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Belediye. . 1 Takibata şiddetle devam ediliyor 1 

lf:den;J:'~'; ~ .1, Sehpa altından kaçan Bozalanlı Hüseyin henüz ele 1 

ır~uva a egı · geçmemiştir. Fakat takibat iz Üzerinde devam ediyor 
Belediye reiainin otomo-

6illerde delil; biraz da yaya 
olarak kaldırımlarda gezmui 
oe halkı görmeai ldzımdır. 

Belediyel~rin, b1Ih\11a lstan• 
bul belediyeılnJn ıehrln lhtl· 
7açlannı görememesi, yapıl
ması iktiza eden ıerlerl ya· 
pamamaıı 1ebebl Belediye re
lılertnln ikametgahlarından 
otomobtU!e, b-yiik caddeler
den gldtp gelmelerıd·r. 

Eğer, Belediye reisi olan 
aat haftanın bazı günlerinde 
baıtonu eline alarak yalınızca, 
halka mahıuı veraftl nakliye 
ile ıtdfp ıellr, phr n kenar 
taraflarında, arka sokakla· 
rında piyade olarak ıöy?e bir 
dolaıırıa, paradan ziyade 
hilsnünlyet ve himmete muh· 
taç olan bir çok noksanlar 
11lab olunur, Tramvaylardaki 
izdihamın izalesi çareıl bulu· 
Dur, delik detlk, çammlu ve 
bataklı yo'lar ıttUkçe azalır. 

Maateeıdf itiraf ederfz ki 
bizde ekıerl bOyOk memurlar 
halkın ve memleketin thtfyaç
lannı daima maiyetin gözü 
ile aö mele al11mıılardır. Ma· 
!yet, çok defa kendi kuıurla· 
mu artDaek lçln herte71 yo-ı 
landa ve her tarafı ıtıl ve 
aGliıtan göıterlrfer. Bundan 
clolayıdır ki bOy6k memur 
uhdesine mevdu vezalfln ha .. 
lliUfa ediimekte oldufunu 
Z&nne"1er ve aldanır. 

l&tanbul ı bl asırlardan• 
beri ihmal edilmfı olan bOyük 
bir tehrln fma "ının evvell 
paraya ve saniyen vakte muh· 
taç oldufunu brz de tasdik 
ederiz. Ancak bir takım ufak 
tefek, fakat mlbrem ,eyler 
•ardır ki paradan ziyade 
lıGanGnlyete, terUbe, mOtemad 
bır nezareU ihtimamkaraneye 
aıuhtaçbr. 

Dalma maiyet memurları 
lcendilerlne verilen tabslsab 
ıaz lntlnd• bulunan yerlere 
aarf ve tabdl ve bununla kea• 
eli full,.et .ve ıı,Osarbklannı 
dıtermefe çalııırlar, göz 
ininde bulunm•J&D 1erlerl 
•e ıeyleri ihmal ederler. Hal• 
Lukı Belediye reisi olan sat, 
ıukanda .a1ledlllmlz ıfbl 
Jahuzca ve piyade olarak ıeh• 
r!n kenarlannı ve arka '°" 
lcaldanm dola,mıı olsa bu fh· 
.._I nazari chkkatlne çarpaca• 
lından verecell emirlerle bu 
teaenGbGn anı alınır. ~-

Şehrin lmannı " nauuu 
.llıuyaçlannı temin f~ D en mi· 
... lr çare Belediye kaaununa: 

Belediye nltlerl 11muml 
.._iti nakll1e de pllp ıel
lllefe, husuıl otomobil veıaln 
laıllanmamal• mecburdurlar. 
Beleclfye reialerl laaftuın .. ,. 
rl anııanen ,eaıertnie. 7almS 
•• plJade olarak pbriD ea 
lalcra malaallelerlal:lll'aade do-

lapnakla ~-· Yolwıda btr .. dM d&ft 
•tmekUr. 

lzmfr 5 ( Huıuıi) - idam 
tehpa11 önünden kaçan Boza· 
lanlı hoca lımai! oflu Hüseyin 
henüz ele geçlrllememltllr. 
Takibata ı'ddetle devam edl· 
liyor. Şimdiye kadar yapılan 
tahkikattan anlaııldığma göre 
Hüseyin kaçtıktan sonra kar
gaıalıktan istifade edenk kaıa• 
hadan dııarıya çıkmıı ve dal• 
lara iltica etmiıtir. Hüseyin 
örfi ldarP. hududu haricine ç•k· 
mııtır. Maamaf.h fz: bulundu• 
fundan yakında ele geçirilmeli 
ümit edil yor. 

Kaçan Hüseyin, diler Boza• 
lanlılarla birlikte Kub' ayı ıehft 
eden katilleri ve mehdi Meh· 
medf köyiinde mfsafr etmlf, 
bunlara y·yecek tedarik et• 
mlf, noksanlarım ikmale ça!ııa· 
rak Menemen irtica hadlıe· 
sinin vukuundn doğrudan dol· 
ruya •mil o'muıtur. 
Dünkü muhakemeler 

Menemen, 5-Divanı harp 
buıtln iki celıe aktetmlıtf r. 
Birinci cebe Hendekten gön· 

Davet 
Yunanlılar tar&
fından çağınldık 

Hariciye Velcili Teulilt 
Rliftii B. 

ı 

DiıJanılaarp mıntaka•ı 

kuma 1danı / hsan Bey 

derı!mfı oları Emire Hanım f e 
hafız Alıdürrabman hocayı, 

Oıman, Mehmet ve Ahmet ZJ. 
ya Efendileri muhakeme e\, 
mtıUr. 

Bunlar evlerinde ıeyh Eıa· 
drn ıakalıum kılları, Esatla 

lç_ki, kadın, 

muhaberelerine alt melttuplar, 
Lb lbrahlm hoca ile mflna• 
se'-etlerlnl gösteren vesikalar 
buJunmuıtar. 

Maz:ıun'ar kaçamaklı ce
vap'ar vermlılerdir. Mllddel· 
umuaıi muavini Fuat Bey dl· 
ni · ılyatı ilet ittihaz ederek 
dew',tfn emniyetini ihlal mad· 
deJlnden bunların Ceza kanu• 
nwıun 163 üncü maddu'ne 
te'Vflkan cezalarının tayini 
Eıtılre hanımın beraetlnl, hu· 
ta o an Abdiirrahman Zekinin 
~hakemeılnfn aynlmaıını l1-
leJ1>lttlr. 

1 ~tncl c l.ede Eıkf ıehlr 
köylerinden ge1en ıeyh Sadık 

, efendi ile aynı köyün muhtar· 
lata m•ıhakeme edilmlıl~rdır. 

Maznunlar yarın müdafa· 
alarmı yapacaklar, bundan 
lPnra ka:-ar verilebektir. 

Dün bir maznun daha 
J\f enemene sevkedi!di 

Menemen Divaı harbinden 
ıfen bir ihzar mtzekkereıl 
(Devamı 3 ündi aahiled•) 

Adanada yüzden 
bir cinayet oldu! 

Bir kızılbaş çifteyi !çekince üstüste 
boyuna ~tmış ! 

Edirnenln C.Ueraia K6· b lunan bazı Kızılbaılar "Ka· 
yünde mum söndn:o, içkili, .:ı.n köy., dtki Kızılba,lara ara• 
kadınlı bir ayin nihayet bir ııra mlıaftr gittikleri gibi, "Ka· 
faciayla bitmlıtlr. dıa köy,, deki Kızı baılar da 

"Edirne Poıtaıı,, reftkfmfzin "Cafer köy,, deki Kızı haılara 
verdifl bu haberi pyanı dik• mlıaffr gider gelirler. 
kat buldqumuş kin karl!e- Geçenlerde rene böyle ol· 
dm ze nakl ed yonta : Uf, Kadın köyden, Cafer k6-

Ec:ffrneye yalun •Caferafa., Jtlne misafir gelen Cafer de-
namile bir kay vardır. Bun· a, Muıtaf a Murtaza Alı ve 
dan baıka bu civarda "Kadın Kad.r dedelerin teıe!>bOıfle 
k6y6,, cllye bir k6y daha bu- Cafer köylil Haıan oflu Muı· 
lunmaktaclır. "Cafer k6y., de ( Devamı 2 inci •ahifede) 

~----...... Mil ... --~-

Adana da 

Avrupa ittihadı fikrini ortaya atan Fran.aıs 
Hariciye nazırı M. BrianJ 

Hariciye müsteşarı geldi -Avrupa ittihadı kon 
• • 

gresının 
Hariciye VekaleU muıte

tan Numan B. elin l.tanbula 
aelmııttr. 

Kendfllle garG,en ıazete

cflere Numan 8. seyabau hak· 
kında ıu ızabab Y'ermfıtlr : 

- Avrupa ittihadı ihzari 
konıreılnln ikinci lçUmaına 
davet edildik. 

Daha zlyde bir Avrupa 
devleti olmamız ltlbarlle da· 
hıl olmaklıiımız ihtimali ka· 
vldlr. ,, 

Gazetecilerin muhtemel 

daveti 

Hariciye vekilinin İcra ve iflis ka 
çay ziyafeti nunu mecliste 

Ankara 5 ( H. M ) - Hari· 
clye vekili Tevfik RGıUi Bey 
bugece Anlrarada bulunan 
bGtün sefirlere bir çay z yefeU 
vermlpUr. Ziyafet ıeç vakte 
1 adar devam etmııtır. 

Ankara 5 (H. M.)
ve ffi&ı kanunu lly1'1•8l _.., 
llıe ıe1'kedilmlıtlr. KaatllPIC 
eıbabı mudk lir~• at1ı11!':;.ıın 
edilmektedir. 

Atlna 5 (Huauıi) - Siya• 
ıl mabaftlden alınan habar· 
ler Baıvekil ismet Pata tle 
Hariciye Vekili Tevfik R61" 
tO Beyin buraya davet edil· 
d klerlnl -cöıterlyor. Bu ıeya• 
h ll r.yni samanda M. Venf. 
s •'ota da 1adel slyaret ola• 

Yalanmış! 
M.Venizelosa sui- Blrgazeteci tevkif [Kadınlard!_f.olis olacaklar (ga~ 

cakbr. ----··-· -----
Son dakika 

FirarlyakalanJı mı? 
lsmlr, 5 (H.M.) - Firari 

idamlık ltmallln Emralemde 
akıam tseri yakalaadılt f&Ji• 
dır. Haber tahakkuk edene 

ak- 1n a11lma11 mub-7ann .--
temeldir. 

' S. b. s. D. 

.,..,, 11,aı ı Sabah '· ' 

::k ·:~ ~dl :: 

kast yapılmadı 
M. V enzelos' a Komlntıt• 

ler tarafından ıuikaat yapıl· 
dıiına dair evvelki sin tehri• 
mlzde çıkan pyıa hakkmcla 
dGn de ıehrlmfz Yunan me• 
haftllnde tahkikat yapbk. 
Aldıf1111 mal4mat eudur : 

- •Her ne kadar , .. e-
teler din böyle bir haber ••r
mltlene de bu ,on ıelen telı· 
n.f haberleri bunun ıuretl 
kaU1ede tekzip ediyor. Bu 
meselenin borsada ban f6zil 
açıklar tarafından uıdurula· 
rak etrafa IJayılmaancla en 
blyGk amil olia ol•• tahıl 
meaf•at temlnliaclea hatka bir 
.. , olmaz. 81111un lçba bu 
metelealn dala& fu'a uu.td
.. ıa taham•etl olmadllma 
..,. ...... Wr ................ 

edildi 
Adana, 5 (Huıuıl) - "Yeni 

Adana., gazeteıl ıahlbl Ahmet 
Remzi 8. tevkif edil.nlıtfr. 

Tevkife sebep, Nakıp sade 
Muzaffer Beyin bu ıazetede 
~an bir makaleıldlr. Bu ma· 
ble B.M. Meclfı nfn ıahılyeU 
maDevfJ••lnl tahkir eder 
mahiyette olclufudur. 

Adana mGdcleiumumllJffnce 
ı.vkıf mGzekkereıl kesllmiıttr. 

•Yeni Adana. ıazeteıl ıa• 
Mbl Ahmet Remsi B. a)"Dl u.· 
maada a•zetealnln meı'ul m&. 
41rtl de buluamaktaclır. 

Meclttba mane.t talıtl,.unt 
...... etbcl .. 1c.ı. ~asan 
....... -· Maniler ... ,. ... 

- UI.. pin, lorlarım iti ıa .,,,...,. 
~1 

- AA - "'1.. il•~• o ... ,_ 



Sat.de 2 YARU 

K111111lıf11t - Bu camıceme 
hanplerl .. 'tr derun? 

Pi,.U..L 
Piıelutr: - HJç belit ol

maz, bakahm itle birer birer 
ıellyorlar ... 

·Gazi Hz. 

•3 (i IU'ada kara ka2lı, ka· ~ 
ra g6zlG, matrut bir genç, iki 
elini palt~ıunua cebine sok· 
muı iterler-• 

Denizliden lzmire ha
reket ettiler 

Büyük müncimiz her yerde ince
den inceye tetkikat yaptılar 

KGtJUlt.lra: - Bu kimdir ? 
P;,;Adr : - Cüınhuriyet ıa· 

zetedaln tsUhbarat tefülfr. Po
litikada da çabıır... Matbuat 
cemiyetinin de gayretket bir 
uzvudur. 

Yeni plen Bumanettfn 
Ali ile Senih Muammerin 
oturdulılan masaya bir kah· 
kaha atarak oturur Muha· 
vere7e batlachlar. 

Fut 8. - E!.. Burhan· 
cıiam Dtt yar ae 7ok bakalım 
anl•tta .llale7ellm ••• 

Burhanettla Ali B. - Ne 
, < 1 cak .... .Jol1UD tıler yerin· 
de <h hw u atmayalım mı?. 

Fuat B. - Yok! .•• Ben 
Tnfiklb ppamam 1 

Kavuklu •YavaKa piıikd· 
ra: - A10l Tevftkte kim 1 

Pi,elıbt - Oda muhar• 
rlrlerdendlr. Bunlara çifte 
vıliyetçllerf. derler ıenfn 

aklın ermez!. •• 
Fuat B. • Arkadaı1anna., -

Hah, Hah, lfte durun!. Tev· 
filde 19U1or.. • Fllhı.kika 
ortaya l1&!6kl6 tombulca bl 
adam pllr. 

