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:ıı No. 2 Müdiriyct 
:ıı No· 3 Tahrir 
» No. 4 .Muhasebe 

Gönderilen evrak iade olunmaz. 

kısmı siyasi memurları tek ba~larına 
muhakeme yapabilir, hüküm verebılir mi 7 
CEBREN ZABITLAR iMZA ETIIRUP ~EK MUHTEREM, 
MELEKHASLET BAŞVEKiL PAŞAYA GONDERIYORLAR. 
Bir muharrir dayakla tehdit 

edilemez 
Polis gazete havadislerinden dolayı tahkikat 

yapmak salahiyetini haiz midir?. 

Gazetenin cürmü varsa Müddeiumumilik kanu
llen ikamei dava eder. istintak hakimi mesuliyeti 
0lanları kanunen celp ederek istiçvap edebilir ! 

1 
İstanbul Polis müdiriyeti bu saljhiyetı kimden va nereden aım:~tır. · ı 
Bunu ancak Abdülhamidin Beşikh! muhafızı Hasan pata yapabılırdı? 

'=., - -

e Müdürümüz 
rtuır"[ Şemsed l in bey 

e Gaa:eternizde evvelki gün 
:~ti \rekileye dair bir ha· 

t 
1~tiıar etmiı ve bu ha· 

Gct·Uterfne fstanbul poliı 
\l 1'"iYetı kısmı siyaai me· 
tat d 

'llcı ıra an Emrullah ve 

btt: Efendiler Yarın 
ıı Q lnüdürü Şemıed· 
l~ eyı polis müdlriyetine 
tı.ı 11~iıler, ıahitler hu· 
k 1 a dayakla tehdit ede· 
"ıq) •tedtkleri gibi zabıt 
't ardır. Gazetelerde in· 
tle eden haberlerin ne su· 
hı t kanuni Muameleye 
~ \ltule.cağı matbuat ce

b,}> '-hakeıneleri usulünde 
"ı\let 'türk ceza kanunun· 
b ~traht 
Q'llııı ır. 
•hı..ı ar polisle alakası 
• b t CG.rünılerden değildir· Q\l . 
ett "ı •Ubarla polis müdi· 
tı,\l~ ernurlarının bu ka
l c .. hareket ve hakaret· 

li ... h 
"ı Utiyet kanunları-

detlt asnuniyeti namına 
~Cek naa:arı dikka!i celb· 
~ btr hadisedir. 

ti ~e~ede çıkan her· 
t~ hır havadis şa-
. ctnu "' ' • t• l i nı ınes ulıye ı 

dd~ hunu kanunen 
eıu'ftoı.u "l...... t ·•• ını ıgın a· 

~:bnesi ve dava 
., eyleınesi icap 

.\._c,lt 
lllt,k ~Undan sonradır 
~e , lıakiınl lüzum gö

~t ed' \ll olan raztecJyi 
er v 

'le IQ e ıorguya çe· 

1
, ' MGkrufbir anun 
adamıolanD. V. 
bey den soruyoruz 

1 
~f 

·' Şükrü Kaya -s. _ __ __ 
' -• (DahfliyeVeklll) 

veyahut mahkemeye verir. 

Bu suretle muamele 

:Tehdit ve tahkire ıahit·olan a ;. ,, r Avukat .:.#t: 
[ Ethem Ruhi bey ~L 

kanun :emirlerinden 
iken polis kısmı si ya
si memurlarının hiç 
bir da va tahrik edilme· 
den ve kanunun emir-
lerini nazarı dikkate 
almıyarak bir muhar
(Deoamı 3 üncü aahifeda> 

_ı 

Türk tarihinde ~ 

tyuNAN ıHTILALII t Etniki Eterya teşkilib ~ 
~ ··A·fo tt ~ J'rluharrırı: rı ruç ~ 

i · • M~ihal: Şark meselesi- 1 = in zuhuru ile Etniki Eter- 1~ ~ n kk .. l" k -~ a'nın teşe u une a 
~ y b. h l" ~ dar lüzumlu ır u asa 
ı Mo a tık bilyilk Yunan isyanı 

Türklyede Fransız niifuıu- Ru~ donanması Akdcnizde 
OaU Petronun gözünaü:ed::ı~ Kaynarca muahedesi - Aynalı· 

i ması _ Kadofça nıu 
1152 

kav.ık tenkıhna:nesl - Prusya, 
Deli Petronun vasiyeti - lsveç ve Tilrk ittifakı- Fransız 

1 h - Fransız fhtllAJI kebiri- Napoleon Mısır· ı Belgrat nıusa e ası 1 1 il 

i 
nıuvaffekı••ctl _ şark mese!~s da_ Bu sefer frans z e ç .. r 

.T D l mi Rumları kıtkırtı.~•or? . -
•lrml beş sene uykudl e ı - Ruslarla Tllrkler mutıefık -
~etro siyaseti canlanıyor-Çariçe Ruı donanması AkdenJzde - ı 
ikinci Katerlnln vAsi pIAnı- Harp meseleleri - Napoleon 

ı 
H rlstfyanla.rdan Jıtlfade edl· ve Türklzr - lnılliz donanmul 

ı z mi? - Ortudoks mezhe· lstanbutda-llk Rum cemiyeti. 

binaen 

Pazar gıınu on ıı 

Hakkı Tarık bey 

Matbuat Cemi
yeti kongrası 
Türk - Bulgar gaze

telerinde: ki neşriyat 
üze rinde aktedilen iti
lafname kongranın tas· 
tikine arzolundu. 

Matbuat cemiyeti heyeti 
umumiyeıi dün1 fevkalade 
olarak Türk ocağı aa!onun· 
(Devamı üçiirıcü aayfada) 

Büyük 
• 

Temyiz 
lzmir gazeteci-
leri hakkındaki 
kararı bozdu. 

Yüksek temyizin 
şaheserler yaratan 
muhterem hey' etine 

matbuat şükran 
borçludur 

İzmir, 26 (Yarın) 
Hiikiimetln ıahaiyeti mane· 
viyeıini tahkir maddeıinden 
İzmir Ağır ceza mahkeme· 
since üç ıeneye mahkiim 
edilmit olan yeni asırdan 
Behzat Arif ve Abidin bey· 
ler hakındaki hüküm temyiz 
mahkemeılndebugün yapılan 

IJiüraf aada üç esas nokto· 
dan nakzedlldi. 
Nakız noktaları ıunlardır: 

Cezmi makalesinin ilmi ol
duğu kabul edilmesine rağ· 
men neticeden hükiimeti 
tahkir manası çıkarılması 

ve diler makale halk fırkıı 
aleyhine yazı1mııken hükii· 
meli tahkir noktalarının 
izah edilmemeıt ve heyecanı 
mcip üçiincü makalenin tel· 
kik edildifi madde mevc· 
ut ıeraitin tetkik edilmemeıl 

f?ört celse aktetm;ştir şayanı 
dıkkat safhalar cereyan etmiştir 

Menemen 26 (A.A.) Di
vana harbi örfide bugün öğ
leden evvel Miralay Atan 
Beyin riyasetinde üç celıe 
aktedılmfıtir. Birind celııede 
dini alet ederek devletin 
emniyetini ihlal edecek ce· 
mlyete dahil oldukları iddi· 

aıile maznun Bergamanın 
A l.! maca mahallesinden Sü
leyman oğlu Y akup ve Ber ... 
gamanın Çandarlı karyesin· 
den olup Bergamada mukim 
lsmail oğlu Tevfik Hocaların 
duruımaları yapılmı~tır. Bun-

(Devamı son krberlerimiz.de) --
İcra ve iflas kanunu tadilatı 

Ankara, 26 (A.A) - Adliye encümeni icra iflas 
kanununun tadiline dair kanun layihasının müzakere· 
sine baılamııtır. Adliye Vekili Yusuf Kemal B. layihl'l· 
sının heyr.ti umumiy~si hakkmda encümene izaha t ve· 
rilnıittir Encümene izahat vermiftir. Encümen layihanın 
34 r..ıaddeıi üzerinee tetkikatta bu!unmuı, hapis, hac z 
ve tflaı gibi mühim f aaıllarına gelmiıtfr. Bu mevat 
üzerinde yapılan tadilat esasa taalluk etmfyerek kelime 
ve fıtiliha aittir. Encümen Cumartesinden Jtibaren ilam· 
Jarın icraslle hükOmeı tarıtfmda o yapılan yeni ve müı
takil bir teklif üzerinde tetkikat ve müzakeratta bu· 
lunacaktır. 

Temyizden Fuat Hulusi 8. encümenin fçtlmalarına 
ittirak etmektedir. 

. ..... ·~ ..... .. l ı ......... t • 1 ••• ' • 1 ••••• • ' . .... -·--· • • ~ 1 •• . .. . . 

~~.. ~\lan görürse tev
. Serbest brakır 

Jem.e istlfade-Tllrk tarihinde 1 
i e i l& eaere b.ıfll.)OfllZ 

Sabırsızlıkla bekleyınız ... 
nok• a.'arndn:ı bozurdu. 

- Bu ga:r.eteci efendiler, lamel Pa,anrn f•lıilmeaini 
• 11 .çin i tcmezt:r? 
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Sahife 2 

lzmirde feci bir cinayet 
Kemerde azılı bir arap bir 

kızı öldürdü 
lzmir, 25 (Hususi)- Dtın 

saat onda Kemerde umum· 
haneler arasında gGrülUl ve 
heyecan uyandıran bir clna· 
yet olmuttur. Vtıcudunu 
sata.ıak para kazanan bir 
zavallı fabite kanma susa· 
mıt bir azıhnın kaması altın• 
da can vermiftir• 

Cinayetin satkı •sır pire 
tçln bir yorganı yakan,, vvh· 
ti ruhlu bir adamın kaba 
kıskançlıtı ve a6ylenen bazı 
sözleri kiif ür tellkki etme· 
ıidir. 

Katil, Arap Sadık na· 
mında bir ıahubt. Merkum 
her hafta 20 1aılanncla An
karalı Saimeyi, d7ant et· 
etmekte idi. DGnktl ziyare
tinde kıza para vermeden 
evden çıkmak latemiftir. 
Saime bu hareketi muhak· 
kirane karplallllfbr •• Sadık 
ıauda buna mukabele et· 
memlı ve dotruca bir mey· 
haneye pderek lçmefe bat
lamıtbr· [Kafan tamamen 
dolduktan 10nra tekrar Sa· 
imenln bulunduiu e'Ye d&n· 
mtıı ve kıza Sen niçin ba· 
na hakaret ettin fbndlden 

sonra yalnız benim olaca· 
kıın] demiıtlr. 

Bu a6zleri bir atız kav· 
ga11 takip etmlıtir. Sadık 

bc,linden kamasını çekerek 
Saımenin kalçalanna sapla· 
m11tır. 

Bu teca vilz o kadar ıld· 
defli olmuıtur ki kadının 
vilcudu parçalanmııbr. Sa
ime fazla kan zayi ettiiln· 
den beı dakika içinde öl· 
miiftClr. Aynı evde oturan 
kılarla komıulan bu ciaayet· 
ten tedehhtıı ederek ferya· 
da bqlallUfbr. 

Canine kamaaınm kan· 
farını afzile ıtlerek ve ev 
Cininde toplananları tehdit 
ederek oradan uzaklatmıt
br. Katil flrarmclan az IODl'a 
yakalanmıtbr. ~ Tahkikata 
m6ddelumumi muavinlerin· 
den Ali bey vaziyet etmlf· 
Ur, Arap Sadık ilk ıfade
tlnde cinayetini itiraf etmlt 
ve• Bana hakaret ed~nlere ben 
bayle tı yaparım,, demlttir. 
Katil tevkif mlzekkereslle 
hapishaneye Mvkolunmut
tur. Bqtln istintakta istic
vabına baılanacakbr. 

