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Baımuharriri: ARiF ORUÇ 

Menemen haberleri 

Firari yakalandı mı? 

.M: 410 

- Peınlrc: llk tahıll eden böyle rejlı6 Jerf o~ 
duktan ıo .ıra..... tabii değil mi ) 'I? 

Bülbül Ocakta Fakir 
Çocuklar 
Okumasın mı? 

Falı..'r cocukların tahıille-, 
rini giıcleıtirecek bu g 'bi , 
ehemmiyeti tali ıeylere niha· 
yet veTdirilmeıi lazımdır. 

Hacı Hasan oğlu Hüseyinin tutul
ması gün ve saat meselesi olmuştur 
Açlıktan ve soğuktan C?. ö!mesi ihtimali vardır 

Kimin sesi güzel 
var anlaşılamadı 

Cümhurfyet refikimiz ta· 
rafından tert'p edilen .. Türki· 
ye bülbü!ü" müıabakuma dün 
ıabah aaat onda G!orya ıfne· 
maıında ba,landı. 

Gençler mahfili 
dün konser verdi 

Cümhurlyet gençler malı
mı .. Muııkı" ıubeıl dan Tilrk 
ocafında Jldncf Jaonaerinl 
vermiılfr. Geçen gün, ıehrimlzin bir 

kız mektebinde, mektebin 
forması cümlesinden olan be
yaz yakalıkları o!madıiı cl
het~e elll kadar talebenin 
mektebe kabul edilmiyerek 
kapıdan ıeri çevrildiklerini 
duyduk. Bu talebe, bfr kaç 
gün zarfında, ;:,atlup yakalığı 
tedaril: ederek ıene mektebe 

devama baı!amıılar, fakat tahıli 
zamanlarından o birkaç günü, 

\ ıayrl kabili teafi olarak 
zayi etmiılerdir. lzmfr, 6 ( A.A ) - Re·sı

cümhur Hazretleri bu gece 
ref akatlerindekl zevat ile 
birlikte .. at 22 de treni 
mahıuıla Balıkeıire h,..reket 
buyurmuılardır. istasyonda 
halk mOme11illerl ve lzmlrde 
meycut meb"uılar ve keıff 
bir halk kiitleal tarafından 
pek ıamlml tezab6ratta bu· 
lunulmuıtur. V alı Pap ile 
Ordu müfettlıl Fahrettin Pı. 
vtliyet hududuna kadar Gz. 
Hazretlerine refakat etmiı
lerdir. 

fzmlr 6 (H. M) - idam 
ıehpaeının altından ıayana 

hayret bir çeviklik ve cesaret· 
le kaçmaia muvaffak olan ha· 
cı lımail oflu Hüseyin henüz 
ele geçmemittlr. Hainin yaka· 
lanmaıı artık bir gan meıeleıl 
olmuıtur. "Menemen" nfn et· 
r&fı tamaanile çevril111i1Ur. 
Dumanla daia varıncaya ka· 
dar müf. ezel er aöndcri!miıUr. 

Şeyh Esadın müridi 
izahat verecek 
Biraderi de şahit 

izmir 6 (H.M.) - Şeyh 
Eaadı.1 Erenköyündekl köıkü· 
ne ııksık giden Şeyh, efend 'ye · 
hedfye!er veren müritlerinden 
Behice hanım Menemene 
retlrildl. 

Hibeylnln kaçbğı günden• 
beri aç kald:ğı muhakkaktır. 
Henüz 1 bulunamayııına göre 
g'zlendığl yerde aç~ıktan ve 
ıoluktan ölmeıl de kuvvetli 
rf va yellerden birfdf r. 