Fuat B. - A1ol biz Tev· 
ftft beklerken bak kim ıel· 
dl? 

BurlaeetUn A!t B. - Arpa 
ekule tamaa çıktı - Tevfik 
tandak, Oaman Cemal çıktı •• 

Puavaaaam arkasından 
KanlWI de PltekAr dayana• 
........ v. 

- A.... o.tadun s ıeldl!. 
cl1r..... hlaml&ddan 7erden 
aeJclaaa c:abrlar ••• 

hat Barlaaaettln Atı ve 
Muammer ~vuldu ile P'ıekin 
ıörlace ..._ tarafa çeklllp 

ı•d---
Osmaa CemaUe baıbata 

kalırlu. 
K.,.Maı - Aman 01-

man Cemal B.f. bı.zı Rama· 
zanlar lblD ldarentz altında 
oyunlar opardık. Fakat bu 
Ramaa.a aalaııtao Patronlar· 
dan '*"• uyupmadm:z ki 
beraber lerQI lilblyat ede
medik. 

Pi,e...... - Evet Evet 
Ka vuWaaaa 167lecliklerl arnı 
malud a.llettir. Eğer arzu 
bu7rulara JanD e birliğile 
7enl w ıkülmemı, bir oyun 
......... .. Mdlee Myreltfnl 

o ••• Cemal -Hay, bayi 
henlm .... p1clatlarım!. 

K.anlda IJa Btteklr lldn 
lttr ......... 

- O,.. ile 1annld oyun 
• K!Mı ........... ı. 

M. K. 
(Arka• Yar) 

••• 
Tefsir kanunları 

A+s-. 1 (il. M.) - Bam 
kanalara tehiri için mecllle 
Terllea •ın.ı.lar kabul edll
mlftlr• Üert memnu mınta· 
blar ..__... bazı macl
•.ı.r d&Wll ileJ'eU Veldleclea 
.. c1tee aı•ıddmlftlr. 

Gimrüklerde 
Rla .. ..odlrlJetl ama

mirell .. pk4ıihlm hCbı• 
ıeçmell la6aliizclekl sene için 
kararlaflmlmıftır. Deniz mu· 
hafau tepillb takvlre edl· 
lecektlr. 

Denizli, 4 (A. A) - Relslcümhur Hazretleri dairelerinde 
kısa bir lıtlrahs.tten sonra otomobllle Çamhla kadar gltm!ı· 
ler, dönüıte ortamektebl ve köy Muallim mektebini gezmfı· 
ler:lir. Gazi Hazretleri, dershanelere girerek ders dlnlemtıler 
ve talebeye sualler ıormuılardır. 

Bundan 10Dra Vilayet makamını ·ıeı C. H. Farkaıını, k~za 
merkezhıl ziyaret etmlı, memleket hastanesini gezerek koluı· 
tarda haatalann hatırını ıormuılar ve hastanedeki milıahede
lerlnden memnun kalmıılardır. 

Relıfçümhur Hazretleri belediyede halk mQmeıdllertle ko
nuımuılar, bundan eYYel Den:zıtden geçtikleri ve kalamadık· 
!arını fakat DenlzlJlerln göıterdffi muhabbet tezahOrabnı 

unutmadıldannı babrlamıı, ayrılırken belediye re!ılne ıunları 
ıöylemlılerdfr: 

- Gerek, ı çen defakl gellıimde, gerek bugOn Denizli 
halkının hakkımda gösterdi~ hiaslyatt n çok mütehaHfalm. 
Teıekkür ve muhabbet'erlmln muhterem ha ka tblafını r·ca 
ederim. Stz•n!e fazla konuoma~a hacet görmedim. Zira, ha· 
ktkatl anlamıı ve fırkamıza lame.men merbut bir muhit içinde 
bulunduiumu biasedlyorum. Allaha ısmarladık arkadaı1ar." 

Gazi Hazret!crl Belediyeden ıonra çaroıyı gezmlı ve dal· 
relerine avdet etmiılerdlr. 

Dentzlf, 5 (A.A.) - Reiılcümhur Hazretleri refakat'erfnde. 
ki zevat 11e lzmlre avdet etmek üzere bu sabah ıaat 9,5 ta 
harekt etm'ı!erdfr. 

lstaıyonda, Denizli erkim, memurin V4' halk tarafından 
teıyt olunmuılardır. 

Gazi Hz. lzmire avdet buyurdular 
lzmlr, S (A.A) - Re"sfcümhur Hazretleri refakatlerindeki 

zevat ile birlikte bugün treni mahııusla 11aat 17 de fzmlre avdet 
buyurmuılardır. lıtasyonda halk tarafından pek Hmiml surette 
karıılanmıılardır. Valf fle Ordu müfettıtf Fahrettln Patalar 
Retıfcümbur Hazretlerini viJlyet hududunda lıtikbal etmlılendlr. 

Gazi Hz. lerlne Denfzlfden itibaren ızmlre kadar her istas-
yonda ha~k tarafından coıkun tezahüratta bulunulmuıtur. Buca 
iıtaıyoDunda RelılcGınhur Hz. lerlnf istikbal eden Amerikan 
kolleji talebelerine aynca llUfatta bulunmuılardır. 

• Jf-
1 z m l r, 5 (H.M.) - Gazi HazretlerJ malyet!erJ erklnlle 

birlikte Elhamrayı teırlf ettiler. Aık resmi ıeçidinf seyir 
edeceklerdir. 

B. M. meclisinde 
Dünkü içtimaında neler görüşüldü 

Ankara 5 (A.A) - Büyük 1 
Mıllet MecliıJ bugün Relı Ve- l 
kili Nuıettln Ali Beyin riya• 
setinde toplanmııtır. Muhaıe
bel umum'ye kanununun 118-
fncl maddeılaln tefsirine dair 
Baı•ekllet tezkereılle m~z· 
kt\r maddenin mubtaçı tefılr 

bulunmadıfı hakkındaki ma• 
liye ye bütçe encümenleri 
mazbataanı mliz.akere Ye ka· 
bul etııılıtlr. 

Mlteakıben devletle ali· 
kalan katedilen bilumum aı· 
kert Ye mcılkl memurlarla za· 
hitan Ye •Jlam ve eramllln 
tekailt aldatlannın ladellne 
dair Bqvekllet tezkereıl ve 

Türk-Yunan 
dostluğu 

Ankara, S (A.A.) Tirldye 
Te Yunaalltaa C6mhurlyetlert 
arannda aktedllen dostluk, 
bltarafLk, ulqma •• hakem 
muahecleaamellle merbutu 
bahri kuYfttlertn tahdtdt hak• 
kandaki protokolun laeclikına 
dair teddbt lkmal ecliluel& 
millet meclbl he1eti umumi· 
yeline MYkedllmlfllr. Ve ruz• 
aame1e ahnmııtar. Mezkur 
kanun llylban medlıln 6aG• 
mnzdald lçtlm•ında mnza• 
kere eclilecektfr. 

milli müdafaa ve bütçe encü· 
menleri mazbata11nm müza· 
keresine ıeçilmfı ve bütçe en· 
cümenln " hizmet mOddetle:l 
on ıeneden ektik olan zabit'er 
askeri teka6t kanunu muc.binc 

teka ilt hakkını haiz oldukları glb 
1520 numaralı kanunun birinci 
maddesinin (maaılarından ke· 
ıllmif olan tekaGt aidatı yekQ. 
nu yOzde elif illvetlle Yerilereb 
hazine ile llltlkleri kedUr) bük· 
mü kat'ı ve bunda hizmet 
m6ddetınden bahaedllmemek· 
tedtr. Bu atbflerln on sene hiz· 
m1ıt prtı aramanın doğru o!· 
madıtı keyfiyetin muhtacı tef· 
ılr ıörQlmedltl,, hakkındaki 
mazbatası kabul edJlmtıUr. 

Himayeietfalde 
faaliyet 

Ankara, 5 (A.A) - HJma• 
yeietf al umumi merkezinde 
ron hafta zarfında muhtelif 
haıtalıklardan 209 anne ve 
çocuk t'e dtılerinden muıta• 
rtp mekt~pll talebe muayene 
ve tedaTi edtlmlı, 487 kilo 
taldm edtlmlı ıGt f aklr çocuk· 
lara meccaııen Yertimlttir. 
Mneuea.nin hamamlar ndan 
latif ade eden anne ve çocuk· 
adedi 14% dır. Bun'Ardan bet
ka gene Himayeletfal 23 ço· 
cufun latetl ve 40 çocufun da 
elbtee ve kitap lhU1açlannı 
derhuhte etmlıUr. 

Bir layiha 
Teffiz işlerinin 

tasfiyesi 
Ankara, 5 (A.A.) - Müba· 

dele ve teffiz muamelelerin 
intacı Ye kat'i surette taafiyeli 
hakkındaki kanun llyibuı 

muamele vergisi kanunu ma· 
kamına kaim olacak kanun 
lly'lıaıı BGyilk Millet Mecllıl· 
ne ıevk ve alt olduk arı encü· 
menlere tevdi edllmtıtlr. 

Yeni muamele vergisi ka· 
nunu IAylbaıına nazaran Tür· 
kiye dahllfnde ıınal müesae· 
aelerde imal edilen maddeler 
kıymeti üzerinden, ecdebl 
memleketlerde imal edilerek 
TOrkfyeye ı,bal o1unan mad
delerin lktlıap ettfkl rl kıy· 

m•tler üzerinden ye Ltl mum 
ıfaorta tlrketlerlnln, bankala· 
rın, bar.ıerlerin- yapmıı ol· 
duk:arı mcamele dolayııile 

prim J..::om'ıyonu, faiz, lıkon· 
to, aci3' o t,;ibi her ne nam ile 
oluna olıun aldıktan ı.neblai· 
lar muamele vergisine tabidir. 

Devlet inhiıarı altında bu
lunan maddeler imal dolayıalle, 
metre murabbaı tayin edilecek 
l:ıymctteld halılar dolayıaile 

el ı:e imal olunan balı kilim• 
ler ne!çinde kullanılan iplikler 
imal dola yısl?e, ıeker imal ve 
ithal dolayıalle ıef aretlere ıl· 

yaat memurlara vesalr zevata 
alt e;ya ithali dolayldle ve 
mükerrer dğorta muamele!erl 
ve ha7at primleri müe11eıelert 
ıPAorla tlrketleri, bankalar, 
bangerler ile Türkiyede bulu· 
nanlar muamele verğlıinl 

vermekle mükelleftfr. 

Sınai müeaaeıelt!rin sigorta 
t rketlerJnln, banka'arın ve 
muamele vergtı:ne vergiye 
tabi madde~erln ithal edildiil 
gümrük dairesinin bulunduğu 
kaza varidat idaresince tarh 
ve tahakkuk ett'rl?en Hnat mü· 
e11eseler imal ettikleri me• 
vadan her ay içinde ıatıı veya 
ıair •~retle müeaaeaeden ihraç 
edilenlerin nev'i ve miktarile 
kıymeti rint ve tahakkuk eden 
verıllerinl n: übeyyln bir 
beyannameyi erteıi ayın nl· 
hay t onuncu eünü akıamına 
kadar mensup kaduklan varl· 
dat idaresine teYdie memur· 
durlar. 

Vergiye matrah ittihaz edi· 
lecek kıymetler m6e11eaeden 
satılmıı mevat için tabf kıy· 

meU dlfer mahallere ıevk eclt' • 
mit olanlar için mfte11eıenln 

bulundui mahal plyaıaa.nda 
rayiç kıymetidir. lthallt mad· 
deleri gfimrnk ambar~ndan ve 
ya antrepodan çıkarılmazdan 
evYel Uhallt eıbabı veya bun• 
far namına hareket edenler 
tara<ından allkadar varidat 
ıdar"ılne bir be1anname ve. 
rerek e11anıa ne•'I ma• 
hlyeU eYMfı, orijinal fatu• 
radakl kı1metler1Dla e11a• 
nın itlaal edilmek lıtendcltll 
ıüıarlktea çakarılmuma karar 
ihtiyar olunan bll6mum maaa• 
rlf ve retlmlerin oıre tahakkuk 
eden yerslJI miifredatla gh
terecekleri g6mrtık tdareıtne 

verilen ithala.t beyannamesinin 
muıaddak bir ıureUle orljtnal 

• 
faturanın aut veya ıGmrOk· 
ten muıaddak ıureU beyan-
oaıı-::eye raptolunur. 

• 

Takibata şid
detle devam 

ediliyor 
(Baı tarafı 1 inci •ahileJe) 
üzerine Milli liforta ıtrketl 
memurlarından hafız Celil 
Bey dün Menemene ıönderll· 
mit Ur. 

>f 

Menemen, 5 (A.A) - Dl· 
~anı harbi örfi mahkemesi 
bugiln 6ileden evvel Muıtafa 
Paıanın riyaıeUnde toplanmıı 
ve üç celse aktederek meıa· 

isine devam etmtıUr. 
Blrlncf celsede Hendekten 

Emire Hanım ile Hafız Ab· 
dürrahman T evflk Hoca 01-
man terzi Peh11van Mehmet 1 
ve Ahmet Ziya efendılerin 

mQdaf aaları dinlenmlı ve bak· 
la.rındakl karar tefhim edil· 
mltUr. Maznunlar ı f ahen yap
tıkları ve tahriren okudukları 
ınüdafaanamelerlnde maauml· 
yet?erinl ifade etmtı'er ve 
mahkemenin rahim ve ıefl<a· 
tini dileyerek beraetlerlnl ls
temlıleralr. Heyeti hakime 
karar mevklinl ltıal ett kten 
sonra Reis maznunlara hlteben: 

ifadelerinizi ve müdafaalarını 
ı:I dinledik bü heyet zulümle it 
görmak maksadlle teıekl. ül 
etmlt blrheyet değildir. Bu hey· 
etin el nde bir kitabı adalet, 
h'r de vatanın göaterdlil ve 
yapılmarım emir vetalep ett fi 
bir vazi.e vardır. Biz bir t raf. 
tan ıfzln mukadderatımzı dQ. 
ıünürken d Aer tarafta.o da 
vatanın hitabesini dinlemek 
mecbur'y"tindeylz. Yokoa hü· 
kümet ılzl buraya ıtse zu'Qm 
etmek lç'n geUrmemltUr. B·z 
burada vatana ve mi Jete hlya· 
net edenleri ayıracak maıum 
ve zalim olonları tefrik edece
ğ•z. M ıum olanlar adalete 
mazhar o'ur. 
Vatana blyanetl tebeyylln 
edenler de layık oldutu 
cezayı ıör6r. 

