BiiUin memleket ve milletin 
ürk mllletl onun her ne eı Be•babamızın ıaf ahab muha· bu fellketten derin bir tehaı· h le ı ni , aabımazın mümkün olabilecell ı 

ayabndan bütün e m eri n ı ke-ealnl her nedenıe yeni bir ıüıle allkadar oldax.·nu anla· 
d beki mecburlye:tnt vazetUnlz. - au 
avaıını Ye aaadetlnl • allka ile yazmafa baıladılar. cidar. 

nıek ilmidlnl perverde etmekte Halbuki Vekil bey efendi 
b 1ı h•kı ı k StmdlJ• kadar iyi, köttl yalan Arif Orucu11 muhakemesi 

haklıdır. Çünkil 0 , Türk mil· mevzuu a ı • m er anunu 
k d b l t Yanlıı birçok ıeyler yazdılar. aafabatını mllleUn derin bir 

lettnfn ve tarihinin ebedi a.. ae fz sene en er mevcu ve 'idi e- ı ı lt. Bu ıon ıafhal muhakeme- ( Deoamı 2 inci •ahilıeJe) 
taduhr, milletinin kötü gihıil mer r. oy e o maıına ra15• 

Bir fabrikalı t*iiıl 

doıtudur. Böyle oldulu içindir men ne vekili sabık Mahmut 
ki 

0 
rehbe!"i yalnız kendi ıer· bey ye ne de bizzat ı'z bidayeti 

Firari Abdülkadir 
((emali Antakyada 

Menemen lıadisesi ehemmiyet keabetliyorl. 
tacı olarak ıöıtermefe çalıpn· veklletiıüzde bu kanunu naza· 
lan bu millet çekemez. Bu mil· n dikkate almıyarak 6 ay zabıt 
let her nekl bekliyorsa yine kltipliil yapmamıı mezunları 
ondan bekliyecektir. tayin ettiniz. Mal6m devletlerldiı 

Adliye veklll Yuıuf Kemal B. k b k b k dt' Bazı ıazetelan Gazinin 1 ir anunun tat 1 e .memeı 
Ankaraya muvaıaletl anında Vekil Beyefendi için difer bir kanunun mevcu· 
Ricali memlekeUn etrafını lıtanbul Darülftlnunu Hu· dlyetl lizımdır. Hlklmler ka· 
alıp inUbalarını ıorduklanm kuk fakillteıinl ikmal eden nununun bu maddesinin tim· 
•e adqerünileyhtn de lntibalp.· y6zü mü.$ecavlz genç efkarı cliye kadar tatbik edllSMmlt 
ruu tahlile bqlacbldanm rt- amuml1e mu4f&~de _.. .oı..aınJ.,5re dtlDd lfft kanun 
•ayet kabilinden bildirdiler. den ıoruyoruz. lıter ce~ap mevcut oldufunu kabul etmek 

Bize kalırsa Gazinin an· veriniz, lıteraeniz ıük(it edl· zarureU hlııl oluyor. Halbu· 
ladıklannı yapmadan evvel nlz!... Yalnız ıunu peıinen bl· ki bizzat ılz böyle bir 'anuD 
tayllyecefinl zannedenler, o linJz ki; vaziyet acı ve hakikat olmaclıfmı beyan buyurdunuz. 
büyGk rubu hlll tanımamıt- çok zalimdir. Bunun için m.. Şu halde aenelerde~berl 
lardır. Gazi her anladıfını zunlyetlmfz Jiinfbıdenberl bu ve tarafınızdan dahi yakf 
anlatmaz ve söylemez. O bir aatulann tabrtrl anına katlar olan ta7inlerln ıeraiU bnu· 
lanıan için yalnız dinler. geçen zamanm feci de ol• niyeyi bab olmadıldan neU· 

Fakat anladıiını ve anla· muhaaebeılnl yapmak mecbu· cet1 hA.111 oluyor ki ŞOrayt 
dıklannı fiilen yapar. Onun rlyeU vardır. de1 leUn nazarı dlkkıatlnl celb-
bGyukliliO ı6zden ziyade ftlle Mektebi hukuk mezunları etmek lıterfz. 
'- TaaaYwr ediniz ki bizimle 
&uvvet vermektedir. Avukat olabilmek için iki eene 1 

Gazi memleketi baıtan mGcldetl mGlbemeU ikmal et• ayni eenede, arnl del't'Ce 
1 

e 
Laıa sezdi. O yediden J'•l- mit olmak ilamdır. MGddetl mesun olmuı arkadqlanma-
lllfte kadar herken prdG mOIA.zımet hOkklm ımıfına in- tan btr lomunı taybı etttlfnlz 

d ş eli halde, bir ,aa, bircleablre 
•e dlnlecU. Acaba karııla.. Uaap etmekle kabil lr. im • bu kanunun ıa macldeainden 
.l.JL bakik ti i b- -k ru ye kadaf vekilet 'mektep me'· ~ a er n uyu • bahlıle bizi tayin etmediniz. 
b .L •~ k ı k ı zunlarını derhal tayin etmek· unWLKI intibal(ln a ü a e• Kanun ya Tardır yeyahut 

il il te idi. Ha:bukl ılz hlldmler 
Ilı e, nihayet fillen bu mf ete yoktur. Vana ••Ya J'Okıa 
a 1 ak ? B b kanunun maddel mahıu•· J 

D atmıyac mı lz una 'Deoamı a inci •ahi/etle ı 
.ıcdanen eminiz ıuna mutlak ıma lıtlnat ederek bizi tayiD '• -, 
bnannnız var: Gazi boı dön· -----~.-..ee--·---
llledı ı Bugiink'ii /ıeyecanlı maçlar 

Maruf 
----·"""·""'~""",.,,. __ _ 
Rus siyaseti 

Moakoya, 8 (A.A.) - Sov· 
Yet merkezi icra komfteal 
.. 6kfunetfn dahli ve harici 
JlyaaeUnı lttlf akla taıvlp 
•tınıı ve hOkGmetln 1931 ae
llelf için teklif ettlfl milli 
lkbsat plllnını da taac:llk 
•bnlıtlr. 

Atinaya giden gençler 
lzmire uğradılar 

lznıir, 8 ( "A.A. ) - AUna 
•1ahau mtlna .. betde tehrl· 
llalze ufrayan lıtanb.ı DarfU. ::;;aa Hukuk fakoJtetl talebe-

huc1a makamı Vd&yetf, 
T&rk Ocatau,mtbeJI .e erkek 
~ zl7aret etm.,_ " • 
, ... tle..... d..... --· 
Gzere telartaisi terk etmfPinltr. 

Fener-Beşiktaş maçı 
bugiin,yapılacakhr 

Bupn Tak· 
ılm ve ~dık6y 
ttadlarında ilk 
maçlara deyam 
edllecekUr. 

Birinci kil· 
me maçlarına 
Saleymanlye -
lıtanbul ıpor, 
Anadolu-Bey• 
koz ve Fener-
bahçe - Betik· taı mlaabaka· Bugl1n 9etfn bir mat •p•Olk olan F'enerbıht• 
lan tetldl etmektedir.. Buna makabil M&nb.of 

.. • J.tanbul epor yaptık.lan dd maftan 
Süleymanıye- dt b Aaadolu:ru 24 t••lt •• 
~ ... ,. • ..,... -ıl6P ......... 

.... dd mao J•plDll" Ana- Paftlllan mlıavl olu 
dolu, Bepos ~ • 1~ ) 
berabere kahmfbr· ( DetJamı S utel •a/,.Jada 

Antakya, (Yana) - Henüz ı 

..... ılmıyan bazı eebeplerden 
'°1•JI ffrar eden Adana 
~il farkad lideri Abdillka· 
dlr Kemah ve arkada,lan Ha· 
cllar nahfyeıl tarikfle Kınık· 
laaaa Ye oradan da ,ehrlmlze 
ıeldiler.Mumaileyh ve arkadaı· 
lan bulunan fırka kltlbl umumf· 
al Mahmut Nedlm vlllyet heyetl 
merkeziye relıl Hafız AbdGI· 
(Dnamı !l inci •alailetle) 

Son dakika -------
Divanı harbın ihzari 

içtimaı 
>lvaaı llarp bazı lcrat kararlar vermıttfr 

lsmir, 8 (Yaran} - Men .. 
mende divan harp bu aQn tik 
ilızarl lçUmaını yapmlf, baza 
tcrar kararlar vermtıtlr. 

Tahkikat blldmlerl ite ıe
cell atndGz:a çalıpyorlar. Mu· 
hahemenfn cumartesi pi 
batfama11 kat'ı deidcllr. 
ldarel Grftye tallmataamell aelmfıtJr 

lilmır, 8 (yann)- BekJe. 
neia klarel lrftye talımatna· 
meat plcb. ldarel &ffye m••· 
ki kumandanı Ah Muzaffer 
pqa tarafından buı tedbir
i• alanda. 

Istanbulda yeni tevkif at 
ve tahkikat başladı 

Polis müdüriyeti dün yedi kifiyi 

Mevkuflar Menemene gönderil 
Menemendeki lrUca hldl· 

aeıl dola,..ade PoU. Birinci 
ıubed yeniden 7 ldflyl laU9" 
Yap etmfıttr. 

Bu lattçYap olananlarua 
ddll Şeyh Et.dm adamlann• 
dandır. Bunlar hakkind• tev· 
klf mlzekkereleri 'kelflmlı 
oldutu r cihetle teykffaneye 

nakleclflmltlercbr. 
Buıtın yeya ,..,. M•nlta 

mlddelumaml..,,_ ... ~ 
celderchr. 
Blrlnd ıubece lilllftll ecldeD 

dfier eıhaı 111:1ç...-. _,. 
aerbeıt bırakılautlanllr. Tahı
hikata k11men cleww.......,,.. 
tedir. 

~ene ıelenter ved· 
.. ,._ ta.'-J tutaldutua4an mi· 
nabll~ dUrmut ıtbltltr. ,_.,cif •tsaret altnla alımlar 

...._,,. (Y&n11) - ..... 
t,D.cımı ..,. W...lera) 

Tahrir mOchlrO - Kaleminizin kuvvetinden ~{'9~ 
11uz kuvvetli mL •• Hapiste hl9 yıttmez ,. ••• ··OilllM~~ 
Jep 1.enl ve lfltilmemlt kllfOrle .. dolUN bllfr m111ı11:1; 

- HeJ• efendim ••• ne mQn•ebet ••• 
- O hılde ne cllJ• yam J•Uo...,. be ... • ~~.:ıs~~~ 



&llffe 2 

~Artistler 
lstanbula yeni iki Yunan 

trupu geldi 
DDn a)qam Pireden Kon· 

ya vapurlle ıehrtmtze tki 
y- cnabu celaaifUr. Bu 
sruplardan birlsade 19 dije
rinde 22 artist bulunmaktadır. 
Bu Yunan an' atkirl.nndan 
bir k••ı yarın akf&ID ve 
"1jer arup aelecek hafta 
temılfltt.oe baılıyacaklardır. 

Dıfer taraftan ıehrlmizde 
bulunan ~ bir aydanberl F
ranıız tiyatrosunda temsiller 
vermft bulunan Madam Küve
Jj aelecek hafta AUnaya avdet 
edecektir. Flder ılnemaııııda 
temail yermekte olan Alild 
hey.U knkaRy& ilJet>ek bir 
kaç aıun e>Jnamak arıtusunda 
dırlar. Bunun t~tn temasa ae· 
çllmlıUr. Müspet c.evap ge'irıe 
Madam Alili yarın akcam 
Ankaraya hareket edecektir. 

Vapur rıhtıma yanaı rken ha· 
lit denize duım6ı Te ve.pur 
yal'M8 .. .ı tehir etmifllr. Bu 
ya•IJet karpımda gemi ıuYa· 
rltl. • Bizi ecnebilere kartı 
rezil ettınlz • diye bağırmııtır. ·--Aril Otacan davosı 
hakikatin davasıdır 
(S..ı IGNiı l inci iti/elle) 

allka ile ölren~k lstedtjine 
arbk inandılar. Fakat bunda 
da a&1111nki.raae hareket etml• 

,orl&r. ÇiiDldi, mubake•• eat·a-
habnı ranbt ve tahrif ederek 
yazdılar Ye ~ıyorlar. 

Meıeli avukat Vasfı Raı t 
Beye lzmit mabkemeıt reiıinin 
sadet harici ıöz ~ylememellnl 
lhtannı makamı riyaset tek-
z p elti de41iler. Ôyle kuyruk
lu bir 1alan kJ emsaline az 
teıaclti edilir!. 

luait mulaalremeal baza 
ıuetelerla yazdafı gibi bin 
klfiala llu&arile delil b iki on 
btn, ytrmt bm ktıtnln buzurtle 
deYam ediyor. Millet bu mu· 
hakemeyl can kulafJle dinli
yor. Bu hlnlerce halkın ıahldl 
idil oldufu muhakemeyi tah· 
ril etmek bilemeyiz muvafıkı 
Ylcdan we adalet midir?. 

