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Muhiddin B. cevap vermelidir! 

Istanbul programsız 
idare ediliyor 

• k 
Ur. im lyaz muddetl ıO ene· 
dfr. Bu müddet nih et bu· 
lunca kumpanyanın teı ı etmif 
olduiu boru yolu Faliılln hü· 
kdmetlnin ma'ı olacaktır, 

~ -Telefon numaramız değlıU , 
Badema 

• 24316" J 
telefo edflm ıf. 

Sondakika· Tahsisat 

Id h..: Şimdi de işi tevile, tef-
bulamıyanlar -

k:mJ:ı:ı - sire mi k~ı!ı~~!~~?. ,.bana 

olup müteaddit kereler 
Türk:üğü tahker etUktea eo• a 
birkaç aydan beri •inkılap., 
isminde bir varaka sa~en 
Acem bozuntusu Ali Naciıı n, 
Arif Oruç Bey hakkmda J z· 
dığı f u tezi ereıini Arif O uç 
Beye göate dim. ( Te&M e 

Menemen 3 (H.M.) -idam 
mahk6m!arı akıam ıüngü.lil 
muhafızlar veııtaalle aıkeri 
hap ıhaneden alınarak adllye 
haplıhanutne nakledf diler. 

Gazeteciler hazır 
bulunacak 

Menemen 3 (H. M.) - Hü· 
küm lnf azı esnasında g l · 

cile ·n de h z r bu'unmaaı a 
müsaade edi'dl. Gazetec:lcr 
gec yl kayma aml k a g ç·re· 
cek r ve l f z emasında ha· 
zır bu!unacaklardır. 

Hükum leri infaz edildi 
Menemen, 3(Hı:ıuıi m• ha· 

birimizden) idam mahkümları 
ıababa kartı aııldılar. Mah· 
kamların cümlesi pertıan ve 
k kak idiler. Bun'ardan hl!· 
haa a yahudl Jczef ağlıyarak 
affını talep ediyordu. Ceıetler 
aaat ona kadar teıhir edlle
cekUr. 

Şerafettin 8. 
.Ankara, 3 (Huıaıl) - Dl· 

9 _.u harp rlyaaetlnln ıı'arı 
berine tevkif edilen emlak 
eytam bankaıı umumi katibi 
Şerafettin Bey iki jandarma 
muh fazaıı a tında Menemene 
aevkedllecektır. 

------~-~ ..... ~----

Rusların tehdidi 
Tokyo 3 (A.A) - Ruıya· 

nın Siberya ıular nda be.Jık 
avlamak fçln Japonlara verd ğl 
im l~az ve müsaadeleri Japon· 
yanın bu imtfya:: dolay11Ue 2 
ıub tta tediye et::ncıl li:.t:ım 
gelen t k iben do t milyon 
y v fyf v m m ı olma· 
ımdan d ay bükü ıüz add • 
l c ·nı tehd t kam d 
bildird 1 ne dair bir ,eyfa çık· 
mıft r. Bu haber Japon efh..:rı 

1 ı n bü l:.i g • 
h ııl etmirt r 
ponyanın bu vergileri 

v rg 1 rl verm kt i clkme i 
ka b yo fiatının te biti huıu· 
ı d ç kan f 1 ht laf! rı • 
dan i erl gelmiıtir. Harl ıye 
n z r. M. Sh d hara hu ı bah 
Ruı aef rlnl kabul etm•,t r. 
s r b r ruhi b 1 4(' y 
veri m ılnf ıtemek huıuı da 
ıra gö ter 

T htel 

-e Y 
beler eına ın<la 
mu r. 

Geminin tayfaıınd n 1 k • 
tinin vGcudGnde tehllkell ya· 
nıkl r hl ıl o!muıtur. B rkaç 
ki 1 lttlal n t ce 1 oler ak 
yaral n 1 rd r. 

Ali Nacinin fe11illeri 
karıı•ınJa gülen Arif Orucun 
'ialııırlıen alınmıı 6ir re•mİ 

lzmlt, 3 (H.M.) - BugGn 

lzmlle gelen Akıam gazete-

f dur: 
" l 1kıl 

1 b p . il 

ha hac t gô 
ıunu · l 
zt 1 i r ı 

vazif eıılnl lrmlı addecl '/O-

rum. Bund n do ayı aefl'l1 • 
tını tahl me burlyeti beot mü
teesalr elm d • 

lnkılib1, Arif Oruçlum ef• 
kira taaall6t ettikleri " eaf· 
(Deoamı 3 net •tıltlled-) 

Maznunlar so~guya çekiliyor 

ikinci grupun muhake· 
mesi başlamıştır • 

Menemen, 3 (A.A) - Ôr i \ ıından dolayı, buna •-ran 
divanı harp mahkemeıl bu cezalannın verllmeeflııl lete-
gün öğleden ıonra tekrar mlıUr. 

top!anarak, Mnddel umumi Heyeti hakime mlaker• 
muav·ı.t Fuat Bey, Bolutu Mu· odaıına çe 1 mit T• icabın• 
hf'Un, Aydının Kö k nah ye· tetkik ile t krar mttvllilerinl 
F:nın Şeyh kazaı ndan Hacı ı gal etm 1 ve Hacı Maldttlll 
R f•t ve Hendekten terzi Ab· Efendinin lnklrına nlr eO 
r. ·rrahman hak r nda iddia· feı d bit ı -•-a ı ıa oa~ Yeme ..... 
ıerl ve heyeti hlklme de ka· k 
raa mı tef hlm etli. Müddelu· elin emniyet Te llaJftltlnl 

n .ımi ıc!d sanda b 3 maznu· 
m.:n dini hl11I atı a!et ederek 
devletin em iy ini ih al ede· 
c k h k e h ı vk fç n 
c.e~f yet teıkil elllkl rl ele 
veçen n ektupl r v maznun· 
ta ın lkrarile müe yet eldufunu 
ı&ylemfı ve bu h reketlerlnln 
Turı< kan n n n 163 • 
Ü 1 l a d ıfne U) g n o ma· 

ihlal eden N kıl tarlbtuıa 

menıublyetl ve ~d&bn ih
ya için gezd 1 yerl«M m 
rlt yazd ı ve ayclmm K k 
n h yeslnfn ıeyh br1etta e 
de bu b ta azaıı. t faa11 t 
gC>ıterdifl, AbdOrrahm•• ve 
hafız Rıfatın ya dılt mektup 
1 r pek h c an L.6 

( D vamı 3 cii ıaAd«lı 
5 

lamel Paıa 1910 aeneainds Baı elıul t • i •.• 
Hft•İ J orlyeılnin lebriklerinl lrabul ederko~ 



• 

Hic , 
Rahat 
Yok 
Osküdardan Şileye kaJa 

olan umumi yol r k 1: bat 
bir hale glrd"ğfnd n bu yo da 
ıeyahat eden ~o'cl pek -;; 
la m6ı.kü:at çel ekt ~irler . .uu 
dert ıenelerdcnb 1 dev .n 
etmektedJr. Za ve.. 1 1- :ılk kıt 
mevslmf:.Jde adeta rr ~tem çe· 
klyor. Bu yol he1ediye t ra· 
fından mı, Nafıa vekaleti tnra
fındanmı her hang'si va ıtP.• 
sile Japı'Acaksa yapıl ında ~e
ne1erdenberl ç1>kilen bu dert 
bb neticeye bağ!ansın. 

Müteferrik 
Sebze bolluğu 

Bu aene mebzul olan seb· 
ze çok diP~kün bir fiatle satıl· 
maktadır. 

&ki fiatler!e mukayese 
ederııek ffatlerde yüzde elli 
fark e?dtı ğu kolayca anla §ılır. 

Ba ıene ıebze fiyatlarının 

düıldin olmc ı umumi fiatin 
düekünlüğüdür. 

Havalandırılacak 
Şehrtmizd ki bazı ıinema· 

Iar, iki ııaatine arasında ıa· 
!onlarım havalandırmadan 
derhal etekı matineye baıla· 
maktadırlar. Bunu nazarı dik· 
kate alan Belediye bütün si
nemalara tebligatta bulunmuı
tur. Hilifı harekette bulunan· 
lar teaiye edileceklerdir. 

Müstal\demin karneleri 
Şel.rlmizde bulunan Müs

tahdemlD idarehanelerinin 
karneleri hazırlatmağa baala
dıAma J'•zım,tık. Bun!ar kar
neleri i ... r etmlılerdir. Mua· 
yene1crt yapıldıktan sonra tev
zlata beılanacaktır. 

Adalar Elektriki 
GeçeD!erde vaki olan da· 

vet aaenne Elektrik ıtrketl 
müdartı M. Hansens Ankara· 
ya gltmfıU. 

Bu davetin Anadolu ya. 
yakam ye Adalar elektrik mu· 
1-• •ele.ite alakadar o'duğu 
ku'Vvetle tahm1a edilmektedir. 

Uzun umanlardanberi tet· 
kili ve mGzakerelere sebep olan 
Elektrik muka\'elesinln nl
ba yet imza edfleceiine hiç 
fiiphe etmeme.k lazımdır. Şa· 
yet maıka vele imzalanırsa 
AdalAr ve Anadolu yakası ten .. 
YJr edllec41tdfr. 

Bu •uıuı lçf n ma)zemeıl 
l1azırLman tesisata derhal baı• 
lanıu~akhr. 

Be!afıyede: 
'Jelecliye c1e başpapaz
lık, duvar meselesi 

Fener baıpapaziığına alt 
bir duyarın yıkılmaH için 
baıpapadıia thbar edilmtıUr. 
Bu ...,ele üzerine belediye 
ile bappazlık ara11ndakJ 
muh.aheıe müspet bir neUce 
veraıedJllnclen baıpapazbk 
aleyhine mahkemeye müra• 
~aat urareU haııl ohnuıtu~ 

Bu Lmuıta baıpapaz'ıfa 
da. vetlye teblfl edilmiııe de, bu 
namda kimse olmadı~ı ftlra
zile dayctJye reddedıimlş lr.. 

Oktruva talimatnamesi 
Geçenlerde Be!ediyece lh· 

zar edi'en oLtr • a ta'ı tna 
men nln tatbik dünden ili· 
bo.rt"ın ba~lar.m ~tır. 

1 
Dü kü ya ın 
Sirkeciy· ateş içinde 

bıraktı 
, 

Yangın cıkan lskenderiye oteli 
1 

Sirkecide İskenderl) e ole· 
!inden bu sabah tıaat 6 yı 20 
geçe yangın çıkmıı ve otel n 
tavan arası kısmen ynndıktan 
ıonra ıöndüı ulmü~tür. 

Yangın esnasında ltfaf ye 
olcmubılleri caddeyi kapamış 
olduğundan tramvaylar bir 
saat kadar ltlfyememiştlr. 

Tahkikatımıza nazaran ha· 
canın temizlenmemesi yüzün· 
den sıçrıyan kıvılcımlar tah· 
taları tutuıturmuı ve yangın 
bu suretle ç.kmııttır. 

Yangın ha aralı mühimce
dir. Otel civarındaki meğaza· 
ls.r itf af ye tulumbalar ndan 
&u altında kalmıılar ve b;r çek 
eıyayı ticariye de ııs'anmııtır. 
Yangında bir kn!t olup olma· 
dığı tahkik edllmekte<lir. 

Dişçiler cemiyeti 
Cem;~et mi, yoksa 
ilan acentesi mi? 
Dünkü nüshamızda Dit la· 

bipleri cemiyetinin unvanım 
cüz'i bfr ücret mukabilinde 
satarak dünyanın h:çbir ta· 
rafında kaydedllmfyen bir yol
suzluk yaptı~ını ve bu yüz 
kızartıcı hareketten dolayı 
da Sıhhiye veka'eUnfn taklba· 
ta ba§ladıfını yazmı~tık. Bu 
meıeJe hakkında dün c!e tdı· 
kikat yaptık. Aldı~ımız ma
lumat ve neticelere göre ce· 
miyet unvanını ya!nız ma· 
cun yapan bir Rum t"rkeline 
değil, ayni zamanda Ampul 
yapnn bir Yahudi tirkeUne de 
sattığını öğrendik. 