D~mf f ve karan tefhim et· 
mlıUr, Bukarara nazaran Hen· 
dek Rejl dalreıl muhaMbeclal 
Ahmet Ziya ayni mahalleden 
Hafız Abdürrahman , TevJlr: 
Ça vuı , Hoca Osman, Emire 
kadın ve terzi PehliYan, Meb· 

net, efendiler bir tene müddete 
aflr hapH, \ l 

2 - Hafas Abdtlrrahman 
Efendinin dahi 18 yaıını hl· 
Ur'p 21 yaımı ikmal etmedlil 
nlaııldığından 56 ıncı madde 

muc'bince altıda bir l»ttten· 
zil 10 ay ajar hapsine karar 
verllmlıUr. 

JAvusturya - Macaristan 
münasebah 

Pe,te, 4 (A.A) - BatYekll 
Kont Bethlen hariciye encO· 
meninde Avuıturya fe Maca· 
rlıtan araıındakl münaaebat 
hakkmcla izahat vererek vı. 
yana7a vaki aeyahaUnln eaı
bap Ye aetaylclnl bilcltrmlt 
•• lkbıadl mliAkeraan on 
beı ıOne kadar bathJ•ca• 
iını söylemlftlr. Encfimea her 
k4aaetln barld llJ&aethıl ıa .. 
vlp etaalftlr. 

Viyana, 4 (A. A.) - Kont 
Betblenln Viyanayı zlJareU 
etrafmt!a basa ecnebi matba. 
atının lf&a eWkleri askeri 
ittifak haberleri katin• 1•• 
Jaadır. Kont BetblenlD Vıra. 
na11 zlyareU iki memleket 
araeınclakl tezabClrOndea batka 

· .,., delildir • 

Memur Mil - 0a 
çukur kazdık. lkt,er, 
g6meceflz. 

Amir 1eıl - Mub 
meydanında deflllz. On 
çukur daha lr:azıa sal 
saat var ... 

* 
Bu muhaverenin b 

ıoıann takdir etmlyecek 
ae var mıdır? 

TOrk bOyGklGIGnfln, 
y6k11k kalplillllnln en 
nOmuneelnl lıte bize bu 
g6ıteriyor. 

• * 
Memlekete ihanet 

fıtf yen, memlekete bir d 
kadar düıınanlık etmele, 
bıan bu adamlann ö 
bıle Türk, tıte böyle alil 
amele eder. 

* Menemen'de kurulan 
palarda birer leı halinde 
lanan cesetler, sen b r 
daha fıbat ed.yor kt : 

İrt;ca artık silik 
hayalden başka bir 
değildir. O kara ha 
canlandırmak; isti 
ler dünya da değil, 
hennemde hile eme 
ne muvaffak olaau 
caklardır. 

B0RHANE'IT'J4 

Çoca' •ütarnı -. 
ıo~oı HIKAJ 

Demir kafesli a 

Vaktfle çJ. ~ 
çek yeUıtirme- ./'. t'Y c 

• nl ıe•en bir 
bahçaval! bab· 
çeılnde birçok cct\' 

afaçlar 1et ,. 'll 

Urfyordu. Bab 
çıvan pek ıev· 
dift bir fidanı 
bir sün demir 
afetle çevirdi. 

Bundan maksadı fi 
ıerek batka teJlerden bir 
dolr:unmama11 içindi. 

Gel zaman alt saman • 
bG:rümele baıladı. Fakat 
nınclakt afaçlar kendfelnl 
kanıyor •• kendileri 
se1f p ıeçealere 1611• 
dilncllen bahıedlyorlar, 
a ala J ecllJorlarcL. 

Llldn ıbtba bırtade 
fldaaua Janmda IHr ta 
peyda oldu •• kGçGk, 
kaf•ll •laca JalYardı. 

- Aman del fidan, 
eicl fidan dedi. Bak, 
beni koYahyan k6pekler 
lfyor, ae olur, bul b 

BuJGk •l•~ana ıo 
ta YfADI kurtarmak lçbl 
para etmemlfU. Ficlaa ta 

- Kal•n•• tçlae 
cledL TaYf&ll demir 
içine adam " kipe ' 
kurtulclu. 

Ba •ak' aclu Jideri 
ran dlfer •taçlar paç l: 
bakarak utandılar •• 
bu IDUY&ffaklJetlal ~brik 
mekten baclderbd alama 

Çoealdar, als de in 
faldeal dokunan lıl111Mwt 
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Şir1<etine tebligat 

Ankara, 5 (Yat'ın) - T "'r· 
lcoı suyunun is ahı hakkında 
Terk<:s ı·rket ne teb .gat ya· 
pılm ıt r. Şayet üç ay zarfın· 
da lsliih etmezse mukavele
nin verdiği diğer ha1dar isti· 
ınal edı.ecektit'. R.htım tirke· 
tine vaki olan prote toya 
ffrketfn verd "ğf cevep Hukuk 
ınfi~avirllğinde letkık edıl· 

mektedir. 

Herman Spirer davas 
tetkik ediliyor 

Ankara, 5 (Yanın) - Ma· 
bye Vekaleti Herman Spfrer 
ıneı' elesinl tetkike devam et
nıektedir. Dün bu mes'efe 
hakkında lıtanbul Defterdar
Lfından bazı mühim tetkikat 
eYrakı gelmiıtlr. 

Verg·nın 700 bin lira ti%e-
tlııden ahnma11 ıcap 6° lifi ld· 
dıaıı Vekalet neıdinde taay· 
)'Ün etmJıtfr. Binaenaleyh esas 
matrahın tayinine çahımakta· 
dır. Bu paranın verıl miktarı 
ise 18 bin llrııdır. 

Verg·ntn 70) bin lira üze· 
tinden alınması icap et iği 
lddtaınna gelince, bu miktarın 
200 bin liraaınin vergi mev· 
tuu olduğu muhakkaktır. 

VekiHetin tal k k ettiği ff, 

er.ntebakı 500 bin liranm tab 
lutu'ac .ıı muameledir. 

Şi diye kadar eafhalar 
&tzetml~ oJan bu meatelenin 
artık h'tmek ü~re olduğu 

~nnedl1mektedir. 

..... ·-·--------Felaket 
Bir aile seHerde 

kayboldu 
Konya, 3 - Benehrlnden 

Llldirildtğ ·ne göre iki gün ev· 
Vel Sarnyköyünden Bej ~ehire 
gelmekte -0'an ve içinde Ômer 
efendi isminde b:rlsi!e refikan 
Ve çccu .Jarı bulunan araba 
•eller tarafından sürük· enmi 
\'e a'tı yolcu kaybolmuıtur. 

Kaybolan altı yolcudan 
lçü Ömer efendinin ailesi ve 
Jk• çocuğudur. Dlferleri fki ka· 
dUJ va arabacıdır. 

Ô ner efendinin kendisi 

kurtu muştur. 
Beyşeh. i kazaınnda; kay· 

l>olan ve boğı..ld ıklftrl muh· 
temel bulunan betbaht yol
cwan bulmak için muk(ir 
Jemte jandarma gönderilml~ 
Ur. 

Ba~ciyede: -~imitlere narh kondı. 
Bir kaç gü:ı evvel Simit· 

leıe de Ekmek ye francala 
a·bı narh koo~ca.ğını y .. zmı~ 
tık:. Bu narha bu günden itr 
baren baılanacak ır· • IJ. 

Belediyenin vaz geçttgı 
bir usul 

Bazı Sefarethaneler taml· 
tat lçln eıkiden ınerk ze 
bıilracaat etmek mecburlye
~tnde tmlıler. Beledf)'e timdi 
Jla uıulü bldırnuıtar. Şa1et 
l>öy)c bir tamirat yapacek'al"' 

~ ralnız ıubelere müracaat 
aderek J\lhsatiJe alacaklardar. 

:le~ l eti;· ;iakala
rı kesilenler 
Ankara 5 (H. M) - Der 

Jetle alakaları kateddcn aı· 
1'eri. mülki memurların, zabl· 
tan eyam era-ntl takaüt aldat· 
larınm iade o'uuamıyacafına 
c!atr tefsir tezkeresi Bllyfik 
Ml!et Mecltıtnce kabul olun· 
IDuftur. 

Esnaf cemiyetleri 

Rapor 
İktısat Vekaletine 

gönderilecektir 
E6naf cemiyetleri hakkın· 

da mürakıp' .k bürosunun ha· 
:?.:ır'anmakta o!duğu rapor Pa· 
zartesl günü ikmal edi1erek 
lktısat Vekaletine gönderile

cektir. 
R2porda, cemiyetlerin Be

lediJe, Polfı g.bi devlet mü· 
ess~ıelerl nezdinde manevi 
brr ıahıiyete malik otmaıı is
tenf' mektedir. 

Bu f iklr kabul edildikten 
ronra Eınaf cemiyetlerinin mü· 
dtirlerile tenvir edi!mit vesaik, 
resmiyet kazanacaktır, 

Aynt zamanda cemiyetlerde 
ve c<miyetler arasında teavün 
Eandıklan tesis olunacaktır. 

Di~r taraftan cemlyet!el' 
tahsisatları az otdu~undan 
muhasip, katip ve vnnedclr 
g·bı müstahdemine do'gun 
maaf verememekted·rier. 

Bu mü asebetle bunla ı hl· 
maye lçfn bu gibi müıtahdem· 
lerln birkı.ç cemıyette ça1ııa· 
bf meh~rfnln tahtı temine alın
ması raporda zikredilmlıtfr. 
lıte cemiyetlerin federe edil
mesi bu ıeki!de vaki olacaktır . --
Cemi)eilerde: 

Berberler 
Cemiyet idare heyef 

intihap ediyor 
Berberler c:emi)eti idare 

heyeti azaları birer birer iıti-

f a etm!ılerdir. Hatla id rr. he• 
eti azalığı için yedek ııza bile 
kalm-amııtır' Bu münas betlt 
b.rberlcr cem·ye.i heye i 
umumlyesl Cumarteııl günu 
toplanarak yeni b.r idare he
yeti lnUhap edeceklerdir. 

Hesaplar tetkik ediliyoı 
Esn~f cemiyetleri murc h 

haslan b ı csna.f cemiyefe
rin!n hesap umurunu tetkil 
etmektedirlt-r. Kapıcılar cem· 
iyetl bu mey.andadır. 

Tetkikat, hetapların eık 
idare heyetinden yeni idart 
heıyeUne deni üzerinde le· 

merküz etmektedir. 

Ticaret odasında: 
Sdbırsı~lıkia bekliyorlar 

Ticaret odası ka:lanç ko
ınis)·o1u cumuted eü ü çtimı. 
edecek Ur. 

Bu top'antıda kazanç ver· 
gld hakkında açılan ankete 
gelen cevaplara ve kanuni eıaı 
lara g6re hazırlanmakta olan 
temenni mahlyeUndekl rapo
run tkmalfne çahıılacaktır. 

Maliye vek \le tinin de bu 
hususta bir IAylha hazırla· 
makta oldugunu )'a%mııtık. 
Bu meaele med:aio bu devre-
. de ıntar edilecektir. 
sın y 1, TOcearlar, kazanç verg .e· 
rlnl daha makul bar hadde ka· 
dar indirecek mecllı kara· 
ranı eabırsızukla beklenmek· 

tedirler. 
~ 

lümrükta 
Kaçak iskambiller 
Gümrlk idareılnde kaçak 

5 deste lıkambtl kafıdı ile 

3 kutu ..,._ ,....ıanauıtır. 

o rr 

i 

. Bir keşif ı 
Belediye reisi Muhittin 
B. ba1ıklara etiket vaz'ı 

usulünü buldu 
Sokakların çamurile, itfa· 

lyenin ncıkı nlarile daha bir 
çok ıehrJn mübrem ihtiyaç 
larlle alakadar olmıyan Bele· 
diye, hemen hemen timdilik 
lüzumsuz olan bir çok ıey· 
lerle uğraımağa ba§lamıthr. 

Meıeli "Balıklara Etiket,, 
yapı~tırmağa karar vermif. 
Sözde bazı Bahkçı'ar ihtikar 
yaparak ahaliyi kandırlyor

larmıt diye ffatlerinf ve cinsi· 
nt bild:ren Et'ketler yapıttır&• 
cakhr. 

Bu kadarc•k ihtikara biz 
dünden razıyız. Eğer ılz bizi 
düıünüyorsamz daha ehem 
olan feylerle uğraıanız. 

lf 
Her gelen belediye reisi bir 

hatıra bırakıyor. Emfn Bey 
ekmeklere etiket koymuıtu. 
Sazan dalğmhk1a bun 1arı yu· 
tanlar epey methiye okuyor. 
Muh'erem Muhittin Beyimiz d< 
balıklara etiket ygpıştıraın 

bakalım. 
Fakat ne yazık ki, balak 

etiket'erl, ekmek etiketleri 
gibi dalma kalam1yacak. 

Hey gidi Reis Bey 
hey işin mi yok. 

Yila yette: 
Binden fazla 
iskan dosyası var 
lstanbu'da ikmal edilme-

mi§ 1000 e yakın is can dosyası 
kalmış.ır. Bu do~ya salı·p <· 
rlne mal bulundukça verile· 
cektlr. Tek tük bazı emlik 
.,.ıkmakta ise de, htlyncı te-
m·n edmekten çok uzaktır. 
Muhacir er hemen l<amilen bu 
rada mal almak 1 temektedh
er. Anadoluda mubadfl malı 
me~cut olduğ•ı halde, oralnra 
gid p mal olmaktan f!tfnktıf 

tmektedirfer. 
Bu "a'Z yet n ne o!acnö• 

:na Qm değHcl!r. 
Bu sebepten bü ün muhe.· 

cir ve f'°ka:ı itlrr ·nı tamaıren 
ıal ve intaç edecek bir kanun 
:ntızar edi mektedlr. Mt.hac r· 
erin balen hü um etten pt. k 
~ok alacakları vnTdır. 
r 

Yalnız 1ııtanbu'dsı. hkan 
.,örmüt muh~c'rlerin lıı;~anqu -
Jnn ta'!.ep ettikleri emliikln 
kıymeti 500,000 a 'tın llrnya 
bal ğ olmakte<lır. Bu hee ha
. n ne ıurel e tasfiye ed lec · 
ğl me~huldür. 