Divtuulaarp müı/Jeiumumiıi 

HiJayd Bey 

Dün geç vakit aldığımız 

bir teJıraf a nazaran firarinin 
Emlrliemde yaklandığmı ha· 

( D~vamı 2 inr:i ıahifeJe) 

Sinema davf"tlilerle hınca· 
hınç denecek derecede dol
muıtu. Saat 9,30 da hakem 
heyeti huıuıi bir içtima akte· 
derek m6tabaka ıeraitfnl tes· 
bit etti. Saat onda Rifat 8. 
hakem heyeti namına ıamUne 
müıabakanın tarzı icrası hak· 
kında izahat verdi. MOteakı· 
ben müsabakaya tıtlrak eden· 
ler ııra numaralarlle ıahne

ye çıkarak beğendikleri bir 
parçayı okuyorlardı. 

Mnıabık'ar hazurun tara· 
rafından alkıılantyordu. Elli 
yedi hanım mOıabakaya Hm· 
le: 1 ıl yazdırdıkları ha de an
cak bir kısmı ltUrak etmlı· 
lerd!r. 

Umumiyet ltlbarlle ıeı'er fe
na fdi. Bf :ha11a mQıabıkların 
lçUmai vaziyetleri bazen din
leyiciler üzerinde nahoı tesir· 
ler bırakıyordu. Keman 

( DerJamı 2 İ'lci •ahifeJe) 

Mahfil muılkl ıubeıl .-fı 
iıkender Beyin hazarladlfl 
bu konıer heyeti memleketi
m 'zfn yegine amatör muetkl 
kombinezonu a.ddedlleblr. 

Programda *' Veber, lblyeJ, 
Miıell, Şobert,, gibi '6rt 
rarp üıtadınan eıerJerf pJuı. 
mııtar. 

Dün ayna zamanda Mah• 
fffn Beyaz·ttakl m6aamere 
ıa'onunda *'Mahfil T-.. 
ıubesf tarafından mutat •cna 
teqııtllerlnln yedincisi yeJ11mlt
Ur. .. Şüphe, lktıfnln erta'1. 
isminde iki p'yeı temilleill· 
mlıt 'r, Cümhuriyet ıeaçler 

mahfillnl bu meaaılerlllden 
dolayı tebrik ederiz. ---- -
istikraz haklııJNla 
Parlı, 5 (A.A) - Jd. flan

dın, Fransada p!yaaaya flka• 
rılmıı olan olan Romen taUk• 
razı hakkında Romanya •a"" 
llye nazı ile ıöriitmGıtlr. 

Bir müddetenberl mem· 
lekeUmfzde her mektebin, 
kend'ne mahıuı bir forma 
tertip ederek bütün talebeıinf n 

o suretle .ılylnmeie L1ecbur 
tutuldukları malümdur. Şu 
\'eya hu biçimde laclTert par
deıü o1madıfından, yahut ıır· 
nıalı ve galonlu kaıketf bu
lunmadığından dolayı mekte· 
be devamına m6ıaade edil· 
llılyen, bu yüzden ~sokaklarda 
ıeraerlyane c:!olaıan bir takım 
Çocukları görüyoruz. 

Zel'gtuler ıervet ıahiple· 
rl için kolay o~an bu forma 
tedarlk4 mekteplerinde bin· 
lerce gıdadan mahrum çocuk· 
lar bulundulu resmen mu· 
hakkak o!an b;r yer ve 
zamanda fıkara için ıon de
recede güçtür. Ôyle fakirler 
\tardır ki <v.atlarını huıud 
lorına i!e ilbu etmek ıöyle 
durıun eakl ve yırtık eJblıe
lerle bile giyindirmek ikUda· 