Hakem mahkemeleri
nin ısdar etliği ilimat 
Mahtelit Halıern malaMmeleri ı vaataılls talep etmek late
nadindelıi Tarlıiy• /Uildimeti dlfi takdirde bu Ajanın 
amamf ajanlıfından re•men ı Tilrklye umumi Ajanlıtına 
t.lllif eJilmifiir. bu husustaki aallhiyetinl 

ı )Lozan ıulh muabecleılne tasrih ile tenflz talebine dair 
tevfikan tetekk61 eden Muh· gönderecelf remıl mektup 
telit Hakem Mahkemelerin• 1ukarda beyan olunan ta· 
den sadır olan illmlarm lepnamenln yerini tutacak 
2Z • 5 • 930 tarihli ye 1033 ve bu takdirde veklletname 
numaralı kanun ahklmına lstenmlyecekUr. 
tevfikan Ttırldye Milb hu· S)T6rklye Um•ıml Ajan· 
dutlan dahilinde tenflsl lıfı talepname -ve merbtıta· 

d d bnı tamam gordGIG veya 
iıtenlldilf takdir e atalı a i b d k k 1 d 1 ca ın a no aanı 1 ma e 1 • 
yazıldılı veçhlle, mtlracaat 

b k t 1 ktır (*) dili halde llzımfelen kalem 
ve are e 0 unaca • muamellbnı sClratle ifa ve 

2) Mahk6mtmleb vefa kanunen sallhlyettar maka· 
mahk6mtınleh] bulunan ha· ma uıula dairesinde takdim 
ktal tahıalarm TGrk vatan• veiaal edecektir. 
daılanndan yahut tebaal 6-Tenftz edilecek illma• 
ecnebiyeden olmalan ve bın .. uret ve terclmesile ve-
hükmi tahıslann da milli kil veya! kanuni m6me11llln 
veya ecnebi, resmi ve gayri ııfat ve sallhlyetlnl mübey· 
reıml daire ve mieueseler- yJn vesikanın asıl veya ıureU 
den bulunmalan bu husuıta h6k4metçe, allkadarlano, 
hiçbir farkı mlıtelzlm delil· T6rk mevzuatı dalreainde 
dir. 

3)Mahk4mllnleh bizzat 
veya vekil veya kanuni 
~6me11ill va11tasile Muhte
lit Hakem mahkemeleri 
nezdlndeki T6rklye Umumi 
Ajanlığına atalıda mubar· 

rer n6mune ne veçhlle T6rkça 
yazılı ve pulluu bir talepna• 
me verecektir. 

Bu talepnameye hllaatl 
havi lllmm onu veren mah
kemece veya T6rktye U•u
ml Ajanlıtınca 7alaat -~ 
likçe musaddak Fr&D11Zca 
suretlle noterlikçe tasdik 
edllmlı tercilmeal ve Yekli 
veya kanuni mtıme11ill sıfat 
ve sallhlyetlnl mlbeyyln 
vesikanın allı M7a masaddak 
sureti raptecQİecelttir. 

4)MahktmJmleh ecnebi 
bir devlet olup ta htlkmGn 
icra dailell marifetde tenft· 
ma elit ılaakem mabke
m.t nezdln 1 kendi ajanı 

mClrecaat ve takipleri vuku· 
unda 1033 numaralı kanuna 
tevfikan 2 Tlrk mahkemele
rinin hlkAmlerl stbı tenftz 
olunmak kere lıtanbul icra 
dairesine gönderilecektir. 

7 - Tenflz edilecek ili· 
matın lttanbul icra daire• 
ıine tevdi edlldiil T6rkl ye 
Umumi Ajanhlınca ledel· 
müracaa allkadarlara bll
dirilecekUr. 

8) Mabk4m6nleb veya ve
kil veya kanuni m6me11illeri 
gendilerlne alt illmatın ber· 
veçhi muharrer l.tanbul icra 

dalretine teudiinden 10nra t6rk 
icra ve lfllı kanununun tayin 
etttll etkll ve merasim da· 
lreande her hanp bir TGrk 
mabkemeıı illmını tenftz et· 
Urlr ,sbl usull Teaalkl ihzar 
ve icra clairellne tevdi ile 
,...._ telrdpt keyft,.ı ede-

ceklerdir. 
9) ltbu laahname tarl· 

YARIN ,, .... _____ _, 

ŞEHiR H BERLERI 1 Matbuatın 
Diiztabanla 
Baatıbacal': Yili yattı: 

Adil Bey 
Teftişlerini bitirdi 
Heyeti teftlp7e reisi Adil 

Bey Borsa ve Defterdarlıkta 
on bet gindenberl yapmak
ta olduiu teftltatına nihayet 
vermlıtir. Dündenberl tefti· 
pbnın neticesini bir rapor 
halinde hazırlamakla met· 
guldür. Pazar ıtınll Anka· 
raya gidecektir. 

Zannedtldiil pbi Adil 
Bey aynızamanda Esham 
ve tahvlllt borsaıı komiseri 
delfldlr. Borsaya heniz bir 
komiser tayin olunmamııtır. 
TütGn inblsan muakkipliifne 
tayin edilen Abdtılkadlr Bey 
blllhara mezkur komiserlik· 
de Ye klleten bulunmaktadır. 

Taksim ve Karagüm-
rük nahiyelerinin 

teşkili 

Rekabet 

Haliçle Otobüs yanıediyor 
Bundan bir müddet evvel 

Eminön6 Eyüp ara11Dda bir 
tirket Otobtıı. aeyrüMferlne 
baılamıttı. 

Fakat son gtınlerde 

Otobüı ılrketl ile Haliç tir 
keti arasmda ıiddetli bir re
kabet baılamııtır. 

Hatta Haliç ılrketi yol· 
culann fiinden güne azal· 
ma11n1n ontıne geçmek lçinft· 
atlarda tenzUlt yapmlfbr• 

Şimdi haliç tirketf on se
ferlik tenzllltlı karneler çı· 
karmııtır. 

Bu karnelere g6re birinci 
mevki biletlerin 11,5 kurut 
yerine 9,5 kuruta satmak· 
tadır. 

OtobGs flatlan 10 ku· 
rup oldutu için haliç tlrketl 
otobGsle rekabet edebilir 
denebilir. 

MOTEf EBiİ:-Karag(lmr6k ve Taksim· 
de gene iki nahiye merkesl 
ttkıtı ıç1n lstanbuı vlll1et1 Men'i tağfiş komisyonu 
dahiliye veklletlne mClra• Ticaret umum m6d6r6 
caat etmlftlr. Veklletten Naki bey dinde harici ti· 
emir geldill takdirde tetkf- caret ofisinde metıul olmuı 
llt 7apılacakbr. ve men'i taiılı kanunu 

- • - komisyonuna tıtirak etmit-
PiJISI' tir. Mumaileyh Cumartesi 

1 
• alnl Anliaraya pdecekttr. 

Başka memleketlerdekı Fidanlik mütebaaıslan 
piyasa ne alemde l.tanbul vıllyetl tarafın· 
Şimab Avrupa ticaret dan celbine karar verilen iki 

mlmeHıı..ıs ihracat mad· ltalyan ftdanhk mltebe .. 11 

clelerimlzln beynelmilel plya bqGn tehrimlze plecektlr. 
aalardakl vaziyeti hakkında - • 
bir rap°' göaddmiftlr. Bir 'Ahvali havaiye 
rapora ı&re ihraç malları-
mızın vaziyeti iyidir. Al- DankiJ lıaoa 
manlar derilerimize ralbet Rasathaneden alman ma· 
etmektedirler. lumata nasaran asamı ha· 

Dert flatlan yllkMlmlftlr. lraret 4:a...,ı hararet nakıs 
zahire borsasında ı dir. Bu stın rtıqlr mtıte-

Bu hafta zarfında zahire bavvll ve mutedil olarak 
boraaauıa .muhtelif yerler- eaecektlr. Hava hafif ve bu· 
den 24 ton arpa, 393 ton lutlu olacakbr. 
butdny, 21 ton çaTdar 48 
ton tmıaır 20 ton an, 2 ton 
nohut l 15 ton kepek, 1 san· 
dık iç ce'Yls, 32 balya yapa· 
Aı, 14 Lbalya UfUk gelmlıttr. 
Aynı hafta sarfında tehiri· 
mizden 60 ton buidaJ 2 ton 
faaul1a 5 toa kalt•ldu 'ff 22 
ton iç fındık, 7 ton mısır 40 
ton un 170 bal1a UfUk lllraç 
edllmiftlr. 

fabna uygun olmıyarak pm· 
diye kadar vaki olan müra • 
caatlar kennelyek6ndur. 

10) Tilrldye umumi ajan· 
lıtı mGraeaat vulnıunda yer· 
il ve ecnebi aıhabı allkaJ1 
tenvlren her t6rlii tzabatı 

mGtemmlmeyl itaya amade· 
dır. 

[•)SURET: 
Muhtelit Hakem mahke
meleri nezdinde Türkiye 

Umumi Ajanlatına 
TGrk . • . Muhtelit Ha· 

kem mabkemetlnden tadır 
olan •• ' tarih ve • • • auma· 
rab lllmun (1033) numaralı 
kanuna tevfikan herayl tea• 
ftz l.tanbul icra dairesine 
usulen tevdU eababmm lt
Ukmallnl talep ve latlda 
ediyorum. lllmm ıuretl mu· 
aadclak4111e aoterllkçe mu• 
tadMk terc6metl ve clli•r 
vesaiki matl,ba lef ve tak· 
dlm ....... Ur. 

ADANA' DA 
Bir klliniıt ı~rcızıa 

ıuhıkcıı eflfiyı 
Ahali ıazeteslnde Kwl 

ok manasına ıelen (K. O.) 
rumuzu ile yazı yazmak su· 
retlle halka komtlnl•m akl· 
delertnl apamak ve komi· 
nlat teıkllltı hafiyesine men·· 
sup bulunarak zanlarile bU 
ay kadar evvel tahtı tevki
fe ahnmıt olan muallim 
Mahmut beyin mubakeme
ılne din atleden evvel alır 
cezada baı,amısbr. 

Mahmut Beyin hGvlyeti 
tesbit edildikten aoara mu· 
mailey be lmat edilen fiilin 
mahiyetine nazaran muha • 
kemetinln aleni ve hafi ol• 
maaı mtıddelumumt Boyln 
m6taleau sorufmut m.W. 
lumuml Bey muhakemenin 
alenen lcn1lncla "'a hzur pi· 
machianı 86ylemlf. Andan 
Ali Sadi bey de Nuri Beyin 
mltalealarına lftlrak etmlftlr 

Slkıu Reis bey diler ua 
Mustafa beyin inzimamı re· 
yl ile mubakemenlu ba8 o
larak icrasına karar vermlı 
ve kararm tefhimi tızerine 
ıalon tahliye olunmuıtur. 

MAbakeme bir busuk ta• 

at devam etmlt buı tahttler 
dlnlanm1tt1r. Ba meJ&n 1la 

Belediyede : 
Asri ilan yerleri 

yapılıyor 
Mukavele ahklmma ri· 

ayet edilmiyen all'I illa 
yerleri kakkında ıelıir mec· 
liıl enctımenl tetkikatı lk· 
mal etmlıtlr. 

Şirkete ıon bir tebllıat 
yapılmaaıma, en kıta bir 
mtıddet zarfında tellıata baı 
ladrfıma takdirde mukave
lenin feıhedileceilnl bildiri· 
mesine karar vertlmlıtir. 