Maamaffh lst hkakındali 

'azla mal almı~ olan muha· 
cirSer de yok değ.ldir. Bunlar 
iatlrda t ediimektedtr. 

Bu kabil muhacirler iskanı 
adi ıurt7tlle mal almut olan· 
ıa...cıır. .... 
Moskovanın yeni 

bir daveti 
Moıkova 4 - (A.A)- fen 

kamiser!eri heyeti Sovyet Güm
hurlyetlerl icra heyetlerini 
Moskovaya birer murahhas 
göndermeie davet etmlftlr. 
Merkezi hükümet ile Sovyet 
Cümhurlyetlerl araısndakt f aa· 
llyetlerl daha sıkı Sovyet Cüm· 
huriyetlerlnln murahhasları 
icra komiserleri heyetinin mG· 
zakerelertne tıttrak edeceklel"" 
dır. Bu m11ralillaslar1n ancak 
lstlfarf reyleri olliöakw. 

Mücadele lazımdır 

Verem 
Bu salğını artık 
kurutmalıyız 
Hıfzıssıhha meclıEince ay· 

rılan sıhhiye hey u vı ayete 
vereceği raporu h zırlamak· 
tadır. 

Bu rapora göre ıehrfmfzde 
veremle ne ıekifde mücade· 
le edilmesi için en müe&Sir 
cihetler gösterileceğinden Vi· 
lftyet bu rapor üzerine müca· 
dJle esaslarını tesbit edecektir. 

Verem komisyonu rapo· 
runu haz rlamak için deva· 
iraen bazı ihsııi malumat fı· 
temi~lir. 

1 ;Uma aktedilmesl lçtıı 
cevap!ar beklenmektedir. 
~ 

İktısa~i ~aherier: 
Portakallar 
Pahalılaşıyor 

Son [Ünlerde portakal ffat· 
lerl yüzae be§ ni .. b .. Xnde yük· 

selmiştir. 
D;ğer taraftım Rizeden Mal 

mut Şevket Paşa vrpurun 
tahmil edilen mandalineler çü-

rümüı'erdir. Çü ıl·ü makine· 
sinde arıza çıkttn Mahmu 
Şevket Pat-ı "tap •ru Sinopta 
pek fazla ka "mı~hr. -
~iiitef enik 
Hıleh 

Bisküviler 
• Mem·ekct"mizde lmsl edi 

[en bazı bieküvılerin Marga· 
rin yağı ve kepek ve çavdar· 
unund n yıı pıldı" , ha ttft içle 
rine akarın, glikoz ımubuda 
kar ştırı'd ğı röy,enmektedir. 

Mem'ekelln hayatıle alii.
kadu ola::ı bu mesele için 
Bele iyen n s kı bir kontro 
·cra ederek hileH imalatla 
mefgul olcınlnrı muhkcmeyC; 
verınes' 1; z mdır. 

Çü l ı.i bi küvi'er çccu'~!arın 
g?dacıd r. 

Fır1tına ha a devam 
ediyor 

Karadeniz fırtınası şldde· 
1inl mı hafeza dm kle bera· 
ber qafif haftf devam ediyor. 
halla geçen hafla tçtnde il· 
man idaresi VRpurl tın sefere 
çıl.masma mümanent etml~tir. 

Fırtı11anın ilk çıl tıfı gün 
'imanımızdan hareket eden 
Altj;mdar Zadelerin Millet 
vapı ru ancak 15 g-n zar· 
'ında luanbula gelebi'm'ıtfr. 
Vapurun bu kadar gecikmesi· 
nln sebebi far.tına münaıehe· 
tile Z'Onguldakttın kömür a1a· 
mama ı ve Sinop ltmanmda 
kömürsüz kalmasıdır. f ırhna 
hll'kkanda kendıı·yle görüıen 

bir muharrlrimlze vepurun 
kaptanı, "fırtınadan bahseder
ken hali tüylerim QrperJyor. 
Bana daha fazla blrıey sor· 
mayınız demlftlr. 

_ ... --
Muhtelit Mabkmnede : 

Bin üçyüz dava 
Muhtelit Hakem mahkeme

si bir kaç g6ndenberf mecmuu 
bin üçyüze halil olan dava• 
larm rftt'yetlne baı1amıfbr. 

l>Gn- hu de•alafden 46rt 
tanesinin m&Nfa•lan yapıla
rak DNP l"n ....... ltı• aln4t 
taltlt- edtlallttlr· 

S..lııfe 3 

Cinayet yuvaları 
Şehrin muteber semtlerin• 

d~, zengin mahallelerinde tu· 
zak!armı kurmuı olan bu ci· 
nayet yuvaları hergün Türk 
neslinin bir kaç ya vruıumı 

içimizden alıyorlar. 
Bu makteller , bu lnıan 

mezbihaları ihU,am, temizlik 
ve nezafet içindedir. 

T pkı bir hayir müesseıe· 

sfne, bir sıhhat ve teselJI yur· 
duna benzfyen bu katiller 
yuvasının kirlf ve cani el!eri, 
insafa z ve vicdansız bir su· 
rette kadınlarımızın en masum 
ve en mahrem yerlerine uza· 
tarak, henüz dünyayı görme· 
m f, hayatı tatmamıı, Türk 
nüiueı n:ı kaydo"mafa fıraat 

bu1amamıı yavrucukları ana 
rahminden koparıp atıyorlar. 

Bun'ar (Avortement) mQ. 
euese'erid.ır. 

lf 
Cahil bir kadın ve yahut 

günahkar bir insan ve yahut 
mağdur v muıtar blriıl bu 
cfnayell Jrtikap etse kanun 
vakaaına yepıfır, ada'et pen· 
çeslni atar ve bu bedbaht 
cibaletln cezasını haplrhane 

ötelerinde inlemekle öder. 
Bu gün içimizden her han· 

gi bJrl ve yahut her hangi 
b'r tel hsfz ufak bir cürüm lf· 
em11 o1sa adalet onu as'a bo~ 
bı akmaz. Cinayet ceza z kal· 
maz. Mücrim'er işledikleri ka· 

ahe.ledn kefaretini hayat· 
ıırl.e öder!er. 

lf-
Halbuki yüksek tahsfl gor· 

müs ve bu tahsili hemctns;ne 
yardım ve ınsanlığin ıstırabını 
f'hvine tahsis etmiş oması la· 
zımgelen bazı ms nlur ıehlr 

orhıs nda cinay t işliyorlar, 
g~ önü.lde ve gun ortasında 
acfalar yaratıyorlar. Fakat 
ilemey·z neden bunlum ya· 

' Glandığını ye mezbahalarının 
k pandığım ;§Hm yoruz. 

M seli zevceniz ve~ahut 

En'IJ reniz v yahut hem hrf· 
e n "zden birinin üç ayhk, 
be~ a)lıl, hetta ııektz GY ık, 

bir yavrusu dünyaya çd<mak 
ana baba kucağında perverlf" 
yap olmak çin tabiatle çarpı· 
tı}·or. Bir kadın kaprisi ve 
yahut c.hat veyahut götü, 
meı'um ve C'\nlyane bir zih· 
niyetle bu yavrucuğun dün• 
yaya gelmeslm f&temiyorsanız, 
bu yavrunun boı duran 
memleketin nüfusuna bir adet 
ilavesini arzu etmiyorsanız 
heman bu akl<o§man milease
selerine ko§unuz. Elll ve ya 
yüz lirayı verdığ niz, vere
bildfginlz takdirde bu mer
hametsiz, bu kanlı el kadının 
gizli noktasına uzanır ve 
oradaki bedbaht ve dünyadan 
bihaber yav. uyu parçalar 
alar. 

Bu, belki yirmi otuz sene' 
ıonra bir Musta(a Kemal 
o"ablllr. Bu, belki bir kahta• 
man, bir dahi, bir p~ıtör ola• 
bilir, Onu düıüomezler bile •.• 

* Kanun ana karnındaki ço-
cuklara bir lüzumu fenni ve 
mübecclr o!maymca el uzat• 
maya tiddetle meneder, bu 
cinayetlerin cezası ağırdır. 

Hapishanelerde bu cürümden 
dolayı birçok fntanlar hürrJ• 
yetlerinden mahrum edil01lt 
fnl"yor ar. 

H lbukt bu ndamlaT deb
§Clli para kazanarak, dehtetli 
bir refah ve ihtf§am içinde 
cü/et ve cesaret'e c1nayetle
rine de,.am ediyorlar. Bu nasJ 
olur? Ve nıuul oluyor? 

H-kümetçe bunun tahkı. 
kından ve cürm - me,hut ha· 
llnde lak !anmasından da· 
ha ko"ay bir fş )Oktur. Tec· 
rübe e-mek i U ye er yüz l ra· 
lılc bir b nk ot lıp ge Einler, 
onlara bu cinaye , nasıl tıle
nd 4ınf go terelim 

'f 
Ef ~ rı umum '}'e 'e ala· 

kadarlar emreder e bu gÜtl n· 
lar bu 1 rır n d· 

! 1a n b l· 

CEVAT RIFAT --------
İçki, kadın, 

(801 tarafı 1 inci •ahifede) 
tafanm evinde blr a)'ln tertip 
edJlmlsUr. 

Bu geceki f aallyet di~er 

bazı köy.üler'n nazara dıkka· 

tini cel betme: kden geTI kal· 
mam't· Geceleyin Haıan o~Ju 
Mustaf an•n evi bazı köyliller 
tarafından ku§ahlmıştır. 

Bu koıatılma hadlıeııfnl 

anlıyan Hasan oğlu Muflaf a. 
nın evindeki miaaflrler kendi· 
lerfni top!amıılardır. 

Bunlar .. ' an Murtaza çiftesi· 
nl kaparak dıprıda k~ndl e. 
rinl kup.tanlara atef e·meie 

mumsöndü! 
baılnmış'ır. Beş on kere böy· 
lcl.k!e ç fLe c.o'muı boıalmıt 
nıhayel evi ku§alanlardaıı 
biri ö'mü' iki kıt do yaı•· 
lanmıflır. 

l\.uddeiumumi tnhk.kda 
baı'amııtır. H. tıan oğ u f\ u .. 
tnfanm ev nde bulanan ar 
ayin yapmadı!< anm söylem r 
lerdir. 6unl\ mt.k bil evi ku• 
talanlar Ha•an o lu M • r 
f nın ev·nde çıp'ak kadı l•t 
bulunduAunu gördüıd~rtnl d
rlfa etmiı1erdfr. Müddelunıu• 

mfnln tahkik-atı ileriieınek• 
tedir. 

Hariciye müsteşarı geldi 
(Beı tarafı 1 inci •ahifede) f zu•ı bah cdebilm k için kendi 
hen f la'nbulda:ı hareket ede- zlraatlerinin lnkit4lf1Rt teaı ne. 
c al r. lazım olan parayı gAyel fahit * f aızlerle elde edebı en meınl • 

Paris, 4, ( A,A. ) Gazetele· ketlere yardım etmek üzere be1 
rfn neırlyatma göre Avrupa nelmlle1 bir z"rai it bar naiiel-
bitllll tetkik komlayonunda ıeıeıi~ ı::ude getfrilmeıinl tek• 
M. Loucheur Tuna boyundaki 1 •F etrnok n!y~tindc o!dufuııu 
memleketler münasebetlle bazı ıöylemfot r. 

beyanatta bulunarak bu mem· 
leketler için rüçhanla tarife 
tatbiki hakkının teminini 
lıUhdaf eyledl~inl ıöylemiıtlr. 

Buidlly meıeleılnl b6t0n 
Avrupa memleketlerini alAka· 
dar edeaek IWr euftllle me•-

Fııka ve vilayet kongres 
Ankara 5 (f M) - fırka 

ve vilayet kon,re1erlnln fju• 
gecelU içtimalarında mesai r 
rfal ikmal etmeleri aaublr 
meld~ 



Zelzele 
e: çok kadın1ar çocuk

larını arıyor!ar 
f'ap'er, 4 (A.A) - Ze'ze· 

leden harep olnn Melek mEk· 
teb:nin önünde gayet acıklı 
Yak'alar cereyan etmektedir. 
Kaybolan çccuklarını aramağa 
ge'.en birçok kadınlar evlatla· 
ıının akıbeti hal<kında aflıya 

tğl ya malıl nat istemekte· 
Jirer. Son ıüratler:1e hareket 
ıden iki harp gemisi erzak 
te ıltç gelirmifl r. Bunlar 
lhaliye dağıtılmaktadır. Dün 
ıece, v :.u bd n yağmpr 1 k· 
ların te1:errürüne mani olmak 
için rokaklarda dL vriye olarak 
Bahriye askerleri dole ştırıl· 
maktadır. Enkrz eltında kalan 
cetet eri ç.ka mak için g ce, 
gündüz ot rmayu> çalışmak· 
tadır. 

W elllngton, 4 (A.A) - Ga· 
zdecilerden biri Napier'den 
'öndern'ğl bir tc"grafıa, bu 
fC hre artık ta mamile mahvol· 
muı nazarlle bakılabileceğini 

ve ahalisinin ıehir civarında 

'l'ertıan bir halde d.>luşmal<ta 
,Jduğunu bildirm!ştir. Bütün 
ıe'.1ir, bir enkaz y·ğını haline 
welmııtır. S.ığlam hiçbir hina 
ıaln aır.ıştı:. Ahali, ze"zelenln 
(ll!'et tiddetli o!duğunu söyle· 
oektedir. 