B«a•eDaleyh bu efendiler 
t•llt etmealnlıer Ga&etemi:a 
memlekette hakkın ve ada'e
tv.a tuurlu Y.e namualu Cüm· 
huriyetl muhalefetin yeaane 
kurbanıdır. 

8a kurbanlar lzmıt bapiı· 
haDe.lnde yattıklan kadar 
1atarlar. lc'1p edene hlklm 
adalet onlara ceza verir. 

Fakat bia yine •yaıaıın 
adalet ye c4mlaurlyet. Feryadilt 
yaalfemfu devam edeceifz. 
Bu ocak Gamla. Mustafa 
Kemal ...tinin ocaiıclır. 

e- elnclürebilecelderlni 
zaDD.-.ı.r aldanıyorlar. On· 
lara flılDlldlk aoa hltabımıs Ye 
lfaretlmlıl Snle~maa Nu'f 
merhuama tarihlere pn ol
muı ıu laertlcltrı 

Bir r.dl o11a bin dlferl ruyi1 
aAmayı feJS 

Ahya11 llyemuttur abrar 
zllmreaL 

Heyeti tahririye 

Yann 
Nemlelıetin yega"lle 

r6nlhn o• lailuıtet mü· 
Jari.i mnlaam dolctor 
Şe111ıi Beyin .oef atı mii· 
n~ı. 6iitü11 len ale
mi.ısı " tıp miintesip· w ....,,., ..... ı.lıeti 
aillkatlar ed.ca 6ir ma
lıalqi yannlıi niahcımıa
J• ._,.,.a.z. 

Muharriri ı 
Avuket Etem Ruhi 

Yi~iyettı: 
Evlerde mevlut okunur 

Evlerde mevl6t okutulma· 
yacafı hakkında bazı ha~ 

ler tntfpt' etmlttir. Bu mese
leyi Vlllyet .e mnddetumuml· 
lik makamlarından tahkik et· 
ttk. Neticede ne Vlllyet ve 
ne de müddelumuaülliln bu 
meaeleden haberdar olmadık
larım öfrendfk. 

•• n •• 

lkt11adi bahıJer: ------
Yeni müracaatlar 
lıtanbul lktııat müdürlye

Une son pnlerde iki ecnebi 
ıermayedar gurt•pu tarafın· 

elan müracaat vaki o!mufhır. 
Bu auruplardan birJ çorap 

diferi konaene fabr'kaaı aç· 
mak taaavvurundadırlar. 

lktıaat MüdürlyeU bu hu
ıuaa mütedair raporlan tetkik 
etmektedir. 

Hakkı huzur kaç lira 
iki ıün evvel Ticaret oda· 

eıada bir içtima o!muıtur. 

içtimada neler göriltiildüiünü 
yazmııtık. BGUln ıabah gaze
teleri lıalıı.kı huzvrlann 10 lira 
dan 7,5 liraya tndtrtldiffnt 
yazdılar. Gerçe bu mesele Jç
timıda müaakqayı mucip ol· 
muıtur. Ancak zahire borsa· 
umn lıaldn huur faslındaki 

tasarruf, hmsat veklletlnin 
emri tzerlne utt uaya hakkı 
hunr verllmetneslncJen ne,et 
etmittlr. Y okıa hakkı huzur 
10 .liradan 7.1 Jir&ya meli· 
rilmiıtir. Bu nıeıele bu kadar 
vadlı tekilde içtimada karar
la1bn!m11lı. Galiba arkaclaı~ar 
Borsadan ıasetelerine Melioce
Y• kadu meseleyi unutmuı· 
lar. Ve yahut kararı iyi an· 
lamamıı!ar. Bu kadar auhul 
olurmu .Ja!. 

Hatta hiz meıeleyl dün de 
ticaret odası umumi katıbin· 
den tahkik ettik. Hayır bakin 
huzurlar aene OD liradır. ffa. 
berler 7auhttır. dedi. 

Şaraplanmıza rağbet 
Ywaaa tarap amilleri iz. 

mir Ticaret Ocla11na müracaat 
ederek baza teklifatta buluD· 
muılardır. 

Bunlar lsmtrcle müteadd·t 
ıarap lmallthaneleri teılslat 

dilıilnmektedlr. Eaaaen umumi 
harpten eyvel lzmırden Yuna· 
nlstana mühtm mıktarda ıarıp 
Jbraç eclildL Fakat flmdikı 
Taziyet eaklılne nazaran çok 
deiltmlftlr• H&'ea lanlrde ta· 
rap lmalAta aıa&rl laaddiDe 
Jnmlfllr. 

Gaz ucuzlıyor 
Şehrtmlzdekl ıaz kumpaa· 

7alan arauncla .rekabetler hat· 
lamlfbr. Gaz plpaaıma hlktan 
olan •Neft Sanddl&t. ve"StaD· 
dart,. bmpuyalan rakabetln 
inine seçmek için uirat
maktaclılar. 

Aldlimu• mal6mata göre 
ga• Ratlan hu sene geçen 
aen,.ye nllbetle çnk ucuzlaya
caktır. 

Güzel bir karar 
"Din maden k&mtlrlerl •• 

mllJODU Ticaret odaıında top
lanmıfbr. KomlıJODda ecnehl 
npurlann limanımızdan 11:1-
mtlr almalan meeeleal clrGfGl· 
mlftGr. Neticede komt17on il-

Himayei etfal 

fakir çdlara elbise, 
kuçilerı süt veriyor 
Hlmayel -etfal ıon gftnlerde 

f liyetlnl artbrmıftır. Silt 
damlasında her giln .çocuklara 
ıM 'ftl'ildilt g.bı haftada 
üç gün de muayene yapıl

maktadır .. Ka!eııderdeki yur
da alınan çocuklar muhtelif 
mekteplere yerleıtirilmiıtfr 
Bayram münaıebeUle serek 
ıüt çocuklarına ve gerek difer 
r aktr ,ocuklara elb.iteler teyzl 
adllecektir. 

Be'eiiyede: 
Yeni bir talimatname 

Dahiliye Vekaleti Belediye 
için yeni bl r müzayede ve 
münakasa talımabaameıl ya
parak Belediye7e aönderml.f· 
tir. 

Temizlik amelesi 
Tanzim edilen yeni neza

fet amele&I kadrosu Bel~dfye 
ri7aaeUne verllmiıtlr.. Gelecek 
aydan ttlbaren tatb!k edılec~k 
olan bu kadroda amelenin 
.miktarı arttuılmııbr. 

Esnafın muayenesi 
Tanzimi ikmal edilen es

nafın lıuayenelerf hakkındaki 
talimatname tetkik olunmak 
üzere Daimi encilmenfne ft• 

ı llmlftlr. Encllmen tetkikatını 
bitirdikten ıonra talimatname
yi MecllM •Tkedecekttr. 

Lüks otomobil alınmı-
yacak 

Tek takat kabul edildlll 
halde bltl plyauya lilkı oto
mobiller çıkanlmaktadır. 

Buna mani olmak için 
lakı otomobillerin ubip •• 
tof6rlerfne Yeı~a TM'ilmemell 
seJrilaefer mGcllrlQClne eaır
olunmuıtur. 

Heyeti fenniye bütçesi 
Belediye heyeti fennlyeıl· 

ala 931 1.tU~atnl hazırlr.mala 
haı'adıfın1 yazmlflık. Heyeti 
fennfye 9S1 ıeneat lnıaatı fçln 
15 milyon 'ıralık masraf g6ı· 
termtıUr. 

·•• a it• 

Gayrı ru~dil1e:a tevziatı başlandı 
Yarından Ubaren muaak· 

kafat nahlbf ıaJn mubadiUere 
yibd• lkl mabetindeld teftiata 
baılanaeaktır. 

AarJI Yahlplerfne prim teY• 
zil muameleel bir tGrli ikmal 
ecUlemedfft içla bu lmmı ıay
ri mübadillere de ayni zaman· 
da tevzfata deYam edilecektir. 

manurıı&dan k&naOr alan ec· 
nebi Yapurların beyaana~ 

vermek" maDfmto tevdi et
mek gibi meraıımden affecld· 
melerlne karar verllmlftlr. 

Karar, Ticaret odaaı rl· 
yasetfne hl1dtrilecektfr. 

Ticaret Odası kongresi 
Ticaret Odası ıeneltk kon· 

grell ar aonlannda aktedile
cekUr. Koogre naznamesl bu 
hafta içinde ikmal olaaaealr 
br. Konsre için raporlar 
hazirlanmaktadır. SanaJI Ye 
deniz ticaretimiz için htrer 
ihracat tlcarettmfz için dd 
rapor hazırlanmaktadır. 

Son iki raponı Hakkı 
Nesthl Bey tarafın4aa lluır
lanmaktacbr. 

1 
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Maarifte 
Gençler tahsile gidiyor 

Avrupaya tabatle gidecek 
o1an talebelerden bir kumı 
dün hareket edecekleri halde 
Maarif emaneti toplu gitme· 
lerlnl daha muvafık gördlifftn· 
den yarın aktam 10 ktfillk 
bir kafile halilacle .Almaay•J& 
hareket edeceklerdir. 

Tarih tahıtline giden senç· 
ler Viyana'ya, mühendiılik için 
rtdecek olanlar MAnibe, lafa· 
atı balırlye m&hendi.t o0lac:ak 
pnçlercle.. Londraya gidecek. 
lerdir. 

Darüllunun divanı 
Darülfuıaun dtYanı dün Mu-

1.nımer Raıit beyin riyasetinde 
toplanarak bazı mukarrerat 
ittiha& etmiıUr. 

.. O' •• 

Müteferr~ 
Boru patlamıfmış 

Birkaç cündenberf Terkos 
sularının akmad ğını )'&:&arak 
tirketin nazarı dakkatuaı ceJp 
etmiı• 'k. Düıı .bu ha.uı hrık
ktnda belediyeden ıu malümat 
aldık. Filhakika 9'11ann ak
madıfı bizcede nıa.lüm idi. 
Tahkfkatıauz netfcelinde Edir· 
nekapudald borulana boıtul· 
dufunu anladık. Şimdi bu bo
rular tamir edilmektedir. 

Sabcılar Cemiyeti 
Satıcılar Cemiyeti yeniden 

faaliyete geçmmlftir. Satıcılar 
Cemiyete aza kaydetmefe ba,.. 
lı..m•tbr. Saat ıatan bOyOk tt· 
carelhaneler bu cemiyetle all· 
kadar olmamaktadı·r. 

Adliye tayinleri 
Bandırma ağır c~za mah· 

kemeli aza hı lllizlmi Ali Bey 
Ankara ıulh hiklmllğfne, hu· 
kuk mezunlarından Aglh Bey 
Vize müddeiumumilillne ta
yin olunmuılardır. 

Borsa haberleri 
Dün Borıada lnailiz 103,0S, 

Dolar 212,5, 20, Franua frangı 
167,25 luıruıtur. 

Borta haricinde altıa 922. 
mecldt1e 52,6 kuruıa ıatılmq-
tar. 

H. Nezihi B. 
Ttcaret oda.ı Şube mtld6rl 

H ... l.kı Nezihi bey Zır.aat kon
ıraaıııe fıtJrak etmek üzere 
Ankaraya gtd!yor, Hakkı Ne-
z'hi Beyin vaztyetl ıöyled"li 
gibi Ticaret Odaıı müıahltliil 
delildir. Ancak bir murahhas 
olarak kon.rey• ifUrak ede
cektir. 

••••• 
Firari Abdülkadir 
Kemali Antalryatla 
[Baı tarafı 1 inci •ahifecle] 
kadir merkeal umumi •••Ha· 
cı Ali Ye farka efradından ZJja 
ve Hasaa tehrfıaia mahalb 
hillduneUne muracaatla mili· 
teci 11faUle oturmalan için 
muaaade lılemiıtlr. Hcıklbnet 
henüz mezkCU ıahıılar 
hakkmda mGıbet, menfi hiç 
bir tedbir alm11 defdcbr. Ma· 
amafl balll arumda mnkar 
ıahıtlara kartı kin Y• nefret 
16n geçtikçe artmaktadır. 

Buna D&llAl'AD ~ik6met 
bwalara otuımalon için mu· 
müaaade eteeblle halk bun· 
lardan eYVel c•'en hain ve 
firarilere karıı a'' dıp YazlyeU 
almakta pdkmtyecefe ben• 
alJOf'. Nettceyt gelecek mek
tubumda h&ldtrirlll. 

=-- El & 

~Halıların tea-,ı Kit! 3!7Aı.t l•JtJI 
lıınıne baf lanaeıık mı.