Vatansızlar! .• , .. Yarın_._, onferansta 

hndan mahrumdurlar. · 
Bir mektepteki bat6n ta· 

lebentn yeknesak elbfıe giy

Dleleci filvaki bottur ve gö· 
ze ıörilnftr, fakat bilha11a a. 
~anı ye fıkara tabakasında . 
okuyup yazmala ve tahsile 
ile kadar muhtaç bulundu· 
lunıuz ıöz önilne ıeUrfr, 
tlddetle mGcadele etme-
le nıecbur o!dufumuz cr ha· 
leun blly6klüfün6 ve derinliğini 
bır lahıacık dilıünilr Jaek bf· 
2 frn fçfn tahı'I ve terblyeyl 
fe•kallde kolaylaıbracak 
tedbirlere lhtibaç bulundnğu· 
Dun, böyle bir ıırada memle
leketın bGyük çoklutunu teı· 
IEU eden fakara ve lıçl tabaka· 
••nın oçcuklar~nıu tahıll ettir. 
Dlelerfne bir enıel olacak za· 
lıırı allylıe ehemmiyet veraıe
bıenın hiç te doiru olmadıim1 

töriitQz. 
Maarif veklletlnfn ilk tab· 

•ili umumi ve mecburi kılmak 
için çahıt•;ı, mektep?erım:zin 
IGzunıundan çok ekıık ve 
l•yrı klf ıbulundulu ıu 
2aınanda bir çok .ıGçlGklere 
IÖfüı ıererck ve bir bayii 
)erlere boyun ıterek ve yal
•ararak nihayet bir mektebe 
lfr~bilmek bahllyarhlını e-lde 
eden bir- fakir çocutunun da 
lhektebe ma.hıua forması 7ok· 
lrluı Ye yahu ıu ıeyl ekıik· 

mll[ 
Kari/erine müjde 

Yüz el/ilikleri Yunanistan çıkarıyor 
Bulgaristandaki Türkler de ..• 

Gazetemizin bir sa
hifesini haftanın muh .. 
telif gününde muhtelif 
mevzulara hasretmeğe 
karar verdik. Aziz ka
riler :mizin herbiri, ken
dilerini alakadar ede
cek yazılan bu sahife
de zevkle, lezzetle oku
yacaklardır. 

Kabul edilmemeleri için tefebbiia var f 
Yunanfatanda bulunan ka· 

re liıteye dahil yüz ellillkler 
den miralay Sami, hain lılim, 
hoca Sabri, Göm6lc4neli lımall 
ve aairen'n Yunanlıtandan 
harice çıkmalan M. Venlze
loıun te,ebbüıile Yunan hey'. 
eti Vekileıl kararl~e tebllf 
edllmfıtlr. 

Hainlere teblil edilen ka· 
rar Gzerlne Bulıarlıtana ıeçe· 
ceklerlal fakat yol bazırlıfı 
için bir m6ddet muhlet veril· 
meıfnf lstemlılerdfr. 

Hain vatan11zların Bulıarlı· 
tana .ıeçeceklerlnl haber alan 

&mit ıibl bahanelerle, veleY bir 
kaç ,an ı ç!n olıuu tahıfl· 
den mahrum edllmeıi mille· 
timiz ve memleketimiz içi~ 
en bGyük, teliflıl .ıayrikab.l 
bir zarardır. 

Bir fakir, çoçufunun mektep 
kitaplarını tedarik etmek Te 
mektepte ylyecelf bir dlbm 
kuıu ekmeil bile temin ey· 
lemek için bir çok 
p lnklere maruz iken 
mettebe mahıuı huıuıi for· 

almak mecburlyeUnde 
ma~ k 
kalınca çocufunu okutma • 
tan vazıeçmele, onu ıokak· 
larda bırakmaia mecbur ka· 
lacaktır. Çünkü 1mkln11z bir 

_. • kin kılmak hiçbir 
~,. mum 1 billDGnlyete mü1e11er o a· 

maz. 
Memleketlmlsde hOkilm-

ferma olan cehaleti isal• et• ~ 

Bulgarlıtan Tilrklerf bunların 

Bulıar topraklarına ayak 
baataklarının tahammül edf1e· 
mlyecek bir hal oldufunu 
taylüyerek Bulıar Bat veki
letlne mGracaat etmltlerdir. 