W ollington, ~ ( A. A) -
llap.er ıehr.nln 2 güne ka· 
:1. r tahliyf'Si lçın buı kıam 

ım:r vtrilm:ı·ır. Kanal:zasyon· 
'\ar harap o'duğundan ahali 
ı• h.rden hemen çıkıp g:tm · 
yecek o"ursa mü tcv i hasta· 
lıklar zuhur etmesinden kor· 
kuiduğu için bu tedbirin 
alınmaaına lü7u n görülmüı· 

tür. Ze:zele, devam etmek· 
t~dlr. Birçok aileler bahçe 
lerde barınmaktadır. 

We lllngton, 5 (A. A) -
Nııpierd ki en~uız altından iki 
kadın diri olarak çıl:arılmıı· 
br. 
Gandı'nin gaze e:;i 
Ahmetabat 4 (A.A.)- Za· 

tuta, Gandlnin fiklr!erinl neır 
tıtden gazetenin idarehaneılnde 
-taharriyat yapmıı çıklla nils
)alarının bir çoğunu müsaGere 
,.tmlıtır. 5 kiti tevkif olun· 
,tıuıtur. 

Meksiko petrollan 
Meksiko, 4 (A.A) - Tica· 

'et ve sanayi nezareti gayet 
sengin petrol kuyulan bulu· 
a ım bir ıahadan petrol latih· 
Hli imtiyazını Mekılkan Pet
'°leom kumpanyasına vermlı
tlr. 

• HAUDE:. NWR.Cr. 

JJ &krenmek lıtemem. Yalnız 
llzl istiyorum. Seni lıtlyorum. 
°8enl çılgtnl ar ııibl seviyorum 
Şehriyar... Hepıt bu. Kabul 
ediyor muıun ? •.• 

Tftlrlyorum. Piyano llkem
leılne adeta dilıttımı 

- Fakat bl1l hayatım 
ına batlı, Nihat Bey ... 

Diye yaTatça a6ylendlm. 
laıım elilmlıtl. Bu aldettıiım 
JOCUfun 6ntlnde ıtmdl derin 
İlb hicap, bir nedamet duyu· 
yordum. Sonra birdenbire w 
llttlm, baıımı ıururla lıaldır
liım: 

- Neden '• na · öyle tuhaf 
tuhaf bakıyorıunuz. Nihat 

Tayyare kazası 
1 Zabit ve yedi taif<:l 

kaybulmvş 
Londra 4:A.A) - P"ymauth 

limanında talim yapmakta olan 
L!r deniz tayyaresi d€nlze ine
ceği sırada düımü:, suya fd· 
ılelle çarpması yüzünden vuku 
bulan lttial netlcee: olarak tu· 
tu,muştur. T dyyare, bir kaç 
saniye içinde batın·ıt,r. 

Tavy11renln içinde bu'unen 
bir zabit !le taifeden 7 ki§' 
kll}bo'muıtur. Bun ardan der· 
C:ü ya•alıdır. D ğer yaralı'.ar· 

dıı.n biri biraz sonra ölmüıtür. 

Batan tayyare 
Lo'1C:ra, 4 (A.A.) - P:ymout 

llrnar.ında batan lrıı-lll l!m n· 
deltl c!en:z tayyaresi geçer 
ıene ln,a edi'mlıtl. Tcmamen 
madenden ı·apılmıı o'an bt 
ta:,yare <.000 beyg'r kuvvetin· 
de 3 motor ile mücehhez idi. 
9 kit!den ibaret bulunan mü· 
rette' a ır.dan bnıka, 28 yo1ct 
da taııyabilecek bir hacimde 
idi. 

Bir kabinenin istif ası 
Revald, 5 ( A.A ) - Er· 

tonya kr,b:nesl lıt:fa etm'ttir. 

Fransa tahriri nüfusu 
Pdrls, 5 ( A.A. )-5 sen de 

bif yapılması mutat olan nü· 
fuı tahririne bu •en" 6 Mar~· 
ta baılanacaktır. 

F ordun tekzibi 
Detroit 5 (A. A) - Ford 

kumpany~11 Br zilyada l·en· 
dine &it o:an kavçuk !Ağaç· 

lan dikili yer!erl bınkllcağına 
da·r ortaya çıkarı"an pyia'arı 
tekz:p etmi~tlr. 

Musul petr . .J!an 
Kudüs 5 (A.A.)- Fılist:n

den geçecek JV:u•ul petrolla
nna alt tr~nı'.t muamelesl..in 
murakabesi h kkınd'a Irak pe 
rolkrı kumpanyası ile hükü· 
mel r.rasında ak.edilen 5 ka· 
nuııı:aanf tar:hli mukave"enin 
metni reıml ceridede intııar 
etmiıtlr. 

Yugoslavya kralı 
Belgrat 4 (A.A) - Kıra! 

ve Kırallça y2 ptık'uı tetkik 
seyahatinden Be'grdda avdet 
etmiılerdır. Kıra!çe hususi bir 
trenle Bükreıe gllmişlerdir. --İngiliz 1030,5 

Dü.ı borsada İngiliz 1030,5 
20 Fran11z" frangı 168, Dolar 
212,25 Altın 914, Düyunu 
muvahhide 91,5 kuruıtan ıa· 

tılmıştır. 

(Yarın) ın tefrika•• : 54 

1 
Bey? Sizi aldattım, diye mi? •.• 
Ne çıkar, Nihat Bey? Beni de 
:ııevdm aldatıaııtı. Hem ne feci 
aldatnıııtıl ••• Rica ederim beni 
artık rahat bırakınız, rahat ••• 

Bir lilrıat veren o sıcak, 
o hami ta Trlle elimi tuttu : 

Nen va:· yine yavrum? 
- Enl~t•' Enlttel. , 
- Bana ağa bey dimlye 

cekm!dln? Yahut ıadece Ah
-ti 

- Şimdi Nihat burada 
ldl. 

Sahi mi? Nerede? 
Ç4hreti deftttl ••• 
GlttL Benden. eon cevabı -

I htemefe ıelmlıtı. Ben ele 

y),RtN 

lle1.i.rsrl!4] 
Bir intihar 

Topçu atıı mektebi ikinci 
ıımf talebesinden mülazım 

Hasan B. dün tabanca ile 
intihar etmlıtir. 

Babasının imzasır.ı 
taklit etmiş 

ş·ı'ide babası Ali V asfl 
Beyin imzasını taklit ederek 
Ziraat bankasında para alan 
Ertuğrul B. ilminde birili 7 
inci müstantıklık taraf.odan 
tevkifhaneye ıevkedilmiıtlr. 

Ertuğrul B. tahl:yeli için mü· 
racaat etmiştir. Bu ır.üracaat 
tetkik edi'.mf.ktedir. 

, Bugün, bu akşam ve yarın 
yalnız nıa Unelcrde 
T 
A 

R 
A 

K 
A 

haftanın 
büyük 
muvaffakıyet. 

N 
o 
v 

A 
..... cıoRYA'a'a~ 

1 
Giız y .; ~r: ü: uııc , c kadar ı.;u.· 
meye lı.nırlaııınız, çüııki: 

l V(VANA 
\ ŞAf'J 'll AR Mr 1LLKEı1 

R!Cl IAWl üSV\' \LD tarafından 
birinrı konıedidw mıız:llEı: 

...... =" .... ~--'-"!---A~K Rf·S.\11 O[(;iDİ 
ve SERSLRİ KIRAL 

fiJryılrriniıı par. ı! 1111imesilesi 
jl"A.". 'U l ı M \C DO. 'ALD. 
PİYANGODA 

BiR KADIN 
fılrn.nde tckr. r ı;<inın cektir! 

U ı·ı rD ~R ı İSTS mnmuJ.itrıdnn 
Tm11:ı:ııı:11&111 .. =mı:r::m:~ ... 

~·ı=~ 
lzmir' de·bir fesatçı 

Hapishaneyi basıp mahkumları 
salıvermek istiyordu amma 

iz.mir gazeteleri yazıyor 
Bundan iki, üç ay evvel 

Pınarbaıında eşkıya Mustafa 
namında bir ıahsın lzmir ha· 
phhaneılnl bastıktan sonra 
mahkumları ıalıver~ek ve 
bundan sonra da Tire ve Ay
dın taraflarına geçerek dağ· 

!arda faaliyete geçmek gibi 
hükı'.ım•t aleyhine fesat çetesi 
te~kll etliği haber alınarak 

zabı'.aca ya ı!an takibat ve 
tahkikat net:cesinde merku· 
r:ıun ve ııvene1er'nin hanele· 
rınde muhte!lf mavzer!er ve 
si'.ahlar, fiıek'er bulund~ğu 

gibi bizzat r'ustafanın hane
ıinde ayrıca bir de el bombaeı 
bu:unaı-ak musadere ec.ilmıı ve 
merkı: m ile arkadaşları birinci 
istintak ılaire&lne t.s'.im edilm:ı· 
t. YLp:lan tahk:katnelicesinoe 
Mudafanın lüzumu mt hake· 
meıine karar verilerek dün sa· 
bah'.eyin a~ırc za mı:.hl-:eme· 

sinde muhakemesine baş 1an· 
mı~tır. 

İrı, uzun boylu maznun üç 
jandarmanın m zareUnde hu
zuru mahkemeye ç karılmıı ve 
yapılan ıorgusur.da çenesini 
açarak, gır gır •Ö'!'lenmrğe baı· 
lamıı ve hulaseten dEmlıtır ki: 

böyle ıöyledlm o1madı. En lı 
burada kalsın. Bir gün de 
Domuz avına çıkmak istiyor· 
duk. Arkada~lnrta mu.abık 

kaldık ve çıkt k. Btınlm böy· 
le ıeylerdcn haberim yol:tur, 
iftiradır. 

Maznunun bu sözleri üzerine 
ı'.k ıorgusundakl ifadesi < kun· 
muı ve merkt·mu'l her ıcru[an 
ıuallere kar~ı inkar ett.ğl gfüü • 
müı, fakat ay:.I lfade!erin 
son kıa·mlarında da uzun ro 
rulan bir ruale karıı ı mdlye 
kadar lnkir ediyordum. 

Şahitler varmış 
Şahitlerin ifadelerini tetk,k 

ey ıyordum. An adım ki l: ü.ün 
hak.katler meydana çıkmııtır. 
s~n de doğrusunu ıöyl· mek 
mecburiyetinde kalıyorum. Bu 
ıorduklarınızın kafftai doğru· 
cıut, diyerek yukarıda yazdığı· 
mız fezahat:erin ve rezaletlerin 
cümlesini itiraf ettiği gürü mü 
ve keyfiyet maznundan ıoruldt 
ğu zaman: Ah efend m ı md 
ıurada ecelile ö ınüı dört "ene 
ze olsa bunları kim öl:lu d .fdiy 
bana •O sanız, yediğ,m cı ... yal.
ların acısJe ben ö clürdüm 
derım, clemlı "e evrak ara· 
11nda n bi.- küçük defter çıka-Maznun ne diyor 

B b k d k ·ı rı mııtır. en u ıe 1 e çete tq ı 

e~·~ek insan d~ğ!im-' bP.n müca
1
Defterde ne yazıl 

h·dım. Fakat koyuır.uzdeki Em• B d f d ı 1 kl u e ter e :urşı ı · ı yazı
vali me.ruke ı;ene köyümCzün 

lan yazılarda Mustafanın ken· 
~- Uzun müd.:et ~ muayyen eıha1t tarafından dlsine teda ık ettiği eıhasın 

bede!ıiz ve müzayedtalz tak· 
fıçılarda dinlenmlı, fevl<a!it.del ı.;mlerl yazı'.ı olduğu gibi dc-

J .• .• &mata uğradı. Zeytln'ik:er BUY U KA DA paylaşı'dı ğer sahifesinde de kendlslııt 

1 
R A Ki S ı N 1 l Bu zeytlnliL:!er ı1raunda be· allah verecek olan adamlarm 

~v·siyeeJcriı. Galat .. ; Beyazıt Sakı~~ nim de zeytinlik!erlm ziyana iı'm'erinin yazıh olduğu gö 

\ııı~~!:::=~35~v:e~3~l..!;=:;:::;:~~,J~~u!ğr~a~c~' ı~; ~ö~y~le:...'.s~ö:y~le~d~im:_~o~lm:=~d-', I rülmüı ve defter maznuna 
- - gösterilerek sorulmuıtur. 

,·mnmı:::::mı Aleı11dar sinemasında ı Maznun bu defterin ken· 

1 
diılne ait 0°duğu ve fakat 

Haftanın en kuvveti! cı:ını isimlerin çeteye ait olmayıp, 

N USUM iÇiN ıan'atl dolayıalle bazı amele 
isimleri olduğunu ve bunları 

Yahut köyde Enver ve köy katibine 

Tarihi Su,. DAN l\'1UHAREBESI. yazdırmıı oldujtunu ıC:ylemlı 
\ e reisin bir ua!ine karı• 

Yüz bin Südanlı Arap muharibi ile müstevliler araunda 
büyü'< meydan muharebesini mu•av"er kahramanlık fi'.ml. 

----•-Gündüz 1, 3, 5, 7, gece 9,5 ts-ım••mıl!lll.; 

bombanın Yun lılar tarafın· 

dan bir zeytin ğacının dibine 
gömü'müı olu;> or· den çıkar· 
mıı ve evindf' duvara asmıı 

~~·· GLAxO ~-·- .. Al~;ı:;~ö~~h;det 1 Mini mini yavruları ıa~lam ve kuvvetli büyütü,, Badehu ıahit'.erln lstlmaına 
"?{~~~~ ~~~~~- baılanm., ve din'enen ıahit'er, 

acıdım, her ıeyl röyledim ..• 
Bu komedi cidden fena, 

ke•k" vaktile ı1zl dinlesey
dim... Çocuklara çok ıstırap 
verdim .•• 

- Şimdi bunun için mi 
ü:ı:ülllyorsun, Belkıa? 

- Evet. 
- Sade bunun için mi ço• 

cufum? •• 
Gözleri o kadar kuvvet içi· 

mi araıtırıyordukı ••• 
- Sade bunun için. 
Milıterlh, gülllmaedl: 
- Ôyle lıe zararı yok, ge

çer •.• Onların ııtıraplanda ııe
çer, Belkıı; llztılme, een. On· 
lar çocuklarlar. 