Mukaveleye ıare tehrln 
muhtelif yirmi noktasında 
teılsat yapılacakb yapılan 
sonra teblifde bu noktala· 
nn bir kn evvel tesbiU ve 
t..ıaata batlanması bildi 
rildlll pbl belediye ta· 
rafından da ,.hrln ıibelll· 
ilnl ihlll edecek tarzda ya· 
Plfbrılan danlara mfteaade 
olunmamaıı teblll edilmlttlr• 

Halk mekteplerine 
rağbet çoktur 

Halk mektepleri lmtl· 
hanlarına martta batlıya· 
caktın Bu aeae mezun ola· 
cak talebe mlkdarı ve buse
neki lfaaliyet ıeçen Mneye 
niıbetle çoktur. 

Hatk mekteplerindeki 
talebelerin elueri7etlnl ha· 
nımlar tefkil etmektedir. 

Şubalde diyebiliriz ki bir 
kaç sene sonra Ttlrkiyede 
herkes okumayı yazmayı bil 
mit olacaktır. 

lkt111i lbıll: 
Cenevede 

Afyon İfİ ne şekilde 
AfJoa •nıln' uzun•· 

mandanberl .... m edip 
gitmektedir. Ticaret borsa· 
11ndan al...... ma14mata 
g6re Ceia.,-edeld afyon 
lttira komlqona htık6met· 

lerln verdikleri 1enevi ra· 
porları tetkik etmektedir. 
Komls7on kararlarına gire 
Ceneve IUllfnamesi afyon 
satıılannda eaaı olacaktır. 

mezruab bozan 
hayvanlar 

Ş6be tlcar-=. t odası mem· 
leketlerlmlzdekl mezruata, 
zar-.r veren domuzların it· 
lifı ve bunlardan pastırma 

sucuk imali için alakadarları 
teıvlk etmektedir. PastırmA 
ve sucuk imali için makine
ler pttrmele karar ver· 
mittir ·I Hatta bu huıuıtel 
ıGmrGk tarifelerini tetkik 
etmektedir. Malam oldutu 
bere parçalanmamıı do
muzlardan sOmriik reunl 
alınmatltfl halde domu eU 
mamulltınclan relim ahn
maktadır. 

Gene kemlıyon kararla· 
rma ,are afyon kaçakçalıtı 
f'f.pU klmeeler lap mll-
lett• oluna •fJon 
berine ithal ihracat 
muameleleri 1acak-
lardır. Bu h.-.n tamimi 
için hükGmetlerlD muaveneU 
talep olunacakbr. = a:::ı:: !2C!Z • 

mabk6mlardan d6rt ef•dC 
ile ahali p•telialn m•ul 
mCldlrCl Rept Fenu: MJ' 
de laUma edllmlftir. 

MuhalsemeGç Muta lallk ..a-·-· 

Hani Mecll•e 
pnn bazı cClretk 
dır. Kimin mtaaf 
tanıdıtı oldutun• 
bir g6z lstlfha•ile 
l•ter. 

Bu adamlar 
plıktndır ki : 

lıtddllden 
l.uhzaean 

Kovulmadan 
mazlar. Kırk J1 
mıı gibi meclllN 
benli olurlar. 

* Matbuat'\ada 
bir kısmın• tesad 
kabildir. 

Ben kendi 
ılze iki tanellnl 

* Alh yefllli bir 
zetelinde çahpr. 
fecilc karamuaal 
dır. 

Bir topaç pbl 
yen diner. RGqlt 
eserse euln o, mi 
fildir, çGnldl: 
yoktur. 

Öteki: 
Ahbb,. &teki •• 

dır. yenlrml yen 
zlml, sGlpmG, can 
ıızmı.. ldmM b 

Bır bilen ...... _ 
l:ab paetesindeld 
adamdır. 

Hani iki m 
vardır: 

D6&taban -
cak •• 

itte bunlard 
lar aibl, elele 
YClrlrler. Allah 
ama hazanda 
far. 

Dilleri ve k 
bizimle meflul .... 

l,rı yazd•Dll 
ıırlar •. 

Kapnızın 
ntlz var derler 
lert, gGçleri hep 

* Beya:a peni 
la Baıtı Bacall 
sevimli ise. 

si vermlye k 
çavuılara ne 
memkl 

Muamele 
dınlmaauaı ve1: 
dilini lsteyec 
Nuri, Mehmet 
beJlerden 
Pazar sini 
ket edecektir· 
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Gloryada: Bu IS?iinden itibaren 
ÖLDÜREN ADAM 

Sinema dedikoduları 
--_,,,,~--~--_,,,,~~---------------------------Henri Rou11ell, "Atout, 

Mari Beli Ledi FalklanJ, Jan AnijeloMarki dö Sevinye, Gabriyel 
Gabriyo Sör Arıibald Falkland, Malıınıdyan M•hmel Paıa 

caur,, ilmindeki komediyi 
filme çevirmektedir. Met
hur fransız komili olup uzun 
zamandanberl ılnemacıhfı 
terkeylemtı olan (Leolıgue) 

Bu günden itibaren G!ctya Sinemasında gösterilecek 
olan (öldilren adam) filminden bir aahne (kesimde görül'le 
kadın meıhur Marie Bell'dt • 

1902 senesinde lttanbul •. 
Fransa ataıe militeri 

Marki Dö Sevinye (Jan A· 
njele) lıtanbulda ancak blr 
kaç gündenberi bulun· 
nıaktadır. 

Mehmet Paıa (Maksud· 
Yan) ile bogazfçinde bir 
kayık gezintisi eınaıında 
ledi F alklandla (Marl BeD) 
on yaıında ıevJmli bir ço· 
cuk olan oflu Jarji'ye te· 
•adGf eder· Teıadfif etttii 
kadının düyunu umumiye 
dayinler vekili Sör Arıibald 
Falklandın (Gab iyel Gab· 
rlyo) zeycest olduiunu ve 
Sör F alklandın kuzini Edit'ln 
0 nun metresi bulundufunu 
Mehmet Paıadan öfrenfr. 

Dö Sevinye, Falklandı 0 

&abah Rusya sefareti kitibi 
Çerneviçin ref aketinde ken· 
dint ziyaret ettlii esnada 
blnınıııtır. 

Erten Cuma LedJ Faik
landa Tarapyada Summer 
Palasta teaadüf eder. Ve 
zenci tarafından takdim olu· 
nur. Kayıkta teaad6f ettifl 
kadını yakından görür. Le
di Falkland'ta öteki gGnkü 
h6zün yoktur. O akpm ıen 
ve ıatır gülmekte ve çok 
aevdJll çoculu fJorJl'den 
bahsetmektedir. Birdenbire 
bir geeç zevç ve zevce gö
rerek gene hGslnli tavrını 
takınarak bulundufu ter
çayı terkeder. 

Bundan miteaccip olan 

06 Sevinye bir kaç gün son· 
ra Ledi Falkland'ı evinde 
ziyaret ve orada bu bedbaht 
kadının ııkence hayatını biz· 
zat ıörGr. Evde hilkilmran 
olan yalnız Edlt'ttr.Eedi Faik 
landın ehemmiyeti yoktur. 
İngiliz terbiyesi görmekte 
olan oflu, babası, ve Ledi 

•Gece 
d ıöıterilea 

Bu hafta Majik Sınemaıın a 
~tları,, filminden bir sahne. 

J Falklandı evden kovll!aktan Çernovlç gider .•• 
baıka bir mak.at takip et- Falkland bir ılgara iç-
meyen halası tarafından hır- mek için bahçeye çıkar.·. bu filmde rol alarak tekrar 

sinema alemine avdet eyle· palanmaktadır. Bir ıllah patlar ... 
Ertesi günü Ledl Palk- Dö Sevinye iğilerek FaJk. 

land'la Dö Sevlnye İstanbul· landın cebinden mektubu 

mittir. 

• Çeekoılovakya dakl bii· da buluıurlar. Sultanahmet-

1 
ihUva eden bOyilk deri cfiz. 

te gezdikleri esnada Ledi danı alır .... 
Falkland Dö Sevinyeye,ne -·· 

tin sinemalar, 539,450 ki· 
fiyi istiap eylemektedlf. 

kadar bedbaht olduğunu, 
zevcinden boıanmayacağmı 
çünkü burada •abibl kudret 
olan zevcinin çocuğu zorla 
alıkoyacağını anlattı. 

Dö Sevlnye Mehmet pa
pya giderek bGtün bu fa· 
ciayl hikaye eder. Mehmet 
paıadan bütün bunları bil
diği Ledi Falkland lç'n bir 
at veyM. av kazası kurtara· 

Metro Goldivyn 
IMayer'in güzel 
lartistlerinden 

Yolin Gilberit, refikası 
lna Claire'ı bgaanuıtır. 

MÜHENDİS 
MEKTEBİ 

bilir •• 
Bir akpm Summer pa· 

lastan çıkıp kayıkla Yeni· 
köydeki Falklandlann yalı· 

·arı önünden geçerken Dö 
Sevinye feryatlar ffitir. 

Beı dakiaka sonra bah
çededir. Oradan cereyan 
eden ıeylerl itilir. Sör Arıt· 
bald, Çernovlçle yakaladıiı 
zevceıtnden bütün zevcelik 
hakkından ferağat ve küçük 
Jo•jJyi babasına terkettiğlne 
dair bir mektup alarak zafer 
net' eıl için dedir. Dorot y Yordon 

Bu hafta Majfk Sincmaımda ,aıterllen Dolanı 
Kostella'nun (Cehenneaılea Hakimi) filminden bir sahne. 

Maurica Chaıaliı yıi G L 
0 

R v A 

bir film çıtiriyaJ 
Moris Ş6valye Eruıt Dn

blheh'in tdareıi albnda yeni 

bir film çevirmele baılamıı· 
tır. Filmin ismi mGtebenlm 
mü:A.zım dn. Kadın artlstlerı 

"Clandette Colber•,, ile .. Mir 
yam Hopkfnı,, dJr. Muılki 

kısmı meıbur muıakitlnas 

Oacar Strau11 tarafından 

Bu an n Bu akıam ve 
yarın yalnız matinelerde 

LEVY ve Ssi 

franşızca sözlü mü · 
kemmel vodvil sh.-

leri 

Güldürecektir 
tertip edflmlttlr. G L O R Y A _ _. 

~har sinema yddızı NORM ASHEARER Necip ve aaıl arti~ 
:STONE Şöhretli genç artist ROBERT MONTOOMFRY dün ak-

şam ASRI SiNEMADA 

KADIN ARZUSU 

MükemmeJ sonderece mühim fiJimınde fevkal!de muvaffakiyet ka
zanmıılardır. Her ak§am muazzam varyete programı. Akı~lı May
munlar büyük eglenceli numara ve Asso ve Jana meşhur çmgeneJer. 

Metro Goldvin ma1er ftlmidlr. 

Mühendis mektebi aley· 
hinde bir aa~etenln neıriyat 
yapmaıı üzerine hadis o!an 
vak'ayı dan kayıt etmittik 
mezkdr sazete dnn gene 
had:ıeyl tazelfyerek mOhen· 
dfı mektebi ve talebesi hak· 
kında bir hayli neırlyat 
yapmııtır .. 

Bunun üzerine talc beden 
bir kısmı tekrar matbaamı
za gelerek vak'ayı ıu ıurelle 
izah etmlılerdlr: 

Bir gazetenin dün dört 
mühendis mektebi talebe
si hakkında çıkan yazıyı 
hayret ve tee11tfle okuduk. 
Bu gazete yilkıek bir mek
tep talebesine nasıl böyle 
bir lisan kullanabiliyordu. 
Yapdıfımız hususi tahkikat· 
tan anladığımıza göre ida· 
rehaneye gelen talebe ara· 
sında d6rt bet murabbaı 
ayınnlf ve bu murahhaslar 
mGaaade alarak mtldiriyet 
odaaına sfrilp bu neırJyatm 
banal tabktka ta !itina t etti· 
finl sormuılar. 