1 
D t I 

lı l . . _ ....... !!~ ..... ı es urrr (S., tara ı mcı AUR.-e .. .1 

herkeı için yar veya yaktur. Bedttyat hudutlannın nere-
Meıele . bununla .,.tmtyoı-: dea batiaJ.ıp aaerede bittfltnl 
Kanunun ıarahatlne rafmen talrdtr edemtyenler kadın &Ü· 
V ekaleU C.lde L&.. IMa MIHl zelliif ve iasaa saraf~en 
kitlpllil Yadfeılnl mecunn en mahrem hucludara kadar 
ifa etmem:zı teklif etmlıtlr. girdiler. 
Kanun zabıt kltlplill yapılır Çehn •e •Geut tenaaübil 
diyor. Bu it bw devlet vazı· bir ırkın, bir millet.hı tekamdl 
fesi oldujuna ıöre maq ver· ve iltlfa11na delalet eder. Fa-
mek mecburiyeti vanlır. Hal- icat baldır güzell fi ve bacak 
buld vekalet bize fahri lt tenasübü neye allmettlr b·t-
teklff etmektedir. Diier taraf- miyorum. Gerçi d6zgfin yollar, 
tan Darü:füaunun ıeraltl tah- aıf alt toaeler veyahut parke 
ılU tasavvur ediline bu altı salonlarda itina ile dolaımıı 
aylık meccani ıtajm lmklnı ayaklann, yamn yumru kal· 
olmadıfl .. '31t olur. cbrımlar üzeıiocl. -.eken in an 

Darülfünun mezuna btr i>acaldarıadan clah. mi· 
genç ha va ve ıu ile ya~ayen tena8p •• daha Hl'if elmuı 
insan demek değildir. Veka- pek tabiidir. 
let celdenln lbdu ettlll bu Fakat bütün terakki ve 
müıkülat yüzüDeea bfz a\?u· tekamül ıubelertnl bıralcıp ta 
kat olamıyoruz. ÇGDldi ltaj iti bacak ve baldır zarafetine 
yapmıı değiliz. Staj yapamı- ve müsabakasına tahılı etmek 
yoruz. Çün\ü 6 ay meccanen ayıp olmaıa bıle her halde 
çahımata ne takabmtz ne de aülünç bir harekettir. 
maddi imkimmız vardır. Jf 

Hakimler kanununun ikin· Med•nlyattn .ıca.lt c:azlbe•i 
el maddeaine • bir mahkeme bizi aekatılar ce&betle ele yeY• 
yanında zabıt kltibl ya.zlfeılnl mi ve ıirall bir .gazetenin 
en •ıalı alb ay yapmak ıu· böyle baf~f Y• bi11lyatı a c:Jk. 
retile tatbikat •örmüt olmak lafla resimlere yer verm_,ıı 
earttır. • aeklınde muharrer c'ddi bir hareket defidir. 
7 inci fıkraıının ,emdlye ka A vrupadan miHI ve emsal 
kadar hata o1arak tatbik edf· gösterecekler, her feyden evvel 
memlı olmasuıdan tsUfade kendi halimize bakmahdırl r. 
ederek bir kanun adamı sıfa- Biz bujün 'bacakJanmızm 
tile aynJ batanın devamını zuafet.nden z·yade,mldettı ~in 
talep ederfz. •• Fakat bu fıkrai \'aztyd1ne on gıdaaız ıktan 
kanunlyenln memleket genç· rengi kaçmıı çehreme bak· 
lifi ve hukukçuluiu lehine der· mahyız. 
hal ve ıüratle tadilini talep Her ıeyden sarfıns:zat, 
etmek hakkımızdır. bir vatanda ce1aa'et yüzQn-

Avukatlar kanunundadi den kan!ı ve menfur hld'se 
mecburi ıtaJ maddesine ıelln· çıkarken sahif e!ertral nes •· 
ce : Bu madde tetkillb eıaıl· itinin seciye Ye maneYlyatt· 
ye kanununun "ıahsl maıunl· nı takviyeye ıarfa aıecbur 
pt, 'rioH.a, tefekkür, kalem, olanlar ftyahat mree:e ıayO 
neşir, ıerakat, akıt, 1ayüamel terakki yoalarını göıt.rmele 
lemellak ve teıarruf. lçUma, mtmur otanl&r t pla H ıt-
ccmiyet, ı'rket kakla hllriyyeU vutta bulunarorlauı a gibi 
türkler!n tab.t hukuklanndan· ltehiml lıiekri tahr.k eden 
dır • diye mulıarrer 70 Jncl reailDlerle ujraımalarım, efw 
maddeıile tezat teıktl eder.· medeniJ•t ve bec:lU1at nam1-
l l ve ede'lm ki klç bir kanun oa yapıyorlarsa lau, r-ek mü~ 
iımmO!kanun olan tefldlltı rit bir uka'alıkbr. 
eıasiyeye molıaltf olmamak * 

•• iktiza eder. Ayıplanmaz. Ayagının ça• 
Buna rafmen anketlar rıgtle Artıtokrat 1alon1anaa 

kanundaki bu t&Wtdıa mem- alrmeıain cezasıdır bu ! 
le kette aeaç hukukçalara ih- Cevat fUf at 
tlyaca noktauııadaa aaruretm 

11 11 
kabul edilmlttf. ihtiyaç olduk- tarak bu enummun leafl hu-
ça bu memnulyetln devamını auaunda icap eden kanuni mua-
k&bul bir derece makul oltuD. ..lelere ltaflamauıaı Adli,. 

Fakat buaün bu ihtiyaç 'Mll.lll •ıfatde aizdea " lna 
ka1mam1ttır. Çönkil fhUyaç memleket meMlesile rakıııdala 
oldufu zamanlar kanunlar lh· •likaclar olmaaını Y&& feleıt 
mal edilerek biz Yaaifeye icabından olmak itibarile mll:et 
tayin edflyorduk. Halbuki bu- Yekillerlndea beklıyoruz. Dün· 
giln tayinimiz duçar mOıkG· yanın hiç bir yerinde yilıkek 
llt olmak ıurt:tile bu lhUya· tahall 8örmüı 1ıençllk bu 
c n kalktıfı itham eddiyor. dar hmal edt memlıtlr. 
O halde avukatbk kanunu· Hukuk mezunları nam .. 
nun bu mrddestnlnde llivi bir ftabir 9ok gençlar im:s-
zaruret hukukt1e olur. (*] lal' mahfuzdur. 

Vekil Be7efeacU.. V&a17et [*J f.lft etmek ktl,.ruz ki 
acıdır. Bir Dar6lfilnundan dbyauıa ek1er memleketle-
mezun aenç 6 &J meccanen riade mektebi hukuk mezunu 
~hıam•• " buau ondan 1• f 
temek onun ubrabile alf.ka· ancak avukat olur ve ıına ı 

bilkklma gJrebi~mek iç n anc • 
dar olmamak, Caalnba Cim· muayyen müddet avukatl k 
burl7eU emamet ettiil •enç etmlı olmak llz.amdır. Bu e&a.• 
kltleJ'I bilmemek demektir ld .._ _ •~ 

d 1e un eıbabı mucıueal olaraK 
her dd tekilde de l.tr " t acemj bir hlklm!n ~aran un 
aclamı ı-a..- bu &btlmamla her-

, _ umumi ve halbuki act"mt a\tU• 
halele bir u aönGI sıkıca ol· katın mazarrabnın husu i ve 
mak IAampllr. bir kaç tahtt mahdat 

Şu halde : 1 - Ya hl.& o1dufu ~yan • D ğer 
.ldal atbi derhal tayin edin. taraftan haJıtıi)i nlarının 

Z - Ve1a mektep men- avuk"t olalıilaPeli iakkını ka· 
nanun awkat olabllmesla• im- unmalarJJe ekette ıenç 
kan bahaıedin. hukukçulardan latifa' e edf'ml-

3 - Ve 7a taleltehk ... yeccJI ıeklhıdekl e11d ıe dı 
nasında Tefa eonra .-ek Ad- gayri Tanttır. Ç6nktl hl.kfm fk 
lirede •• ıentk awbtlar P· meslefire ıtrecek1e avuk~t 
mDda Japmll olduiuma ıtaJı olacaklar kaclal' çok oldufu 
avukat olabllPMk için k&fi ati s'bi i~i bir aYVkat ta 171 bir 
bap nan. la&ldm ka.tlu bu ....ı.ke•• 

Derhal •ulraw blktw o- .......... 



a...a, 7 ( A.) - ftl; Muıollni, M. Veafftllota kabul 
•lD'ılif M keotlitll9 yanlD .. t ...... ,,, ...,, wr.tte ı••ls 
'Oiif'k, M. ~ il. V.emael• ... aı,. .... ıa-. ıt•• .... 

Ma.Wcmaf d miti 
. Lont·ra,·7 (A.A.) - M: MM D~ .a,ledflıWr •t.._;.. 
ce1N114 Gaile le.amir .. denleri ihtllltf .. ._ bir -.-. 
buhnnk &cn..lara riaret-.Milm• la. ... ,.M1ti .. .,.. 
•e lntlaf!! ~ •• .,... tarafm.datt kaim eclilee IWmiitı>...W• .. 
lıaıww-. kw.._ eSMt,. mu9ıllik a!dufunu ~etlllfftll'• 
K&lllilr ıa..,-11ztn u'.ıdıwu, alt •lan ..._nl ._,..,._......a; 
L·m k11mı ID.flll- '* ı_,+ mec•ıı wtlrd.-. ....... old• 
nu ilipliyen M. M• Donald, madea .-W.. u.w,a.IDID
La• ._ mee-'W, •ielld& ..-ı'm..,_. •imi e..._••1••· 

ka._, taa mc'daa llldll8 elımff ......._" im wmtl,.ıtle-
rlnde ..._ etdldeıl t k...._ ı ... b• .-& 1111 •ı .ı.-. 
lanaı lradeylem·ı·ir. 

M. Mac Donr.ld, hük6neMD -'" ve ıGkb arzuauncla 
hluıulufı•nu, kCSlınür oe&kl.. saJ:dtıle.rl milb eanaJI •ecli-o 
ılnln teı• k • 6 liı tamJae• ohi1ilan .. c_.'bl aite ltlm6r 
IDadenierl hatdnndakt ikttflfın dnamınc:!an korkmak için 
~ortada ciddi b:r ıel- PP, ka!mıyacafqıı. ıöylemfıtir. 

Ja Y:Fensm fc~ 
fama 

A • ._..., a {4.A.) -
Kl ....... ,,,. --w..u.ezı 
afYIMt- Heoek o.ı.. .ı.ı_.. 
Pceaat. 'T........._.'-Tiit
kiyed. lkamMi eı•a11nda icra 
Mtlecek mera.dm prqp.mı. 
•ı•iulıchr: 
~· imparatoru- Haset· 

lertnin biraderi Prens taka· 
IDutsu ve refikası 11 Kıiau. 
nusaDl4le saat 17 de 4ienfs ta• 
rikı?e l.taobula Vasıl olacak· 
2ardır. 1 l Kla\Inuıani, lstaa
bul valili BeJfendi Ue m·ıa
ffrlerin refakat?erine tayin 
~dilen mıbmand ar Be7ler 
lltimpot ile vapuru kaTtıla ya· 

1 
caktar ve vapura çıkıp beyanı 
hotamedt edeceklerdu. 

Prens ve Prens ı lstbııpo 
ta rakıben lcphanede ıeyri· 
aef aln rıhtımına çıkacak!ar ve 
ıeaerapalaı oteline azimet ~ae
c:elderdir. Prenı saat t8 30.da 

de • ••' Ye Jlir.llNif .... ...., 
)'f.IMN•&e..ıııl'M ~ .. 
3).:!0 da Refı"cOmhur hazret• 
feri preaalD ~reflne bir ili,.. 
ftt keıtde buyuracaklardır. 

13 Kinunıııanf, ıaat 13 
30 da B'aıyekll lsDSe1 Fata 
ttrafmdan öfht yemdf, 
..... Japon ıefuettDln dtneı 

14 lftnunmaııt: Ptenı öğle 
~melmt hu~at 19tttte dat· 
reıfncle yfytıee1dtrı 17 de Ttırk 
Ocatu•• ~y YePıl~~ ak• 
"m lı\aa'*la m(iteqec;bea ...... ~' ~ ..• 
llllaıyon~.a iıtıkbal eden zeatı 
taref...ı.. ı..,. etWıeeMtr._ 

11 ~i..,,wam a Ha,,dar~ 
ı•Y• m•vaıaI&tla bil' 1-hdye 
mllf rezeli resmi ıeiimı ifa. etler 
cektlr. Emne l.Düaw ede.u htlm· 
pota rakibea ıerriıefain rıhb· 
mana ,ıkacak ve oradan Perap• 
lat otelıne ı d~cekUr, 

15 ve 16 Kbanuanlde-. 
birde c.ew•l•n,mfiz.lera _......_ 
rlıl llJY&DI tema" yerled ..,,._. 
ret ..ıııw ıliU.. 