Hıçkıra hıçkıra piyanoya 
lıapudım, bapanı lıaldırdııun 

:ııa-.n oda boıtu. • Aceba flt· 
U mi? Yolu& enlıtemta yanan-

. .t-7 .Diye dllttlndtı.,stlebut... ,.1en hlametclye aordwnı 

- Eniıtemln yanında klm
ıe var mı? 

- Hayır efendim, yazı o· 
dasında yalnız. 

- Nihat bey gltdl mi? 
- Koıa kota gitti, kalıba 

vapura yetııecek. 
- Mehlika gelmedi, de-

ğil mi? 
- Hayır efendim. 
- Peki. 
Kız çıktı. Bir mllddet yal· 

nız °le boı kaldım. Sonra ya· 
1'af ya vaı, enlıtemln çalııtığı 

odaya gittim; kapısını ihtiraz· 
la vurdum: 

- Giriniz 1 
Girdim. Beyaz keten göm· 

leflle yazı m .. uının baıına 
oturmaı dllttlnlyordu. En mil· 
teeDlm zamanlarımda duydu
fum 9 dt!ca etmek hı.üte, 
yanına ıqkutdum : 

. - Emıt• I 

Ded m ; baımı kaldırdı, ,. 
güiümıedl. insan güzel Fuat· 
tan da bahsetti mi? 

- Vaktıle bir zevcim ol
duğunu ve onun bana hıya· 1 
net ettiğini söylec!im •.• 

- Zavallı yavrucufum 1 
Sen hali- onu seviyorsun •• 

Elini ılddet!e iterek geri· 
!edim : 

- Suıunuz I Bunu aalıın 

tekrar etmeyiniz; ıize gön
lüm kırılır ağabey. Benim 
ondan nefret ettii!lm kadar 
dünyada kimse kimseden 14· 
renmcmltllr •.• 

EnlftO!m ıuıtu; fakat bili· 
yorum• inanmadı... Onlan 
inandırmak için ne yapma!ı 
lahım ? .• 

Hill onu sevmek!. .• Benim 
lıalblnı paçan•dan yaratılma
dı ki •.• 

26 Mayı• 192* 
· Buıiln Mehlika ile beraber, 

6 Şul-aİ1 

L T.caret aleminde 

Panayır 
Martta açı!ıyor 

f,alya hükC•metl bu 
Marl iptida•ıncıaıı Nisan nibtl' 
yetine kadar ı~rece'< o .. 
bir nümune panarırı açecalP 
tır. Paaayır Tral.luıgarp

0

&a 
küıat edilecekt r. 

Bu panay.ra b::ı; de ı,tır.i 
edecegiz. 

Fransa- Meksika 
Parir,5 (A.A. ) - Fran• 

ile Meksika arasında C .. ppef' 
.on a, ası do lal hile çık .. 
hti'afın hal'.1 hususunda hak ... 
s;fatı e reyfae müracaat edıt.-ı 
La!ya Krahnın verdiği kara' 
l.aiyanın Paris sefiri M. Maır 
zo:ıi tarafından M. Briano'• 
.ebl ğ ed lm'ıtır. 

,. 
J,alya Kra ı bu kararındılt 

mezkur ada ü erinde hakiıı* 
yet hakknın F:ansaya alt cJJ. 
:nuı lazımgeld ğlnl bel an el• 
miı:tr. 

tamamile rr.a:ı; ıunun aleyhlnde 
ahadette bulunmuılardır. ü• 
cinı'e Meranak Hasan naınııl 
da ki iah ·t lfadesınde denılr 

.ir ki l Efend m, Muıtafa i'• 
ıer gün görüıüyori:.z, b:r giili j 
kahvede raıtla ım bana miio 
nasebetsiz söz'er ıöy:emet
:~aı!adı, kızdım ye kaçtım 3, f 
JÜn sonra tekrar beni ı;örerek 
S.ına bir giz'.! rözüm v., 
~mma ı!mdl ıöy!emem] dedi 
gitti. 

Domuz avı 
Yirmi gün ıonra da oomua 

avına g·delım diyerek teklt
fatta bdun lu. sı:ahlanm~ 

"Idık H..ı!ıcılar köyünden 
geı erken burac!a bi rlkl asker 
göreceğim dedi ve bir dQ• 
d k çalarak U-'erler gelıll 
ve görürtü. Burnovaya geldJı 
bir kahveye oturduk. Bau 
kimselerle görü~tü. Si ah ı.. 
.edı. 

Zaten ahvalini tarassut 
ettl~lm için hallol lıeğenıa 

dim ve kendisine ihtara tta ba· 
lundum ve getirilen ıilah.· 
ları bırakarak köye a\ del 
ettik, demiJtlr. 

Mufassal fezleke 
Maznun hı.kkında jandar

ma kumar.danlığınca mufassal 
bir fezleke tanzim eılilınfı 'e 
bir çok fezahat irtikap ettiği 
tesbit edilmfıtır. 

Gelmiyen bir kıs:m ıubu
c!un zorla getirilmeleri ve mü· 
dwfaa ıuhudunun celpleri zım· 
nında mı:hakeme baıka bir 
güne talik olunmuıtur. 

- - - _2§_ ----- $ 

F erhada kııa bir mektup ya.z:. 
dık; yalnız kendillla deilL 
Hiç klmaelle evlenemlyeceil· 
mi anlattım, beni mazur g«lr· 
meıinl rica ettim. 

28 Mayi• 19~ 
Babam nezamandan fıerl 

btrıey yazmıyor... Merak edt
yorum •••• Yorğunum, ruhumda 
azim bir yorğunluk var. 

Yarın yine Modaya, Sel&· 
nlkll Akıl Hikmet Beylerln 
evine da vetlıy!:ı:. 

Kıtmek htemlyorum. 8ı& 
aürültüden bu cali hayattan, 
ıun'i lnıanlardan artık uaaa
dım. Hayatı içinde yaıımalı 
lıtlyorum: Oldufu ırlhl yaıa• 
mak! 

3 Mayı• 192* 
Dlln çayda ne Ferhat Tar

dı, ne de Nihat. Benli mudarlp 
ve mltebayylr g6rünü~ordu. 

( De.,amı 11ar ) 



-
6 Şubat 

l!t2 ez 

Bugün sokak koşusu 
yapılıyor 

aeşiktaş ve kurtuluş atletizn1 ta
~ımları arasında yap!lacak yarış 

çok heyecan ı olacaktır 
Bu gün yapılacak spor 

nüaabakaları arasında en 
~ühlmml takriben 3000 mel· 
te meıafe dahilinde yapılacak 
)lan KroH kontry'dir. 

Galatasaray klilbunden 
iafhyarak Akıam gazetesine 
"1üntehl bw)unan yol üzerinde 
cra edilecek olan bu müsabaka 
atletik apor kar§Ilaımalannın 
nadiren vaki bulunduğu fU 
anevıılmde c;tdden ehemmiyet 
atfedlJmcfe ıayendır. 

Bahuıuı bizde bu kebll 
tarla ve BOkak bayrak knou· 
~rı senede üç bet defadan 
~azla terlip olunmaz ve i.;ti· 
Jak edenlerin adedi parmakla 
Ja.yılacak derece de az bulun· 
duğundan koıularında ııklş· 
.arıf maeı lmkAn haricine çık· 
!llaktadır. 

BugOn papıtacak ıokak ko· 
)USU. ıeçen ıene Ak§am 
ıazeteıı tarafından tertip 
ed •mtı olan müsabakanın lkin
mıidil'\ 

Geçen .eneld kof uda R0e 
bert kolleJ takımı golebeyi 
thru etmlftf. Bu sene ııtırak 
-edecek taksmlr.r arasında Be
tiktat ile Kurtuluı Rum takım· 
ları en baıta gelmektedir. 

Galatasaray atletleri itli· 

rak etmlyect.klerdfr. 

vemetçilerl bulunmakta Jse 
de geçen ıene ıırf ya.nlıı 

istikametlerde koımak yüzün• 
den iyi netıce alamıyan Beıik· 
ta§ takımının bugün M~hmetle 
takviye edtlmls ıeklfnden mu· 
vaff akJyet beklemek hakkı· 

mızdır. 

Beıiktaıhlara galibiyet te
menni ederiz. 

Bu günkü futbol maçları 
Taksim atadyomunda ya• 

pılacak futbol müsabalı::alar1 

ıunlardır: 

Gala ta saray • lstanbul Spor 

S at 11 hakem Arif Bey. 

Fener bahçe· Süleymaııiye 
Saat 12,45 hakem Baırl 

Beydir. 
Günün en mühim maçlnı 

te§kil eder. 

Beıihtaı • Beykoz 
Ka~·plaımaaı saat 14,30 da 

b&ılıyacak ve hakemliği Niyazi 
Bey jf a edecektir. 

ikinci kOme müsabakal~· 
rın bermutat Kadıköy stadın· 
da devam edllec::ektir. 

Maçlar ıunlardır. 

Eyüp • Beylerbeyi 

Saat 11 hakem Nuri Bey. 

Toplıapı - Tötonya 
Saat 12, 45 hakem Saim 

Turgut Be,.. 

Kasımpaıa • Bolazicl 
Saat 14, 40 hakem Saim 

Turgut Bey. 

Bugünkü kotuda Befiktaı· 
lılıuın gal~beyl elde etmeleri 
çok muhtemeldir. Gerçi Rum 
tal·mnt aras111da Yanaklı gibi 
lstanbuluıı değerli muka· 

·------~ ..... ----~ 
İngiliz kabinesi 

ıstif a niyetinde değilmiş 
Londr~. 4 ( A.A. ) - M. 

Makdon&'dın emele fırkası 
arupunun if tınamda ıö)'·lediğl 
nutuktan an aııldığma göre 
1 bera ler treGÜ ıyonlar h~k
kındakl knnun lay:hasında 
mühim t&di1At fcra ettirmeğe 
muvaffck olsalar ,IJl!e hüku· 
me.t istifa e:mek niyetinde 
d~ğildlr. ffattA hükUınetin 
hu pre)eJi tuketmesl lht:ma • 
li ele yardır. 

Hakflmet ancak ıartlı bir 
ademi Ulınat reyi frarıt11nda 
kalırsa l&l fa edecektir. Zan· 
no'undquna göre bu hattı 
hueketiD tıebebl yeniden inli· 
ha.bat &oa edildfii takdirde 
ınuhafaukArlann ka%anaca· 
Jıı. L •nıele fırkasının 
gına gere& .. 
•e gerek lllıerallerfn kail bu· 

luıımat.ndır. -·-Romen istik.razı 
Part-.S (A.A.)- Gazeteler, 

Franld •ük6nıeUnln Romen 
'3Ukraauu fmkAn dairesinde 
le&hil 9cfeceainl yazmakta· 
dır. Maamafib, Romanya hü· 
ki.u:netl.den bu paranın bütçe 
e,çı.fım k•patrnaıına defi), 
ınemleketfıi lkt•sadi fnkfpfını 
terr.lne tahds edlleceil husu· 
ıunc!a dddl tımJıı.at l1ıtenlle-
cektlr. 

M. Popovlçl, gerek Fran· 
sa hilkilmeflneve gerek ban~ 
~erler pruplai'fna lazım ge· 
len bfttün temiıiat& vermlttlr. 

Gandi 
Valii umumiye notaverdi 

Allahabat S(A.A) - GandJ 
Htodiıtan valll umumisine bir 
nota verere!c hOkümeUn Po'ls 
tarafından yapılan nüfuz ıul· 
tııt'mallerl hakkında bir tahkl· 
kikat açması ıartile fta.atslz!ik 
ınücndeleıine n;hayet verme
me~l kabul ~deceğlnl bi1dir· 
mi Ur. Gandl, bundan baıka 
düyunu umumlyP mesel~sinln 
Karneme ha valesini ve kon.rre 
•zasınm mUıadere olunan mal
larınan tade.tn.I de lıtemektedf.r. 

-·-AsılSJz mış 
Londra, 5 (A.A.) - SalA· 

hl yettar bir menbadan bildi· 
rild ğ ne göre doktorlar tara· 
fından M. Mac Donald'a mur 
tarip bulundufu aıabl lnhtta· 
tın bir buhrana meydan wer· 
memesi fçfn bir kaç gOn mut· 
lak ıurette lıUrahat etmesi 

tta vıiye- edilmlf olduğu ıure
Undekl haber aıılaazdır. 

Arkadaılarından biri mu· 
ınafleyhfn ıdıhl vazlydlnin 
fevkalade olduiunu aöylemlıtlr. -·-Harap olmuş 

Laııpalmaa, 4 (A. A.) -
Resmen b Jdırildiğlne aörea D. 
X tayyarestn!n teknesinin üst 
tarafı batara uiramııtır. Haıara 

dalgalar sebebiyet nrmlftir. f ri· 
cdrI..chıaleıı'den lıtenllen par· 
~alar seJinceJe kadar tana· 
renin azimeti iki hafta tehir 

edtlmlıttr. 

YARIN 
_zs 

1 Meraklı dünya şeyleri -----
Nece söylüyorsunuz? 

En çok konuşulan dil! 
Seksen bir milyon kişi yeryüzünde 

Alman'ca meram anlatıyor 
Harpten ıonrakl Avrupa· 

da dil mea' eleıt uzun zaman
dan beri tazyıka uğrayıp ana 
dillerini mu haf azada kıskanç 
olan genç hükümetlerln tefek· 
külü üzerine pek karııık ol· 
muıtur. Bunlardan 81 milyo· 
nu Almanca, 70 milyonu 
Rusça 45 milyonu İngilizce, 
40 ınilyonu ltalyanca, 43 mil· 
yonu Fransızca, 34 milyonu 
Ukranyaca, 25 milyonu Leh· 
çe, 10 milyonu Rumence, 10,5 
JüzbJnl Holandaca, 10,2 yüz
bf nl Macarca 9,4 yüz bini 
Sırpça 8,2 yüzbfnl Portekizce 
ve 3,7 yfiz blol Çekçe konu· 
ourlar. 

f\Aöııyö Polmoran " Ayni 
lisanı tekellüm etmeseler bile 
insanların mü§tereken ya~a-

yı; bilmeleri için yüzlerce sene
lik bir zamandan baıka evli· 
yalara mahsus bir tahsil ve 
terbiyeye malik olmaları il· 
zım geldiğini menfadakl fen 
adamlarından baıka kim ıüp· 
he eder" demiftlr. Muharrl· 
rl makale Beynelmilel yar· 
dımcı Usan olmak fizeze bir 
umumi lisanın kabulü bu lıte 
nafiz bir unsurun mevcudiye
tini kabul demek olacağın· 
dan diğer milletlerin proteı· 
toeunu dnvet edeceğini, maa· 
mafih Beyntlmilel münaıe· 

batın iyice idamesl fçln Espe· 
ranto llıanının umumi lisan 
olarak kabulünü derplı ~decek 
zaman gclmlı olduğunu da be· 
yan etmekdedir. 