O zaman idare hey' eU 
bu yazının tetkik edilmeden 
yazıldıflnı söylemtı. Hattl 
bu gazetede çıkan her yazı
nın dofru olmadıiı da ili ve 
etmek afbi kendilerini dOtü· 
nGpblr Kevlde ıokacak ıeyleı 
söylemtıleı. talebe Nezahatl 
muhafaza elmit Eıasen hfç 

bir kimseye tecaviiz edllmedlii 
ga~etenin ifadesinden anlatı· 
byor orada bulunan polisle
rin ite mildahale etmemeleri 
de hunu teyit edtyor. Polis
ler h\lzururıda her s6yledtk
lerf cGmle tarziye mahiyeti· 
haizken ertesi gGnG yine bu 
tekilde yazı yazıldıimı ıaren 
müdür Suphl Bey talebe ile 
uzun siren bir haıbilhalde 
buluamuı •e meMleıün fev· 
kal&cle mlldm olclufuau mek
tebin bir ıuikaıt karıııında 
bulundufunu bu ltlbarle la· 
)ebenin gkllp aGmayif yap· 
maunm dofru olmadıfını 
ıararla 16ylemlt ve nümayiı 
yapılmayacatına daJr tale· 
beden 16z almııtar. Sonra 
idarehaneye gelen talebe 
o ıazeteni n vazdıfa gibi 
mektepten kaçmamııtır. Ni· 
zamname mucibince beıle 

yedi ara11ndakl serbeıtten 
istifade etmıılerdlr. Muharrir 
buradada bir laf yapıvor. 

Daha nlzamnameıinden 
haberdar olmadıjı bir mek
tep bakkmda cefffllkal'1m 
yası yumalanmn ne derece 
ye kadar dolru oldılı efkln 
umdmiyye terk ediyoruz. 

1930 senesi zarfın da, 
Amerika, 8. 118. 736 Dolar 

kıymetinde ve 90 535.942 
metro tullnde filim ihraç 
eyJemiıtlr. 

Baılıca müıteri Avrupa
dır. 

.... 
Gençlerde, meıhur Fran· 
sız edibesı (Maryse Cho

iıy) nln bir filim çevf rece fi• 
nlyazmııtık, Bu filimin lıml 
(Fılimler ar•sında bir ay o· 
lacaktır, 

Meb'uslar 
Bazıları vali oluyor 

Ankara, 26 ( Yarm ) -
A!dıiım habere gire bazı 
valiler arasında tebeddGlat 
yapılacak O.azı Hz, nJn 
buraya teırifint mateaklp 
takarrür edecektir. 

Bazı vllayetlef de tlga 
edtlek difer vilayetlere rap· 
tedilecektir. Hakklrl Bor· 
dur, ve Isparta vilayet:erl 
de bu meyandadır. 

Oıdu meb'uıu Rıfat, 
Rize meb'usu Atıf btylerin 
birer valiliklere tayini tfth· 
min edilmektedir. 

Tahrir lô:yıhaaı 
Mecliae verildi 
Ankara, 26 (Yarın) -

Yeni Kadastro ve tahrir il· 
yıhaaı Mecliıe verihnlttlr, 
Kanunda kadaıtroıu yapı· 
lacak yeler tayin edllecef ııbl 
bu yerlerde biri ReJı olmak 
&zere beıer kfttllk komia-

tyon 'ar teıkfl edilecektir, 
Komııyonlar kay kanu· 

nunun tarifi dahilinde vazı. 
fe göreceklerdir. 

Arazi sahipler! tarafın· 
dan kadaıtro mucibince 
tadilatı yapılacak yerlerel 
icar edilecektir.Arazi sahip-

" lerile komisyonlar arasmda 
ihtilaf çıkarsa maballl ıulh 
hakimleri bu ibtifl(ı gire· 
cektlr. 

Rıhbm şirketiniq 
iddialan 

Ankara, 26 - Nafıa 
Veklletf hukuk mflıa virlf· 
lince lttanbul Rıhtım ıtrkeU 
tarafından verilen cevabın 
tetkik ~ di(metane V okll Bey 
bildtrmiftir. 

Nafta vekili hukuk mlf&• 
virlerinln mfltaleaıını tetkik 
ettikten ıonra ıtrketf cevap 
verecektir. 

Rıhtım ıtrketlnin iddia&• 
lan pyri varit aarGlmekte
dir. 

/pek aanayıını hü .. 
kümet himaye 

ediyor 
Ankara, 29 - ipek sa• 

naylfnl haktmetlmtz blytlk 
bir ehemmiyet vermekte
dir. btıkdmet bu maksatla 
bir boya fabrikası yaptıra• 
cakttr. 

Fabrikaya .. 500,. bin 
lira earfedtlecektlr. Bu ıe· 
heple bir FralNIS ll"IPU da 
bir boya faltıjkaMnı tealı 

için ihzar* dııtl ... •ııtu. 
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Menemen Diva-1 
nı harbı 

(Birinci sahifeden devam ) 
la•dan Yakup v~ tevfik ho· 
caların Şeyh Esat ile müna· 
ıebeileri ve bunun teıkil 

ettiği ~akıi tarikatı namı 

altındakiigi:ıli teıki ata gir 
dikleri tevilen vaki ifadele
rinden ve evrakı tahk~kiye 
mündericatile vaki ıeh adet· 
ten ve mevcut muhabere ev· 
rakından anlaıı1mıı olduğu 

cihetle hareketlerine temas 
eden {Türk ceza kanununun 
163 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası delaletile 313 üncü 
maddenin ikinci fıkrasına 
tevfikan' Yakup hoeanın fa. 
aliyeti derecesinin takdiren 
altı ay diğer Tevfik hocanın 
da üç ay hapisferine ve onar 
lira ağır para cezasına mah· 
kiimiyetine ancak Yakup 
hocanın yaıı 65 i geçliğin· 

den 57 ıncı maddeye tevfi
kan cezasının altıda biri ten· 
zil edilerek beı ay müddetle 
hapsine karar verilmiıtir. 

İkinci celse 
İkinci celsede Çanakka

leden Hüseyin oğlu Muhtar 
Ali Ulvi ve yine Çanakka· 
leden Karantinada Ali Ef . 
lerin muhak~meleri yapıl

mıı ve bir sene hapse mah
kum edilmittir. .. 

Uçüncü Celse 
Üçüncü celsede dini his· 

ıiyatı alet ederek devletin 
emniyetini ihl il edebilecek 
teıkila ta dahil olmak suçı 
ile meznun Polathdan Gaf
fıt oğlu Müıteba ve Hayma·:' 
nada mukim müteka.din · 
aakeriyeden Edirneli Salt Ef. 
nin duruımaları yapı]mıı ve 
Maznunların müdafaaları 
dinlendikten sonra heyeti 
hakime öğleden sonra ka· 
rarı tefhim edileceğini bil· 
dirmiıtlr. 

dördüncü celse 
Saat 14 te miralay Ata 

beyin riyaıetinde dördüncü 
celse aktedilmiıtir. Müsteba 
•e Salt Efendilere karar 
tefhim edilmiıtir. 

Bu karar nazaran üç 
ay hapiste 75 lira afar 

para cesaıına, Sait Ef. de 
üç ay hapiıle 50 lira ceza)Jı 
naktiye mahkiim olmuılar· 
dır. 

Muhakemelerde Cumar
tesi hünü devam olunacak

• tır. 

• 
~AUDE. NUJRer. 

Ben burada herkes biri genç 
kız diye tanıyor, sizin ye-
geniniz ... Hakikat bu gün 
çtrkinliğile meydana çıkın- · 
ca herkes ne diyecek? 

- Benim zavallı yavru· 
cuğum ! Senin çirkinlik hak
kında fikrin bile yok! Böyle 
ıeylere "çirkin hakikat,, 
denmez. 

- Beni teselli için söy· 
lüyoraunuz, Ağabey. Be 
kendimi unutmak, kendi 
kendimden kaçmak için Uk· 
lü çıliınlıklar icadediyorum. 

Buna keıkt&ılz m6aaacle~ 
etmeseydiniz! Şimdi. hakikat 
meydana çıktılı zaman dQlt· 
lar•ızın yamnda ne kadar 

Reisi Cii~:.hur 
Hzretleri 

Konya, 26 (A.A) - Re· 
iaicümhur Hazretleri buğün 
akşama dı>ğru otomobille 
Şehirde ve civarında bir ge· 
~inti yapmışlardır. 

ldarei örfiyenin 
Temdidi 

Ankara. 26 (A.A) - Bü
yük Millet Meclisi Menemen 
mıntıkasına munhasır olmak 
üzere örfi idarenin sekiz 
Marta kadar temdidini tas· 
vip etmiıt;r. 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Ankara, 26. (A.A.) - Bü· 
yük Millet Meclhi bu gün 
Reis vekili Hasan Beyin ri· 
yasetinde toplanarak üzüm 
leri:kurutmakta ve ziraatte 
hastalık ve haıb.rata karı1 
kullamlan kimyevi madde· 
ltrin gümrük ve iıtihlak 

resminden muufiyetine dair 
kanun layihasının ikinci mü· 
zak~resi yap1larak kabule· 
dilmi§tir. Karadeniz bogazı 
tahlisiye idaresinin teş 
kilit ve vezaifı hak 
kında kanun layihasının 
müzakeresine geçilmiıtir. Kc.· 
nun layihasına göre Kara 
denize çıkan bilumum sefa . 
inin beher tonilatoı.undan 
bet kuruı reıim istifa kılına· 
caktır. Be~ tonilatoya kadar 
gemiler, huıusi yatlar mun-
haııran seyyah nakleden ve 
ticari muamelelerde bulun· 
mıyan seyyah gemileri, bil
umum harp gemileri, ticarı 

mahiyette olmayıp munha~ 
sıran devlet hic!ematı resmi· 
yesine tahsiı edilmif olan 
devlet gemileri, ilmi 
huıuıatta kullanılan gemi· 
ler, balıkçıhk veya sün· 
gercilikte veyahut hernevi 
deniz mahsulatı saydinde 
kullanıldıkları müddetçt 
ağ ve havız gibi tertibatı 

mahıuıayı haiz mil!i balık 
ve sünger gemileri ve Kara· 
denize çıkıp ta mücbir sebep
ler ilcas:le yoluna devam 
edemiyerek avdet eden ve 
o zaruretin zevalini mütea
kıp tekrar Karadenize çıkan 
ve fakat limanda kaldıkları 
miiddetçe ticari muamelede 
bulunmıyan gemiler bu rea
miden muaftırlar. 

M~clis cumartesi günü 
toplanacaktır. 

( Yarın ) ın tefrikası : 68 

mahcup olacakıınız. Çok 
utanıyorum, lniıte. 

- Bütün dostlarım ve 
bütün insanlar içinde, sen
den daha temizine, ilaha 
yükseğine teıadüf ettim, 

- Ağabey! ... 
- Kardeıim! . . • Çocu-

ium! •.• Bizim yuvamız için 
ıen, neı' eıln, tebesümün; 
ıaadetimize ıaadet ilave e
den bir ıeysın. Bizi bırakma! 

- Beni ne kadar mir.· 
nettar ettifinizi biliyor mu· 
sunuz... Bu tatlı kelimele
rinizin, kalbimde, ebediyen 
öldüklerini aDDettiilm iyi 
ve ıeüzel hialerl canlandın· 
yor ••• 

YARIN 

Matbuat c~mjyeti kongresi IEfkin umumiye buzu 
runda Sıhhat vekile 

tinden soruyoruz: 

( 1 inci sahifeden devam ) 

da b r içtima aktetm:ştir. 
Celse en~ kıdemli aza 

olarak Ah~cl İhsan bey 
tarafından açılmıf ve müle· 
akibcn del Ahmet İhsan be 
yin reis, ve Eni11 Tahsin be· 
yin reis vekili Selami İzzet 
ve İsmail Ramiz, Yusuf Ziya 
beylerin katip intihabile 
müzakereye baılanm ııtır. 

idare heyeti reisi Hakkı 
Tarik Bey kongrenin daveti 
sebeplerini izah et mittir. 
Evvela Bulgar gazeteciler 
cemiyetleri federasyonunun 
daveti üze-ine geçen ağus· 
tos iptidalarında, cemiyet 
namına beş arkadaşın Bul
garistana yaptığı ziya. et 
ve bu ziyaret münasebetile 
iki memleket matbuatında 

iki memleketi alakadat" 
edecek neşriyat üzerinde 
aktediJmek bir itilafname 
den bahsederek foderasyo
nun son heyeti umumiye 
içt·maında tasdık edilmıı 

o!an bu iti'afı kongrenin 
tasdikine arzetmiıtir. 