Bulrartıtan ıençlerf Te 
Tilrklerl bunlan memlekete 

' kabul etmemekle beraber, da· 
ima Tiirklük Te H,erfyet ale1· 
binde çalqan kara lfıteye da· 
bil olan hain yobızların 

1 
Bulgar topraklanndan çıka
rılmaıını talep etmefe karar 
Yennfılerdlr. 

2%2 

mek lıtlyor lıek herhalde fı· 
kara çocuklannm tahıt!lerinl 

tıkll edecek bu rf bl ehemmi
yeti ti~I derecede olan ıey· 
lere nihayet Terdfrilmeıl, ıe· 

limeU memleket namına el-
zemdfr. 

* * ~--------... ----------Veba kalmamış 
Cezayir, 5 (A.A) - Umumi 

valf tarafından neırolunan bir 
tebltfde kinunu*&nl ayında 
Konıtantf n eyaletinde zuhur 
etmiı olan müatevll vebandan 
eıer kalmadıfı beyan olun
maktadır. Eyaletin tihhi va
afyetf tabfldir. 
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Bugün spor 
Sahilesini takdim 

ediyoruz 
Çocuk ve gençlik

köylü - sinema sahife
lerini de sabırsızlıkla 
beltleyiniz. 

Sakarya 
T ahtelbahirimiz 
tezgahtan indi 

ltalya sefirimiz Suat Bey 
merasimde bulundu 
Ttryete S (A.A)- Sakarya 

fımlndekl Türk tahtelbahlrl, 
TOrklye ıefJrf Sual beyle dvil 
ve askeri memurin, iiç müte· 
haaııı T6rk ve milteaddlt ftal
yan b.hrfye zabiti hazır bu
lunduia halde tezı Ahtan fn
dlrilmfıUr. Bu münasebetle 
TGrk - ltalyan dostlufu hak· 
kında :autuldar irat ecl!lmlıUr. 

iftar 17,~ 1 Sabah 7, 6 
Yat11 19, 4 \Jflel 12,28 
1m1alr. 5,25 lkındı 15 14 

1 

Ta~blr 715 tonluktur. 
Uzwillllu 60, ıenltlJil 7 meı· 
redır. 

• .. 
Balkan konferansı siyasi ve iktııad~ 

1 anlaşmıya mani sebepleri arıyacak 
1 INisanın son haftası Balkan konleranaı4ır] 

Sellnikte toplanan Balkan 
ıulh konferanıına giden mu
rahhaa!arımız dlln ıehrimize 
avdet etmlılerdlr. 

Heyeti murahhaıa relıl 

Haıan Bey kendlıl nf Tokatlı
yanda ziyaret eden ıazeteci· 
lere atideki beyanatta bulun
muıtur: 

konferans başlıyor 
- Konferanı Cuma tünü 

baıladı, üç eOn devam ederek 
pazar g(lnO akıamı içtima& 
nihayet verileli. Bu içtimalar 
blffyortunuz ki ihzari mahl· 

Jn/. 

yette tdf. Ruzname mlzakere 
edJldı. Allkadarlardan pek 
fazla h6ınü kabul pnlak. 
Darülfünunda dGnya aulnina 
alt verilen konferan'1a •uır 
bulundulc:. 

Kongrede lıtanb··lda J*Pl
lacak konırenln ruzname.mi 
tanzim ettikten ıoara rlyaietl 
de aenaldık. 

Halk alakadar 
Halk konıre mGzakeratud 

pek yakından takıp edtyeril• 
Kon.ıre ruzamesfndea aenu11 
(Dt!rJamı 2 inci •altil•J•) 

Erk•k - Size 119,mın her tell He bıO'ıyı~. 
Kadın - DtnJık •ıkınız 09 günde bltivereoek? 
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•• 
• • o o o çerı 

ez ~"P ı~ta aloğ u,, 
a mah ut yağ uğra. az 

G("~enl rde eltmek fiatlc· 
rfnln 8-9 kuruoa dü tüğü l· 
de elm1Llerln ala yüz par • 
ya ıııtılm kt~ old\l~unu ve 
belediycn(o bu ıhtikar k rfı

ıında da kemafi.ua ık uyu
m~kt ulunclujunu l'. z.~rııo· 

tık. Ancak e'ec ye •on gün,
lerde fa liyele eçerek ku
ıuı:la.run. ö tıneAe çal,ıım k 1 I\• 
dır. Bu meyanda gaze'e.c'le
rin erdnden ımltler~ 60 p • 
ı-a üzednd 11 narh koyqıuıtur. 