17 K(nunusann saat 9 aa 
..,...,.. nlrl ı ı•dlW ...... 
JlıOl!a HeJbell adaywıa hueket 
oJuaarak deniz Used ziyaret 
~it- ~aflkttte Befazlçin 
dGitD bir c:eyelart.._. ıoaı a 
tekrar serrttefltll Tllt6iauıa $1-
lu!a•k ........... .-
edi141Jek 

f911Lıumnanıt-Ptens 1-1 
111t•lwlrhfnl zl7a• 

!" kon~ 
liilala bakla 
Ankara: 8 - (A. .A.) -

spo.a ................. 
mauıı abetmtıtfr. 5ongre mu
ame 1lb lllDW'DiJ.eılıadu ve 
(Jiapi.741 ••'tılMiadan .dW.,ı 
futWıfe.....,_..._tel, ,,. 
ılal •~ re,. Jıarp 14'1 1'4!7~• 
kabul .etmlf. ve O:implpt ıq.a~ 
h•tt ......... M8'HV ...... 

raz-edtlee- parafat-in tfttrdadnıt
merkezi umumiye havale eyfe-
IQftUr • .İdari ve fenol salahiyet" 
lerlu. mücl4r.ü .wıwmJ.yeye vedl· 
meli h.ldanda nia .... mzı'a 
yepıfl• tadlllt tantp ,,, liatlul 
olunmuıtur. 

K.cmare ollm,piyat seyabaU 
eınauali.ld lıueMtlenleıı do.. 
l•yı Ulvi, Bedri lımet, LlUf, 
aırhan, AIAettllt, Salrilt; Kte-
mal, RuW,. V_. Sülaya•at
yeli H6 na. Nevzat, Kadir. 
Bekir, Refik ve Sadi Be,.Zerln 
badema mtHt takımlara alm
mama91m karar altıoa almıı· 
t... Merkezi u111•mt heyeti 
"•tiliabatl yapılarak riya1ete 
Ah Rba, defnet rehffle Ar.z, 
llsahkfaTa Mtıttak, Mahmut 
Saffe't, HthnO, Nat~. yedek 
asaldd .. a Feridun, Rıdnn, 
Zıya, 1 ı:an, Ati w-- Ktmtt, 
hesap udtfettftltldertne de Nin
ret ve Mhıta.,; Beyler seçll-
••ı' erdir. Kongre mesafltlae 
nihayet vernüıtır. 

• Ankaraı 8 - (A. A.) -
Sper koqreaıaıde 7apd n lnll· 
habab Futbol Feder.aqoa• 
Reiıltfine Hamdi Em.in, aza.e 
hklara Fe bt ve Saim Beyler, 
Atletizm F ederaıyonu Reisli· 
ifne lhıı.bNı, aphklora Abm.o,l 
e Tevfik Beyler, Güreı Fede

ra.,onu- Re lllfbe Afnnet, 
an•ldi .. Taf'Jal ve-& .... 
Dentscıldı F•üraıyoıw "'tl!t 
ğtne Mehmet A1~ azahlilara 
Rıa ve ~Mil, bk'ı111 F•wal't 
yoau ReJılii. .,, Suıat •'-alık{. 
ra R dvan ve Kbı&J&.-. Biyler 
ıefllm·,ı.rdı... 

.......... ~.~--... ~~tlll!l!llelfte~-· 

ıı ........ 
m.ıledlr· 

Mtlldel amamf Men•lllıll• ·~ 
ltmlr,8 (Yann) - Mucltlef. 

...... Htclayet B. Wİ*aire ee 
f' Menemene at 

•• 1 . 11 ... .,...,. 
tkmtY. it •-> - .. ... 

....,n He vacıka.Jjl baımu .. . 
lb'zs•..., •••• • 
.... ....... etllill!llf:!·f " 

k~ ae• .... e• allıf, 
~ ........... .-,..., ........... 
nıldolfaamuıtaJ. 

.Aaarı atıt• an bir testi yakalUdı 

lzmll' 8 (Y ann} - Bir k&~ 
bun 1&tmakta otauJti UOıt 

seaellt' meaht tiJmettar bır 
tettl arM• .. ••4 u•l'ıcMW.· etli.-., 
rekmbefet...,..... 

• 
Anlaıiaw 9<AA1 - Mene- 1 ıwliıllnettn fmhaıı huı~

'llMD hldlıeıl mılnaıebettle j ocakh kardeılerlmfzin emrl-
Rı,.ıtcn.....,_ H .-. • • ak fM4••""•

.... , ,.,,,. . Qmi ~ 

Kemal Haz.retlerin• 

ICll•-•••alla-31 fnci-tıhll 
T&rk ocaimda ln'ikat eden 
T6rk Baytarlar cemlyettkonr 
nai9ie1'-- fetrld .. t .... 
ı. .. walHm•• tem.._ • 
i?Dll...., mall,...,de. olu 
Mene..,. fad._, nelıretle 

karplar, lfmtrJe, kani1J. clar 
h•r'74N'*'°'..., talNI. ..ı~ 
fi eri Mtle mer'ık aia&.L1t· 
led ımaın• bb\ik -ve b.iNdk 
GudıeırJae .... Juima.t eder. 

DllllftMlal cu ... 
R4icanııhı Gtsi .,_,.,_ A· 

nuıl Harederineı 

Şehit arkadapmız Kublllı: 

-.eılıkdt .. ara• Clmh11..liret 
ujrunda tqıdıiı yü.., ruhun 
terclimantdD'. Her batntl'le 
lcıarp taln1lm lmealdamak 
ıaubdd .... ~tr .... 
diff!Jf 'Defretle karpla~; inin
'lp ye onu yarabcılanna 
hürmet Te tntmlerlmizt ar
•,lertz &endlm. 

NiAd• Mua.lim aDaal 
namına Hüseyin 

Rei•ici11ıirır Gı.zi.Mmlala 
Kcınal Haz.retlerin• 

B.ureb bllıti• kua lmka 
'Dlrk ~ ödade topAııa• 
rak me11fur Memmen lrtiCMDJ. 
tel'in inin' lp ve onwı bü1ük 
banill Gazilni:&e ıadabt Vf 

muhabbetini yemüıle teyit 'H 

uf-..lakılip ~dl llUllatcıeıal 
biİiyımız n n:ı.u.-.• lu!a ett 

Blı ve.öle dekMUN&. bollu.
Wıfliba mecl.Wl111e&W k~ 
... n ordumvr.a.. va UlefkOred 
rauaJll~luf•• te..aıNe•a 
uzeJWfz• 

.. ,,.ı, ... .,, ..... 
~ TUQ.ooı~ raW 

Doktor MuM.a 
........... <; .......... 

....... llası ..... Ü•• 
Bnaln Kn,eliirde binlerce 

.. .......... =-kt .... , .. 
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I Ecnebi memleketlerde ' 

.~merika ela işsizlik 
V. ıUng•on 7 (A.A.) - M. 

Hocv~i' lı:.raf.nc'an i.siz'iğe 

kar;ı ır.ücaı!e'.e komitesi re· 
~ ıs'-f;ine tayin ec"rm·o olan M. 

W ceC:s, l'.mcr:kada ıin:d . ki 
ha'c.'e işı'z L u'unanların 4 
i'.e 5 milyon ara•ında bulun• 
d . ,unu ve vaziyetin ı : kba

hnrdan (.ve! iy.lcşcc ğini 5ÖY· 

kml~'.tr. 
Doğru ma1umat alan gay

ri recmi mahafilin tahminle· 
r:ne göre işsiz. erin adedi 6 ila 
7 mi;yon ı.rasında tehalüf 
et ekted:r. 

i:a'yan tayyareleri 
Eo:ama, 8 ( A .A) - llltl· 

:ran deniz tayyarelerinin ha
re keti esnasında bun· arden 
Liri denize lnmeğe mecbur 
o'muştur. Teknede bulunan 
bir çavuı ö'müştür. D 'ğer bir 
t~yy,,re 10 dak:kal:k bir UÇUf• 

tan ıonra d . nize inmek mec
buriyPtinde kalr:ıııtır. lnlt ha 
reketinirr ı ' ddetinden dolayı 

tayyarede yangın çıkmıştır. 
Bir Yüzbaıı, bir Mclazim ve 
b'r Çavuı ile Te'.siz memuru 
telef olm< ı'ardır. Eu kazalar, 
tayyarelerin hareketi esnasında 

1 ağır surette yüklü bulunmala· 
rından ileri gelmişt;r. 

Kral taslağı 
Rangon 8 (A.A.) - Afi 

Kral taslağı rivayete töre fa!cı 
ve maruf bir ıarlatanmıı. Sa
yasan ismini taı ,yan bu adam 
esasc n ruhıatsız piyango ter· 
tip ettiğinden dolayı zannal· 
tında bulunmakta ve aynca 
bir katıl maddesinden de itti· 
ham edilmekte idi. Te,ktf 
edenlere 50,000 rupi müklfat 
verm'ıtır. 

Ölen Profesör 
Kembrrç• Maıajosot" 8 (A.A) 

Harvad Darülfünunu tarih: 
kadim müderrisi Profetör Ed
ward Chann·g, dün akıam 

vefat etmtıı:r. 
Mu maile} h, l\l'üttehldei Ame· 

rlka hakkında yazd ğı tarihi, 
pek az evvd bitirmit fdl. 

Ta~ebe grevi 
Madrid, 7 (A.A.) -Darül-

4nunda derslere tEkrar baş· 
'amııtır. Yaln z, Hukuk Fakül
ıul talebesi grev yapmaı"ta 

.ııarar vermlılerdir. 

Grev meselesi 
Burn'.ey, 7 (A.A) Pa-

ınuk ipliği fe.prikaları ıah·p· 

lerl 10 Kinunuıaniye kadar 
grev hareketine . n ihayet ve· 
rilmediğl takdirde imal a t he.
nelerini kapatmai!a bu aktam 
karar vermiılerdir. 

• HAUDE NUJRCr. 
, 

mecnun bir arzu ile, lıtedlm 

fatedim ... 
Kolum ona ozaklan glllte

rlyordu. Hafifçe eği!dl: 
- Gidiyorum, Be'.k11 ha· 

nım efendi! Dedi. Beni af ediniz. 
Sizi bir daha tasdi edecek de
llegilim. Yalnız lıml bilmenizi 
fatemlıtım! Ômrü Muvaffak! 

D&rdO. Kolları yanında, 

.. ,ı llnllne dofru dllıllk, 
nzaklatb ... 

O, yalnız llmlnl bilmek· 
llflml lıtemtıtt. Fakat onun 
lamlle beraber kocaman, 
parlak gllzlerlbt ele tanıdım 
w an ediyorum ki hiç u· 
autmıyacatıml Bir -ele Hıdnl; 

o ık Jaılartle 1»olulm•ı ... 

.. _. - ·--· ... --·· 
YARIN 

Remzi Pasa zade beraat etti • 
Muharrir<< V a-1\tu~> yu öldürmek 
isterken bas kasını . vuran adam • 

Vak'a amnd1 c:nnetıe ma:o :muş 
Bundan bir müddet evvel 1 

Kadıküylü Remzi Pata zade 
Şevb•t B. Akşam gazetesi 

mü ika ettiği ande cinnet ile 
malul olduğu tesbit edilmiş\i. 

Dün Şevket B. hakkında 

mı: harrir;trinden Va!a Nurettin son karar verilmiı ve vak'a 
Beye attığı bir kurşunla, tesa· anında cinnet ile malul bulun· 
düfen ayrıı gazetenin idare duğu tebeyyün eden bu gen· 
memuru Şevket Beyi yarala· cin beraatine hükmedilmiştir. 

mı,, neticede de bir bacağının Halihazırda da serbest 
kes:lmesine sebebiyet vermişt i. kalmasında Fenni ve Tıbbi 

Bir n:üddetdenberl Tıbbı bir mahzur olmadığı için tah-
Adlide müıahed~ altınc!a hu· liye ed.lmes;nde ayrıca karar· 
lunC:u. ulan Şevket B. in cür· gir ol.r.cştur. 

* * 
Şekure hanıma atılan kurşunlar 

izzet Beyi 15 seneye mahkum etti 
Geçenlerde Pangaltıda 

Belvü gaz'noıunda bir cine.yet 
olmuş ve ~eyrisefai n kamaro· 
tu izzet B .metresi Şekure H. ı 
tabanca ile öldürmü~, Sa :·a· 
fim isminde lir rumu da 
tesac"üfen yaralamııtı. 

Geçen muhakeme celseıl• ı· 

-il 

de muhakemesi biten ve mü
dafaası da yapılan bu zat hak· 
kındaki karar dün tefoim 
olundu. 

Buna nazaran izzet Bey 
10 sene 7 ay müddetle ağ ır 

hapse ve icabeclen tazminut 
ltaaına hüku.olunmuıtur. 