Bu vaziyete göre dirçiler 
ceml~elhıe cemiyet de~ıl, 
adeta bir flanat acentesi, bir 
reklam oda81 demek daha 
doğru o!ur. Cemiyetin bu 
hususta yapbrdıiı reklamlar 
da Sıhhiye vcka?etinin ııı;• arı 
fizerine S.hhiya müdürlüöü 
tarafından durduru'muşlur. 

· Sıhh ·ye müdürlüğü tahki· 
katı bitirmek üzercdlr. Key
fi yet bu bir iki gün zarfında 
vekalete bildirilecektir. Dişçi· 
ler cemiyetinin dıı tabiplerine 
haatalanna ta vslye etmek 
üzere gönderdift 14B!oks" di§ 
macunu reklim1an da top
lattınlac•L.tır. 

Ahşap ev yapılmıyacak 
Belediye ehıap binalar 

için yeni bır ta1Jmatname ha· 
zırlamakta meıguldür. 

Bu tallınatı:ameye göre 
bundan sonra ehfl!.P olarak 
yeni bir ev yapı!mlye.c•tı gJbi 
tamiratla yapJJm vı-c ... ktır. 

Tamimt y~ pmı• k i .. tc.y nler 
b hem hat Bele<liy o mü· 

l 
r caat etmeğe mecbur tutul
maktadır. · 

YARIN ... _____ _ 

Fevka ade 
Bir 
Konser 
Guzide bir heyet hrafın· 

dan Milh Mecmua namına 

pek y kında f h :ade bfr 
komer tertip ed;lecegi tıaher 
alın ııtu. 1\. u vaffokiyetl r cH· 
leriz. 

y 
aça cılık me:;' e.I 

tah İı<al saf-
ası 

T · ldyede Afyon kaçakcı· 
lığı y pı dığı h kk nda Cemi· 
yett akvam •• vuku bulan bir 
ihbar üz rıne Cemiyeti akva· 
mm tahkl at yap ığmı ajans 
te!grafJarı haber vermittir. 

D ğer tnraftan ıehrimiz za· 
bıtaeı da bu oekilde ihbarat
ta bulunan eıhas hakJı:ında 

tahkikata ve bunların isticva
bına haılamıftır. Tahkikat ve 
bticvaplar kısmen ikmal edil
miş bulunmaktadır. Tahkikat· 
la, ihbar edildiği ıekilde af
yon kaçakçılığı yapı'n1adıiı 

neticesine varılmııtır. 
HülcCımetimt:z:, 935 senesin· 

de Afyon kongreaıne ittirak 
ettiği zaman, afyon memle
ketin, ihr cat mallarından 
biri olduğu cihetle kongre 
mukarrerat ve tahdidatını 
lcr.bul etmediğinden afyon 
zer•ı ticaret ve ihracı bizde 
aerbeatlr, yalnız, yüzd~ iki 
buçuk muamele vergisine 
tabidir. 

Üç sene e\'vellne gellndye 
kadar mtmlekeUmizden ihraç 
olunan afyonlar, Avrupa pi· 
yaealarında aranmaktadır. 

950 af yon kongresinde 
mukarreratı kabul eden ,dev
letler, afyon ve afyonlu mad
delerin tababetten gayrı hu
cusatta isUmalinl menetmiıler, 
ve bunu fmal eden fabrika
landa ııln bir kontrol altına 
almı~lardır. 

Bu kadar tatbik edilf pt" 
Aksayı ıarka kaçak eroin 
ıevketmekle meıgul olan fab
rikalar orada kendilerine da
ha müsait bir yer aramıılar 
ve hu meyanda Türkiyeye de 
gelmfılerdir. Bunlar, Hüköme
timiz'n ıanaynl himaye huıu· 
ıunda iÖslerdi~i müsamahayı 

ıutlatimal ederek, yanlıı be· 
yannamelerle ihracata baıla

mıılardır. 

Tahkikatın verdiif netice 
ı::::ahiliye ve Harlciye Vekalet· 
lerine bildirilecektir. 

..... 
MübadeJede 

Arazi tevziatı 
Gayrı mübadil!er cemiye.. 

tinde araziye ait tevziat ikmal 
edilmiştir. Şimdi de bir hafta· 
dan beri Müıoakkaf ata alt tev· 
ziata. baılanmııtır. Bunun da 
iki aya kadar ikmal edileceği 
tahmin edilmektedir. 

Muhtelit mübadelede 
Muhtelit M6badele komsi· 

yonunda dün Türk l ı.;ycU 
murabhasaeile Yunan heyeti 
murahhasası bir içtima aktet
mtılerdfr. Bu lçt·mada bazı 

tali rıea' eleler tô iı ülerek 
karar ittihaz ed!lmi.tir. 

... 

LTicaret aleminde 

Türk f ·ndıklal: ını 
İtalya fındığı diye 

sürf yor)ar • 
Şehl~ imizdekı ticaret hane· 

lere qclen bir habere görtl 
Türldyede bazı tacirler, Türk 
fındıklarını ltalya fındığı na· 
mı al ınd, , hariç piyasalara 
aatmal.tndı ar. 

urk cındıkl rı §Ölıretindcn 

istifade ede.ek İtalyan fındık· 
lar fmdıl larımız ras nda 
k "• brı1arak yüksek fiyatla 
atı maktadır. 

Fakat a tağşiı iti Türk 
fındıkla ımn p ye.sadak! fÖh· 
ret•n halel gE'tlrecelctir. 

u sebt>ple alakad~r tica
rethaneler bu tağşi' i ine hü
kumetin ıiddetle ehemmi yc;t 

vermesini l ternektedirler· 

Hububat ihracatı 
için ne yaptılar 
Romen Ziraat nezaretinin 

rlya$Ctl altında hubul;at ibra· 
catının kıymetlendirllme•J için 
bir komi yoı~ te11ekkül ett ği 
ve bunun hakkında bir ka
nun la~lhan ihzar edilmek 
üzere bulunduğunu ve bu 
fş'erin layikile tanzim· iç'n 
Rome.n Ziraat nezareti İıctısat 
vekaletine mulumat 'ermfıtir 
ve pi yasayı tanzim etmek için 
ey ıca hükümetfn himayesi 
altında 100 milyon Leh serma 

veli bir ıtrket teı€.kkü1 etm ·~lir. 
Bunun 95 milyonunu hUku· 

met vermiıtir. Diğer 5 mll)·o
nu da azalarından tedarik C<

dilmlılir. 

Birlik ihracatını tanzim ve 
te§vik için Ofis Bükreı kon
solosluğundan bu müessesenin 
tarzı mesaisi hakkında malu
mat btemiılir· ........ 

Resim sergisi 
"MüstakU Re111amlar ve 

heykeltraılar Birliiln dördün
cü sergisini Şubat 15 le Bey· 
oğh:na istiklal ce.ddeıinde eı· 
ki Moskovft salonunda aça 
caktır. Bu ıerglde resim, hey· 
keltraıi, mimari ve tezyini 
ııan'1atl ra ait birçok eıerler 
bulunacaktır. Birlikte aza ol· 
mıyan, fakat iıtfrak etmek 
idiyen ıo.n•ntkarların ıuhatm 
yedinci ve eekizfnci günleri 
saat 14 ten 16 ya kadar Moı· 
kovit ıalonuna eıerlerini ge
tirmeleri la~ımdır. Sergi 15 
Marta kadar devlm edecek· 
tir. 

Gene vergiler 
meselesi 

( Baı makaleden JeıJam) 
ve bu çorbada onun da biraz 
tuzu bulunmasından kaçacak 
bir Türk vatandaıı mutasavver 
değildir. 

Yetitlr ki tarz ve usulü
nün saka.metinden dolayı ~00 
vereceAin 20 ve 20 vereceğin 
100 vc~rmeğe, birçok vatan
daılarm terki sanat ve f§tigal 
etmeğe mecbur olduğu görü!. 
dükçe. vergilerin yekOnu l!· 
mumltl ne kadar tenzil 
c:di1irse edilsin kaçakçılığın, 
vikAyetlerln, tızıltının, gefa
ietin önünil almak m~mkün 
değildir. 

Huliuai kelam vergilerin 
tarh ve tevzi usulüntn tan· 
zlm ve ıalahile beraber tarzı 
to.hıilinde mükellefe hAr ol
rnıyacak surette küçük tah
sillere bölünmeıi -gerek hazi· 
nenin ve gerek halkın men
f aatl için- <..'zemdir. Binaen· 
aleyh vergi erin tadili mev
zuu bahsolduğu ıu sıra.da 
bu mühim cihetin nazarı dik· 
ku.te alınacağım kuvvetle t;mit 
ederiz. 

Doktorlar ve • 
vergı 

-
Tahsille inin yükııeklijlnl 

ve lneanJ "'n olan hizmetlerini 
mümkün oldufu kadar paha
liya satme:.k fsUyen doktor· 
ları ız verg lerın afırlığından 
dl ayet etrn işler. 

Bizim g bt ticaret hnya· 
tının duçar oldu~\! müşkü

hittan ve tüccarla esnafın 

vcrgieini verebl!mek f çin 
maruz kaldığı s.kII tıdan şika· 
yetçf ol nla , herhalde dok· 
torlarımız.n bu baptnkl şika

yetlerine hc. < veremezler. 

Tıp t h 11 için uzun bir 
meısalden EOnra hayatlarını 
be§eriyetln sıhhat ve ~e'ame
Une tahsfs tm't olan insan. 
ların kazan ,ıklarım çok gö
recek kadrr ne aç güz'üyüz 
ne de irfanımız bu kadar nok
sandır. 

Buna m:.tkabil do'·torları
mızdan maeda lnmnlıj)n ıs
t rap ve elcm1eril8 nıernul 

olan öy e insani rnmz ' dır 
ki onl rın ne t hs l'e i ve ne 
de gördiiklerl f§ hekimlerin 
hizmet1erinden a.ıa.ğı değildir. 

Öyle fa.brike.•örler, öyle 
tüccar'ar vardır ki bunlar bü
yük sermayr.!erile, büyük nzim· 
lerile ve yüksek tah&i'.I erile, 
bunlara lnzlrr.a.m eden mü~· 
kül· t ve risklerle ça 'ııtırdık
ları mücsaeıeler ve fmtılAtha· 
neler sayeı"nde birkaç yüz 

ailenin yaıamaıma, birkaç 
bacanın tütmesine ıebep olu· 
yorlar. 

Buntar içinde öyle feda· 
.:ar ve idea'lst insanlar vardır ki 
bir saatine b"n nimet muka
bilinde tahammül olunmaz 
kü'fet?erle mücadele ederek 
vatana ve hemclııalerine müfit 
olmağa çahııyorlar. 

Bu insanlarınn ıayl 
f edaklrlıklarını ve tahsl111t11•• 
doktorlarımızdan d&ha 
görmeğe ıebep yoktur. 

Tüccar Jsmtni verdi 
bu insanların ortaya koY 
ları ıermaye, say ve ıne• 

yetleri de hesnba katmak 
buriyetındeyfz. 

Bir Tüccarın ufak bir 
yüzünden ı.ğrılacağı fe' 
le bir doktorun hatası y 
den göreceği zarar basıı 
kadır. 

Bunu Löyle düşiinen ln 
lar doktorlara verıfye, i 
için hak vermiyorlar. 

Doklorlar bu ş ldlyell 

bize bir ~eyi tekrarlamak 
salını vermi§lerdir ki, o~ 
bazı büyük etibbanın 1!7 
ve henüz §Öhret kazanın• 
doktorlar ale~ hi .e fazla pıf; 
kazanmakta olmalarıdır. 