F k,l belediye ı.mu 

y pm~kl• t 'etten ve et-
ten kendinl tenz ctm; de-
li d;r. l ere.. bel diyemlze 
bjr mJ al g6atere i~: 

Belediyenin !r me 'l t.ağ
ıit< kam.mu vardır. Ancc:.k bu 
kam111 hakkt e tatb k edll
anedil(n,den p"ya a ki yağ· 

ların l: emen ep i m ğ Uf· 
tur. M ~f\!.f y ~ ima 1 '\'e 
ıatılmnı;ı 1;nem u oldu un· 
d n taAf't edi n yagl~ 
yeni ten k lere konur "e 75 
kuru§t n ~akkallar s tılır. 

Bakkallarda bu mahlut y ~

lart 6.ll r ı.aib diye 140-150 
hatt.a 17~ ~ucu ~an ha a s. • 
tarlar. Arayerde asgari 70 
kuru ,l • r l'-'> ı' r. 

Ayni ı;amanda halka yalnız 

kongreleri 
Be deloıllel ~ t ko.ng.te

&L bu. 11 n.e. P-caida l-0p na· 
cakt.u;.. çalet bor au bcı 
kimyegt( ur.et ln Münvi 

ey ~--k ~ur.ah.ha ı o ak 
~~ k90 e,re tıt· k ed ce~-
Ur. Kongrede bey.n.el.lJ1ıllel 
zJ.re..r, ~se'eled v,.e. zirl\İ 
buhranl fa kartı lınacak 
tedbirle~ iÖrüoülecek•ir. 

Af yon komisyonu 
Aµ,,ka~ •fyon lfom·syonu 

mesal fc;ıe devam etlll..!ktedir. 
Mayuıla Ce vre atyon lco!'l,· 
greıinP l tlra miz müna b 
tile hp:tm.ık tr y pılnaaktadır. 

MorfW., ş.lııJ. hane'ed.. ko®~· 
yonun emrine göre a(yon it· 
}iyecekl rdir, --
Ticaret o~asm 'a· 

Vapurcu/ar sindikqs 
Tlct\rçt odası Türk vapur· 

cul&n ç_o.smda bir fndlka 
teşktl e eçekUr. Denizcilik 
re.put r il bu mcs'ele ha~
kmda fp<r p~oje hazırlamıştıl'.'4 
Ancak vapurcular u projeyl 
La bul yı""mi•)erdfr. 

-·-Asi kiıdlerle müsademe 
Ba~d t, . 6 (Yarın) - Irak 

Küıtlerloden 4,al Şeyh Mah· 
mut, kuYvet.lerfyle frak hudut 
kuvvctlıe.-1 arasında oıddetll 

müsademeler c;>lmuıtur. İkl 
ta rafta bir çok ölü ve yara
l lar "ardtr. 

Irak IJilkuıneU hududa 
takviye kuv eti r1 \'e k Q,ff 

tayyareleri göndermiştir. 

1 ma. lut y Aların sabln;ıaaı 
t yfl:z;ü.nden l.yl yağla.r..ı ol n ve 
tahlit eden yqğ k pllalist1 r1 bu 

y jlıırı ooütevaaut tücc&rdan 
naz a!ıı:l r ~aslen iyi 
yağları b lc:.Urlcr. 