1 Meraklı Dünya siyaseti 

Terki teslihat 
Tan gazeteılnden : 
Terki teılihat meselesi Al

manları ğl\rip bir surette teh· 
ylç hauasma maliktir. Zira 
Almanlar bu vasi mne1enln 
kendilerinin bulduklarını iddia 
eyled kleri ıekilden daha ma· 
kul bir ıekil tahtında tetkt· 
ldni kabul etmiyorlar. Alman 
hükflmetlnln harici itlerinden 
mes'ul olan hükumet adam· 
lara bütün nutuklarında Kont 
Bernıtorfun Cenevrede ıtddetle 
iltizam eyledill ve diierlerl· 
ninde kt:ndl huıuıi siyasetleri 
için faideli olacafını müliha· 
za eyledikleri veçhile üzerle
rine aldtkları tezlere dalma 
gentı bir aaha ayırmıılahbr. 
Bu hal ihzari komisyonu 2 
Şubat 1931 de içtima edecek 
umumi terki tedlhat konfe
ranıı için Alemi medeniyetin 
haU hazırdaki emniyetini mu· 
haf aza zımnında MediaJ Ak· 
vam mlu.kmın 8 Gncü madde
ılne te f ikan ve tenkili tet
Jlhat içi mevcut olan biltün 
ihtlınalatı genlt bir mikyasta 
nazan il bara alarak ona gö· 
re bir iUlif projesi kaleme 
almaktan menedememlıtır. 

Şüpheıf:I Almanlar Ruıla • 
rın kat yyen tanımadık'an ve 
ltalyanlar n da Cenenede fa· 
ideli addeylediklerl noktal na
zara göre gayri kifl buld~ 
ları uzlaıma projesi hakkında 
kuyudu ibtiyatiye dermeyaa 
etınlılerdJr • 

Llkfn f aldeli bir it yap-

meselesine dair 
mak htenillyorsa konferans 
müzakeratına esas olacak iıbu 
projenin esas olarak kabulü 
icap eder, zira bunun ifratla 
llUzam eylediği sureli haller· 
den harJce çıkarmak mevzuu 
bahı de~ildlr. 

Möıyö Kmons de Leonun 
raporu üzerine Cenevrede vu· 
ku bulan münakaıat esnasında 
Mösyö Briyan Mösyö Kurtiyüs 
tarafından ıerdedilen lcuyudu 
fhtlyatfyeye lıarat ederek efer 
konferanı, baıka lıtlhzarat 
olmaksıun mlıakın 8 inci 
maddeıJne tevfikan sadece 
toplanacal:ıa nihayeti bir fe
lakete mQncer o1acafını ve 
eYvelld emirde asları brl fik· 
rl itilafın mevcudiyeti )azım 

geldiği ve bu yo!da yapılan 

ıeyler nazan itibara alınma· 

dıiı takdirde lnUhai muvaffa
kıyete karıı bJr hali vücuda 
getirileceğini ve bu [suretle 
konferanstan iyi bir neticeye 
intizar edılmemeslne dair olan 
beyanatı a.klıaellme muvafık· 
tır. 

Maamaff bu bal ve Kont 
Bernstorfun Berllnce tasvip 
edilen hattı haraketint nede 
silahları muahede mucibince 
tahdide uğrıyan hükümetlerl 
ve alelhusuı terki tesllhata 
halihazırdaki ıfyaaetlerl lç!n 
eıaa müddelyyat telakki eden 
ve lilzumundan fazla ıilihlc.· 

nan Eolıevfk Ruıya ile Fafst 
ltalyanın alacalı vaziyyeti 
aa2l men edemez. 

Sahtfe 1 

Ne hakla dövüyorlar? 
Seyrüsefer memurlarının şiddetle 

tecziyesi lazımdır 
3122 numaralı ıoför Sey

fettin imza sile : 
Üç senelik ıoförüm. Üç ıe· 

ne zarfında bir kusurum yok
tur. Bu ane kadar çoluk ço
cuk ıahf bi olmak dolayı•lle 

Z:\ranma olan ıeylerden da· 
lma çekin;rdim. 

Dün Karaköyde Kadıköy 

vapuru geldtil esnada diğer 

otomobiller gibi ben de müı· 
teri almak için lcöprü başına 
ıok~Jdum. 

Seyrüsefer memurlarından 

Halit Efendi arabama almıı 

olduğum müıtcriyi fndlrdt ve 
"Buradan çekil git,, dedi. Fazla 
münakaıaya ıebebiyet verme
mek için uzaklaıırken diğer 

ikinci bir müıterl çıktı. Bu 
müıteriyl arabama alacağım 

esnada ıeyrüsef er memurla
rından Ahmet Efendi yakam
.:lan tutarak, mukaddema ba§ka 
bir aoför ile aralarında mevcut 
olan dava meselesinden benim 
kendi aleyhime ıahit olduğu· 
mu r.öyliyerek "lıte sen de ya· 
kayı ele verdin. Bakalım tim· 
di ntı y4pacak11n,, diyerek bent 
Heri geri ilmefe baıladı. 

Kaaketlm çamura düıtü, 
Paltomun düğmeıl koptu. O 
hala " Yürü hayvan herif. 
Ben ıtmdl sana göstereceğim,, 
diye beni ıürfk!üyordu. 

"Aztz:m benden ne istiyor

sun 7 Benim cürmün nedir, ona 
göre beni ıilrükle" ded m. O 

PetroUar için kanal 
Paris 5 ( A.A. ) - MaUn 

gazetesi Muıul petrollan mea· 
eleıi ha k1nda Jnglltere ile 
mü.t:akereye girffmfı olan resmi 
Franıız mahafilınln Irak hü· 
ln'lmetile petrollar umumi 
kumpanyaaı arasında Aka'ya 
mnntehl olacak bir petrol ka· 
nalının lnıası hususunda blr 
itilaf hasıl olmut oldutu habe
rine inanmamakta oldukJaranı 
ya:a:ıyor. Franıız hüınfımeU 

qaltı 300 kilo metre k11alt· 
mak için Trabluıpmı tekltf 
etmiı oldu~undan daha tasar· 
rufkarane bir hat temin etmek 
çln mile deleye devam ede

cektir. 
Cenevre 5 (A. A.) - Milt· 

teh:del Al"\erlka Ueberyaya 
gidecek 'i e orada tetkikat ve 
ıslahat icra edeçek o!.ıı k~ 

misyona lotlrak etmeli kabul 
etmf1Ur. Amerikanın Monro
vi'adakl maılahatgQzar vekili 
hükOmeUnl temıll edecektir. 
Bu k.omfsyon, Amerikanın Ce
miyeti Akvam tarafından tet
kil edilen komisyonlardan ilk 
ittirak ettifl komlıyonudur. 

••• 
Tadil edilmiş 

Berlin, 5 ( A. A. ) - M. 
Br unlnı, Relchıtas nıeclllfnfn 
opstrükıyon "' emaali te,eb
büılere mani olmalı ı.tıladaf 

eden n&zamnameal abkAmıaı 
tadil ettlrmel• muvaffail ol· 
muıtur. 

-·· Hep aynı iı 
Cenene, 4 ( A. A, ) - 16 

Martta CttmlyeU akvam mer
kezinde fkbsadl faaJly.!t ftçtln
cQ konferanıının d,Yet edlle
cefl resmen bıldlrJl~F~tedtr, 

gene beni ıürükliyerek "YOrl 
diyorum sana, merkeze pd .. 
ceğtz ve sana gösterecelllD• 
dedi. Bunun nzerJne iki m .. 
memur daha g(:lerek eaaem
den, yakamdan tutarak beni 
arabanın içine tıktılar. Bu ... 
kilde merkeze geld k ve ,..,. 
rüıefer memurlarına ınahsut 
odaya girdık. Tekrar co.rmD
mü sordum. 

" Daha konuıuyor mueua 
eıek oğlu eıek,, diyerek tokat 
atmğa hr.ıladılar. iki üç tokat 
yedim. 

"Efendi hükumet kanu.a• 
var ıen bent tecziye edeJDd" 
sin,, dediğimde "Kanunda, hlo 
kiimette benim" diyerek ınüteo 
madiyen vuruyorlardı. Banlar 
yetmemfı gibi memurlan tah
kirden olayı hakkımda ubd 
varakası tuttular. 

Mahkemeye verecekıer. 
Ne güzel it deiilml? 

Seyrü ıef er meınurJan 
baı belası mıdırlar? "Kanml 
benim" demeleri doiruınudurT 
Bunlar namuılu adamlardaD 
ne istiyorlar ? 

Ben ıahltlfk yaparak U-
nun ve hak borcumu 6c:ledlm. 
Dayak yemek lizımgelmes. 
Bf r vatandaı haksız bile olaa 
dövülemez. Bu, kanun namına 
kanunsuzluk olur. 

Dahiliye veldU ve vali S.. 
yln nazan d tkkatlnl celbed• 

rlm. 

Yerden kalkamamıf 
Laepalmas, 4 (A. A) D-X 

ıikleUnln fazlalıAından dolaJI 
yerden kalkamanııtlar. Ha• 
lyileıtlfl zaman tek..ar kalll
ma~a teıebb6ı edec11kUr• . -.. 

Prens döGal 
Klngston, 4 (A. A.) - (Ja• 

maique) Prenı de Gal bura,a 
gelmloUr. 

Almanların bütçe 
tasarrufu 

Berlfn, 4 (A. A.)- Sf1ul 
ma.baftl, bütçenin masraf kıto 
mında tenzilat 7apalma11 hak• 
kında hOkiimetle halkçdaf 
ataııında dün yapılan ıtiJAfr 
müıalt bir ıurette karpl.-k
ta ve bu anlaomanın Brmaflll 
kabinesinin vaziyetini ku ..... 
lendirdiflnl ıöylemektedJıllr• 

- .. ~ . 
Asilerin mağlUbiyeti 

Roma 4 (A.A.) - Koufra 
vabaıınm ltatll eeıualdlcla it
yam erbaba 200 dea fasla ,.. 
yiat vermlıtlr. Dualar~ 
hududuna dnfru çekip tlflk 
çarpıt~ ıahaamda ~ ......... 
3 mltrel;ros, 3 top .. kOll'J'-:
Dıtktarda cephane buelı 4' 
larclır. ··---Örfi idare kaldJrıhDll 

Madrtd, s (A.A) - 5:: 
ıo• eyaleunde arfl .... 
dınlmııhr. Kırahn bir _,.. 
namesi DarOlfOnua .. r ~ 
aabnı bir ay .. ~ 
etmı,ttr. . ... 

Gene reis ohD1lf M 
Parla, 4 (A.A.)- lf. .ra 

7entden maliye enclaleal "' 
Jıliflne tnUhap eclJlaatt*• 



Ha~ltcy askerlik ıubeshı· 

ien: 
1 Iatıl~C:y aıkerlik ıubesln· 

c!e kayıtla bi!Qmum malu!fnl 
asker!yen·n 10 • 2 • 931 tarl· 
h'nc!en ftiba:-en muayeneye 
sc\ kedi!ecek!erlndeıı lktı~r 

l.ı'n f..>tofraflarfle tubemize 
müracnatlarr. 

Doktor 

Dahili hastalıklar 
tedavihanesi 

Erkek, kadın ve çocuk· 
ların dahili (iç) hastalık· 
larını cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 
yolunda 118 numaralı hu· 
ıusi kabinesinde tedavi 
eder. 

İstanbul 8 inci icra memur· 
lu~undan: 

Bir borçtan do!ayı mahcuz 
ve furuhtuna karar verilmfı 

' olduğundan bir bakır mangal, 
.. bir karyola, bir yağlı tab?o 8· 
2-931 pazar günü saat 12 den 
14 e kadar Pangalh caddesi 
135 numaralı hanenin önünde 
ıatılacağı ilan olunur. 

f El[Mf NK BAff RiSEf iT 
BANKASI 

IST AN BUL ŞUBESi 
idare merkezi : 

AMSTERDAM 
Mez n sermııj esi: 

'25,0Ô0,000 FL. 
Tediye ed"Jm'ş sermayeıf ı 

5,000,000 FL. 
l:ıttyat akçesi: 
3,2!0,000 FL. 

Otlatad.ı Karak6y palasta 
Telefon: Bej oğ u 3711-5 
lstanbul tali şubesi : •Jl!er-

Jtez Postane i ltt.satlnde Al
la'lemeci fan. Tel.fon: lst. 569 

Biltlmum banka muamelatı 

EMNiYET KAS,lARI iCARI 

Sultan Ahmet Sulh üçün
cü Hukuk hakimliğinden: 

Müddei Tele fon ıirketl la· 
rafından Çarfı~1ı Kebirde 29 
numareda Ararat Börekciyan 
Hacı Artin efendi aleyhine 
ikame edfmiı olan 9429 ku· 
ruı matlubat davasından do
layı ilanen tayin kılınan 29· 
12-930 tarihinde lsbab vücut 
etmemtı olduğunuzdan hak
kınızda gıyaben icrayı muhake 
meye karar Yerflmtı ve bu bap· 
ta esbabı ıubutiye olarak iki 
kıt'a fatura ve mukavele ihraz 
eyliyerek medarı tatbik evra
rakı olmadılJndan fatiktaben 
tetkikat icraıını talep "ve ıablt 

1 olmadıfı ıurette yemin teklif., 
eylemit ve rü'yeU muhakeme 
11·2-931 tarililne müıadif çar· 
tamha günü saat 13 de tayin 
,kılınmıı, 30 gün zarfında iti
raz ettfffniz takdirde yevmü 
mezk<krda muhakemede lıbatı 
ricut etmeniz ve_ akıl takdir
de gıyap kararını ve müddei 
(tarafından dermeyan olunan 
Takaları kabul ve yeminden 
imtina etmtı addolunduğunu· 
su ve 405 inci madde muci· 
bfnce mahkemeye kabul edi· 
lemlyeceğinlz ilan oJunur. 

lsta., ""ul 8 inci icra memur
luiundan: 

Bir deyfnden dolayı mahcuz 
'Te furuhtu mukarrer bir büfe 

1 Te bir (btü mermer maıa ve 
1 bir ıalon aynası iki leYha 9-2· 
931 tarihinde ıaat 14 de San· 
dal bedeıtamnda aablacakbr. 