İtilaf beş maddeden te· 
rekküp ediyordu. Birinci 
madde biribirlerinden bir 
dostluk muahedesile bağlı 

olan iki memleketin ehem· 
miyetli haberlerini ihliva 

edecek bir bü1 ten milbad.:· 
lesine ikinci madde tanınmıf 
Türk ve Bulgar muharrfr!e
rinin yazacakları makale
lerin iki taraf heyetlerinin 
münasip görecekleri Türk ve 
Bulgar gazetelerinde neırine 
üçüncü madde bitaraf ehem
miyetli hadiıelerde hususi tal· 
ı:lat istediği takdirde karı• ta· 
ra fan bunu teminine taalluk 
ediyor, dördüncü madde de 
her iki memleket gazetele
rinin uzak yakın bir geçmi· 
ıe ait ve iki memleketin 
dostluk münasebetlerini bo
zabilecek hatıralara bugün 
olduğu gibi gelecekte de te· 
mas et mmeesi temennisini iz
har olunuyordu. 

Hakkı Tarık B. Bulga
r iıtan ziyaretinde kendiler!· 
ne gösterilen hüsnü ka
bulün temsil ettikleri 
arkadaılarına raci olduğunu 
söyleyerek bu ziyaretin iyi 

hatıralarını cdaima saklıya· 
caklarını ifade ve iki mem
leketin efkarı umumiyesinin 
arzusu addoluna bileceğine 

• kani oldukları bu iUlafname-
nin kongrece tastikini rica-
etmittir. Azadan Enis Tahsin 

Fakat azıcık ta kendin!· 
zi benim yerf me koyarak 
düıünmenizi rica ederim 
Ağabey. "Tufeyli,n yaşamak, 

benim gibi duyan bir insan 
için en zalim iıkencedir, bl· 
rakınız çalııayım, hayatımı 

kazanayım... burası benim 
kardeıimin , kardeılerimin 

evi. Her zaman gelirim. 
Kamı Bey birdenbire, 

iıırardan vaz geçti. Uılu bir 
çocuk gibi mazlum mazlum 
boynunu büktü: 

- Sen bilirsin Belkıs ... 
naaıi istersen .. 

- Ağlıyacak halde idi. 
Bunu hisedince Belk111n da 
dudakları titredi: 

- Amma sakın bana 
gücenmeyiniz Ağabey, ıizi 

darıltınam muztarip olurum, 
çokmuztarlp olurum •• Hayır .• 
Buna tahammül edemem ... 

8. zaten Makedonya:ı o du-
. ğuna ve birçok Bulgar genç· 
lerilc mektep arkadaılığı 

yapmaktan kuvvet bulmuş 

dostluk rabıtaiarma dair 
bir baılanğıçtan ıonra itilaf· 
namenin aklini ve tasdikını 
tasvip eden beyanatta bu
hmmuı ve İsmail Müıtak 
beyler reis Ahmet İhsan be
yin bunu teyit eder müta· 
lealarından sonra itilafın 

heyetiumumiyesi ittifak ile 
ve alkışlarla tasdik olun

muıtur. 

Bundan sonra cemiyete 
bir bina satın alınması hak
kındaki maddeye geçilmiı 

ve idare heyetine lazımgt:.

len salahiyel verilmiştir. 

Bu fakir milletin iktısadi buh 
ranı zamanında bukadar mıı 

1 azzam binalara lüks sayıla 
sinek mücadelesine böyle fazl 

paraların sarf olunması 
cevamidir 

Bu arada cemiyet reisi 
geçen kanunusanide yapıl

mıtt olan balodan bahsede
rek balo komitesi il~ başta 

İsmail Mü tak Beyle hanım· 
ları hu:unmak üzere isim· 
leri gazetelerde va açık 

te~ekkür varakasında zikre· 
dilen güzide hanımlarımızin 
lttirak ettiği tertip heyeti· 
nin kıymetli yardımlarını 

ve yine bu heyetin delale
tile cemiyet balosunda tevzi 

edilmek için çok değeri> 

ht:.d:yeler vermiş olan zatla
rın baloya her yıldakinden 1 
daha büyük bir mümtaziyt't 
temin eden alakalarını b~r 

kere de kongre huzurunda 
yadetmeyi vaz:fe bildiğini 

röylemif, balo ferdasında 

bir akşam gazetesinde çıkf'n 
ve bu tertip heyetini teıkf l 
eden hammlarin hissini reı1 

cidc edecek bir mahiyet~ 
telakki olunan bir fıkradap 
haberdar ediİmeıi üzerir.e 

bunu tashih için teıebbüs 

aldığını ve esasen fıkranın 

makaadı o telakkiden uzak 

olmakla beraber, tertip he· 

yetine karıı bütün matbuat 

münteaiplerinin müte~ekkir, 

her balodan daha üstün 

bir nezahet ve muvaffakı

yet kuanan matbuat bak

sunun gelecek senelerin de 

yardımlarına ıimdiden ricaci 

ve müteıekkir o~duğunu 

ifade etmtıtir. Akıam tah· 

rir müdürü Enis Tahıin B. 
de bu histe bütün azanın 

beraber oldujunu bey~n 

etmiı heyeti umumiyenin, 

idare heyeUnin takdir "te 

teıekkürlerine ittirak ile 
kongre hitam bulmuştur. 

Darılmadınız bana değilmı? 
Söyleyiniz Ağabey, danlmp. 
dınız, değilmi? ... 

- Darılmadım ya vrum1 

müsterih ol... Hiç darılma· 
dım ... Fakat vadini unutur
san... Sıkıık gelmezsen ... 
İıte ozaman ... 

- Gelirim Aiabey, her 
zaman gelirim... Gelmeden 
durabilirmiyim? Sizi özlerim. 

Bu maskara kızda nerede 
kaldı? 

- Ki1J1? 
- Kim olacak? Zevcei 

muht-eremeniz. Bir özledim 
ki kafiri. 

Belkıs ciddi ve hazin 

tavrını, büyük bir gayret 

sarfederek üzerinden attı. 

Çünkü ağlamak üzere idi. 
Ve ağlamak hiç te botuna 
gitmiyordu. 

(Devamı var) 

Sıhhat ve içtimai mua· 
venet vakileünin, fenni ve 
ciddi hususlardaki hisset ve 
kıskançlığına mukabil diğer 
mesaHde israf denilecek ka· 
dar fuzuli masraflardan ihti· 
raz edememektedir. 

Senelerdenberi inpab 
devam eden serum ve 8ı,fl 

müessisesinin paviyonları en 
göze çarpan bir keyfiyettir. 
Ecnebi meml6ketlerde bulu· 
nan mumasil müessiııat bi· 
naları herhalde bizdekiler· 
den çok farklıdır. 

Robert Koch, Erlih, Paa-
teur, welcoöm" mÜPHiseleri· 
le" Vienne, Buda· Peıt' Go
penhague" serum ve aıı da
rül istihzar ve mesilerl en· 
çok it yapan ve ıon sistem 
oldukları halde, yapılmakta 
olan, müessisemizden çok 
küçük ve adeta bizim pavi· 
yonların birisi kadardır. Bu 
kadar alaylı ve azamete 
mukabil fenni cihetleri on
larla mukayese edtlebilirmi? 

Ecnebi memleketledeki 
bunevi müesseseler ekseriya, 
bilhassa yeni yapılanları 

mutlaka ıehirden hariçte· 
dirler. Halbuki bizde yeni 
yapıldığı halde ıehir orta
sında ve yoJ kenarında kol
aylıkla televvüı~ müıait bir 
vaziyettedir. 

Atı ve serum müe11iıe· 
lerinin mühim anasırından 
birincisi olan hayvanlar me· 
seleside hiç düıünülmemif· 
tir. Bu hayvanlara ait Ahır-
lar, Meralar husuıi itinaya 
ve fenni ihtimama lüzum 
göstelirken inıaatta bu key· 
fiyetin, nazarı dikkate alın
dığı na delalet edecek bfr 
ıey görülmemektedir. 

Müe11ise, uzun zamanlar 
geçtifi halde daha fa'aliyet 
sahasına glrmemiıtir. Bu yüz 
den memleketin sıhhi ve de
vai ihtiyaçları için harice 
müracaat edilmek ve yük· 
sek fiatlarla alınmak mec· 
buriyeti haııl oluyor. Bu se· 
beblede mim servetin bir 
kısmı kaybedilmiı bulunuyor. 

Memleketimizdeki ba· 
tak1ıkla.rın kurutulması key· 
fiyeti mühim ve büyük na
fıateıebbüıleri sayesinde 
ancak imkan saha11na gire· 
cek hususlar olduğu nazarı 
dikkate alınmıyarak ve fu. 
zuli olarak bir çok mazot 
filit istihlakine malolan si· 
nek mücadeleıine kalkıfllle.k 
ve buna mukabil aıtma mG· 
cadelesinde eıaı olan •()w. 

nine" ıarfiyatını adeta ban· 
ka muamelatı gibi btr çok 
kırtaslyeciliklerle, hesabında 

santlgra mına kadar aran· 
ması, lüzumıız kıakançhklar 
değilmidir? 

Sıtma mdcadeleılnin esaıı 

halkı "Kuininiae" etmek oldu· 
inna nazaran aceba tahılla· 

Cavap bekliyoruz: 
l tın kaçta kaçıla (Kuinlne)ıa 

yor, çok mühim olan 
cihet dikkati celbede 
bir keyfiyet defilmidir ? 

Bu fakir milletin, iktı .. 
buhran zamanında, bukad 
muazzam binalara ve 1 
addolunabilkcek sinek 111 
cadeleıine, böyle fazla p 
ıar~ sarf olunması revanıı ,,,,,,,,,,. 

Muharrir tehdi 
edilemez 

( 1 inci sahifeden devattl 
riri polis müdiriyeti 
celbedip ifade alJll 
ları tahkır ve teh 
etmek salahiyetleri., 
mıdır? 

Bu salahiyeti ha 
gi kanundan, kimd 
ve nereden almışl 
dır? 

Bu memurların bu ha 
ketlerJnden tiddetle me•' 
tutulmaları ve kanunun 
rlne getirilmesi icap etti 
zannediyoruz. 

Bir taraftan vatandael 
masuniyetlerinden ve kan 
ların gayet müdekkikaO 
bir surette tatbik edildi~ 
den Millet meclisi huzuru'-
da bahs edilirken latanb 
gibi bir yerde poliı meoıU 
ları vazifeleri haricinde 
ler yapmakla mt.ıguldtr 

Bir kanun adanı• 
makla maruf bulunan 
biliye vekili ,Şükrü Ka 
Beydenaaoruyoruz. 

Abdülhamidin Betik"' 
muhafızı Hasarı Paı• 

kanunları bu kadar cüre 
ayaklar altına almağa 

saret ede bilmitdir. Me'1 
lenin resmen Tahkıkini b' 
hususda vekil beyin b 
tatmin etmesini teme 
ediyoruz. Şimdilik bu ka 
muharririmiz kanuni tedb 
tevessül etmtıttr. 

- Efendilet 
ayipdır. 
~ 

FİRARİ LİD 
Antakyada dayalı 

.J• ? 
ye~ı ... 