~ 

Randevu a:ara ... m yff/1' 
hanelerine g.t iğimfz v rııt1' 
ıimle odalnrına gir if;.m·z ~~ 
büyük doktorlardan bir reçP 
alabilmek lçln verdiğımtz ı' 
ra te.hs"If aynı, mesaisi • .... 
derecede ve nct"ce ı·ıb....,. 

gördükleri işlerde aynı d~ 
cede olan doktorlara verW. 
miz paranm bir ka.ç misli 

* Bunun tçi:ı herkes'n iıJI 
tnrlü müıkü:ata rağmen iı' 
ettiği bir vazifeyi doktorl~ 
mızın çok görmesine .,, 
erdiremedik. 

Tedavi ücretleı1nfn yfik~ 
liğine inzimam eden ııl:.J"" 
yurtları ve (akkuşman) ın4' 
aelertne de ayrı bir makal ... 
temas edeceğiz. 

Cevat Rif•t 

Rapor üstüne rapor 
Fakat boyuna kiğıt 

istihlak ediyorlar. 
Oda kongresi bugün de toplanaca~ 

ve azayıkitam konuşacak ..• 
çek a'ız, l:ıu her ıenekl f~ 
larını geveliyecek. .ıM 

lcincle bir aürii rapo., 
yapıİarah lıer H;~• külliyetli 
lıafıt i•tihlak edilen Ticaret 
oclaaının bu!undufa 4 üncü 
vakıf han binaıı 

Tlcaret Odası, bugün, 931 
kongresinin ikinci lçUmaını ak· 
tediyor. Bu lçtlmaa da, Odanın 
rnl!hlerem ansı ittirak ede. 
cek, l:irr.ok muhterem zat, 

birçok yükeek dileklerde 
l H•,.nacak ; bır çok itini 
lf.lalu için b;.. ay mesrudatta 
hdunclacak Ecnebi memle
ket!erJ ITl!•a) gclirilec~k, sene· 
le· den h••rl citnieuen ambalitj 
mc:ı'eleı.t t~fo-.r edilecek. Bir-

Ve, her aene olduğu I"": 
bu sene de, her •ı batk• 
kom!ıyona, baıka bir e 
mene havale edHecek. Ya 
cclıe daha, yahut kcnf 
paydoı. Netice? : 

Bu aeneklnl bilmeyiz •' 
ma, her ıeneki: Hiç ! ... 

Bize ıorarsanız; b1ı, Jı' 
kongrelerde hiç fayda gör~ 
yor deilllz. Her zarArı o 
f ,ın, zararı nlıbetlnde bir fi~ 
dası, her zarar eden muk' 
kazanan blriıl vardır. Bu-;: 
hakkak. Her müspetin 

bir menfld olduğu gibf ••• "' 
Çok geveledik... Ça .JI 

ıöyllyellm. Y okaa, günl' 
aylarca dtıınnıeniz bula.-' 
aınaz: 

Ticaret odaıı, her se~ 
kongreetnde bir çokr.,.-: 
hazırlar. Tabii bu ffl .,_ 

senede yapacak. Bu rav' 
lann dertlere deva olrD~ 
ması, k&~ıt fıtihlaldne .• 
mani olamaz ya! KAğft llP"' 
lak edil,.c- 0 1< kAğıt !!. 

l d~ -~ .u)ua "1, oll ,J1 
I yalnız isUhlak ediyoruz. 1 
1 ıal de edcbii&ek ! .. 1 
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"Me,hur ~·zah muharriri 
Felek, oku 'lU paravanaya 
attıktan onra ortadan ç ;uı;, 
gider." 

KAVUKLU - Piş karım ! 
Şu gelen ince bellf, zarif 
teni;, abu bakı~lı "'1a kim? .• 

pJŞEKAR - Sağlam gô· 
züııe l.es ·rdin Ka'liuk um ga· 
liba "zenne" ye çıkarmak ni· 
yetin desin. 

KAVUKLU - Sahi ş1.lka· 
yı bırak ta, şu gene n kım 

ölduğunu söyle! •• 
Pl'x'EKAR - Canım efen

dim bu gencin ismine Bürha· 
ne fn Ali derler. Doktorlar 
erkek veya dişi o'up olmadı· 
ğını henuz anlayamadılar •• 

Bnzıları zükür, b~zı arıda 
in standır der'er. Maamaffh 
bir kı mı da Hünsa olduğu 

kanaatind dirler. 
KAVUKLU -Ha şu! dese· 

neki, hain kadın medis'eriden 
burnunu çıkarmıyan, yük<'.ek 
bar' rda artistlerin kucakla· 
rtnda uyuyakalan Bü hacettin 

Ah desene! 

M._n m n, 3: (A A.) - o·ni hissiyatı a et ittihaz ederek 
devinin · i · lal e ecek lıa. kete ha .ı sE:v c fç n ce· 

PıŞI:.KAR - Ôyledır •.. Öy· 
led·r amma, i~nde, yazısınd 
oğlandır. 

miyet rnek'e n z l b l nan l\,.uh·tun, Ayd n'ın Kök 
nahı yesi f yh k cı ifat, H d ' en t zi Apturr h· 
man'ın dugün ö evvel m h' emesi yapılmı§hr. 

Ö led n ı:onr Müdd 'umumi idd·anamesini scrdedecek 
Bu hanettin Ali kırıtıı 

ırıta mtydanda dola~m kta 
en gene gençten gozluk ü 

papyon kıravatlı bi i dah 
meydana gelir... ve Bürhanet· 
tin Aliye yak'aşır •. " 

ve karar eh 'ğ olunac ktır. 
i nemen 3 (A.A) - Örfi darenin terrd'di h kk nda Me

nem n idard örfiye mıntaka kumandanlığının beyan 1 mes·, bu· 
ü k s hanı uh elif Y r1 rine ta.ı · €di~ · ·r. S U ha c· 

kete dair evH~'ce yazı n teb1i'"at ahkamı bakıô.u. 

KAVUKLU - Bu da kim 

Pı~el a ? 

Ankara, 3 (A. A.)- Örfi Di\ıanıharp rei i Mudafa p8 aya 
atfe ılen beyanatb bnzı yanlrş'ık ar clduğu nla~ı'm § ır. '1 

PiŞEKAR - Bu zavallıyı 
orma! Mathuabn en çilekarı 
adamıdır. ingilizce demez, 
Franıızc&a demez, Arapça de
:rncz. A manc demez k ser, biçer, 
lercüme eder •.• 

'ienemen, 3 (A. A.) - Bulgaristan Turan ccm·yeli birliği 

Esk·cum şubesinden Menenıen Türk oca "ı şubes·ne t.ö derilen 
bir mektupta, ş bit Yubi ayın büyük kıt' ada o.mak üzere iki 
fotoğrafı istenilmekted·r. Bu fotoğraflnrdan birini ku i:p erine, 
diğerini de tel·slr ed·p m ktep'erde talk ~ecek'erd·r. Mektupta 
Kubilay bizim de yıldı,zımızd r. 

Mü eınadiyen gazete do1· 
d ·rur .• İsmi de Senih Muam· 

rnerdir. 
KAVUKLU - Pek ala 

bunlar böyle kol kola ne 
}Tapıyorlar? 

PİŞEKAR - Muammer· 
cfğim alı~ mc.dır. Ş'ır.di bu· 
taya çi'i gir sofr sını kurup 

.l ncc kl r •• 
Ark d l n da davetlid:r. 

Birer p ı·r.. Biz 
de camı cem ayinini seyrüte· 

rna§a c dr-:r· 1 . 
KAVUKLU - Yalnız bir 

feye müteessirim o da nedir 

bilirmisin! 
PiŞEKAR - Nedir.? 
KAVUKLU -Arif Oruç ta 

hap:ste olmasaydı da bu ayl· 

ne i§lirak etseydi. 
PİŞEKAR - Neyaparsın, 

gazetecilik cilvesi bu!.. Baea 

e-elen çekilir. M.R. 
( Arkaıı var) 

asta;;krdeki 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
dil1cre kahraman göründük· 
leri günlerde tırf bir müca
dele vp.sıtası olarak çıkarmış· 
tım. 'ıücade!e bitti. 'cndiml, 
bu zazifeyl yapmıo ddediyo· 

rum. 
inkılabın aboneleri ne §Unu 

ilan etmenizi rica derim: Ar· 
zu edenlerin, geri kalan al • 
caklarını idareye müracaatla 
istfrdat edebilecek1erl gibi, 
hakları o1an müddet ·ç·n abo· 
nelerini baıkn bir gnzete5e 
devretmek te kabildir. Bal..1 

hürınetler .•. n 
Arif Oruç Bey bu tezkere 

QzerJne kahkahalarla gülerek 

şuntarJ söy1edi: 
_ Bu adam benimle mü· 

çadele vazifesinin bittiğini 
söylüyor. 

Balık'ı hastanesinde talebe "Halbuki, benim böyle bir 
c k or vcı hadeınelcr arasın· ınOcadeleden haberim yok· 

arbede 

da vulqu bulan müessif ar- tur. Hadiseyi "Ak§am., gaze· 
.bedeniıı Jlk tahhikatı ikmal teıfoden öğrendim. Ben Emi· 

d'le?ek evrflk müddeiumumi· nlın ki, Ali Nacinin mevhum 
ltğe verilm·ıur. Tahkikat ev· mücadelesinden kendisini, hane· 
lakına göre hiqiseyl çıkartan ,,

1 
hıılkı v~kapıcılarından baoka 

ralebelerden bazıları t)e tale- ., b b d 
L - il h H hiçbir un tanda o. m. a er ar 
11eye tabanca ve ıopa e u· ..... 
cum eden hademeler rnaznun olmadığı ıüphesızdır. 
gösterilmektedir, Yüz adet kağıt parçası 

)(. e bunun da yarısını 

d• bastıı;ınl v 
iki asker cese 1 geri aldıklarını kendi Jd~re 
R 3 (A 

A ) - Gazete· 1 dan öırenmiııtam. 
oma, • • memur arın 

ler kar altında iki Alp ~v~ı 1 Anlaıııl n tahsisat kapıları ka-
askerinin daha cesetlerı;ın rnıf olmalıdır kt, timdi bu 
çıkarıldığını yazmaktadır. u~ :~n p verici eebebl söylemek· 
Iunan 11~. ceBetler Bardonneç e uıa k•ndlıini henlmle mile&• 

4 teoıo ~ 

' k 
dele etm·ı bir kah~ man va· 
ziyet'nde eö termek istiyor, 

A ııamın neşretti i mek· 
uptn b r okt da memnun ka1

• 

·ım. bunckta, H"bümetln"Pr:m,, 
nı:mı ah ld verdiği mil tin 
parasıoı fsraftan kaçması ve bu 
gtbi tufeylil r~ yü vermiyerek 
milli hazine k pılarını ka· 
pan asıdır. 

lıte hükumeti bu nokta· 
dan teLrfke §ayan gördüm. 

ÇOnkl bu adam ima ile 
Eöylemek htiyor" Ben timdi ye 
kadar Arif Oruç.la mücade1e 
namı altında kendime bir va· 
zlyet teminine çalı§lım,. Arif 

Oruç rnahküm edildikten &on• 
ra bana yüz vermedi!er 

" 
Doğrusu parlak bir maze· 

ret ve gazete kapayıo. 
~ 

Muallim 
mekteplerinde 

Ankara3 ( Hu ud ) - Mu
allimr mektepleri için hazıl" 
lanan talimatnamenin ilk iki 
maddesi şudur: 

1 - Muallim Mektepleri 
talebesi ilk tedrJsııt muallim• 
!iğin bazırlıyan mektf'plerdır. ...-

2 - Muallfm Mektepleri 
leyli ve nehari olur. Leyli 
Mekteplere nihari talebede 
kabul olunur. Gerek leyli Te 

gerek niharl talebdeen üçret 
alın mas. 

int· 

ttiğl it·r fı 

v yh Es tın m hrem 
um 0

1 n H • v sı· 
t sile Muhhtıne yazdıgı mek· 
tup de ti'e an ıı ı o'du· 

ndan bunun da mezl ur 
S1 d ],l. 

cu m tev· 
f ık an 2 ~ene h pse ve 10 l ra 
cezayl n dı alınmns n k rar 
veri m tir. 