* Son Posta davası Metropolit ler 

·ııe'9i.rmrlt!:J! 
Şüpheli bir ö:üm 

Kasımı:aşac'a ~Kiryakonun kahvesi 
üzerinde oturan 28 yatınGa Mehmet ls
nıinde bir genç ~ün oC:asında ölil ola
rak bulunmuştur. 

Eu gencin ölü<Ü ıfiphell gör5idü· 
ğünden ceset morga kaldırıla-ıştır. 

T .. hk:kat tan ik edilmekte~ ir, 

Kavgayı ayırırken 
Be.kırköyc' e Ş:kr ünJn kahvesinee 

oturr.n Mehmet Al i be· le Kemal efcnfd 
kavga ederlerken 70 yatında lbrrhim 
efen~i buı: la r ı _.. ayırmak istenı iş, fakt t 
bu esnada t csa c'. ü[en y .:. re )"U\'&rtanarr k 
yaralanm ı~tır. Poa s n· emur ' arı lbrah"m 
efendi1•i Cerrahpaşa h"-stahaneeir..e ka!
dırmış ; arc!!r. 

Cam kıranlar 
lsmall ve Hali ;simlerinde iki kişi 

Gaiatada Anestasın me} har.esine t s.r
ruz e ctert.k cam kı rCI' J ıı. rı iç in yr ka
lanmış ve haklarında ta hkikata beşıan
m ış ~ır. 

Ölü ço;;ul< 
Teptbtşın :a K: brUan caMe•lndc 

çöp kLtusu içinde ölü bir çocuk bulun· 
mı.ş~ ıır. 

Tahkikat yeplma kto dır. 

-- ···------
İsyan mıntakası 

Rangon, 7 ( A. A. ) - Hü
kümet kuvvetlerinin asileri 
çevirmeğe matuf hareketi ve 
gaytelieri büyük bir netice 
verecek g 'bi görünmektedir. 
Asilerin 1-.<cr ırgahı teslim ol· 
muş ise de isyan teşkr atının 
kuvveti lurı' mış o'maktan 
uzaktır. A'man ton haberlere 
n<czaran hyan hareketi civar 
mıntake.le.rında tevessü etmek· 
te ve daha z;yade genitliye
cek gibi görünmektedir. 

lzmirde çıkan Htzmet ga· Polis birinci ıube Fener Muvakkat hükumeti 
zeresinden a 1d /iı bir yazıdan Patr.kanednf' ait bir tahkikat· Vaıhington, 7 (A.A.) - A· 
dolayı aleyhine efkarı tehyiç la me~guldür. Bu tahkikat do- merika hükumeti Guaten:ala' 
davan açılan Son Posta gaze· 

lay11lle bazı Metropolit ve da M. Andraden'ın r:yasetincle 
test mes'ul müdürü Selim 

Metropolitmuavinleri birinci ~eıekkül etmit olan muva'.,kat 
Rııg · p B. evvela ıehrimi z ağır ıubeye celbedı'lerek m•lu"mat· h k ğ k 
:eca mE.bkemesinde muhakeme· ~ ü uıneti tanıma a arar ver· 

lanna müracaat edilmi•tlr. m'ttlr 
<!dilmeğe baılanmıı,~fakat da· • · · 
vanın lzmirde rü'yeti karar· Tahkikat bir hatıratın ifıaıına ,, 

laımı,'.ı. alt bulunmaktadır. 'ô~ nlüHnAüzMdeRkiApazSar

1
. tHea[ı aMkıAamS 

1
. 

İzmir ağır ceza mahkeme· Net'ce; alakadar makam· 
sine iş g:dipte oradada ce'se !ara bildirilecektir. 
açılınca davanın lıtanbul da - - M A D Y CHR!STIANS 

1 1 k ·• ı ı· Fesat tertı"batı ve törü mes ne arar verı.m f ı . 1 J E AN AN G E LO'yu 
Dün Selim Re ğıp B. tEk· Havana, 7 (A.A.) - Hü- Iükı, musiki zevk ve ,etaret 

re.r ağır ceza mahkemeılr: e kumet kuvvetleri bütün Kuba fi mi olan 
çıktı, mahkeme eıki kararınca ladaoındaki ıeker kamıtı tar- K }" A k 
ısrar etliği için tayir.A merci lalarının yakılmak suretıle ıra IÇa Ş ı 
zımmında evrakın temyize gö .ı· imhasına matuf bir fesat ter· ( Mon coeur lncognito ) 

9 Klnnnueanl 

l_o Memleket~ 
Esrar kahramanı 

Kış gününde deniz banyosu yap .. 

mak istiyen adamın hikayesi 

izmi: C.:en yazılıyor: 

Tahmil ve tahliye memur
larından htanbullu Şüktü öğlu 
Sü'eyman efendi içtiği esrar 
ve rakının teslrile kendinden 
geçmiş b 'r he.'de evıne g'der· 
ken yoldan gelip geçenleıe 
sarkıntılık ediyormuş. Bu müs· 
nasebetsizl ' ği gören pol's me• 
muru kendisini karakola ge· 
,lil'mek iatemişt ! r. 

Sü'eyman efendi bu nre.da 
"Ben canımdan usandım" di· 
yerek po~isl elinden kaçarak 
kendisini denize atmıttır. Po
lisler ve kayıkçılar esrar sar
hoşunu müşkülatla denizden 
çıe.krmıılardır, 

Sül< yman efendi ken• 
dlsini kurtarmak htiyen!eria 
eiinden kaçmak isli)Or o .. L.ra 
hücum ediyordu.: 

Bu meyus adam denizde 
hayatına nihayet vermek is
tiyordu. 

Mücadele biraz faz'a de
vam etmi ş tir. Sü!eyman efendi 
yuttuğu sularm tetirı :e baygın 
düşmüştür. Sonra denizden 
çıkarılarak Memleket hasta• 
hane•lne yo.tırılmıştır. 

Sü'.eyman efendiyi eırar 
lçmeğe ıevkeden ıebep'erle 
intihar kastile denize atimaaı 
hakkında tahkikat yapılmak· 
tadır. 

* * 
Çukur kahve de ... 

Borcu olmıyan bir 
almanın caresini 

1 

Adanadan yazılıyor 

Çukur kahvede dün çirkin 
bir tecavüz vak'ası olarak 
ıabık polis komiseri Mahmut 
beye dayak atılmak istenmiı· 

tir. 
Vak'anın almıı olduğumuz 

tefeilatı ıudur. 

Mahmut bey eski istasyon 
civarındaki bı. hçesinde meıgul 
iken bir araba ile hamamcı 
Nuri efendi birader zadeıi 

Adem efendi gelerek S •izi Ali 
Kazım bey istiyor"diyoT. Mah
mut bey de arabaya atlıyarak 
Çukur kahveye geliyor. Bu· 
rada Kazım bey Mahmut beye 
hitaben: 

Kozası Hacı O "man 
ağaya ı~kiz yüz Lra borcunuz 
varmıı v. riniz, diyor. Mah· 
mut oey de: 

- Ben'.m böyle bir bor· 
cum yoktur. Alacağı varsa 
mahkemeye müracaat etsin, 
cevabını veriyor. 

K zım bey bu ite vanta 

adamdan zorl.ı para 
bulan açık göz ... 

1 

o'.urken araya Hacı Oımaa 

ağa g 'riyor ve Mah~ut bey• 
de bet para alacağı olmıyaa 
Hacı Osman ağa b'r münaza• 
aya be.ı'ıyor ve Mahmut beğe 
hücum ediyor. Bunu gören ve 
orada Q.turmakta olanlardan 

halk fırkasının belediye lnt'ha· 
batı esnaeında propaganda iıle
rinde kullanmış olduğu adam• 

'ardan Kif oğlu Mehmet, hamam 

cı zade Nuri, Adem ve ı'.mıar 
apduHah ile muhaeebei buıu• 
siye tahsildarı Kadir efendiler 
Mahhmut beye bucüm ederek 
sandalye ve ıopalar'.a muhte

lif yerlerinden ye.ralamıılardır. 
Umuma ait bir yerde mlct• 
mian bir ıahsa yapılmıt olaa 
tecavüz çok çirkin ve ayıptır. 
Bu efendilere her hangi bir 
islifayi hak için devletin 
muhtelif mercileri o:duğu Öf· 
retilmelidir. 

Biz Kazım beyin bu mese
lede b:lm yerek vaııta oldu· 
ğuna kaniiz. 

derfmed için müddeiumumi· tibe.tını ortaya çıkarmııtır. tamamen Fransızca aöz'ü ve 

r~:~~~~v~e~r~tl~m~e~sı~n~e~k~a~r~a~r~v~e~rl~lm~iş~-~=~::::::::,::::~.d~i~ih~t~~~a~t~~~d~b~l~d~c~ri~~':a:r~k~tl:ı:m:u~a~z:u:m::op:tr~e=tt:e~r·Şeh~~~~HiJi}~nema~~ .., takdim edilecektir. m 

> Meıhur Rus edibi LEON TOLSTOY'un layemut romanı "(. Bugün gündüz halk günü - sabah matinesi 
J VAN MOSJOUK/N 'ın muazzam ve muhteıem tcmılli saat .10 buçukta herkesin görmesi için 

~ •w ·ıız Umumi clühuliye 20 kuruştur 1 H A Cl M-0-f{ AT-1 Maurice Chevallier'nin 

ı_·~·~L·~·-~·:•ı:•?•."•~·a~•R••ı Bo p~= .. ~r.~::~·.::ba~ r::~:!~~~td• p ~~!l~ı~<~ .. §~~~~· 1 

( Yarı'1) l'I Tefrikaflı : 26 

vallı çocuk ııeıl. 

Nasıl sade ve sakin, hiç 
bir mukaddemeye lüzum gör· 
meden: 

- Ben ılzln ayak'arınız 

altında ölmek istiyorum! De· 
dl •• 

Bu vak'ayl tabii hiç kim· 
aeye söylemedim Mehlika. 
Yani Cemileye ılöyledtm. Baı· 
ka kim var zaten. 

Acele acele eve gelirken 
gazinonun önllnde Fuatla 
karıılaıtım; beni almafa ge
Jtyormut- Hallmdo:kl gayri ta· 
bdllif galiba biı ettlı 

- Ne var? Decli. 
- Yalnız .. kıldım, dedim, 

hemde korktum cleclim. Ne· 

rede kaldın Fualcığım? 
Onun beline sarılmak, ba· 

ıımı koltuğunun altına ıakla· 
mak lıtlyordum. 

İçimden gine mebzul, il• 

cak, ezeli bir sevgi membaı 
taııyordu. 

Fuadı ayni zamanda mer· 
hamete ve perestlıe benzeyen 
acalp bir blıle, pek çok ııe

vlyordum. Onu himaye etmek 
ve onun tarafından himaye 
edilmek! 

Yarabbi ... Ona 11fınmak .. 
"Ayaklarınıztn altında ölmek 
lstlyorumlw Diyen genç ve 
cllretkir gözlerin parılt111ndan 
kaçup onun kollarına 1akul· 
maki... • 

Blltlln bunlan bir anda 
ht11ettlm. Gözleri doluyor, du· 
daklarım tltreyordu. Fuadın 

gözlerini arayordum. Fakat 
onun atılGmleyen ıözlert uzak· 
larda leli. Bilmem ne dilfGıaG-

• 

yordu? Bir aralık parmakla· 
rtle bir ıeyler hesap etti, gü· 
liimıedl; ıonra elile müphem 
bir İ(aret yaptı ... 

Eve gelince: 
- Y eır>eğl heman yiyelim 

Belkıı , dedi, çok acıkdım. 
- Peki Fuatcıfım. 
Dedim. Fakat ben bir az 

tanbur çalmak için deli olu· 
yorduın ... 

Allahtan olacak, dadım 

yemefl ancak yarım ıaate 
kadar verebllecefinl a.öyledi. 
Fuat homurdanırken ben oda· 
ma koıtum, tanburuma earıl· 
dım; bOyük, tatlı ıözlerl, 
• ayakle.nnızın altında &imek 
lıtlyoruml. Diyen ceaıur ve 
ıüzel çocuk Hılnl lerennllm 
ettim; ıonra da Fuaduı bütüa 
heyecanlara, benim blltün 
marazi teha111lılertme llka)lt, 
mütebe11im, atızel ıözlerlnl. 

Sen ne denia, Mehlika, 

biz • Fuat!a ben• acaba biri· 
birimizi seviyor muyuz? .. 

Sonra bu vak'a hakkında 
fikrin nedir? Bu zavallı küçük 
için ne düıüniyoraun? Bana 
hep yaz. 

Ben kendimden korkmafa 
baılayorum, Mehlika, cın dü • 
rüat,en temiz ve ıade bir genç 
kızlık hayatından ve az çok 
tabii bir izdivaçtan sonra bu 
maceralar, yahut bu hadiıeler, 
benim için hiç beklenmlyen 
ıeyler degllmi ?... Gözlerini 
&perim Mehlikaml 

Belkıs 
- 13 -

21 T e,rinielJfJel 192* 
Ona bir daha teaaclOf et· 

tim, Mehlika hem billyormu· 
ıua nerede? Köprllnlln llslün· 
de bani o güzel katil kllp
ribıtla. 