İskenderun 21 ( 
Adanadan Suriyeye k 
olan ahali fırkası lideri 
avkat Abdulkadir Kedi 
franıızlar tarafından aııt~ 
yada ikamete memur er 
mittir. 

Sabık lider timdi 1'd' 
nadan birlikte kaçmıı ~~ 
arkadaılarından ayrı...,.... 
bulunuyor. 

:Antakyada Türk ha~ 
nefretle karııladığı bu .~ 
ma antakyalı gençler 1~ 
kiye hüldimeti aleybill df 
ıöz söylediği bir mah•!ı, 
birleılp mükemmel bir 
yak atmıılardır. 
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Hatıratını yazan: NACI ISMAIL 

Ne bu pirenseslerin ihtiraz/arı doğru 
idi, ne bu mükellef köşk bir imaretti, ne 
de bu rakkaseler, sazendeler, cüceler 
kendilerini mabede nezreden kızlardı, 
nede bu içkiler, bu meyvalar kudret hel
vası idi. 

-8-
Bu kabul merasimi, bir 

aanatkarın zekiu:le itlenmiı· 
ti. Uydurma prenseslerin öz 
reklerini , gözlerinin tabii 
ziyaların göremiyorduk. Yal
nız, karanlık dezlizden bize 
doğru gelen bu gece HetaJr' · 
lerinin yüzlerinde açık gö
ğüılerinde ve süzgün endam 
larında raııelene raşelene 
dolaıan biz tunç ııığın hey
betleıtirdiği hayaıetler gö

rüyorduk. 
Onlar yaklaıtıkca, Nil· 

den onlara akıeden bu ııık 
halkaları büyüyor, geniıli· 
yor, Mmr mumyalarindaki 
tunç tenli, ışıklarını iç?erin· 
de söndüren siyah gözlü 
kadınların dudaklarından 
süzülen amber kokusunu 
yayıyordu. Bunlar, Sarayın 
cariyeleri, Antuan'ın Kieo
patrası değil, Fıravun tutan 
kamen'ın Hitit'li kraliçesıydı! 

Bir kaç dakika kendim· 
den geçmittim,Bu merasimin· 
hepsini hatırlayamıyorum. 

Yalnız, ellerim öpülmek için 
uzatıldığı her Hetair'in de 

hirimiLin ~edirinde uzanıp 
Yaslandığı unutmuş, değilim 
Zaten ruban halvet olmuş· 
tuk. Kimin kimden haberi 
olurdu? 

Fındık cüceleri. tekrar 
göründü. Ellerinde çift çift 
uzun Türk çubuklan, ıaha· 
det parmaklarına asılmıı 
küçücük mangallarla geli· 
Yorlardı. Hepimize birer 
çubuk verildi. Daha ilk 
nefeste, esrarla karııık 
•ık amberli .tütün içtiğimizi 
anla yordum. 

Bu, ne benim. nede Ame· 
tikalıların karı idi. Çok til· 
kür kt, bu pis zehir azdı. Ne 
de olsa, içmemek daha iyidi. 
Ben, hızlı sesle fikrini dosla· 
tuna söyledim. O zamana 
ka.dar, yüz yüze, göz göze 
ba.kıotığımız prenseslerin a • 

iızları açıldı. 
Yarım yamalak Fransızca 

İngilizce biliyorlardı. içki tek
lif ettiler. Herkes, bir şey 
IÖyledt. Meg" er burası saray 
d , eğil, meyhane ımtıte far· 

kında değilmitiz! 
Her istediğimiz içki gel-

di. Yalnız her sedirin ya· 
lltndaki rahle üzerine kondu. 

Sedtrlerin kenarlarında ıe• 
l>et sepet muzlar hurmalar' 
'reııt çeıJt mezeler dizildi. Bi· 
rer küçük fıçi da bunların 
8.taaına yerleştirllmitti· Önü· 
lll-uze bir perdede çekildi. 
..\rtık ne cüce ne tercüman 
tıe •aktye nede rekkase kal· 
lllııtı. Biz bize çiçeklerle bö· 
<:ekler ınaıalını söyliyorduk. 
Perdenin arkasından da ara P 
'ralgııı yanık seslerin tiz 
;aırneleri gelmiyor, değildi. 
•ın bir zendoıt halvetidi bu! 

b Şimdi, ne oluyor mu idi,f 
tlınek iatersiniz değtl· 

illi? , 
Ben, ona sakiUk, o ba· 

na sakiyelik ediyor. O 
benden ~ısırı, o Mısır 
güzellerini, benim hüvviye
timi soruyor, ben de onun 
kim oldvğunu anlamak için 
kurnzalık suallerile yalanı
nın dpğününü cüzmek isti· 

yordum. 
Ne bunların ihtirasları 

doğru idi, ne bu mükellef 
köşk bir iWarettl, ve bu 
sazendeler, bu ı akkaseler, 
bu cüceler, kendilerini ma· 
bede nezreden bakirelerdi, 
nede bu içkiler, bu mey
valar kudret helvası idi. 
Bir kaç yüz lngiliz lirasını 
gösteren bir fatura ile kar
şılaımanız mukadderdi. Fa
kat, bu romantik komediyi 
kimler oynıyordu, bu pren
sesler bu parayı nasıl ala
caklardı, bu gecenin sabahı 
nasıl paraya bağJalanacaktı? 

Amerikalılar, kahkaha· 
lar içerisinde yüzüyorlardı. 
Benim de kahkahalarıma 

bu kurt düımüştü. Bizim 
Preuses ustamı usta. Sultan· 

mıı o! Yarım aptalca bir 
ik! İstanbul suali açtım, bir 

iki semt ismini Amerikan 
aksanile sordum. Ne gezer. 
Harem sultan saray· söylü· 

yor, bu ezberini kekelemek
ten beceriyordu. Ben bu 
zile parmak basınca o da 
içkltc ağzını kapatıyordu. 

- Ha, ututtum, dedi. 
Bizim hurma rakımızdan 

içmediniz! 

Yanınızda ki fıçmın 
inıbiğini açtı. Altın bir tas 

dolusunu sunarken, bir tik
sinme geldi. Ya buda bile-

cilı gibi kazandan tiıeye, 

ıişeden mideye inen dindi
rilmemiş bir rakı, beyni 

ağrılarla yıpratan bir bela 
ise? • Rakıya tövbeliydim, 

içemezdim. Prense,altın ka· 

dehini, dudaklarının kenar· 
larında dolaııtırı:ken fıçının 
lirana geldiğini, bana; ga· 

zubane: 
- Mısır' dasınız. Buranın 

belediyesi, rakıları fıçılarda 
bet ay dinlendirir, sonra 

sattırır ve biz iki okl,alık 
satıılarda bpyle küçük fıçı· 
larda sattırılır. Din len diril· 
memif, fıçılarda zehirleri 
alınmamıt rakılar engerek 
zehirinden daha fenadır, içi
lemez. Bu, öylesi değil! di-

yordu. 
Radyoyu açtım. Belki, 

lstanbul belediyesi bu kon
feransı !şidfr, ümüdile fıçıyı 
söylettim, durdum belediye 
ititmedi. inhisar, itidir mi, 

bilmem!. 
Fıçının hakkı vardı. Üzü-

mün Levürleri, fıçıda can· 
lana canlana nefis bir 

"buke,, yapar, bu hurma 
rakısı gibi içtikçe açılır, ha· 
yata bir neı' e katılırdı. 

(Devamı var) 

YARIN 

Komünist günü 
F ransada nümayişler 

akim kalmış 
Paris (A.A.) - Dün ic

rası muharrer bulunan it· 
sizliğe karşı cihan komünist 
nümayişi Fransada tamami· 
le akim kalmııtır. Her ta
rafta işsizler tabii surette 
devam etmektedir. Miting· 
lere pek az kişi istirak et

miştir. 

Berlin 26 (A.A) -23Şu-
bat Komünist günü Berlin 
ve Leipzig'te bir takım kanlı 
musademeler olmuştur. 

Gelen telgraflara naza
ran Komünist günü ecnebi 
memleketlerde nisbi bir sü
kun içinde geçmiş•ir. 

Sosyalistlerin bir 
teklifi 

Paris, 25 (A.A) - Me
busan meclisi sosyalistler 
tarafından yapılan ve sos
yalist'erin Cenevre konferan· 
u başlamadan evvel tahdidi 
teslihat yoluna giri' megini 
istediklerini beyan eden bir 
teklifi 155 muhalif reye 
karşı 430 reyle reddetmiş· 
Ur. 

F ransada tahsil yaşı 
Paris, 29 (A.A') - Ma-? 

arif nazırı M. Mario Rous
tan, tahsil sinninin 14 ya
'ına kadar çıkarılmasına 
müteallik o1an bir kanun 
layihasının yakında mecfüe 
tevdi edileceğini beyan 

etmiıtir. 

Fransız bütçesi 
Paris, 26 (A.A) - Meb· 

uıan meclisi harbiye bütçe
sini kabul elmittir. 

Milli nlüdafaa bono
ları 

Paris, 26 (A.A) - Muh
tariyeti haiz ifa sandığı 
mali komitesi milli müdafaa 
bonolarına ait faiz miktarını 
yüzde üçten iki buçuğa in· 
dirmeğe teıebbüs etmiştir. 

Tuna memleketleri 
hubuubah 

Paris, 26. -(A.A) Avru
pa komisyonu tarafından 
teıkil epilen ve müstakbel 
hububat istoklarinın sarfını 
temin hususunda tetkikat 
icrasına memur bulunan ko· 
mite toplanmıştır. 

M. Briand, irat etmit 
olduğu bir hitabede komi· 
tenin yalnız a vrupanın va· 
ziyeti hakkında tetkikatta 
bulunacağını tasrih etmiıtir. 
Mumaileyh, elde edilecak 
neticelerin Avrupa komfs· 
yonunun önümüzde ki içti· 
ma devresine yetittirilebil· 
mesi için süratle çalııması 
lôzumunu hatırlatmııtır. 

M. Brinad ziraat kon· 
feransının son derece ümit· 
baht neticeler kaydetme· 
ıine medar olmuı olan ıi· 
yasi mülahazalara mümasil 
mülahazalardan mülhem ol· 
mak zaruri olduğunu ilave 
etmif ve netice olarak mu
rahhasların tefriki mesaisi 
zihniyetine müracaat ve ıu· 
uri ve hüınü niyete müste
nit bir gayret ıarfetmele
rini tale etmiıttr. 

İtalyan murahhasının 
teklifi üzerine M. Poncet 
komite riyasetine intihap 

olunmuıtur. 

Sovyet 
Askeri kuvvetleri ve 

Avam kamarası 
Londra, 28 (A. A.) -

Avam kamarasında M. 
Dalton, Rus Sovyet hükü· 
l'Jetinin ihtiyat afradından 
mürekkep askeri kuvvetler 
'\'Ücude getirmek hususunda
ki tasa vvuratına müteallik 
olarak gazetelerde intişar 
eden bazı haberlerin doğru 
olup olmadığı hakkında tah
k kat icra etmesi hususunun 
İ.1gilterenin Moskova sefiri
ne bildirilmiş olduğunu be· 

yan etmiş1ir. 

Bir deniz kazası 
Loodra25 (A.A)- İrlan

( a bayrağını taşıyan" julia,, 
i.;minde iki direkli bir gemi 
"Ark.ow,, koyu açığında 

bil' kumsalda kazaya uğra· 
mıştır. Beı kişiden ibaret 
bulunan tayfesinin ne oldu
ı~u henüz anlaşılamamı~tır. 