Mentmen, 3 ( . A. ) 
Ö i d va 1 h rp muh J eme i 
bl'gün öğleden EO rnki top· 
1 nışınd Hendek e mukim 
Er iri'I Selim o "lu Şevk t 

e Ankaralı Durmuş oğ.u 

Hacı Durmuf '\ e S e rman 
o lu lııı.cı Hafız efendi eri 
muh kemesıne d 'liam ederek 
Hafız ef ne' ifadesinde Kaşık· 
cılık tica d yı p ı mı, İs· 
tanbu 'da fi.alım tp şa'da 
bir ortağı bulunduğunu ve 
onun v stasi1e Tunus'a ve 
Mısıra gö derildiğ:inl ve d · ğer 

b ımalc cevabe de Scyh Esa· 
b t mm dığ nı, z·y r tine git· , 
med ini ve k ı;ıkcı hafız 1 

hm t Ef. esk'denbc i tanadıgı, 
339 genesinde onunla bera· 
ber İ?mire ve onra lst bula 
glttiğ ni, fakat onun ölmüı 

bulunduğunu ve hafız Meh· 

met ef endfn1n Şeyh E ta 
yazdığı mektup!ard kendi 
1 smınln geçtlgi hakkındaki 

suale; böyle bl r ıeyden ha· 
berJ olm dı mı Eöylemi Ur. 
Hacı Durmuo ifadesinde, Eren· t. 
köyüne ıgitmediğinl, ş~ -
Esadı t nımcdığmı ve 
lubu olmadığını söyledi. '7. 

modası 
B;z:m l<(ldar modaya rla• 

yet eden yoktur ammaJ ne 
modası olursa, 0 1sun ... 

Saç modası. 
E bise modası. 
Bıyık moda ı. 
Kadın mod :;ı. 
Renk modaı:;L •• 

Şe ket Efendi ifadesinde 
Şeyh fua.dı tanıdığını, Eren· 
köyündeki bacanağına misa-

J Y nln z bu modalar, birer 
saman alevi g bi bırden par
lar, birden 0 er. 

f ır iltiğı z man Şe}'h Esat'a 
bir def ziyar te gdt ğini ço· 
c k u B kt şf o ğ nu 
v t rkett "Jni, f knt 
319 d tt rar int p ettgini 
soyledi. 

Hacı hafız efendi tekrar kaldı· 
rı' r k torulan uale·Laz İbr hirr. 
hocayı tanımadığını, tarakci 
Kon) alı O mnn efen iyi tanı· 
dıgım, O man ye imamı Sadık 
E end nln 3 e e evvel Hende· 
ğe ge P lfendıs nde bir ilci gün 
m safir ka <lığını Konyalı Üs· 
m n Ef n · b·r ·· 

e 
umuru ol n liü nü 
tirilmi tir. 

di· 

Hü nü efendi Jf de fnde 

Dl·rmu ~ e cfen<\ileri tanıdJğ'ım 
ve D ..... muı b·r Jkf defa ko J<e 
gc_ 'd ğini gord' ğünü ve Haf z 
ef "'ndinin Şeyh Esatın kö§küne 
iH kanatla btrkapı r ·nd r· 
dığfni 11öy1emlı ve Du mu§ 
ve bacı Hafız Efendilerle mu· 
vacehe edıld kten sonra celse 
tatil cdilnıfştir. 

Bu gi.ın erde SEYAHAT 
modası var. 

Evvc i vekil' r bu moda· 
ya çı "ır çt ar. So rn m b'· 
u lar arkad n p rcular ak· 
tör er ... tnmnmladı ar. ' 

Ş mdi de ta ebe ere sıra 
e' i. G n eç yor ki b r 

t l be l·a i · in ıeyyahatine 
şahıt olmıyalım. 

Hani b n id mf y rum 
diye h setimd n )i z orum 
zannetmey n. Z ten m s nın 

a ınd n kal acak ne v ktim 
var ne de p ram ..• 

Y ız b nim a 1 y m dı-
ey b y h t e n halel• 

rn n sıdır. 
D yorlar ki: 
Y kil r t m a g·d·yor ; 

güzel, Meb'uslar tetkike gidi
yor; gü:zel, Sporcu'ar maça 
gıyor ; güzel, T.yatrocular 
t m ile g·d yor ; guzel, 
H ps' güz l,htıp i iyi • .iyi mma 

aiki özüm talebeler neye 
gidiyor? ... 

PURH/ 'ETTiN ALI 

in muha• 

" S i K pt n Pa a ls-
tiy r! d m"slcr •. Zavallı ada• 
m n beti benzi c tm f• nüç.ar 
lta:yığa b nm.~, K ptan Pa~a· 
nm gemis·ne çıl m ş. Kaptan 
Pa ayı c.teld d 1 ten sonra, 
e p çe d.van rmuf. Kaptan 
Paşa: 

" - Bire edepsiz, demiı. 
sa ırmı ın. Don ma g çi}or, 
bJmem ne k d r top atıp 
ka eyj S{. A l } or. Sen hiç 

d r § t '} s n. Bu n l ·s
tahl k? 

Muhafız kekeliyerek : 

~· .. e: 

- Ef n im . d ye söze aı· 
lamış ve demam tm -ı • Mu· 
k b l e m m m zrle bır çok 

•• &ebep er v r. Cı.incisl baru· 

• 

t ) o • 
K pt n pa a, l ale muhafı· 

z n n [Özümi ke mı~: 

Fırkası tetkikat yaparak ce-

'' - G t be adam, dem 1 
öbür seb pleri hep s na bıığır 
lac.ım! .. ,, 

T pkı bunun gibi ..• 
Evet bir çok cern y t erde 

miyetl:!rİ ıslaha kalktı 
Dünkü alc~am gazetel r!n· 

cl~n birinde ~öyle bir haber 
oltuduk: 

"Halk Fı kaıı, Esnaf c mi· 
yetlerine ait tetkik t > pıyor· 
mu~. Diğer taraftan ticaret 
müdurlyeti murak"p'arı de, 
odırimizdohi bütün esnaf ce· 
miyet ve le ekküll rinin va· 
ziyetlerlni, birer bırer, tetkike 
ba~lamı~Jar. Şimdiye kadar· 
yapılan bu ikı taraflı tetkik 
ve tnhkilcler, haylı yol almıo 
eJ>eY llerlemlt· Bu tetk ldyet· 
lere gore l.rtanbu!dakl cemi· 
lerfnin esagh olarak te~eklcül 

lmed.lderJ, gayel rinden ay· 
rıld le arı, m kg ti rından gün 
geçti! ç uzakla~d k rı nla
ılıyormuı. 

Bu:ıd n ha. lca, bir birle· 
rin i yakan oldukları halde, 
ayrı, ayn teıekküller halinde 
bulunan cemiyetlerde varmıı. 

Esnaf cemiyetlerinin bugün· 
kü vaziyetlerine göre ıslah 

etmekdense, yeniden te~kilit 
yapm k daha doğru fmiı. 
Tetkiklerin neticcalne dair 
uzun uzun repor)ar yazılacak· 
mı~, he.urhınacakm•ı. Bu ra· 

)arda umumi mülihaular-

dan b §ka na.fın belediye 
ile miln c et e nd , , k· 
lcri C€Z Iard n, esn f v~rgi· 
ferinin tahakkul v~ c yet 

, hrzlnrının ıs'i'ıhı lüzum , n 
daha b lmem nelerden balı e• 
d lecekmlı te d lecekmio. Es· 
naf cemiyet erine yeni yeni 
i llkametler verce tc ol n bu 
raporlar da, t 1 kkül ed tA!k 
bir lrom·ıyonda tetkı edil lk· 
ten sonra hukümetten yenf 
bir esnaf nizamnameııi tanzim 
ed im si rica di ecekmi ... 

Bu I§, bize bir fıkrayı ha .. 
tırlatdı: 

" E ki Kapt nlardan biri 
Donanm site, bilmem han~ 
kalenin önünden geçerken, 
lçınden gelmi§, bıbnem kaç 
pare top endalrt etmek eure· 
tlle kaleyi seJamfatmıtı.Se!am· 
latmıtı amma bakmı~ ki kaleden 
hiç ses seda yok. Kaptan Patı ı, 
donaanma ıle k lenin önü d n 
:g çgln, top tar k el mi nn 
.kaleden h ç ı .a da çıkma~ 
aın ha !.. Bu ne f et, re
zalet !.. K n P fa köpür-
müJ: 

" - Haydi, d t , ça rın 
bakayım bana ıu kaleni mu-

sri'ıtımaller o uyor. Yo!suz'uk 
1 r ~ pıl yor. Esnafa ya ım ıeı .. 
mek g ye le vüc de ge iri n 
teşekküllı .. r, esn fı za arda ı 
zarara sokuyorlar. Hepsi ma· 

lüm; hepsi, herke c n~fka .F kat 
bun!a d , kalede barut o rna· 
mnsı kndar esas 1, o k d r 
1 k p'nnda ge en bir P 
var ki, bütün bilmem 

nf anın 1 lem si Muh s 
0 1an rapor'arda zikredil n , .. 
hepi r, ona nazaran, ç k e .. 
rid , çok fer'i kalır. 

"Nedir? ,, mi diyecel s niı.? 
Söyliyelim ; 

Halk fırkasının, her tıd• 
oldu~u gib;, bu İfe de bumunu 
sokması, bilmem ne bey n, 
bilmem haneı esnaf cem )'eti
nin ba§ na, re 8 veya k t bl 
um mi olarak geç rılmes!d r Kr 
ede top atabilm k fç n nas 1 ea 

' v l baruta ihtiyaç va~sa, ıesnaf 
cen.tvetl rinin ıs1ahı için d ,en 
Önce f rkanın kendis ne ıa-al· 
luk etmed'ği halde bu ı'ere 
, ' k e uzatmam sın ~ bu un ıo • 
mamasına lüzum v rdır. Dl· 
~er sebeplerin izale ne f•e, 
ondan sonra çah§ı'm 'ıd r. Akıl 
halde, vıu: yet, kokilnü balta· 
ladıgımır: 11ğaea a,1 yap""'k 
kadar gfüünç vaz·}e e dutll ÜJ 

oluruz. 



... 
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f E:ne!>i mc m eketlerde 

: .. f ca e yiyor· ~r 
Amcı iLll, 3 (A. A.) - Fır· 

tına.dan l.ı.ç •. n bir ~·ck gemiler 
lurc:ra i.l'ca etm ir. Lorca 
n~mındaki f rr n ız v .. purunun 
{3 •• asının zer. ciri l.opmut Vl 

l u l üze, en g minin l aptan 
ile tr y '"adan 5 k i;i den·ze dö· 
1 if n ü.tür. CunlHdan ya!nız 

Lid kurla rı n i m t ·r. 

Harp tahv"!" ı 
P. ri!, 2 { A.A. ) - l gl!te· 

rcc!e ihraç ed "m § o an Fran
c·z h rp lstikıazı ta. ~fa.tının 
fngiliz l.am ill ed.ı 'n \aziyel 
Lak" ında Fransız ?e Lgi:iz 
hükumlerl ara. ında teati edil
nıiı olan nola lar bu akıam 
Par·s ve Londrada neıredi!

miıtir. 

l ng"Yfz no!aları, Franıanın 
!.:-g·I z ham ·ııcr in n v ziyetin 
C.:.kkatle l tk'' etmesini tarep 
<tmck:e ve frı.ugın kı}metin· 

ie vt.kua tel n tedenn:den 
c· o'ayı l.in:l lerin c' üçar oidı:k· 
ları zararı kn; c!eylc ec!mekUr. 

lr.tiliz notdsn, fe. '::ılerln ı 
t:n1ma ı suretile 1 gi iz ha
millerine tevz'at nr:'meı'ni 

istemekte ve mese!cnfn bir ha· 
keme havale tıc.i.meı:nl ttklif 
etmektedir. 

Fransa, bg"lfz hAmll!erlnln 
v z y~t:nln, Fransız hamille
rinin vazlyet"ne ır.ü.,abih ol· 
duğu ıureUnde cevap vermek· 
tec.ir. 