Dizlerimin birdenbire k• 
"1cliiinl düydum.. Yaaımda 

'dadım vardı. 

CeGur ve ' aydınlık çocuk 
gözleri bugün öyle panl pa· 
rıl yanmayordu. Bir Iahze ha· 
kıtdik. Sonra o baıını 1ala 
çevirdi, bir az eğildi, datlı bir 
ahenkle akan ıuya baktı. 

O zaman baıımın içinde 
bir kibrit yandı ve birçok 
ıeyleri aydınlattı : Geçen ıe
ne intihar eden çocuğu, Pua· 
dın bu köprü ü tüııdekl iüd
det:nı .. Bütün bu unutu1maı 
ıeylerl. Sonra Ömer Muvaf
fakın " zavallı Namuk gibi 
muçbul olarak ö!mek çok 
feclh ! " Cümleılnl, 

Demekki Sadettin !imin
de zavallı bir çocuk ben ev· 
lendif!m zamau kendini bu 
köprüden Tuncaya atmıı ... 

Ben meı um bir kadınım 
Mehlika, yayaı yav~ı buna 
faanlyorum... Blltlln eade ve 

( d•IHUlll 11C1r) 

... 
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1 SPOR 1 
Bugünkü heyecanlı maflar -

F 
b 

e -Beşiktaş açı 

ır ya 
(FJaı tarafı 1 inci sahifede) ı 

bu iki takımdan galib ·yete en 
Yak;n namzet fikrim ·zce İs· 
lanbul sporcdur. Çünkü İstan• 
bul sporcuları genç ve antre· 
ne ~dilıni§ bir takıma malik· 
tirler. 

Bundan m~ada, Sü!eyma• 
niyenin her bere kaldığı Ana· 
do!u tak mı geçen hafta İs· 
tanbul spora büyük bir farkla 
Yenlim!ştir. 

Eğer futbolda kuvvetleri, 
Yapı~an maçlar netay:cine gö· 
re tahm!n ve mclcayese etmek 
doğru olursa İstanbul sporu bu 
gün daha avantajlı bir vazl· 
Yelle görebiliriz. Ancak ha· 
disat elcseriya tahminatı tek· 
2 ip eder bir mahiyelte tecelli 
etti~inden kat'i sözü bugünkü 
Dıü:ıabakaya b1rc,.kmak icap 

• eder. · 

Ana~olu .. Beykoz 
Ana.do?u takımı çah~kan 

•e iyi neticeler a'mağa az· 
metınıı Lir ekiptir. Yeni da· 
hll o:duğu birinci kümede iz· 
har1 mevcudiyet dmek iste· 
lnesf pek tabiidir. 

Ancak Be} koz takımının 
birinci kümede da.ha eski ve 
oyunlarında az!m ve tekn k 
hliiıahede olunması ltlbarile 
tefevvfikü temin edebileceği 
lahnıin olunur. 

Beşiktaş - Fener bahçe 
Günün en mühim müsa· 

hakaudır. 

Fenerbahçe; Bcıiktaı mn
çına behemehal kaznnmak 
tnecburlyeti ile çıkıyor. Şamp!• 
}·ona için en mühim rakip 
olan Ca'tıtaııaray en çetin 
tnaç!tırı hiç mağlup olma.dan 
ltla.tnıl§tır. 

En uıf zamanında kaza· 
nılr.ıı bu netice G ... Iatasaray 
l . b Çın ir muvaffakıyet sayılır. 

lialhuki Fenerbahçe bugün 
nıe\rltllnt sarsabilmek istida· 
dında. olan bir maç yapacaktır. 

Bk maeülbiyet, Feneri 
iknacı pliına atabilmek ikti· 
darını haizdir. O halde, ge· 
çen ıenenln ıampiyonu bu 
gün mutlaka kazanmağa ça· 
lııacaktır. 

Zeki Beyin Ankarada oldu· 
funu hilt7oruz. Eier bugün 
gelmezse Fenerliler, Zeki· 
den tnahrum bir halde oy
nayacaklardır. 

Spor kongresinde 
müzakereler 

Ankara' da ıpor kongreıl· 
nin toplandığını ve cereyan 
eden mQ:ıakerelerl Anadolu 
Ajansının tebltgatı meyanında 
neştetmııtık. 

aca 
' t .. üzerine a!an eud an renor 

(Tut belia) efendi tarafından 
kaleme alınan bu raporda 
Olempiyat hezimetinin mea'u· 
liyeti oyuncularımızın ıcreflt 
omuz arına yükletilmektedir. 

S ... nelerdenberi Türk bay" 
rağmı yabımcı memleket· 
lerde §erefle temsil etmiı olan 
mi!li takım oyuncularından 
bazl' arının sedye ve ahlaktan 
beri olduklarını bildiren bu 
rapor teec.ııUrle kıHfılanmııtır. 

Mağ'ubiyelin mes'uliyetfni 
bQy!e ahlaka sığmıya.n ke· 
lime!erle l aşka1arına yüklet· 
mek mertçe bir hareket ol· 

ma!a gerek! 
Eğer hakikaten bu reviyede 

futbo!cule.rımız va;dıyıa, Tut 
beHa efendi neden bunları 
lcafi!esine alarak diyar diyar 

dola ~mııtır? 
Eğer, turnenin ilk merha· 

Jestnde takım azalarınclan yol· 
suzluk gösteı-enler olduys:ı, 
bunlar neden geri çevrilm~di 
ve niçin i~in kabahatini yük· 
)emek istiyenler, bugün meı'· 
uliyet meyd.ı\nında arkalarır~a 
saklanmak istedikleri çocuk· 
larm başına geçerek memle· 
ket mem:eket dolaştı"ar! 

l(ongrenin sair tafsilMı 
Haber ald ğ ınıza göre 

kongremin esaslı mesaisi, mev· 
cut nizamnamenin e~aslı ıu· 
rette tadiline tevcih edilmek· 
tedir. 

Mevcut temayüllere naza· 
ran, merke:ı:i umuminin sa· a· 
hlyetl tevsi edilecek ve Olimpi· 
yat ile sair Avrupa müsaba
lca!arına iıtirak hususunda re'yi 
armak, mevcut federasyonla· 
rın adedi tenkil edilecektir. 

Bundan mada, kongreye 
verilen bir takrirde Zeki ve Şe
ref beylerin ıtı.diyom aah "p!eri 
meyanında buluşduldarı halde 
nasıl olurda teıktlatta yer ol• 
duklarl sorul maktayeb. Kon· 
gre, daha :ıiya de ıo.hıiyata 
taalluk eden bu takrir muh· 
tevlyatının kendi meeal ıaha· 
Bina taalltık etmedigint tahtı 
karara almış ve iti İstanbul 
mıntakaıına havale etmiıtir. 

Bir sanayiimiz daha 
inkişaf ediyor 

Şshrlmizde Yunuı balıkla· 
rından yağ f&tihıall ıon za· 
manlarda inkiıaf etmlf ve 
ehemmiyet kazanmııtır. 

Böylelikle bir ıanayilmfz 
c:laha tekemınfil eylcyece~l gibi 
diğer uf ak balıklar için lehli· 
keli olan Yunuı balıklarının 
saydi balıkcilığımız da .. daha 
çok inklıaf istidadını gostere-

cekUr. 
ilk defa alarak Almanyaıya 

50 fıçı balık yajı ıevkedtlmiı· 

ur. -·-Liberal fırka 
Dünkii akıam eazetelerln· 

den birinde intltar eden taf· 
•tlata nazaran futbol federas· 
Yonu tarafından kongreye milli 
takım hakkında bir rapor ve· 
rilnıtvth'. 

Londra, 8 (A.A.)' - Llbe
. ral fıkaH reisi bir beyanname 
neırederek amele hükQmetk 
idaresinin acınacak bir halde 

1 rag.,~en muhafaza· Milli takımımızı antrene 
eden Ve oyuncularımı:ıın Olem· 

Plyacfa. muvaffakıyetle iı· 
tiraklwbd ihzar vazlfeılni 

omasına •• 
kiir fırkayl iktidar mevkilne 
getirmek mes'ulfyetlnl deruhte 
edeml1eceilnl bildirmııur. 

Y~RIN Sahif~ 5 
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Tayyareciler şiddetle 

alkışlanmışlar 
Port Natal "Brezilya" 7 

(A.A.) - İtalyan tayyareciler, 
karaya çıktıkları vakit gayet 
§iddetlt alkıılarla alkıılanmıı• 
]ardır. Tayyareciler Atlantik 
Okyanoıunu geçerken yağ• 

mura tutulmuılardlr. 12 tay• 
yareden biri hareket nokta· 
sından biraz uzakta, diğer 
bir tayyare de Salnt Paul 
kayaları açığında dehlze ifi· 

me~e mecbur kalmışlardır. 
o • 
Bu ıon tayyare bir ltalyan 

kravazörü tarafından deniz· 
den alınmı§tır. 

M. Ealbo ıöylcdfği bir nu· 
tuktn, te.yyare zabltlerile mü· 
rettebatın yüksek me2iyetle· 
rinden ve uçuı esnasında 
intizamı muhafaza lıu~usun· 
da cöı;terclikl rl muvaffakl· 
yelten tekdirle hah etmi_tfr. 
Tayrrecner, üç gühden evvel 
dönmek nlyetihde değildirler. 

Tebeddülat yoktur 
Ankara, 7 (Yarın) - İltan· 

bul Gazetelerinde, 1 tanbul 
zabitaııında ır.ühim tebeddü:it 
yapılaçağ. hakkınd ki ncşriyd 
emniyeti umumiyede hararetle 
karşılımmı~tır. 

İ tanbul zabıtasında tebed-
dü:at yc:..pı1acağı hakkındaki 
haberler yalan:dt. Emn:ye
ti umumiye mfaditi, guete
cilere şu izahatı vermi11tir. 

- "İıtanbul zab.tu.nda 
mühim tE.bedcü"at ~ apıla
cağı habcr·crl asıls;zdır. Bu 
ciheti tel z'p edebilirsiniz. 
Yalnız İ tanbul zabıtası tak-

viye edi' ccekt:r. 
Bunun içinde önümüzdeki 

sene bütçesine tahsisat ko· 
nacakt!r• ,, 

Cin ihracat ı-e ithalatı , 
Tokio, 7 '(A.A.) - 1930 

ait ihracat yekObu 14690.00000 
ve Hhalat yekunu 154600~000 
yene ba!iğ olmuştur, Bu ıuretle 
ticare.t mizanında 77030000 
yenlik bir açık huıule gelmiştir. 

1929 Genesinde ihracat 
214000000, ve ithaiat2216000C00 
dan ibaret bulunmakta idi. T~
caret mizanındaki açıkta altm ~ 
sekiz milyon yen idi. Bu rı.k· 
kamlar ikllsadi inhitatın Japon· 
yayı da müteılr dmekte oldu· 
ğunu •çıktnn açığa göstermek· 
tedir. 

Günah değil mi? 
Edremitt.>n ince Ahmet 

imza•iyle: 

Balıkesir Orman müdiri· 

yetinin emrile olacıt.k ki Ed· 

remitln Çamcı kariyestnden 
Emir Hil!eyin, Tosun, Emir 
Ali efendiler 30..40 ameleye 
köprülu mutemetleri Ahmet, 
Mehmet, Ahmet efendiler 
hesabına Baklacık, Çamucu, 
Yağdıran ormanlarından te .. 
limt mütecaııfı çam aifacını 

damgasız olnra.k keııtirdller. 

Diğer taraftan Bürhaniye 
kaza11nda da b8yle bir hadise 
olmuıtur. Fakat her nedense 
mO.racaat ettiğimiz halde bizi 
kimse dinlemedi. Milli ıerveti 
böyle bir kaç kitinin ceblerine 
doldurması doğru mudur? Bun· 
dan 25 gün evvel 6 fm%nh 
bir istida ile lktııat vek&letl• 
ne de mnracaat ettik. Bir ne· 
tice çıkmadı. B6yle milli ıer-

Almanyada Tütün 
vergileri arttırıldı 

Almanya hükumeti Uitün 
vergilerini tezyit etmltUr. 
Bu hadise Alman Uitün ltha· 
latı ü7.erinde mühim tesirler 
yapmııtır. 

Almanya'ya tütün ihraç 
eden bir devlet olmamız itl· 
barile hadise, ıktlsadı maha· 
filim izde fazla bir alaka 
uyandırmı~tır. 

Ticaret odasının tüt'iucü· 
ler f çtlmaında bu mes' ele 
konu§ulacak ve bazı mühim 
tedbirler alınacaktır. 

Bursa' da hay ran sergisi 
açılacak 

Burıada bu ıenenden itibarcr 
her sene ağustosun 29 zundan 
eylülün 5 tine l .. adar sürecek 
olan bir hayvan panaylrl 
açılaçaktır. 