ı... 

Ha;:ikÔm~c:amml'r ., BÜYÜK TA yy ARE 
Almanya Emrazı cildiye 

ve zühreviye Cemiyeti aza PIYA GOSU 
undan Beyoğlu Ağacaml 

karıı urasmda 133. No öğ· 

leden sonra müracaat. YENİ TERTİP BAŞLADI 
Telefon: 3586 - •• aa· ı. et KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 
Şekerci 

smail Hakkı 
Beyazıt Okçularbaşı No. 89 

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

Müşterilerimiz daima 
memnun kalmaktadır. 

latanbul 3 üncü fcra me· 
murluAundan: 

Bir alacafın temini zım

nında mahcuz büfe ve kol· 
tuk kanepe takımı 9·2·1931 
tarihine müıadif Pazarteıl gü· 
nü sabah ıaat 10 dan itibaren 
12ye kadaraçık arttırma ile Be 
yoğlunda sağ ve ıol sokakta 
2 No. lı apartıman önünde 
satılacaktır. Taliplerin mezk6r 
gün ve saatte mahallfnde Lha· 
zır bulunacak memura milra· 
caatleri ilan orunur. 

En iyi rakı 

,. . ' 1 DOV~E ORIANT BANK 1 

Deutshce Orietn Bank 
lıtanbul ıubeıfnfn mü· 

ceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katma 
mükemmel ve müzeyyen 
kasalar vazolunmuıtur. 
Flatlar ehvendir. Arzu 
edenlerin Bahçekapı' da 
Aıfrefendl caddesinde Ye
ni Vakıf ban karımndakl 
bankaya müracaatları la· 
zımdır. ......................... 
• • .:..... • • .... • "'!. .......... 

Doktor 

A. Emanüelidi 
frengi, belsoğukluğu tedavi 

hanesi. Hergün sabahtan akşama 
kadar hastalann kabul eder. 

Sirkecide Trabzon öteli ittisa
linde Fotoğrafhanenin binasıııda 
birinci katta. 

lıtanbul Sinci icra memur· 
lufundan : 

Bir borctan dolayı mah· 
cuz ve furuhtuna karar veril· 
mfı oldufundan bir kollu 
kunduracı makinesi 8-2·931 
saat 14 den 16ya kadar Bakır· 
k6yde telefon tlrkeUnln kar· 
111ında kunduracı Onnıkın· dGk· 
klnının &4llııde aatılacafı 
illa olunur. 

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

3. cü keşidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak su.retile 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 satılmasına başlanmışbr. 

tısadi bir ilin 
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 elbise ihtiyacınızı 

İzmir terzihanesinden temin edebilkıinlz. 
• 

Arzu edenler elbiselerini Veresıye yaptırabilirler. 

terzihanesinin • 
veresıye 

mamulatında gösterdifl kolaylık hiç bir müe11esede 

yoktur. lzmir terzihanesi on seneden beri 

yaptığı itlerle muhterem müıterilerfnin hüsnü teveccü· 

hünü kazanmııtır. Ve bu suretle piyasada ciddi bir 
müessese unvanını almıştır.İzmir 
terzihanesine bir defa uğramak iddiamızı is

pata kafidir. Kegesinl ıeTcnler vakıt kaybetmeden 

koşunuz. 
Babıali caddesinde fzmir terzihanesi sahibi tüccar 

terzi ve biçki mütehassısı: Mustafa Salih 

lzmitte 

İstasyon Oteli 

lzmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

Müsafirlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini 
temin eden bu oteli 
herkese tavsiyeederiz 

Otelin altında bir de Koleaanh vardır. Ucuz if yapan bu 
m6e11eseyl de herkese tavsiye ederiz. 

Maliye vekaleti Zat maaıla· 
rı lıtanbul muhasebeciliğinden: 

Kırk kuruıa kadar maaıı 
olanların on teneliklerl def'aten 
verilerek hazine ile alakaları 

kesilecektir. Tediyat Cumar· 
tcsl, ve Salı günü icra kılına· ' 

cağından bu kabil maaı ıahfp· 
!erinin birer yoklama llmüha· 
beri, cüzdan, reımi ıenet ve 
n<lfuı teskerelerile beraber 
stkrolunan günlerde Zat Maaı· 
lan Mubatebeclliflne müraca· 
at etmelarl lizımdır. 

Hadımköy Müstahkem meY· 
ki Satın a~ma komıfyonundan: 

Zarar ve ziyanı if ayl teah· 
h<ıt edemiyen müteahhidi sa· 
bıkına alt olmak üzere Hadım
köyünr' eki kıtaatın ihtiyacı 

için EOOO kilo benzin aleni 
münakasaya konmuıtur. Talip 

olanların 10 Şubat 93.1 salı 

ıür.ü saat 14 le teminat ak· 
çelerl ile birlikte Hadımkö· 

y<lndekl Satın Alma Komla 
yonuna müracaatlan ilan 
olunur. 

TiYATRO VE SiNEMA 

Şehzadcbaşı « J·ERAtl » Sinema
da Gündüz saat 2 de matine 

gece saat tam 8,45 geçe 
Var} ete dört buçuk saatlik 
mütemadi varyete Biletlerinizi 

giııı<l İ1Z alınız. 

İstanbul üçüncü icra me
murluğundan: 

Bir borcun temini istif ası 
için mahcuz ve satılması mu· 
karrer tahminen on bin 
okka mangal kömürü Yeni· 
kapıda Orman idaresi altında· 
ki depoda Şubatın onuncu 
Salı günü ıaat ondan on bire 
kadar ikinci arttırma ıuretlle 
paraya çevrilecektir. Taliple
rinin memuruna muracaatlerJ 

ilan olunur. 

ı ParisTıp Fakültesi mezunu• 

f llt, Frengi, BeJ&oi?ukJuğu mütehassısıı 
Dr. Bahattin Şevki 

BabıAllde Meserret oteli karşısı ıas I 
•birinci kat sabahtan akşama kadar.lıll( 

oo6or mm 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve ziH:.:-eviye 

hastalıklar tedavihanesi 
Cumadan maada her gün 

saat 10 dan 6 ya kadar hasta 
kabul edilir. 
Adres Ankara Caddesi N.43 

Telefon ıstanb 389ut9 

lsfanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan : 

Açık arttırma ile paraya çevrile
cek gayrıınenkulün ne olduğu: 

Bulgurluda Valııız Servi mev
kiindc atik 35 N0: 225 lira kıy
metli 4,5 dönümlü tarla tamamı. 

Ve yine Üsküdarda Burgurlu kari
sinde Umraniyede atik Yalnız Servi 
ve Çavuşbaşı çiftliği cedit tantavi 
lialit B. sokağmda atik 37 m. 1,3,7 
cedit 2 No: 28100 lira kıymeti mu
haınınineli 40.J dönümlük araziden 
100 dönümü ç m ve sair ağaçlarla 
ve ha\ ıızl arla ı iızeyyen maa müşte
milat köşk ve çiftlik mebarıisi müte· 
hakisi kabilzer tarladır. 

Ar1tınnanın yapılacağı yer, gün, 
saat: İstanbul 4 üncü icra dairesinde 
5-3-931 t. s. 13 ila 15,30 za kadar. 

ı - işbu ga} rimcnkulün arttırma 
şartnamesi 23-2-931 tarihinden iti
baren 930 - 544 No. ile İstanbul 
4 üncü icra dairesinde muayyen nu· 
marasmda herkesin görebilmesi için 
açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla 
mallıınat almak istiyenler, işbu şart· 

nameye \ e 930-544 dosya num:ırasile 
memuriyetiınize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukar 
. daki yazılı kıymetin yüzde 3 
teminat gc sterileccktir. 

3 - Hakları taPo siciliyle sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 

alakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddialarını iş· 
bu ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde euakı mi.'ısbiteleriylc birlikte 
meınuriyet:ınize bildirmeleri icap e
edcr. Aksi halde haklan tapo sicilile 
sabit olını) anlar satış bedelinin pay
l:ışmasından hariç kalacaklardır. 

4 - Gösterilen günde arttınnrya 
işt'rak edenler arttırma şartnamesini 

okumuş ve tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
gaynmenkulün bedeli zamanında 

verilmezse gayrımenkul ikinci bir 
arttırma ile saCılır ve bedel farkı ve 
mahrum kalınan yüzde beş faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizcc alıcaklr 

tahsil olunur. Beş numaralı fıkradaki 
şart tahakkuk etmek kaydile üç defa 
bağırıldıktan sonra gayrımenkul en 
çok arttıranın üstünde bırakılır. Şart 
tahakkuk etmezse arttırma geri bıra· 
kılıp alıcı ta:ıhlıütleriııdcn kurtulur ve 
teminat ta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya ikin
ci olmasına \e gayrimenkule taallük 
eden kanuni hakka ve satışın tarzına 
göre diğer şartlar : Müterakim vergi 
Belediye Vakıi karesi müşteriye 
aittir. 

Yazılan Tantavl zade Çiftliği yu-
karıda gösterilen 5.3.931 tarihinde 
lstanbut 4 cü icra memurluğu oda 
tunda işbu il!n ve gösterilen arttınna 
prtnamesi dairesinde satılacaiı ilan 
olunur. 

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Sadık Zade 
Pazar vapuru 8 

Şubat 

akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle ( Zong•ıldak, lnc· 
bolu, Ayancık, Samsun. 
Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize ) ye azl· 
met ve avdet edecekUr. 

Tafsil at f çin Sirkecide 
Meymenet hanı altında acen· 
tahğına müracaat. 

Telefon lst. 2134 

ALEMDAR ZADE YAPUR!ARI 
Millet vapuru 
ş:hat Pazar 

günü akıam ıuat 18 de Slrk~c 
rıhtımından hareketle (Zongul 
dak, lnebolu,Ayancık)Sinop 
Samsun, Ordu, Gfretun, 
Trabzon, Sürmene Rize, Ma· 
pa vrf ve Hopa) ya azimet ve 
avdette ayni lakelelerle(V&k· 
fıkeblr, Görele ve Ünye) 
iake'elerlne uğrıyacaktır • 

Müracaat mahalll: lıtan· 
bul Meymenet hanı altındaki 
yazıhane. Telefon: lıtanbul 

1154 

Jstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
Aı;rk arttırma ile paraya çcvr •. e· 

cek gayrimenkulün ne oldu.;!u: 
Maa bahçe bir bap ahşap h.ıneıı · ı 

tamamı 

Gayrimenkulün butu1ıduğu mevi-.i, 
mahallesi, sokağı, numarasc 

Eren köy S:ılırayicedit Kayışd ~ ı 

caddesi C. 139-139 No. fı • 
Takdir olunan kıymet: 2650 l'rt 
Arttırmanın yapılac.'\ğı yer, gt.n, 

saat: İstanbul 4 üncü icra memurlu ı 
dairesiııde 5 - 3 - 931 t. 1. 13 ı ;\ 
15,30 kadar. 

l - Jşbu gayrimenkulQn arttın :ı 
şartnamesi tarihinden itiba. e ı 
929 -97 No ile lst. 4 üı ı 
icra dairesinin muayye., mım:mıs 1-

da herkesin görebilmesi için ac ·
tır. ilanda yazılı olanlardan faı'a 
malCımat almak istiyeııler, işbu ~ t· 
nameye ve 929-97 dosya numa :ı.

siylc rnemuriyctirniıe müracaat e~~ 
lidirler. 

2 - Arttırmaya iştrraf< için v 1-

karda } azılı kıymetin yüzde 1 
teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu ,·cıllile sa •t 
olmıyan ipotekli alacaklılarla di .. r 
alakadarlann 'e irtifak hakkı sahi;J
leriniıı bu haklarrnr ve hususile fa z 
ve ma!;rafa dair olan iddialarım ı bu 
ilan tarihinden ılibaren s·irrm gun 
içinde C\ rakı müsp"tcierıle birlıkte 
nıcmuriyetimize bildinneleri ic p 
eder, aksi halde haklan tapu :Kefil e 
sabit olmıyanlar satış bedel, m 
paylaşmasındtı hariç kalırl r. 

4 - Gösterilen günde arttınn:ı :ı 
iştirak edenler arttınna §artnamQ&I ıi 
okumuş \e lüzumlu malüınatı alın , 
bun:.m tamamen kabul ebniş ad 'e 
itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
ga) rimenkulün bedeli zamanında , e
rilmezse gayrimenkul ii<iııci bir art
tınna ile satılır ve bedel farkı 'e 
mahrum kalınan yüzde beş faiz \ e 
diğer zararlar aynca hükme hac t 
kalmaksızın memurlarca alıcıdan 

tahsil olunur. Be~ num:ıralı fık
radaki şart tahakkuk etmek kaydıle 
üç defa bağırıldıktan ioııra gayri
menkul en çok arttırama Ü5lünde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse art
tınna geri bırakılır, alıcı taalılıuı e· 
rinden kurtulur ve teminat ta lalkar. 

5 - Arttırmanın birinci wya 
ikinci olmasına ve gayrimenkule ta
alluk eden kanuni hakka ve satı· 
şın tarzına göre diğer şanlar: 

Müteraikim vergi, bedeli Beledı} e, 
Vakıf icaresi müşteriye aıttir. 

Yazılan man bahçce ahş:ıp h:ı"e 
yukanda gösterilen 6-3.031 tarihinde 
lst. 4 üncü icra memurluğu odasında 
işbu ilan ve gösterilen at ınaa ıart· 
namesi dairesinde utıla~ il.in olu
nur. 

M. Müdür BClrhınettJn AH 