Fransa hükumeti, lnglffz 
teklif ni kabul edem[yeceğine 
teeoüf etmel.le beraber bu 
·imtinaının h"r takım hudbi· 
nane mülahazat mahsulü ol· 
madıf;ı :ıı, fng ·iz efkarı umu
miyuinin an:ıy _cağına kani 
bulunmaktadır. 

~ ekerlerj tahdit emirna
mesi 

HaTana, 2 (A.A.) - Relsl
cümhurun ıekeri tahdit eden 
emirnameel bugün meriyet 
mevkilne girmektedir. İıtih· 
ıafine müıaade edi!en miktar 
3 122.000 İsp~nyol tonoıudur. 
~uhale nazaran 1930 ıene· 
al.le nfıbeten y~de 33 mik· 
tarında tenzilat vardır. 

M6Hehldei Amerikaya ya· 
pdacak ihracat miktarı 

2.577.000 ve ıair memleket· 
lere yapı'acak miktar iıe 

395.000 ton olarak teıblt edil· 
mııur. 

Uzun müddet 

fıçılarda dinlenmlı, fevkalid~ 

BÜYÜKADA 

.. 
~ ,_ •• ·= 

Komünistlerin kararı 
Salı günü verilecektir 
Dün maznunların ve vekillerinin 

müdafaaları dinlendi 
l'levkuf bulunan ve bir 1 Müdafaa safhası da b!tmfı 

müddettenberl Ağırceza mah· olduğu cihetle muhakeme 
kemeslnde muhakemeai devam karar vermemek üzere bir haftı 

etmekte olan lstanbul ve lz. 10nra salı gunune talik ed· 

mir komünis0 erinfn dün mü· miıtfr. Karar alenen tefhim 
dafaa[an yapılmıştır. edi!ecekttr. 

Adliyede işler çoğaldı 
Son gü.1lerde Adliyede fov· 

kalade bir faaliyet görü"mek· 
tedir. Bila btiına bütün mah· 
kenıeler arı ko-wanı gibi Iıtle· 

mektedir. 

Mahkemelerden en fazla 
çalııırnlar Hukuk mr.hkenıele
r;le As1iye ceza me.hkeme· 
r:dir. Huhuk mahkemelerinde 

göıülen c?ava'arm k .t1mı azamı 

talak davalarıdır. Her gün hiç 
d . jı:ı~ 20 den f ;.z'a ta"ak da
vası rü'yet edilm=ktedir. As
iye ınabkeme~erine gel nce: 

Bu ma.l.keme:erln yelane meı· 

M. Musolini 
Tahkir davası başlı yor 

Washington, 2 (A A.)-M. 
Musoiinfye kartı hürmelliz bir 
iıan kullanmıı o:an Ceneral 
Butler'i muhakeme etmeğe 

memur harp mecliıi 16 Şubat· 
ta IJ'esa111ne başlıyacaktır. 
Bahriye müst\'? ıarı M. Adamı, 
celıenln umumi Te aleni ola
cağını, ancak Cene:-al Butler'in 
bu karara itiraz etmemesi icap 
ettiğini beyan etrr.fıtlr. 

Fransız tayyareciler 
birliği 

Paris, 3(A. A.) - Fransız 
tayyareciler birliği büyük b:r 
içtima bu toplantıda hazır 

bu· unanların kabul ettikleri 
bir karar ıuretinde, tayyare 
ve mikrop muharebesi tht:· 
malini bertaraf edebitecek 
yegane amilin böyle bir har
bin 1ebep o!acağı fecaat!eri 
göz önüne getirerek duyula· 
cak koı ku bi11lnd.en ibaret 

galeaf ıirkat ve dolandıncılık 
davalarını rü'iyet etmektedir. 
icra daireleri iee lıtifi fnıanlar· 
dan yapılmıı odun depolianna 
benzemektedir. 

Hudut haricine 
M. Liza f stanbuldan 

vaz geçemiyor 
Evvelce hudut haricine 

çıkarılan madam Liza, tekrar 
ıehrimize girmek için teıebbü· 
ıatta bulunmur ve trenle İıtan 
bulu girmek iltemfttlr. 

Fakat memur"ar itin. far· 
kına vararak Lfzayı tekrar 
hudut haricine ç1karmı;lc:.rt1~. 

Dehşet! 
Caniler intihar etmişler 

K&lküta, 2 (A.A) - 8 ka· 
nunuevvelde M!ralay Sinpıon 
ile bir hapithane müfettiıini 

ö~dürmü, ve Nelaon nam:nda 
bir •memuru yaralamıı o!aı. 
3 ıakiden Dineıhgupta idama 
mahkum edi:m:ı, diğer ikili 
intihar etmf ttir. 

Bir kasaba 
WeUington 3 (A.A) - Has· 

ttngs kasabasının bü~ ük bir 
kısmı bir yangın netfceslnde 
harap olmrıtur. Yangın, hala 
büyük tiddefe devam etmek
tedir.Ştmdıye kadar 21 kitinin 
öl.iü~ü aniaeı!mıttır. 

Yanıın Nclpier ıehrlne de 
ılrayet etmfıt:r. Rochester'de 
telıiz telgraf amatörlerinden 
b!rinin Napier'de 100 kadar 
kimsenin öldüğüne dair bir 

haberin a"ınd:ğ aöylenmekted· 

Çin'nin iktısaden ihya! . 

RAKISIN 1 i 

avsiye ederiz. Galata: Beyazıt Sok21c.. I 

olabileceği bununlaberabet' , 
bu korkunun umumi ve kar· 
tılıklı olmaeı lazımgeldiğl be· 
yan edilmltlir. Bunun için 
Fransa'nın tayyarecilik saha
sında sarfedeccğl meıalnin 
diğer milleferfn ayni ıa: ada 
gaıterdiklert gayretten daha 

W ashing!on, 2 (A.A.) -
Hariciye nezaretinde Çinin 
iktısad~n ihyasına aft bir çok 
teklifler yapılmıı olmasına 
rağmen bu huıuıa aft resmen 
hiçbir p'an tanzimi hususunun 
diiıünü.memlı oldutu beyan 
edı'mektedh-. • 35 ve 37 . J 

az olma11 temennfıi de ihzar 
olunmuıtur. 

~---------~;;; ____ -=~--;;;;.-;;;-_,---------

HALiDE IYWRCr. ' 

- Ne olacak? Şehriyar ha· 
aıma bir talip! 

- Ne ?I ••• 
- Talip! 
- Na1ıl talip? 
- Bayatı talfp, canım: 

DeıU lsdi vacına talip!... Hem 
ae parçal Zenifnml zenffn! 
Şerefllmi ıcrefli! Centilmen· 
•I centilmen! Kız annelerini 
"leden çıkaracak afbl mQ· 
kemmel bir kocal 

- Kim bu allah aıkma 
ltlml? 

- Yafma Jok, hanımçı· 
f ım! Onu alz keıfedecekslnlz. 
l'~a -'en artık bir kelime yok 1 

- Yapma kuzum Kimi J 

( Y arm) ın telrikaaı : 52 

' o .. of! insanı tızmeklen öyle 
zevk alının ki .•• . . . 

- Söylemezıen ıöyleme ! 
Saokl pek mühim bir ıeydf. 
e·zden kimler lıtedl, biliyor· 
muıun? Her ıün bir tane! •.• 
Akıllının biride ıenden fltemlı 
ne çıkar! 

Mehlikaya çlmdlfl baıchm 
ama it lıten geçti. 

Klml bey de .. hal mimledi: 
- Ya? •.• Demek böyle? ••• 

Hani aen bend~n bir teY ıak· 
lamasclın ya, Kadınım? 

- Bana ne? ... Belkııa alt 
her teYI de ıelıp ıana 16yll7e

J m•m al 

Bende bir ıey ıöylemek 
lüzumunu h · ı ettim: 

- Siz Mehltkaya bakma· 
yın, enfıte, o, mahsus, sizi kız· 
dırmak için söyliyor. 

- Ah, küçük ıeytan ıeni!. 
Maamafih ... Eve gelmlıttk. 

Enfıtem, bizi haylı iizdQk. 
ten ıonra anlatb: 

Sefir bey, müllkat aldığı 

ıaatte, bir genç mektepli kadar 
heyecanlı 'Ye ıüslü, gelmlı! Sa· 
de ıuya bir mukaddemeden 
ıonra, klml beye bt"nlm dere· 
cel kralımı ıormuı enfıtem: 

- Yeğen tıte ! Demtı. Be• 
nfm 6yle hıaım akrabalık zln· 
clrlerlne pek aklım ermez ki •.• 
Yalnız ıunu blliyorum ki bu· 
gön hayatta bulunan akrabası 
içinde ona en yakın benim. 

itte •hunu bilha11a eeflr 
Beyi açmak için ıöyledim. ,, 
Diyor. Filhakika lyle olmuı 

,, e ~ ı /zmir n~halde? 

urşun ca an ar 
~ k k ··ı .b. Btyazıt, Schzadebaşı, YC sair m"- yor so a ar ·go gı ı 

hallerd kf c r.f V.:! medrcseierdeıı ' 
son günler(e kurşun sirkati ço:aıd ı- 1. • b J d• • • ? 
,: andan polis müdiirJyetl C? t~rtibat zmır e e ıyesı aceba nerededır 
alınmıt, nv.Ikl gt:ce sabaha kartı 

s at 3,5 ta Şehzadt:baş nda oturan v t d J t t k t } 
rne .hur kurşu ::ı hırsz1arından Yusuf ile a an aş arı JS Jrap an ur ara ım 
Cerrahpafalt v. aı:f ciirmiim: fhUt ha
l'nJe ça · dı :e. r ı kurşunl.rta b~rabe:

yakaJanm:ılardır. 

Kurıuın hırs ztara lııtlcvapları u
:tasan .:a VeC:at namında bir r rkadaş
la ı olduğunu l unun da Naldlbent caı:· i 
ut tıand ld ukl bir n· ahzende sak
andığmı ikra:- etmişlerdir. 

Zabıta Veda ·ın der(eıtf için mah
~rne g:ttii:f s.ra ·a ff :ar etmiştir. 

Poliste cürümlerini ikrar eden lk' 
Yusuf çaldılrl.iırı ı urşunları Bakırcı 

rd ı hur acı Ekacnofo a sattıkklar :

ı da BÖ.> Je fi le h:den Eksene. fo : un 
ilk:.Anı da a an la: ak yalralanmı t!ır. 

Zabıta Tehkl! atla mefg. J lkcr 
=:ka nofonun dükk'nı t:ıhtı tarf&!luda 
lı ~ nııf 1802 rum: ralı o on:otil ile s~
ıkah hır ·: zl r rdan lbrahl ı:ı g 1 r lş, 

'erhal oton:ob: ı aranarnk içinde ku -
nn sökır:eğe mahsu3 bir aletle külll
etll n:ilı.tar l°a 1 urfu ı buh:ıt: uştur. 

fbrahlmde tnbtı fst·cvaba al naral 
rlrad - ~larının jAn<!arma l\~uıtafa, Ar: r 
ifo, foför l\ u t ; f..t r. .. uevfnl A:ehnıe!lc 

ı er bcr Torkap da b"r camiden kurşu· 
alarak O 1 t , da Perıembe pazarına 

leflrt.klerinl ikrar etır.iflerd:r. 

Bir kaza 
U ... anımıı ·a demi li Alman bPn-

1ıralı ( Aıya) v · ı ur unun 1 numarıılı 
nberın .• ÇEl!f81 a r elr den Mahmut 
ğlu o~,·udu ı i: z. rlne büyllk bir Jc~n-

7:!.I tel d::tmlit tazı yarlcrlnden yııra
:nmıtlır. 

l\~ecruh Davut BeyoI;lu zükür 
·adahene!lne yatır :lmıştır. 

Yangın başlGngıcı 

Dün Bcy· &:lunda J'ılepli ao· ağında 
·•: nlnln evir.in la as nd&kl lurumt · r
·an ya-g n ç lcmıştır. 