Deniz işleı'İ 
müzakereleri 

Londra, 25 (A.A.) - ln 
giltere ile Fransa ve İtalya 
arasında deniz işleri hakkın
da cereyan eden müzakere· 
r~rin uyandırdığı derin alaka 
",vam kamarasında meb'us
ların hariciye nezareti müste· 
~arına sordukları suallerin 
çokluğunda tecelli etmekt.:· 
dir. Müsteşar, Pariste neşre· 
dilen teb iğde verilen malu

mattan daha fazla bir ıey 
söylemek istememiş ve de· 
mittir ki bildiğ:me göre bazı 
gemilerin inıasında kuHanı· 
lacak malzemenin hazırlan· 
mı§ olduğu mal\im buhm
makla beraber Fransa ve 
İtalyanın 1930 tenesine ait 
bahriye programlarına dahil 
bulunan gemilerden hiçbiri 
tezgaha kapanmamııtır. 

Deniz müzakeratı 
Roma, 29 (A.A.) - ltal · 

ya harbiye murahhasları 

öğleden sonra top!anmııtır. 

ihtiyatla telakki edilen şayi· 
alara nazaran ltalya tah· 
telbahirler hakkındaki me· 
talibi kabul edildiği takdir-
de hacmi istiabi mesele· 
sinde daha itilafcuyane 
davranacaktır. 

Artıyor 
işsizlerin arbedesi 

Boston, 26 (A.A) - Za
bıta kuvvetlerile 10,000 it· 
siz amele arasında vukua 
gelen bir arbede esnasında 

birçok hatipler tevkif edil
diii gibi bir takım nüma· 
Yiıciler de yaralanmııtı. 

Mühim birdava 
Loı Angeles 25 (A.A.)-

M. Orlando Kellum ile zev
cesi kendilerinin kat etmi{ 
oldukları sözlü filim imti· 
yazı dolay11ile sahtekarhğa 
uğradıklarından bahsile bir 
dava açmıılar ve 180 mil· 
yon dolarlık zarar ve ziyan 
istemiılerdir. M. Kellum, bü
yük sinemaların hepsinde 
kullanalan filimlerln sesli o
larak gösterilmesi usulünü 
kendisinin 1918 Şubatında 
bulmuı olduğunu ve bir se-
ne sonrada bu icadın imti· 
yazını almıı olduğunu iddia 
etmektedir. 

Sahte 5 
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Bugünki şilt maçları 
-~Qe~-----

Beşiktaş - Beykoz karşılaşma
sından heyecanlı bir mac 

' 
beklenebilir 

Bugün taksim stadyo
munda, C. H. F. tarafından 
on sene müddetle İstanbul 
syor klüplerinin karıılaşma
ları için vazedilen ıllt mü
sabakalarına devam edile
cektir. 

Bugünkii yapılacak 
maçlar 

30 kanunu sanide~baıla
mış 0

1an bu seneki ıilt 

maçlarına lstanbulun b:rin
ci ve ikinci küınelerine men· 
ıup bütün takımlar ittirak 
etmektedir. 

Turnuva usuliyle çarpı 

ıan , takımla. dan maglup 
olanlar plimine olacak ve 
nihayet galiplerde birer 
müsabaka icra ederek ne· 
ticede şampiyon takım ta
ayyün edecektir. 

Bugün Taksimde üç maçf 
vardır: 

latan bul spor · Altın 

ordu, Kasım paıa - Galata 
saray, Bqiktaı • Beykoz. 

Günün en ehemmiyetli 
müsabaka11 fÜphesizdir. Bey· 
koz ve Beıiktaş arasındaki 

maçtır. 

Bu seneki lik maçların 
birinci devresinden halli 
olan neticede gerçi Beıik

tatla beykoz arasında pu
van adedi itibarile mühim 
bir fark kaydedilmiıtir. Fa
kat, müstakar bir oyun tar
zına malik olmıyan Beyko
zun bilha11a Beıiktaıa karıı 
bu ay içinde oynadığı son 
muvaffakiyetli oyuna çıka

rak bugün için zevkli ve he
yecanlı bir maç ııeyredece

glmizi tahmin edebiliriz. 

Fakat ... Futbol maçların 
da böyle bir tahmin yapmak 
bilmeyiz ki ne dereceye ka· 
dar doğrudur. Hele musaba
kalar arasında Beykoz tkımı 
da bulunursa .. 

Bokus maçları 
Verilen malumata naza

ran eski boksörlerimizden 
Selami Beyle M. Frauki 
Marten arasında bir boks 
müsabakası tertip edilmiıtir. 

1 Mart Pazar akşamı 

Ferah ıinemasında yapıla
cak olan bu müsabakayı 
müteakıp diğer böksörlerde 
d üğüteceklerdi r. 
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Bir zelzele 
Johannesburg, 26 (A.A) 

Dün saat 22 de Rusten· 
burg'nin 50 mil ıimalinde 
kain Northamda iki dakika ' 
ıüren tiddetli bir :e:eb~efe 
olmuıtur. Uzun ıenelerden 

beri bu mıntakada kaydo· 
lunan ilk zelzele budur. Ha· 
sar vukuuna dair timdiye 
kadar hiç bir haber gelme· 
mittir. 

İspanyada Lock- Out 
Madrit, 25 - (A.A) Tak

si ve kamyon sahipleri ,o
förlere it vermemeği karar· 
laıtırdıklarından hükumet 
memurları ahalinin yiyecek 
ihliyaçlarını temin için la
zım gelen tertibatı almıı· 
lardır. 

ispanyada vaziyet 
Sevtlle, 25 (A.A.) - Ko

münistlerin yampak tasav
vurunda bulundukları nü
mayiı neticesiz kalmııtır· 

Yalnız nehir kenarındaki 
limanda çalııan lıçiler fa· 
aliyetlerini tatil etmitlerdir. 
Civar köylerden takım ta
kım gelen nümayi~çiler teh· 
rin kapıları önünde zabıta 
tarafından dağıtılmııtır. 

Malaga, 25 (A.A.) - Za· 
bıta tehir sokaklarında alay 
halinde geçmek Jıtiyen 1500 
kadar ifçiyi dağıtmrıtır. Va· 

Peru ihtilali 
Lima, 26 (A.A) - Hü

kumet memleketin cenup 
mıntakasında ihtilal çıkar· 

mıı olan asilerle mücadele 
edecek ve onlarla müzake
rata girJımiyeceklerdir. Bi
naenaleyh, asilerle bir mü
tareke akdi maksadile pay
tahtaki zabitlerin arekuipa
ya göndermeğe karar ver
mlı oldukları murahhaslar 
gitmiyeceklerdir. isyan çık· 
mıı olan ıehre kartı isyanı 
tenkil etmek üzre hükume· 
te sadık ve gayet kuvvetli 
bir ordu sevkodilecektir. 
Bir kruvazör Araguipanın 

limanı olan Monnedeoyu 
abloka etmek üzre yola 
çıkmııtır. 

Avusturalyada mali 
Bir muamele 

Melburn, 25 ( A.A. ) _ 
vustralya müttehit hüku· 
metleri maliye nazırı Baıve
killer meclısine "Common
velth,,bankası tarafından 25 
milyonluk bir kredi açılma• 
masına dair yeni bir mali 
proje tevdi etmiıtir. 

Sidney, ( A.A. ) - Ce
nubi yeni Galle'in timali 
tarki kısmının tefriki ile 
" Yeni İngiltere ,, namında 

müstekil bir eyalet vGcuda 
getirilmesi lehindeki müca-

dele devam etmektedir. 

Hindistan bütçesi 

li, kira bedelleri hakkında 

bir moratoryöm ilanı ve lı
sizler~ it buiunmaıını iıte· 

mek için amele namina ken 

disini ziyarete gelen murah
has heyeti kabul etmiıtir. 

Bilbaodaki itıizlerin yap
mak istedikleri nilmayiıler 
hükGmet memurlarının al· 
dıkları tedbirler neticesi ola
rak akim kalmııtır. 

Bombay, 25 ( A.A ) _ 
Hint bütçesinde 180 milyon 
Rupyalık bir açık vardır 
Bazı verğilerin ve resimlerin 

art, bir Tütün inhisarı tesis 

edilmesi derpiı olunmakta
dır. 
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Her gece, gizlice • ıizln 
de bildiiiniz gibi • bana 
verdiği anahtarı kuJlanıyor 

ve daima kadınlık grurunu, 
mahcubiyetini kırmamak için 
zulmeti tercih ediyordum. 

Uyurken, buıelerimle ıa· 
ıırtıyor, uyandırıyor, delirti· 
yordum. Onu uykuda iken 
çalıyor, vücuduna, vücudu· 
mun bilg iç ve menfur ha· 
raretini aıılıyordum, 

Arbk ondan bnhsedildi
ğini istemediğin-. için sözü· 
nü kestim: 

- Bunlardan bana ne? 
Benden ne 'stiyor sunuz? 
Şikayet mi, hakaretmi? Al· 
laha ıizin için duamı edeyim? 
hem zate~ size inandığmıı 
mı zannediyorsunuz? PJı· 

man olduğunuzu söyler· 
seniz, niıanhnız si~ı kol a· 
nnda dah muhabbet ve 
hararetle karıılar. Ona iti· 
raf edinız, sizi temin ede· 
rım ki affedccektlı. 

Bana baktı, gözlerin 
de kin görünce korktum. 

Tamam b na cevap vç· 
receği ande durdu. 

Bititik odada bir anah· 
tar sesi ititildi. 

- O! ded. 
Odadan çıkmak ıçin a

yağa kalkare.k, soğuk soğuk 
cevap verdim: 

- Sizi onun ,uhabbe· 
tine bırakıyorum. 

Sükut etmem için, he· 

Bir tayyarecinin 
sukutu 

Melbourn, ( A.A. ) 
Saatte 180 mil sürat?e uç· 
makta olan bir askeri tay
yare Seymaur tayyare ka· 
rargi.hına düımüı ve içinde 
bulunan 2 kiti telef olmu · 
tur. 

Demir sanayii 
Bürüksel 25 ( A.A. ) -

Demircilik ranayiı patron 
ve amele murahhaslarından· 
mürekkep olan ve ücretle· 
rin yüzde 10 nisbetinde in· 
dirilmesi meselesini tetkik 
ile ufraıan komisyon hiçbir 
anlaıma eld edememiıt r. 
Mesai nazınnın bir uzlaı· 
ma kom:syonu teıkll etmesi 
muhtemel görüimektedir. 

Mühim bir karar 
Nevyork, 25 ( A. A) -

Amerikada gümrük mese

lelerinden mütevellit iJ.ıtllif

ları tetkike memur mahke· 

me ithalat tacirleri için ga· 

vet ehemmıyetli bir karar 
vermiştir. Gümrük tarifeleri 

kanununda M. Coolidge 
tarafından yapılmıı olan 

tadili.tın muteber olup ol· 
madığı bakknıda bir karar 
almak hzere ticari ılı ket· 
lerden birinin açtığı dava 
neticesinde bu mahkeme 
gümrük tarifeıerı kanunun 
"elastik,, maddesi mucibin· 
ce Reiıicümhurun bu kanu· 
nun ancak ta tbikıoı tehire 
salahiyettat olduğuna bina· 
enaleyh kanunun ne metnin 
ne de her hangi bir m oıdde
ı nin manasını deilıtırmi· 

7eceiine karar vermitUr. 

men hemen tiddetle elini 
ağzıma kuydu. 

Bu esnada, gizli kapıya 
uf ak ufak darbeler vuruldu. 

Prens, çok hafif bir ıeı· 
le mırıldandı: 

- Gidemez11iniz, vakit 
yok. Hem böyle daha iyi. 
Bu hem cezanız, hem de 
intikamınız olacak. Bunun 
üzerine, beni banyo salonu· 
na doğru itti. Sak andı· 
ğımdan ~min olmak için 
dönüp bakmadı bile. Sonra 
kapıyı açmağa gitti. 

- Maytllle, ben de sizi 
bekli1ordum, dedi. 

19 
Banyo mahallinin med· 

halini kaplıyan perdenin 
arkasına gizJerımiı, muha· 
verelerini dinliyordum. 