Zarar eden kooperatifleı 
Ticaret ve zah:re l:orsa

sına gelen hnberl~re göre son 
üç aene zarfında Kanada 
hububat kooperatifleri 19 
milyon do'ar yani 40 milyon 
375 bin Türk llrasl zarar 
etmftl~rdir. Bu zararın yarı· 

sından çoğu hubde.y buhra• 
nından hutu!e gelmi§tir. Bu 
sene daha feci bir vaziyetin 
tehaddüı etme inden korkul· 
maktadır. Maalesef bu feci 
akibet muhakkaktır. 

Bütün cihan hububat müs
tahdl'eri telaı içindedir. btan· 
bul Ticaret borsarında 1 

hu 
1 

akıbetin tesirlerl müşahede 
olunmakt<4dır. 

Silahlı haydutlar .' 
' 

Benares, 8 ( A.A. ) - Si· 
liihb haydutlar dün ğün düz 
bir posta lr.,amyonunu rüve!. 
verle tehdit ederek durdur· 
rnuılardır. Asilerin posta çan· 
talarını soymıığa ba~ladıklau 
sırada an11zın ikinci b:r posta 
kamyonu ge~m·ş ve içindekiler 
haydut!arı tevkife te,ebbüs et· 
ınit1erdir. Bunun üzerine ad· 

ler bir bomba alanıı!ar fakat 
bomba patlıımeuıına ra~men 

iyi bir lesa<Iüf eseri olarak 
h ç bir hasar tevlit etmemtıtir. 
İki haydut tevkıf edflmtştir. 

Bir rıhhm hihayesi 
Evrenyeden yazılıyor ; im· 

~a mahfuz.dur. 

BJz çalııarak kasabamızın 

sahlline 60 metrelik bir rıh· 

lım yaptık. Eıki Türk ocağı 
reisimizin bu i~te çok himmeti 
görü!müıUi. Yeni ocak re'el· 
miz ve bir muhtarımız her 
nedense nhtınun fneasına ma
ni olmak iıtemektedJrler. Bun 
ların himmetlerile kasabamı• 

zın telgrafhaneel kaldırılmııtır. 
Şimdi de kuabamıza u~

rayan Alemdar Zadelerin 
vapurlarının ulramamasını 

istiyorlar. fktuadi vaziyeti· 
mlzl ıarsmak lıteme~rinln 

manası nedir? 
Cümhuriyet devrinde böy· 

le garip icraat yapılır mı 7 
Ocak reisi ye muhtar baı 
belaıı mı demektir? 

vetlerin müdafaaıile meıllll 
olmak lazım değll midir? Yok• 
ıa m~hvolmalarmıau iıtiyoruz? 

Veliahtın gelin kitabı 

Prens dü <<Gal>> in bir kütüpha
nesi vardır. Prens bu kitap yı
ğınlarını hazan kızarak okur. 

lnglltere Veliahdının bü· 1 
liln dünyada intiıar eden gaze
telerin kendi hakkındaki ne~- ı 
rJyatından lcesilmiı parçalar· 
dan mürekkep büyük bir kü· 
tüphanesi vardır. Bunlardan 
bir çoğu kendisine keyf verir. 
Bir çoAuda meraklı olduğu 

için kendisini a · akadar eder. 
Bazı\arı canını ııkar. Diğer bir 
çoklarıda kendicinl e~1endlrir. 

Lakin bunların içinde ce· 
sJm bir kitap vardırki bu kitap 
kendisini hem eflendirir hem· 
de canını sıkar liıkin alakasını 
ce?p etmektende hali kalmaz. 
Bu kitnbm iBml gelin kitabldır. 
Zira bu kitap dünyada int:şar 
eden bütün gazete ve risale
lerin kendi izdivacı hakkında 

yazdıkları fıkraları ve göster· 
dikleri namzet1erin i!lmlerinl 
havi parçalardan mür~kkep· 

tırki bu kitnhın dünyada bir 
€§i de.ha yoktur. 

Bu kitap pren&in evlenme 
çağından ~imdiye kadar mü
rur eden zamana kad'"r yüz· 
lerce h kayeyi havid:r. Bu h"· 
küye erin çoğunun Amerika 
gazeteler'ne ait o1duğunu r.öy

lemek foz1adır zannederiz. 
Gelin kitabının içinde ye.lnız 
Avrupa prenııeslerinfn listes 
ve bunlara ait malumnt mev· 
cut olmayıp tef eül edilen bir 
çok kibar kızların da listesi 
vardır. Mese~a premes'erin 
· çinden prenein akdernce a· 
bık A'manya İmparator unun 
kızı Viktorya Lüiz ile ntıan· 
1anacağı adeta resmen f 8.n 
edilmi§ti. Mue.hharan ıabık 
Rusya çnrı Nikolanın kızlnrı 
Gra.n Dü§e& O'ga ve Tatnnya 
ilo ni~anianııcağı rivayet edil• 
di. 

Sonraları Belçika VeliahU!e 
izdivnç eden balya prenı;esle· 
rinden Yol ndanın ismi zlkro· 
lundu. Daha sonra §imdi Bul· 
gar kralı Borisle izdivac eden 
prenıeı Juvayinin ismi mevzu 
oldu. Ondan sonra ısıraslle Ro· 
manya prcnseılerlnden lleena, 
M rf, Elizabet Danlm rka 
prensi Margrit, R ma Kralı 

Harol ile İzdivaç edip bır ço· 
cuğu olan Yunan prensi H len 
fngiltre Hanedanı kırnlili ile 
sıhrlyetf olan ispanya pren• 
seslerinden, Atriı, Hollanda 
prenııeslerinden J ulyar.adır. 

Bunlardan baıka gelf11 kt· 
tabında gizli ack zamanların· 
dan ~afrane fasıllarda vardır. 
Hele Amerikaya alt olan· 
farı pek gariptir. Ve içlerinde 
bazı milyoner ve milyarder· 
)erden kızlarının blınleride 

vardır. 

Lakin her han§I birisi o· 
lursa olııun lnglltere Tacına 
namzet olanlardan hiç blriıi· 
nfn Rum Katolik olanlardan 
bfrJle izdivaç eclemiyeceği in· 
gillz kanunu eıaalnde musar· 
rahtır. 

* 
M. Benesin müs-
takbel Avrupa 
hakkındaki fikri 

Avrupa Rıcal ıiyaıfyeıfn· 
den olan M. Deneıin müıtak-

bel Avrupa hakkında ıu şa· 
yanı dikkat beyanatta bulun· 
muştur: 

On senedenberi Avrupayı 

merkE"::zide bulunan nafiz bir 
dip'om.at gibi durbin ve bas!• 
retkar o~makfa mü§tehir pek 
az kimse vardır. 

Dünyamı,, hal hazırda Av· 
rupa itt;hadım:n uzak bir hayal 
olduğunu söyllycr. Bunu kuv· 
veden file çılı.ar~ak için 
programlar yapm~-,k mevzu 
bahtı değfldir. Yol üzerinde 
bir çok maniler vardı~·. 

Evvela ikus di bir ademi 
muvazenet vardır. 

Nazariyata müşkilat her 
kese tckafül tahtında yapıla· 
cak i~i gösteriyor. Tatbikatta 
iııe müşkilat rekabetlerile mü· 
cadelatı tevsi etmekten baıka 
bir netfce vermez. Oilfer ma· 
niaya gelfnce de büyük Brltan· 
yanın vaziJ eli hurnsiyesidir. 
Büyük Britanya Dominyon• 
larf e münasebatını tayin et· 
medikçe Avrupa işler ile met• 
gul olamsz. 

Üçüncü mani Söviyetlerdir:~ 
Rusyanın edemi İ§tirakile da 
Avrupada bir iltihnt yapılahl· 
eceği { üphcsfzdi. Lfikin ıiya.· 

sette mühim bir amil ofan 
böyle bir hüln1metm adem! 
"ştfraki ile tesis edilecek Av· 
rupa JtUhadı dahi çok devam 
etmez. 

Esas bir müşkil&.tta bizzat 
Avrupa devletleri arasındaki 
ihWAftır. 

Bir takıml rı Avrupa itti• 

hadının tesisinde halt hazır 
7azlyelini tesba ederek sulh 
ve silkunun muhafazası va· 
sıtasını görürler. 

Diğerleri be bilnkiı Avru• 
pa f tU ıadının teeııüsGnde sulh 
muahedelerlni tekrar tetkik 
etmek vasıtasını bulurlar. 

Btnaenale) h bu bapta hiç 
hayale kapılın k icap ,,.tmez. 

Mösyö Berlyanın Mayıs ayın• 
daki projesine mukabil mua• 
bedenin yeniden tetkiki hak· 
kındaki teıebbChat malümdur. 
Alman merkez fırkau lideri 
olan Katolik Kansın muahe
delcrin gnyri k bili tahavvül 

olmaın bir nevi hayaldir de
miıtlr. 

Bu beyanata nazaran At/• 
rupa ittihadını bir paçavra 
kAğıdı na:zarlyesl Q:zerlne bina 
etmek mümkün olurmu? 

---~~-.... _.-.-o:.. ....... ~---

Serbes bırakılmış 
Co"mbatorc7 ( A. A. ) -

Mahkumiyet müddetini bitir• 
m .. k üzere Kiinunuevelin ilk 
günlerinde Coimbator hapis· 
hanesine getfrilmff o!an tef· 
rU tnecllıı eahık reisi M. Patel 
sıhbi 'fUlyetlnln müsait ol· 
mamaıından dolayı bu ıabab 
ıerbeat b1rakılmı§tır. Muma· 
Ueyhln haplı rrıoddetlnl bitir· 
mesine 51 gün daha kal
mııtı. -·-
lzmirde incir üzüm 

fi atı 
lzmlr, 8 ( A.A ) - Bugiln 

35 kuruotan 49 buçuk kuruta 
kadar 677 çuval ilzOID ve 
11 buçuk kuruıtan 200 çuva 

incir ıatılmııtır. 



Sahife 8 

fffç tt•ıenflmedlll bir zam•cla 
llrduıtire zrngin olmak ancak Tay. 
J are Pi) aııa" bileti almakla ka• 
ı;ıdfr. 

ONUN iÇiN 

' 
Tayyare Piyangosu Biletini Alınız 

6 ıncı Keşide 1 ! -Kanunusani - 1931-dedir. 
BÜYÜK . IKRAMIY~( 200,000) LiRADIR 
AYRICA; c§o,ooo> < 4o,ooo><25,ooo> c.Jo,ooo> 

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

VARDIR .. 
BÜYÜK TAYYARE Piyangosu 

YENi TERTiP . BAŞLIYOK 
l.CI KEŞiDE 11 ŞUBAT 1931 

Yeni pllnda 3 ve 6, cı ketldelerde büyük ikramiyeler 
ve ayrıca 

AMORTi VARDIR 
3.cn keıidede 100,000 liralık büyük ikramiye konu!mak 

ıureUle tertip içer keıidelik iki kııma aynlmıı ıibl bir 
tekil almııbr. 

Müklfatlar keılde ııraılle 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 
40.000 ve 100.000 liradır. 

Çok zengin olan yeni plinı talep ediniz. 
Biletinin ıablmaıına baılanmııbr. 

lzmitte 

istasyon Oteli 

Jzmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

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

Otelin albnda bir de Kolahane vardır. 
mleueaeyl de herkeee tavliye ederiz. 

Ucuz it yapan bu 

~ ITEl T AŞHAN PALAS 1 

,\.,.,,J/r.frKALORİFER - BANYO 1 
atıw Asri ve hususi salonlan haviaır ~ 

SERViS MUNT AZAMDIR 

IESTllU IABPIÇ ~ ~ 
ıyatlarda mühim tenzilat 

Odlıl•rınızı '911Nfl• •nı•Je ~ 

. . . . .. - - ' "' 
Awsturya fabrikalan hezaren sandalyaları umumi satış deposu lstanbul'da 

J(atıraollu hanında birinci katta 30 numarada Joz. Aciman Telefon Is· 
tanbul 2300. Hamiş: Ayni depoda envai çqit perde ve dö~rnelik kadcf e 

.ime ve fantazi lrumqlar mütenevvi istor perde mister, till, k~ten perdeler, 
örtüler pirinç kornet hallı lnailiz kesme ilke karyolalar ve saire fabrika 
fıatma toptan ve perakende sablmaktadır.fiat maktudur. 