Ateş y nınd · J 1 çat yac'a slrcyet 
•;'er~k yar.ma, a brşl · mış İEe (e r t'
~ n ' tfıılye efra<!ı tarafından söndür ül
n:iftlir. 

Ateş ~ık ın hanenin 4000 ve tş 
sının da 100:> ·ır y ıı·gor 'alı oldu
u yap lan t:ıh ' lkat:an a 1. tıld ğmd n 
bıt .ca tahkikatın tamikine başlatı
ştı r. 

Tasfiye komitesi 
Parir, 3 ( A.A.) -Avrupa 

birliği tetkik komisyonunun 

verdiği bir karar üzerinı-, Av· 

rupanın ıarkında ve merkezin· 

~eki hükumetlerde bulunan 

ekin ve mı gul istokunun taa· 

iyeıi !çin te,kfl edilen b:rlnci 

komite 23 Şubatta Paris~e va· 

zifeıine ba§lıyacaktır. 

İşsizlere muavenet 
Parla, 2 (A. A.) - Hükü

met, meb'usan meclisfne ltıiz· 
lere muavenet mak•adile vü
cuda getirilen milli sermaye 
miktarını l~Zl it için 13 mil· 
yon bir munzam kredi proje
ıi tevdi etmittfr. 

Meclfı, Hindi Çini banka· 
sının ihraç imtiyazının tecdi· 
dı,,t kal-ul e'nıtştfr. 

"Sefir Bey,, O meılıur laka· 
lını bir zaman karııtırmıı ; -
zaten en mühim siyasi mese 
leleri h,Uederken daima lıcy'.e 
yaparmıı! Karııtırmıı ve ıonra, 
beni bir çok metetmlı. Nl· 
hayet demli kı: 

- Madam ki en yakın 
hmmı ıfz lmlt•iniz, onun desti 
lcdlvacını sizden talep etmek· 
llflme müıaade buyururmu· 
ıunuz? 

Kendlılne bunu açmağa 
bir türlü cetaret edemedim .•• 
Ben, kGçük yaıtanberl, en 
mtııteana, en mutena kadınlarla 
temaı etmlı, kırk Jaıında bir 
adam, • buna üç beı yaı hiç 
çekinmeden lliye edebiliriz .• 
llk defa bir kadın bir kilç6k 
kız kar1111nda cesaretsfzlik 
duydum! 

Enlıtem burada bir muzlp
bk yapmadan duramam11 ı 

Son günlerde lzmirin va
ziyeti iklııadiyesi pek berbat 
oir ıafhaya dahil olmuıtur. 

Blr çok tütün atelyeleri tatili 
faaliyet etmiıler ve miktan 
bin!erl tecavüz eden ameleye 
yol vt>rmfılerdfr. Halkın ver· 
gilerden duçar olduğu mütkü· 
lal ta fakı ü zaru. eti teıdit 

etmit ve halkı tamamen ez· 
miıtir. Zavallı lzmfr ikt:saden 
bozuk olduğu gibi belediyenin 
atıl bir halde bulunmasından 
bir harabe haline gelmlıtir. 

Sokaklar bozuk, tenvirat gay· 
ri muntazam, haklı, haksız 

cezalar, yolsuz ıeyrüseferler 

hulaııa uarı kadfmede bile 
görülmemtı bir idare tarzı ••. 

Buna mukabil hali fırka 
dedikoduları, Halk fırkası 

te~kilit heyetinin a vcıhk f aa· 
lf yetf ve bilhassa nutuk has· 
talıfına müptell olan Vasıf 
Beyin nutukları bil:ün harare· 
ile devam etmekte ve ıırf bir 
mevki ıahlbl olmak makıa· 
dile ıf yaıet ıahneslnde ko
medya?ar oynayan ve düne 
kadar vatan perverliklerini 
ilandan çekinmiyen güya mü· 
nevver tabakaya menııup bazı 
doktorlar da tekrar Halk fır· 

kasına iltica etmektcdir!er. 

Fakat bu llCl ıahnelerden 

yalmz halk ve gençlik müte
eHfr o!makta, Halk fırkaeının 
azat kabul etmez kö elerile 
bir d~ğirmen fırıldağ .na benzi· 
yen yeni eleman'arı he, zaTal· 
lı memleketin ne f a.krü za. 
rcrete ve ne de gençlifin 
teeuür ve 11tıraplarını nazarı 

d kkate almamaktadırlar. 

Liman... Ah, ah.. An ko
vanı gibi ltliyen ve beynel· 
m:Iel bir ıöllreti haiz bu
lunan bu güzel J;man Bugür• 
baykuıların bile korkarak ka· 
çacakları bir hale ıelmlı ve 
küçük Yılan balıklarmın yu· 
vaıı olmuıtur. 

Limanın içinde ancak Gç 
beı yolcu aandalile Seyrlıe

fainln reklam ma.ksadile lı· 
lettfğl vapurlarından baıka 
birıey yok. T ahmiı:ve taht· 
ye. Bu cümleleri ıP.tfelmek 
bile abeı.. Bu namda bir te
ıekkül bile yok •• 

Matbuat : " Yeoiaıır ,, ye 
"Halkın ıeal,,refiklerir..:.izden baı 
ka. halkı teııe' li ecen gazetelere 

Zaten kırk yaıında olma· 
saydınız, bu ceıareteizllğl duy· 
mazdınız beyefendi 1 

D:ye gü"müı. Celil bey fe· 
na halde bozu!muı ve bu sözün, 
• Şehriyar hanımın kudreU· 
ne bühtan,, olduiunu söyliyerek 
entıteml protesto etmek zara
fetperverllfini göllermiı!. 

- Kendlıine bir kerre ıo
rayım. Ş:mdllfk ev~enmek fik· 
rinde olmadıfını zan ediyorum. 
Amma, bt! ki böyle mükemmel 
bir talibi ret etmtk istemez!. 

Demlı, Celal bey mes'ut ve 
mafrur giderken arkasından 
bol bol ıülmiiı! •• 

Eniıtem anlatırken ikide 
bir: 

- Miden bulanırsa haber 
ver de kuzum, devam etml· 
7eylm! 

Diyordu. Kahka halarla 
1Gl67orduk. Bu hidlae, bizi 

tesadüf et ne!t pek mü1ldll 
"Anadolu,, hala yardakçı ve 
Halk fırkasının g:ıyri resmı di· 
lenc:si. "Hurriyd,, bu gazete 
için faz' a : öz ıöylemek iıte• 

mem. ~"atbaamızda mevcut 
nfühalarda!1 bir adedini :nO, 

taiea buyurur ve her han1d 
bir kııım ndan bir fıkrayı ga

zetem:ze kor ve efkarı umu• 
miy ..:ye arzederseniz, bu ga• 
z·.tenin mea~eki terbiyedea 
ne kadar l'zak olduğunu gör. 
mekte mü~külat çekmezsiniz. 
8u bir gazete değ.I, adeta 
bir küfürnamedir. 

Ekmek ucuzladı 
Orduda yumurtalı pidenin 

kf osu 18, francalanın 12,50 
birinci Ekmeğin 11, ikinci ek• 
meğin 10, üçüncü ekmeifln a 
kuruıa ıatılmasına encümeni 
belediyece karar ver~Jm ıt r. 

Birinci, ikinci ekme~la 

hamur yarı yarıya ol-mala 
üzere Samrnn bir!ncl lstanbal 
ikinciden mahlut olarak in1al 
olunacaktır. P;de ve francala 
sade Sansun blıincisiden ,. ... 
pıle.caktır. 

Narha riayet etmeyenlerle, 
hamurlarda hile yapanların 

furunları derha' kapatılacaktır. 

Adanada işsizlik 
Adanada lıılzler hergüd 

biraz daha çoğalmaktadır. 
iııiz1er tı bu:madıkları için 

ıehirde hf men 1erserlyane 
dole.ımakta, bun'ardan bazıla• 
rının periıan ve adeta çıplak 
dP.necek bir halde sokeklar da 
yatarak 111tma buhran'arıd• 
geçirdikleri gö. ülmektedir. 

Ayni zamanda erkek, lı&P 

dın ve küçük yaıta bir çei 
çocuklar da dilenciliğe ıülufc 
ederek gelip geçenlerin arka· 
ıına takılmaktadırlar. 

Bunun için bu merkez.le ... 
d ki ticaret mümessiluimlz· 
den malümat istenmlıtir. 

Çin korsanları 
Vaıtngton 3 (A.A.) -

İchanag vapurununa refakat 
eden Paray gambotunun Yan· 
gteı nehrinde T emp!e tepeıi 

civarında {in koraanlanmn 
ateıtne marı:z kaldıfı bildlril· 
miıtir. Gambot ta mukabele 
etmlf, korsan!an ateıi kes· 
meğe mecbur bırakmııtır. 

pek eğ~endirdt. 
Fakat gece odamda Jal· 

nız kalınca, içime fena bir 
acı çöktü... Omltılz o!mak ne 
fena! 

BeA mOebbeden b4yle 
yalnız, manen ve maddeten 
yapyalnız, kalmafa mahk4m 
bir zavallıyım ! 

Amk biç ıevmlveceilm .. ~ 
Vaktile ıevmlı oldufum ada .. 
mın hayalini ıevmek teıebbG· 
ıündenblle mahrumum ... 

Bureada tanıdıfım bir genÇ 
dul vardı. Şehit olan zevcinin 
matemlle o kadın, yıllarca 

meı'ut yaıardı. 
" Biz, her gece beraberiz 

yine eıkiıl gibi aeviılyor1ız.,, 

Derdi. Sevglliıinden ihanet 
görmüı bir arkadaıım da: 

., Ben, onun ,ekili içinde 
llk revdiiim hayali yine ıevt

(Deoamı oar J 
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YARIN 
4~t ·--- -1 C_ Meraklı Dlinya J~ leri 1 

•• or 
n da 

ı tar. 

sporct lar için 
bit lunma· 1 

k 

hazır 

ifa ı-a Yunan ıamplıycnunu 
ete iç o 11t6temad ·yen a • 
nıı çafımta ,Muledcn· ~tlt asa• 
bl bır d~t yapmasına m neeı 

o mar ve- Vaso bu. ya an 
bU'8cre ederek bi ne · ~• h.· 
tam hlaft maçta J.aken1 ~ti: 
tarthdilll • J1 hffa i • gal P 

ilia .ı~· 
Gelen haberlere naz.ar•n 

Muladoylç Yunan ıamp",o
nundaa cJalıa fenni surette 

diY6'181itf.l'r. 
Sporculara 6 öaterilen •huüZ.t 

Me.&ek.etimtz vesaiti. nak · 
llyeli'Dd'e eporcu'ar için tesW
lit ,a11er1ı..nı Mere teku· 
r& eltili bir men·mde AY• 
rupadla da IP9ff"I..,_ •u ita· 
bit ftlllftteı ı&rdaiü lrolay· 
lılllrn' tetldlr etmek fakWi 

o~acalttll'· 
Anupad'a bl'r çol memlıe· 

ketler bu fauıuıfa mlmkGn 
ola• ,apm.aktan ç.ekinmlyor
tu. • meyaasta htgtlteıe en 
........... kwdlı. 

lbstltaede ..... wakllyeo 

de yapalaa tensillf r..- ..,er 
tçfn ıtJ" ayn tarik~ teıblt 
ecldmıftttr. Go f, Rutr"7• t.lbol 

glht lmtl• ..... --.... 
gen ..,orfardan tatunmı • 
Hule7e varmcaJ• ...-,. Mi· 
tün ıcfman 1111ate9fptel'i hu· 
ıu.aa 18ri,...le kap eden 
tmhıl• maa~ar ol••k'..,.. 
tar. 

şımeadtferlerde yapdan 
teozd'lt,. 9aauıatyetle ,.azd'eZ5 
den 5'J re kadar teh al'llf et• 

mektedlr· 
ltarıaJft ıellnca : Burada 

trenler hül'dlmet tarafından 
tetdl' edifanft ıpor cemfJetl'e
rbdn r&alkal 5' lt"tM l"'P
larma '/. 30 tenzflt f&par
lu. Ama ... .-. IPor mil· 
eabalra?an. tertip olununca, 
ahı.il lfta t~ Mferl• 

de tert p olunur. 