6ult!nduğum vaziyetten 

de, gözlerimin önunde hü· 
yüyen faciaya, ıhtira !a can 
ve gönülden alakad;oı• ol· 
duğumdanda Utr:yordum , 
periıandım heycanlıydım. 

Atk ve sitem dolu, mu· 
sikiyi andıran i ıce bi kadın 
seı;i: 

- Hüseyin, dedi, sen 
gelme) ince ben gelmeAe 
mecbur oldum.Öte e beri~e 
gitmek içün bin bnhane 
icad ederek, benden üzak· 
laıma için daima ka~1yorsun. 
Kabahat benimmi, yoksa 
artık beni sev niyormusun? 

Prens cevap verd'. 
( De\'amı yarın ) 

Al Capone 
Nihayet malikeme 

huzurunda 
Şikago, 26 (A.A.) - Al 

Capone iki sene den beri 
mahkemenin emrine ilnal· 
ıizlik etmlı olduğu suretin· 
de yapılmakta o?an ittiham· 
lara cevap vermek üzere 
ilk defa olarak hakimlerin 
huzuruna çıkmııtır. 

Tahkikat komisyouu 
Pariı, 25 (A.A) - Par· 

la mento tahkikat komis
yonu Adliye nezaretine ait 
dosyaları tetkik etmiıtir. Bu 
tetkikattan anlaııldığına gö
re, bidayet ve iıtlnaf müd
deiumu mlleri "Oustric,,i tev· 
kif niyetinde olduklarını 21 
T eırinievvel 1930 tarihinde 
nazır M. Pere e bildirmlı· 

tir. M. Pere Müddeiumu· 
milere 10 gün sonra gön· 
derdiği ct:vap n arkadaıla. 

rile isti~are ettikten sonra 
-oustric,, e ıimdilik bir cü
rüm isnadına mahal olma· 
dıiı kanaatına vasıl oldu· 
ğunu beyan etmittir. 

Üsküdar 

Hile sinemasında 
Bekaret koncaaı 
Milme11ili: Billi Dov 
Hergün gündüz 3 le gece 

9 da Cuma günleri 2 de 4 te 
gece 9 da. 

Gelecek program 

Apaşlar arasında 
Mümeaaıli : Harripil 

Sehzade bap 

Ferah sinemada 
Bugiln bu gece Ramazan 

Yaryeteli azeri muıiki hey· 
eli ve 2 muazzam film yarın 
akıam halk gecesi: 

YARIN 

Kadıköy 
Süreyya sinemasında 

Piyangoda bir 
kadın 

Jannet tarafından tem· 
sil edilmit fevkalade fllimdlr 
Matineler: 

Saaat. 2·4-6 dadır. 
-----~---·--

'Büyük tayyare 
• 

pıyangosu 

ikinci keşide 11 mart 
1931 dedir 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

tarın dahili (iç) hastalık· 
tarını cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan• 

yolunda 118 numaralı hu· 
ıuıi kablneılnde tedavi 
eder. 

lıtanbul Kadıköy Sulh 
dairesinden: Corci ve Os
man beylerin Ali Ça vuı 
zimmetindeki alacalının te
mini için furuhtu mukarrer 
mahcuz inefin 1·3-931 
tarıhine milsadif pazar gü· 
nilCsaat 14 den itibaren 
Üsküdarda Atpazarında sa• 
tılacafı ilin olunur. 

OSMANLI 
BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
1 ngiliz lirası 

iSTANBUL ACENTALIÔl 
Telefon: İstanbul 24460 

Bf:YOÔI U DAİRi s· 

TeLfon: Beyoğlu 1303 
Senedat ve poliça mukabilinJt' 
uayyen vadeli veya hesabı cari 

suretile avanslar, poliça ve is\on
su. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 
hirlerine ve memaliki ecnebıye

e senedat, çek, itibar mektupları 
ve telgraf emirnameleri ırsalihtı 

(Hesabı cari) küşadr, senedat 'v 
kıymetli eşya muhafazası, kuPo 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memalik' 
aıebiyeye keşide edilen poliça
rın tesviyesi, borsa muamelA 

'crası, akçe pey ve şerası, sai 
bilcümle banka muamelatı, kas 
icarı. 

Zayi Nilfus teskerem ve 
askerlik teıkerelerlm geçen 
giln Galata ve GalataSaray 
ara11nda zayi oldutundan 
hilkmG olamadıiından ye· 
nfılnJ alacafım· 
Kad~6y Peraek Kazanyan 

Balık yağı ve hadit murekkeba'ı 
makr:ır.ıına kaim olan isvicre mustahz r tı 

1 ah il le yorgun <iıişe • veya ııt neş•· 1111 11' r n •·o -
s n ık arız olan .ıtı ıf çocı:k ar \'e kez'\lik her indeki ka 
hılier, fakr Jde .11 Jer. ııı d .i \'e ma.1evi .) orgu 1 ki r \'e 

( 
\~7'V"ı zaf •• eti asabi.)e lıı11 edilc11 sinirliler· 

~t\~,. ı f• Dr. HOMMEL'in REMATOGENE 
·~ • Mukavvisini pek büyük mmaffakiyetlerle kullan-

1if•,ı' maktadırlar. İştiha uyanır, ku\'ayı zihniye ve cismaniye 

1 
1 

--..fJ' t:ımamile ;Hdet ederek ciimlei :ısabiye tak\iyet bulur. 
.. _..~~ Bütün ecza dcpolarile eczanelerde bulunur. l mum\ ekili; 

K. i\t:ÇY AN latan bul Cermaıı) o han 

1 Hadımköy müstahkem mevki satın alma ko
misyonundan: 

Hadımköyündeki kıtaatın ihtiyacı ic!n if ayi taahhüt 
edemiyen mütaahhidi sabık nam ve hesabına 5000 kile ben· 
zin münakasa ~ureti1e mübayaa edileceğinden talip olan• 
ların 17 3.931 Çarıambn günü saat 11 de Hadımköyünde 
müstahkem mevki satın alma komisyonuna müracaatları 

ilan olunur. ---
Tütün inhisarı umumi 

müdürlüğünden 
idaremiz için 5,000 kilo siklop çenberi al nacaktır. Ta· 

liplerin 2. Mart· 931 Pazartesi günü saat 10,30 da Ge.lata· 
da Mubayaat komisyonuna mürrcaatları. 

Senelerin ika 
ettiği hasarın en 
gilzel vasıtai tamiridir. 

Dr. A. KUTIELI 
Cilt, frenği, Belsoguklıı ı ve :ıdemi 

rktidar muayeneelektirik ıedavihanesı 

Karaköy Börekçi fırını sırasıııd,ı N. 34 

o tor 
Feyzi Ahmet 

Cdt, Saç ve züh!-evi 
hastalıklar mütehassısı 

Cumadan maada her giln 
saat 10 dan 6 ya kadar hasta 
kabul edJlir. 

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıstanb:ıl 389!} 

lstanbul Kadıköy Sulh 
lcra daireılnden : Müstecabl 
zadelerin Samiye hanımdaki 
alacağının temini için ıatıl
maıı mukarrer mahcuz ya· 
tak odası takımı ve ıaire 
1·3·931 tarihine milsadtf 
Pazar aiinü saat 10 dan 
itibaren açık arttırma sure· 
tile Kadıköy pazar mahal· 
Jinde satılacağı ilan olunur. 

lstanbul ıekfzlnci icra 
d .. iresinden: 

Kiralık ve satılık 
Matbaa makineleri 

ikdam matbaasına ait 
Rotatif, Avuıburk, Avusburk 
battal, Reaksiyon düz Ma
kineleri mükemmel bir halde 
kiralık ve satılıkbr. Görmek 
için her gün lkdan hanında 
kapıcı Dursun Ef.ye, pazar· 
lık için de Galata' da eski 
Gümrük caddesinde Uğur 

hanında 2 numarada İkdam 
vekili Nuri Beye müracaat 
edilmesi. 

Telefon; Beyoflu: 4!\15 

Ookt3· 
•• 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve zühreviye Cemlye
U azaaından Beyoğlu Ağa. 
cami kartı sırasında l 33 
No. öğleden ıonra müra· 
caat. 

T elefoıı: 3586 

1 
Mart 

ünü akpm 1a.at 18de Sirk 
ıhtımdan hareketle{Zo 
ak, lnebolu, Ayancık, 
Samıun, Ordu, Gıree-. 

rabzon, Sürmene Rtse, 
avri ve Hopa) ya aztmel 
vdette ayni iakelelerle(\1 

fıkebir, Görele ve On 
elıJelerine ufrıyacaktJr. 

Müracaat mahalll: lı 
Meymenet hanı altuıd 

razıhane. Telefon : lstaJI 
1154 

lstanbul asliye ma 

mesi birinci hukuk d 
sinden: Davacı: Sog 
mahallesinde çık111az t 
ba sokağında 4 numarah 
de oturan Ayte hanını 

rafından Çerkeıte atka 
lar köyünde oturan 
oğullarından Muataf a 
lbrahim ile İbrahim 
lbrahim aleyhine açılan 
beı yüz lira alacak dav 
dan dolayi müdceaalebl 
ikametgahlarının meçhu 

basebile ilanen icra k 
tebliğata rağmen mahk 
de bbatı vücut eylem 
lerind n hukuk asulil ID 

kemeleri knnununun 4 
maddesi hükmilne tevf 
haklarında gıyap kararı 

haz ve devamı muhak 

J8·3·931Çarıamba silnO 
at on dörde talik kıhD 
olduğundan milddealeJ 

Mustafa oflu İbrahim ~ 
rahim oflu lbrahim ef 
ler mezk6r giln ve saate 
kemede hazır bulunma 
rı ve müddeti kanuaiyetl 
de itiraz etmedikleri ta 

de bilcümle vakıalan 
ve kabul etmiı addolun• 

bir daha mahkemeye k 
edilmlyeceklerine karar 
rildiii illn olunur. 

SELANiK BAHKAS 
Sermayesi 

Tarıhi tesisi: 1888 
Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: lstanllll 
Türkiya'daki şubalıt 

Galata, lstanbul, lzmir, Sam 
Adana, Mersın . 

Yunanistan'daki şubelerı; 
Atina, Selanik,Kavala 

Her ne\ i banka muamel 

1 
Kredi mekhıpları. Her nevi 
kf.ıkat ile hes p küşadı. Çek 
\ISlerı. Kıralık kasalar. 

lıtanbulda Celal bey ha· 
nında 42 numaralı yazıhan'> 
müsteciri olup halen ika· 
metgihı meçhul ArUn Ta· 
toıyan efendiye ait mahcuz 
mezkılr yazıhane eıyası 
malıalllnde müzayede sure
tiyle paraya çevrlleceiindeD' 
borçluya borcunun tesviyesi 
için on gün mühlet ita edil· 
mittir. MGddeti mezk6re 
zarfında borcunu ödemedlif 
takdirde emvali mezk6re· 
nin miizayede suretiyle H 
Mart 1931 Çarpmba rGnG 
saat on birden on ikiye ka· 
dar paraya çevrllecelinden 
taliplerin hazır bulunma11 
ve borçlunun haberdar ol· 

Bahrisefit F elemen 

ma11 zımnında teblii ma• 
kamında keyfiyet illn olu
nur. 

Bankası 
iST Aı TBUL ŞUBESİ 

idare merkezi: A M S T E R D A M 
Mezun ı rl'lııyesl : Z,000,000 FL. 

Tediye edllmfı 11erma~eıl: 5,000,000 FL. 
ihtiyat a çeli: 3,250,000 FL. 

Oalatade Karak6y paluta Telefon: Beyoflu 3711-5 
lstanbul taR fabesl •Merkez Postane i ittlnlfnde 

IJla'lemecf tiaa. Tel fon: lıt. 569 
Bılfımwn banka muamerntı 

M. Müdilr : Bilrbaaettbl 

t 
1 