Pııiı ıı ıırııiyı 
Koşunuz Koşunuz Koşunuz 

lzmir terzilıanaintle btb'ak tell%ilat var! 
Ankara caddeli Vdlyet kup.Ma No. 17 

Musufa Salih 

Tüccar ve Banka memuru olmak 
• • Pazar ve Çarfamba ,enleri aaat IS ten 17 ve ıec• 
IÇID: ıa.20 J• · kaelar dd lllllf açılm11br. Mal6mab tlccarl· 
7e, ilmi heeabı ttlccarl, naall defteri: Balita muaaafa, Pakra· 
.tomar, Ameıtkaa aaul6 Ye baaka maamelitı 4 a7 •rfmcla 
k&mllen tedıta oluaw. Son lmtdaaada muvaffak olanlara 
•ubuehed ............. Yerdir ve it teclarikbKle muavenet 
edtllr. Denler 11 ICAmuaal 1931 Pazar atml hath1or. 
Pntram meccaa• ahnek ve lra,dolmak ~n 8e7ofluada 
Amerlkaa s.fareth•••ll 7 .... u No. 24 Amerikan Lleaa " 
Tlcant ............. ••acaaı. 11111U1 derı dalat kabul 
..... A,opP.-....ı 

YARIN 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt, frenği, Bels$klufu ve adem 
ktidar muayene elektirik tedavihanesi 
Karaköy Börekçi fırını sırasında No 34. 

Rakıya kıymet veren yalnız 
rayiha ve lezzeti daQil, 
kimyevi terkibinin safiye· 
tidir. 

Rayiha ve lezzeti en 
nefis ve kimyevi ierkll>I 
en temiz rakıdır. 

Gayrimenkul mallann 
açık arthrm~ ilanı 

Jstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya çevrile

cek gayrimenkulün ne olduğu: 
Çarşıkapı J-füsc) inağa elyevın Mol· 

lafenari M. medrese çıkmazı ve cami 
S. [ 2, 2 m. 4, 4 rn. c. 3, 4, 6 J eski 
2, 4 yeni 4-6, 3, 4-3, 5, 2 No kayden 

iki bap medresesi çıkmazındaki haneler 
on bin lira ve cami sokağındaki hane 
dört bin lira kıymeti muhammenelid r. 

Arttırmanın yapılacağı, yer, gü 
saat: lst. 4. üncü icra dairesinde S. 
2-9a1 T. S. 13 ila 15 30 a kadar. 

1 - işbu eayrimenkulün arttırma 
şartnamesi 24· 1·931 tarihinden itıbar· 
en 930-281 No ile Jst. 4 üncü 
icra dairesinin muayye:ı numara
sında herkesin görebilmesi için açık· 
tır. Jıanda yazılı olanlardan fazla 
malumat almak istiyenler, işbu şart· 
nameye ve !>30-281 dos} a numara· 
siyle memuriyetimize müracaat etme· 
lıdir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin yüzde yedi 
teminat gösterilecektir. -

3 - Hakları tapu sicillile sabit 
olmıyan ipotekli alacaltlılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddilarım işbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder, aksi halde hakları tapu sicillile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 
iştirak edenler arttırma şartnamesıni 

okumuş ve lüzumlu maltımatı almış, 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
gayrimenkulün bedeli zamanında ve
rilmezse gayrimenkul ikinci bir art· 
tırma ile satılır ve bedel farkı ve 
mahrum kalınan yüzde beş faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alıcı· 

dan tahsil olunur. Beş numaralı fık· 
radaki şart tahakkuk etmek keydile 
üç defa bağırıldıktan sonra gayri· 
menkul en çok arttıranın üstünde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse art· 
tırma geri bırakılıp aha taahhütle
rinden lrurhılur ve teminat ta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci vtya 
ikinci olmasına ve gayrimenkule ta
alJUk eden kanuni hakka ve satı· 
om tarzına göre diğer prtlar: Müte
rakim vergi, belediye, vakıf icaresi 
müşteriye ·aittir. 1 inci arttırmada 
Medrese çıkmazındaki c. 4, 6 No. 
haneler -4000 lira. Ve cami s. cedit 
3 No. hane 2000 liraya arttırılmıştır. 
Arttırma 2 incidir. Hanelerin temamı 
1 inci derecede Emniyet S. S.11-930 
T. kadar maa faiz 4889 lira. 2 ind 

ayyare piyangosunun yeni pilanı 
931 1eneılnde tatbik edilecek Plyaaıo pllm hakkında 

Tayyare Ptyangoau mGdGrl Fikri Be7 bir muharrfrimfze 
berveçhl lU beyanatta bulunmuıtur: 

Yeni kabul edilen plln tabedllerek tevziye baılanmıı· 
br. Yeni terUp mal6m olduiu Gzere Kanunusanide baı· 
hyarak ve ilk keıldeıl 1 l Şubatta yapılacakbr. 

Biletler pmdiden tevzle baılanmııtır. 

Tayyare Piyangoıunun aabıı çok iyidir. Piyangomuz 
her zaman oldufu ıtbı büyük bir rağbet g6rmektedlr. 
Yeni planın ihtiva ettlft eeaaat lıe ıunlardır: 

Piyangoya lttlrak edenler için bazı müıkülat tevlit 
etUllnden 930 ıeneainde tatbik ettlflmlz çıkan numarala· 
nn lmhaıı uıulü kaldırılmııbr. Bunun yerine numara ade
di •so,000,. yapılarak fıabet ihtimali tezyit edllmfıtlr. Bu· 
na göre bir bilet evvelce olduğu gibi her keıidede lkra· 
mlye kazanabilecektir. 

ikramiyeler tezyit edildiği gibi 3 üncG ketideye de 
100,000 lira gibi büyiik ikramiye ve aynca "1.000,. adet 
amorti lllveıi ıuretlle tertibin ortasını teıkil eden 3 Gncü 
keılde çok zenginleıtlrilmııur. 

Biletlerin fiatı : Yalnız 3 üncü ve 6 ıncı keıtdeler iklaer 
·lira olmak üzere ceman 10 liradır. 

Bundan evvelki planlarda 1 ılA S inci keıldelerde mü· 
klfatlar 10,000 lira iken ve eeman bır tertip zarfında 
• 150.000. lira mAkafai verlflrlcen, hu terUpte aıüklfat 
20,000 den baılıyarak 25,000, 30,000' 35,000 40,000 ve 
6 ıncı keıldede 100,00t liradan ceman 250,000 lira mG· 
klfat verilecekUr. 

Keıldeleı yıne he ayın 11 inci ıGnCi yapılacaktır. 
Piyango Mürürü 

'------~~~~il!!!!~~~------' KISARNA 
Bu neflı maden ıuyunu ıcfralannda bulunduranlar, böbrek, 

- mide ve barsak haıtahklanndan kurtulurlar. -•• ı Hadımka,. oabn alma ko-G U Z E L mlı;:d:ı::~ndekl kıtaatın 
ihtiyacı için mCbıakaaaya ko· 

Bu··yu··k Valideler nulup ,. ıbı zuhur etmıyen 
10000 kilo lahna, 80CO kilo 

KREM TOKALON 
Pembe rengindeki cflt için reci

ne ve teminatlı unsurdur. Badema el 1 
yııınt!ılrl klıhalu 30 yıııarındı ıll· 
rilneblllrler, Krem To .. lonun peuıpe 
rcn&fn(eklnl ıece yatmazdan e\'Vel ve 
J•iıız beyaz, renktekini ıabah kulla
•ınsz. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Cumaian maada gün· 

ferde 6Aleden sonrı sıa{ 
(2-4)de kadar lstanbulda 
Divanyolunda ( 118) No. 
kabinesinde hastalarını 
kabul eder. 

'ı elefen rstanbul: 2398 

l.tanhul 8 lnd icra memur· 
lufundan: 

Bir deylnden elolayı mab· 

cuz Borberllie alt eıya teh· 
ribalin 11 lnd Pazar ıüntı saat 

10 de Kaclıkö1Gnde muvakkit· 
hane cacldellnde Z numar•h 
Berber Koço efendinin Dilkkl· 
nında ve mutellfGlclnı hane e1-
7aıı da aynı sGnde saat 12 ele 
Kadık67tlnele koltukçular için· 
de açık arttırma ile aablacalı 
ilin olunur. 

pıraıa, 4000 kilo semiz otu 
ve 12000 kilo ııpanak 11·1·931 
pazar ınnn pazarlıkla muba· 
yaa edileceftnden taliplerin 
temlaat akçel•I de birlikte 
yevmi mezk6rde ıaat on dartte 
Hadımköyiiadekl Satın Alma 
Komlıyonuna mu r a c a at lan 
llln olunur. 

JKolay tıraş olmak( 

ıre dldinlzla aibelllflnl 
aafaza etmek lltersenb 

ID11 

TiMSAH 
(KROKODiL) 
marka braı bıçaklanaı 

kullanma 

Dapoıu : Çiçek pazar lıtraU 
yadı Han No. 7-8 

BOYOK YENi 
RAGIP TAKViMi 

iki > üz altmış dört sah felik bü 
yük takvimdir. Mutıteviyab çok zen· 
gindir. Oüzeı bir muhtıra def erini 
havidir. Yanlış takvimleri alna nak 
için Mehmet Ragıp Beyin foto~rafı· 
na ve Türk Neşriyat Yurdu imzası· 
na dikkat buyurmalıdır. fiab 25, 
bez ciltli 35 kuruştur., 

Y azılıcine nakli 

derecede lbrahim beye faiz hariç ol- •••••llll!ı.m••••-
mak üzere 270J liraya ipotek bunlar- 1 

Emllk Ye maamellt tela· 
rlye komlıyonculusfle metıul 
olan Nuri ve Dan1al Beyler 
Galatada Havyar hanında orta 
odalardaki 7asıbanelerlnl Ga· 
latada eıkl sGmriik caddelln
de Uiurlu hanıma lklad ka· 
baelakl elalrel mahmaalanna dan başka RifatEf. alacaiından dolayı ~ • Ah f 

vazettirdiği haciz fizerine satılmakta- rey zı me 
dır. ipoteklerin nıaa faiz masraf balif Cilt, S.ç M dl:rewt1e 
oldufu mikdan geçmek prtile en hutabldar tedaYlhaaeaı 
çok arttıranuı iiıerinde bıraktlacakbr. Cumad•n maada her ıGa 

Yazılan gayrimenkul yukanda eaat. 10 elan 6 ,. kadar hasta 
gösterilen 5 • 2 - 031 tarihinde ıst. 4 kabul ecldir. 
üncü icra memurlufu odumda ifba Adree Ankara Cadcleal N.43 
ilin ve ~ arttırma prtnamal Telefon ıstanbul 3890 
daireablde •tlllcall Din olanUr. 

nakletmltferclir. 
Telefon BeJ'ol(u 4515 

·ar. H O R 1 O 1 8 1 1 
Cdt·Zllure..t .. •hfe teda. 

wlhaaeet • BeJolla Tokatbyan 
,.....ela Mektep eokak 35 • ma
•7W ı..r,Ga ak .. • • kadar. 

TiYATRO VE SiNEMA 

Şehzadebaştnda 

~illet Tl1atro111 
Bugün gündüz ve akpm büyük 

program 
~aşit bey ve Karakaı ef. temsilleri 

( Kaldırımcı ) 
Dıram 6 P. 

Gece: büyük ince saz beyeti muganni}" 
(Nefise) H. birlikte 

( Alduvak) 
4 P. 

Kanto Sinema Varvete 

• Üsküdar 
Hale sinemasında 
Kanlı Sevda 

Mümessili: Lil Dagovar 
Her gün gündüz 3 te aeee O d 

Cuma günleri 2 de 4 te O da 

* 
Kadıköy 

Sftreyya Sin mUlllda 

MAVi YPDIE 
Matineler 2-4 6 dadır 

Doktor 
/smail Saip 

Dahili haıtahklar mltelaa11111 
Beyazıt, tram••J memflnde 

Ruj Pertev 
Pertev mnıtahzerab fabrika· 

anın IOD eseri fbdaı 
Tamamen nebati boradan 

ve ıayrimuzır ....,.eldaa 
imal eclllmiıUr. 

Doktor 
A. Emanüelidi 

frengi, belqukluitl tldil ı a· 
nesi-. Hergün sabahYa 11\ş ına 
kadar hastalarnı kabul edm'· 

Sirkecide Trab1.00 iteli ittis nde 
fotoğrafhanenin bınac:i kaad . 

latanbul lkiaa icra datre
elnden: Bir berçtaa dolayı 
mahcuz ve paraya ,evrtlmeıl 
mukarrer olan bir adet ayna 
bir adet eski koDIOI bir adet 
eıkl karyola bir adet )'elllek 
ma1&11 alb adet baıır M118alya 
bir eıkl bnfe 14·1·131 ...,am
ba 1606 öğledesa sonra saat 
14 de Beyoflu alblMI daire 
orta ıokak 4 'Ce. ı. .. nenin 
önGnde açık artbnaa tle satı: 
lacalından taliplerin meskar 
sil• ve ıaatte • laallıacle bu· 
lunacak memun mll'auatlan 
llln olunu •• 

t l H 1 N f\CI rt1 
- • ........... ~Ki~n-u_n_u_aa_nl~--

Senel 
Remat7e 

1931 

Cuma Senel 
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