Y l .ız, İavi ir ~ey· 
ya mm1 keti olduğu c:hP-lW 
leli'ımum cemiy~t azalRrına 

seyahat eden rfn ad ıne 
g·· Z dt!n (0 l dar mu· 

tcnzi at ya ıl akı:ad r. 

-dan: 

da teaç· dilm~t 

mlvetler azan 
5 ve A ıtuıyada 

de tenzilat yap1Jmak· 

t kik RJ• 
a bel..er o o 

Jaar olmak· 

;,,. ba.flodı 

,. f utitol Fedora•· 

F uyoau'MIZ' vulfeJ• 

INP1B1fhr· 
Cumaıied, Pazartell ,,. 

ç pmM peri eaat 17 cin 
19 za ka+r fela_,.. BA
,.... açık ~ 

A4ıl•• 
c.ıahl' p d· Clmb•i,.t ..... ...... --~-iade Tiir

kip IWW FeiMUJ•• 

YoleyhE m~n 
lıtanbul Atletizm heyetin· 

efen; 
S Şub..t 93.J fereembe ai· 

...... Galatasuar lakelintle 

... ntlecell .... ,. el ilk 
=zghn. 

s-t 18 de: 
Galataaa-Tap .. HflıiL 
ıca ......... a.,rum. 
Ku...m...-v• 

Hake..., Alt 0,.u it. 
~- ..ı-6aiOMJ'IG: ad 
~ .-p1,..,.lufma. ı... 

zır~ .ı.- ~ »a.&at 
.... ıt da: 
~ ........ be,. 

!anarak T .. 1i91, Qmtt,.,., 
Dolmabafıp. Topliaııe • .Kua· 
köy, Şith~ 'fepelt .. Y& Jlf• 

118 C.rlat••••JI roı..lla8 bit· 
aae1 Gzere bir ıeWI krOlll 

tertip edilmlıtır. 

flurak etmek lıUyen At· 
ı.tr.tı~• ........ 
..... 16tstab atfalfzm ...,_ 
ne kulop•erf va11tasde...,.. 
caatları i'ln olunur. 

Yenikapı haraph_!. 
Belediye reisinin bahsettiği 

ül gülüst•• nerede? 
g ... ... .. , ........... . 

Bir ...,. ... 1s yazrror: :r tdak tamaır eılitm'mfa" 
m..-... c:eoaP ..mtfnde W. &.k &at_...,.., kalrr •• .. •~ y_... ._.letr Mr- ..-ı Diler ı.ıaft.aa t.wızifat 
__ _.__ ..... , ...... ., ... ~lerl de Belediye rıfer. 

l 

Tilftlln trtbarile a•e .... blı _...,. 
J'•b ıenk• oturma Mr nıa· - ikUia B.la tellak ~ 
.......... eD ....... ~ yerliJGrUL Bi.-
....... 4eD Wr~ ve çellı..~ W. aa ..,..,.. ,.. 

kt tatD ka• aaen'_:J• Mummd 
Pakal ae çare a· irfan bekle111ek laa •· 

I' 
.,, dır Seneferfn ifatn -._a...:.:.ilıi..ı.:llfn ... aft tlilll• 

a Ye ıeaa • ber-- ....-r ed 
il Y_..p•JI taaraP ve Bil-' tini celbe men z.I ric erfm. 
'bat '1fr- ftale ptfrlllfl• r. y_,m bpı m fı'ale 
ka. ~ Yali mahatteüııfıı .... !•~ yara iob · ftı1An 

" ı111urfaru•u 
•okala J•f•D ı• 

Süngeri arayanlar 

SW.r ıa.~dı a.me fyatı 
memleketJ .. re göre defftfr. 
5'aka Y9! btiln Twuıs sah.· 
Unde yerlilın ıüagerleri ıabit 

bulundukrarı kayalıklar üze~ 

rinde keıf için dıblne bir camı 
l•lılıwı Mra.~ (AJDA) uıml
~ Hile 1'11- a:en·t madeni 
üıUivane kul'anırlar. 

Tepeıt nıııen kapah ol'an 
.. ~ ~.ı!'e mücer.l.ea 
olan.•"8-t dea:Za. diblal pelt 
,mal geriir ,.. hir 11İiD9ew 

.-..~--· ... ifpWlı 
la ı alell ıaplaı ,. çskarır. 

Cectt olar olmaz bütiin 
1anct&ltar m=mp o.'ftlttaftwe
mlle• dUhlır ecf•..... Orada 
....-ıed Jtl-dar. 8a ame--
ltral .......... ..plsye.a JU• 
•111• ........... tallat lçla 
&v="e= dM bet .,arı •a 
iml+lua lnr.frmal'•D ibarettiJ. 
Sonra •mi tayr•ı .Oqe.,. 
eu,_. IWıb ı C11> çelnnelf., 
•ewıniekf ·c:.hnelemen ve 
o .. meabul ol'IİD kabul: ve 
çak.& t·.. +n k•rtuJmata 
ı-. 1anı1111k .ı ... clfner-
ı... 

llA•Jıe• _._ tellll'ar bJr 
deta ... ,.._ıa~ w kuru
turlar ,.. _..D 10era "lunu11 
ılnsercltiria.R t.aıhca mer· 
kezi olan s.b' aya nakli ~la 
ça.:allara. korlar. 

Y•••ll. ~ J....,. 
..,,.tJu .ı.w. 1"bGll Mr 
dermhite &utanan ine• tla· 
p.ı.t aayt için den ze clalM'-
lar. Bunun için bunlar ...,... 
I'& 111çıplak •JIUnurlar, IOlll& 

tepe ı• dalar!ar ye -..111nı 
dtbftıle efdebllmek için 1* 1'n 
,....,. l>11flı alan ipe hO,Gk. 

Türk tütünleri ' 
TllUln lnfarsar tdareıl A:ı· 

.,...ı .. Tlrk titOnlerinl t.aaJI. 
mak için rekflmlar yapmala 
kar••~· 

lnh!ıar lda1'41•f bunu te.mta 
lıtle m0 bia U.Wba. marha· .. 
rinılfe .._., eM. Vcanıt -c-
muafannd'a ttttenferfn dnd ne
yi w eY1&flıle diler 111ı1111Je
bdK4ie ,_....,. .uarn 
falkııretlerinl g&teren. yazılar 
yazdlJ'acakbr. Baı yazıfar de
vamlı ye maantazam qfa~ ır. 

Meurlfi tnlıiıa.r td&r 
•vencektlr. Bundan bapa 111· 
laar tlueti ._. A .-.. 
mer ez erJ de Ulrk tauı-.a.,._ 

çln d mi' terglfer •i*'• 
d'GJGn•uted'ir. 

ınuazzam 

ıkarılıı·. 

dal orlaw• 

1& tat b a.rlas. 
Denbia dibine- vud oldwk· 

lan vakJi keudn ,üı:diiı la! ... 
p çakla ıOngerl yapttılı: oWu
f1ı1 ka,a.Ga.ıa aywrlar ve bir 
ai içine ko.yarla.r. DeAfa diUıı
.ı.e btr ka.ç dakikalık ikamet~ 
tee sonra aalailde ll~nan. ar· 
ka.I •'u1ı d&ljıca mab~ ile 
beraber yukarı çelınler • 

h tam ameltr•t ~ dftll 
bir al-etle thgerleri yakala· 
maktan daha fTI aetic~r 
vttir. Zira dafgıç ba sureti~ 
intihap edecefl süngerleri 
dtha iyi hıtihap ecfer Te kü
çGlde.me de Jetitmdi tçia 
bıraiır. 

Ulln cl'araıçlar ılnser ıır• 
tanncl'a zl)all Yenbemel: l'çln 
cf'erliallldert ZO da 40 merre 
olan ye d!}J erl anza?a olup 
lier an. farafln tutunaf>ITmell 
mGmli:dn Lulunan Ad•lar de-
nrzinin fırr çok mabafterfndeı 
ve Cerf)aad'a11 etrafında Tu-. 
DAnlı 1ayyat"ar tarafından. 
li:unaoıfan dallıç ale.trne aaüra· 
caat etmek dafıa fyfd'Ir. 

Flori.daya hicret eden Bah· 
rfıeflt. da'ı.ıçları da aJQL veç· 
hile bu milkemmel umlA kul
lanırlar.. Süqeder dıaamya 
çıkanldıktan 10nra tuYaletJ.,. 
rlne IUD&. ecf lir. 

Onun için. MTeli. bunlar 
J 1k1Dft Ye kuruduktan. UIU'llı 
lnca arıakaalarla lurkılır ve 
ut da mAtehawfk b&r taqllt 
aJetıl rahııt asakla b&1Uak 
clmk pptlır. Tahll bu m.uh· 
talil amellyeleı: bunla.nn. ıe
rek lptldaı ılkLetledal &ereme 
haomla.rıaı hqh tenloı ed~r .. 

lmtinte yapurlaF 
Son cOnferde hmh' n r.a .. 

valhfne çok fazla rafmar chlt-
mCltUlr. Yaimunm eldnlveı 
zararı otacafı tahmin echftyor 
Valnıs. bafcıfar, bu yaı-ur
lardan memnundur. Tll(lllur
lann lendtferbae raıct.rı seJe. 
celJal distG,cadu ----... _.---·· 

Feyzi Alımet 
Cl1t, Saç n z~y• 

h .... Mdar lett.s • ..... 
Cu·ı+nı- + ._. ... 

..... J.Q ... &,..bdubıuta 
~abul edflU. 
Ach:eı Anl:ar.a CActdet M.43 

Afyoncular 
500 Çinli tevkif edildi 

Newark, 2 (A. A.) - N w 
Yersy 50 kadar federal me
muru Çinlılerin mahallesfode 
kain 16 afyonhanede taharri· 
yat yapmıılardır. Neticede 163 
Çinli tevkif, 5000 dolar kıy

metinde af) on müs dere edil
ml ao de Afyon llcaı etini ye.

pan çetenin reisi bulunamamı~· 
tır. H bul , a~ıl ma 1.1at onu 
de em idi. 

Tal ebeler a asın ~ 

arbede 
(A.A}- Sa

cok a ehe faku • 
tefer e iıôatı vucut etmi Ur. 
Bir tak m hid YU -. gel.. 

rv.lü ·n m diıl fa· 
kale lcapat lır. 

Kül reng · nde enkaz 
Washınıtcm, 2 (A. A.) -
Y oungı wn aamıadı.ld 

Amerika vapuru bahriye ne
zareliiae ıön~e811Jit olc:ha .. 
bir telıtzcfe Acwaı adalarde 
275 mil aın11tl gadllriacJe. bıır 

taf)&Ar& kaMdına benafyen 
kilt reag,lnd'e bir takım enkaz 
görmür o'dufuna h.hkt-mttttr. 
a..n ıe~ &Jr Bermııclea 
ı.dalutle Acorea a~alan ara• 
sınd"a ka1f>o?'muı otan Trade
Vind ta.Y)"lll'e11llı• alt ordulu 
zannolunuyor. 

S..h'fe s 
5 

Bomba deposu 
Ltzbon, 3 (A.A.) - Yeni 

bir bomba ye tr.banca depoill 
mey.dana çı arılmıttır.. 3. ıhll• 
lalcı, tevkif editmlıtir. 

Gandi iş ba~ın 
Bombay, 2 (A. A.)- Gıwı

dinin da veU - zerlr o (JrO 

yeniden { yet izh etm • 
ledir. Gandi, rr • eke de'Yl'l 
esnasında ırikl mua'd 8 

im lna hareketini dunlurın il 

istemektedir. t.fkan um 
Y-n n 60 000 siyasi m P ,SWI 

lahUyeıi lehindeki ıa.reked 
gittikçe iddet keıbehr. kte " 

Hindiçini oaı~;aı 
Parlı 3' (A.A) - Me~ 

mecU.&, Hi•d•tW ••' -~ 
b&Dka.ot hr.a.ç etmek 
yetlala 25 leM dak 
edtlmest h klnedalııl ..... 

Bin lranlı için 

Fransada bir cina~ 
Genç adam kadının üzerine• 
bir ande kollannı arkasına b ·· 

Fransanın Bouneltet b· 
• ! .. 5 • ... ••• • 7 .. 

UQfm: CL~ •D' dbaıete 
• ...... q.dh ~-.. .. 
pkl)de ceM,.• etmı,.ır: 

Afaçum. Jikıell '* te
penin Gzerlnde Ulnemlı ıtbl 
......, tm ı ..... mcr.. ıelaıea 

iki ıapada bulunan Madam 
Mlıattartl. ................ ... 
........ katalMddt ... 1 ...... 

.,.... c:wıljmla - lı.lr t.
rafında ikamet tmektedlrler. 

.. += 11Mtu4 Km y .. 
ripde litdflinden ıabaızcb. 
Bu aralık çlftrik amelealsden. 
22 yapncla ld Hamt .. _ .. 
fçellıe pdllfnl &öıml& w çok. 
hayret etmrıttr. Zl'ra patronu· 
._ ırnm4ı lllr kıd'rlı ,.. 
ııı•• Lu adama çtftl'fl• ıef
mwt f\* lılç hı ftaber ..,... 
._.._ \* Hanll! Mew81et 

bazı luıuzllk ·wrıkalaıılulu. "°" 
l&Jll Wr keç kerre haplse p 
rip flktalt IPa herles, ondan 
çe .. e•ıonlu. 

Mourret, ay~cfa katan bir U&....,. haaı•a. ~ .... 
teklifte bulunmuı ve thUyar 
kadın bana munfa•at etmtı 
ve hattl bir kadeh de rakı 
ikram etmltllr• e,.-. .... Maat .. 
Mr""" ••ır ... .,,., ' 
oldutu haW.. muthaha p. 
mfılerdlr. .................... 
ı.a•a-ı•• l9erlne llÇl"ltlllif, 

kollaruaı arka11na blkmlrf, af
zını tıka1arak cferW ... &aa• 
vermellnl tayleml tir. ft.uyar 
.. _....._ 1 \ • • ' .....- •• 5e ıa ı .ırl JU,_. 
ıaaıuıu. ......... oWafu tıalııle 
celAl:lllı eaemds --~ 
mtat ı Bu.ıMI• hm- anı fpı,llan. 

ut. & ,. bii M:klDIP 
ceyl açarak bin fra idik bir 

kayme çıkartmq "'_..._ 

' ' "" ..... !it-.. 
..... tir. 
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BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

YE.Nİ TERTİP BAŞLADI 
1. Ci KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6. cı keşidelerde büyük 
ikramiyeler ve ayrıca amorti vardır 

3. cü ı~eşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye kcnulmak suretile tertip üçer 
keşidelik iki kısma ayrılmış gibi bir 

şekil almıştır 
Mükafatlar keşide ~ırasile: 200.000; 25.00; 

30.000; 35.000; 40.000 ve 

100.000 liradır 
Çok zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
Biletlerin sahlmasına başlanmışhr. 

• 
lktısadi bir ilin 

lzmir terzihanesi peşin ve veresiye 

muamelata büyük tenzilat çok ucuz fiatlarla 
her nevi kostümler, palto, pardesü, frak smokin, caket 

atay, kadınlar için en son gelen model-
lere muvafık tayyör ve mantolar imal eder. En birinci · 

malzeme ile modaya muvafık bütün elbiıe ihtiyacınızı 

İzmir terzihanesinden temin edebilirsiniz. 

• 
Arzu edenler elbiselerini Vere Si ye 
İzmir terzihanesinin 

yaptırabilirler. 

• 
veresıye 

mamulatmda gösterdiği kolaylık lıf ç bir müessesede 

yoktur. lzmir terzihanesi on seneden heri 

yaptığı itlerle muhterem mÜ§terilcrinin hüsnü teveccü-

hünü kazruımı~tır. Ve hu suretle piyasada ciddi bir 
müessese unvanı ıı almıştır.İzmir 
terzihanesine bir defa uğramak iddiamızı is

pata kafidir. Kesesini sevenler vakıt kaybetmeden 

koşunuz. 
Babıali caddesinde fzmir terzihanesi tahibi tüccar 

terzi ve biçti mütehassısı: Mustafa Salih 

üt .. n i sarı u 
müdürlüğünden: 

um 

Cibalt fabrjkasında yapılacak elektrikli yük asansörünün 

•az'iyesiy'e bazı nevakmnın ikmali pazarlıkla ihale oluna· 
ıaktır. Ta?iplerfn raporu görmek ve pey sürmek fç!n 100 

41ra teminat akçalarını hamilen 9 Şubat 931 pazarteıf günü 
,aat 10,30 da Galatada muhayaat komisyonuna müracaatları 

'\ A!\.J .'4 

ZA Yl - Aksaray ar;kerlik 
cubesinden aldığ·m terhiıı ve· 
s"lı::amı kaybc.ttim. Yenisini 
a!acalfımdan zayifn hükmü 
yoktur. 318 numaralı Basri 
oğlu Fehmi. 

İstanbul 4 üncü icra me· 
murluğundan: 

Yani Kesaridt Efendinin 
borcundan dolayı mahcuz ve 
fü::uhtu mukarrer BeyoğlunJa 
Kasımpaıada Büyükpiyale ma· 
haJleıinde Zlncirlikuyu cadcle
ıinde Darülaceze civarında 

kain 6 numaralı arLlzZnfn hük
men müfrez üçüncü kııı~da 
elli dört ila altmıo bfr parsel 
numaralı kabili ziraat arsalar \ 

..... :NA & 44? MM~12C:-.-mı·•••·rlMB!lf'lllMZfmil--mlllll§l:l'§a:iiiSW&'!ö9f" 

lzmitte 

İstasyon Oteli 

/zmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

~w'iüsafirlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini f..;.;;;ı;o;=-~ 

temin eden bu oteli 
herkese tavsiyeederiz 

Otelin altında bir de Koleaanh vardır. Ucuz lg yapan bu 
mfieueseyi de herkese tavıiye ederiz. 

Makine-Motör-Efektrik Mekte~i 
J- 7 Şubat 1911 tarihinde yenid"ıı 

ELEKTRİK ve TELSİZ 
TELGRAF şubelcri!e MO
TÖRLER ve DİESEL 
lv1AKİNELERİ şubesi açı-
ıarak tedrisat.1 başlanacaktır. 

otuz gün müddetle lhe.lei ev· -,...---'.__, 
2- İşleri sebebile mektebe de\·am 
edeıııiycıı makinistlere MQ • 

veliye müza yedeılne vazedil· 
m!ıt:r. Mezkur arazi 45 par• 
ıelden itibaren 61 parsel nu· 
marasına kadar olan beher 
müfrez ku:ımları 9000 metre 
murabbaı ve 15674,40 &r§ın 

ır.urabbaından cem'an yekun 
72000 metre murabbaı ve 
125395 ar§ın murabbaı arazı 

olup resmi ifraz bar:tasına 

nazaran te11bit olunmuştur. 

Hududu bir tarafı Hasköye gi· 

den tarik bfr tarafı 53 numa· 
ra.h harita bir tarafı 62 ııuma· 
ralı harita arkası dere ile 
mahdut.ur. M~zkiir arazinin 
kıymeti muhammenesi beher 
artın murabbaı ikioer kurut 
mecmu arc.zinin kıymeti mu· 
hammencı;l ikf l:.in bei l üz 
yedi lira ve dolaan kuruı 
olup kıyı eU muharnmenenin 
yüzde onu nisbetlnda pey 
akçelerinl alarak 341-1388 
dosya numarasile 9-3-931 te..ri· 
hinde ıaat on döl'tten on alta 
bucuğa kadar İt:tanbul 4 üncü 
icra memurluğuna bizzat veya 
bilvekale m ·i ne~ t cyl me~eri 
ve fnzla m ümatın do yns nda 
bulunduğ11 ilan olunur. 

Şekerci 

İsmail Hakkı 
Beyazıt Okçularbaşı No. 89 

Bayramlık nefis ıeker ve 
tekerlemelerimiz hem temiz, 
hem ucuz fiatla satılmaktadır. 

Müşterilerimiz daima 
memnun ckalmktodır• 

TÜRLER ve DiESEL 
MAKİNELERİ şubesi için 
mektupla tahriri ti ersi er verilir. • 

3 - TELLi ve TELSiZ 
TELGRAFA ait ayrıca mu
habere dersleri vardır. 
4 - Mektep yalnız ncharidir. Aylık 
ders ücreti l O liradır. 
5 - Ka} dolmak için : 

O lat ıda Mumhane I Toyd Trics
tino accntası karşısımı ı Ar<ıpy"an ha
nına bitiş k olan mc: t be muracaat 
edilmelıdır. 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

R(STORAN KAHPİ~ 
Fiyat arda mü rıim tenzila~ 

Cd 1 rınızı telgrafl:ı angaje ediniz. -.- ..,.- - ..-.:: -~ 

~ ~). ~>-- <{;). ·~~ 9 ~)>-.: ~ .A . 
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Eskişel1ir o uyucularımıza: 
Bu g'"nden itibaren menfeatinizi dü~ünüyorsanız v zete'eriniz 
evinize, dükkanınıza, dairenize kadar muntazam bir şekilde gel
ılni istiyorsanız Horczoğlu ticarethane fne müracat ediniz. 

... KISAR 
~ 

Bunefis mad~n suyunu sofralar nc:Ia bulunduranlar, böbrek, il 
mide ve barsak hasathldarından kuı tulurlar. .,. 

4 ~ub&t 

İstanbul 8 inci icra memul'• 
luğundan: 

Bir alaca~ın temini lsttf ası 
zımnında mahcuz ve fanıiatu 
mukarrer beı bin kıyye k&nü· 
rün 5-2-931 tarihine mGaadff 
Perıembe günü saat 9,30 tlan 
12 ye kadar Tahtakalede Te· 
lefon sokağında bilmkaJede 
furuht olunacağı ilan olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 

Dahili haslahldar 
teda vihanesi 

Er1 .ek, kadın ve çocuk· 
!arın dahili (iç) hastalık· 

J 
larım cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan· 
yolunda 118 numarah hu· 

l ıuııi kabinesinde tedavi 1 
eder. 

Telefon lstıınbal? 1388 

lstnnbul 4 üncü icra da
iresinden: 

Kartalda Yalovalı Agobun 
oğulları dimekle arif elyevm 
ikametgah~an meçhul Nıka· 
gos, Ktrkor ile kerimeleri 
lrakslya, Sossan a hanımlara. 

Kostl oğlu Nfkoll aevcesi 
Madam Marinanın alacaltna 
mukabil vafaen feralt eyle
dikleri Kartalda kumlar mev· 
kıinde bir buçuk dönümlük 
bostanı 12 · 2 • 931 tarlbine 
müsad·f Per\:embc gü..-ıft öğ!e· 
den evvel vaziyet ve takdiri 
kıymet yapılacağından yevmü 
muayyende mezkur bo8tanda 
hazır bulunmanı:r. lü:ı:amu teb-
iğ makamına kaim olmak 

üzere ilan olunur • 

D o k t o r • wttH .. 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı dldJye 

ve zü1 reviye Cem yeU aza 

sından B yoğlu Ağacami 

kar§ı sırasında 133. No liğ· 

leden sonra müracaat. 

Ga 

l h i 

Telefon: 3585 

Bir tavzih 
enizin düüukü nii • 

(C'ahte gazcteoi) ba~
Beyoğ cnda m - • 

"r caat eden Nurul· 
de birinin müddei-

umumi .... tevdi o'undu4u be· 
yan edi mcktedir. 

Müessif bir is·m ıltibasma 
mahal kalmamak tizere bu 
(Nurullah)ın şahsımla alöaaı 
olmadıgını tavzih ededm. 

"Yeni Sene,, sal.ip ve
meı'ul müdürü Nurullal& Nafi.: 

r.t r,rndür Burhanettln Ali 