Bu uret •c ytt. lar açılaşır. 
Kaplt~lf ~ler bu acı f P.k t oıah· 1 

lut olmıy n y4ğ rı 75 kuruı· 
t n kendtlerlt)e mal etmPı 
olurl r. Bu da he ab ~atılırsa 

bit o ka yeğ k ihtlktir 100 
kuru~u geçer. 

Bü ün bunlcırın SJ bebi be· 
ledf,yeniı} d!.kk ta zllal ve ıvah
Jut yağ lmali,ni mel\edc.Q ka· 
nunun iyi lal k edilmemeııid r. 
İhtikarın ö üne g çmek fçln 

fU iki ~yden birini Yıu>Qlak 
l'ztAldır. 

1 - Kanu u hakkile 
tatbik etmek. 

2 - Kanunu \<a!dı
r~ak m,ahlut yağ ima
lini etiket v z'ı sure ile 
serbest hı a mak. 

Tab.i beled'ycn'n bundan 
haberi yoktur. Çünkü belediye 
rçi&inin otomob.lf.nden içeri 
oğuk v ç D,l,.U~ irıncdiğl gi

bi Portakal o~lu l\ona~ının 
d mah ut yağlara 

Bu da bir ~şs~ e olcltT 
Şchlı- m cli~i v daimi en

cumen aza arın n Sl!phi B~
y n AY.nl za.mAoda D ülbeday .. 
mUdüı:.ü bulu m ~ bfflcdiye 
ı~anunundakl 11.arl'b.~ta htl.na· 
den itirazları mucip olmakta
dır. Ancak bu mes ele Darül-
bedayfin kat'i surette beledi
yeY.e raptı zamal?ına kada,r 
halledilmlyecekttr 

Kuru vaitleı 
lst.ı,,nhulun 1?}6,,nı tanzim 

ed ldik"en sonra b~lcdi.ye Al(
ll\rnyda bir ouı:n.uAe r.nahallcr· 
~vücuda geUrecekti,r. u r,na-

b lled~ 20· 30 çv ~uluQA~ak· 
~ ~okakI r am ·ı n olacak ı~. 
Evveli. &ıb!1i tertibatı ve ka· 
lo tferl rl ihtiva edeceklerdir. --
liDJa 

l ı:~it vapurlar 
~u hnfta içinde limanı· 

mı~n tranist olarak 97 va.· 
pur: geçm!ıUr Bu vapurların 
çoğu Ruayadan gelmiılerdtr. 
Bu vapvrlar erıuında. buğday 
yüklü lngiUz ılleplerl de var· 
dU'. 

Holanda vapurları Roman
ya • Mısır l mania~·• arasında 

kereate taıımaktadırlar. 

••• 
Yi r(ık paralar 

A kara 6 (Yarın) - Ferf 
11ude paralar Zfraat ve Os
manlı bankaları tarafmdan 
tamam_n tebdil edileceyin" 
den bugün1 de tebdil mu· 
amelesini h:t mı ha ' ıfndabir 
ltarar verilecektir. 

Vi a )~ette : 
Nasıl girdiler? 

Mülkiye müfettişlerinin 
yeni bir tahkikatı 
Mülkiye müfettftleri polis 

müdüriy~li 4 cü ıubeslne alt 
bazı evrakları tetkik elme~e 

baılamıılf\rdır. 
Mülkiye müfetU,lerf latan· 

bula gh;:e ·e ~ laklnl g rl 
alan bnzı zengin Rum ve Er· 
mcnllerln ne suretle glrdik!e
rinl tahkik etmektedirler. 

Men'i muhakeme 
kar rı 

Sabık ıehreminl ve lithik 
be'edfye müdür muavini Şerif 
Bey ve bazı arkadaflarmın 

vazif clerlnf ihmnl etmeleri yü· 
zünden lüzumu muhakemele
rine da'r verilen kar rı Dev'et 
~uraıı r ddetmfıtfr. Vilay te 
&e'en men'J muhal eme kararı 
:yekında kendılerhıe tebli 0 edi· 
cckllr. --

Yüzde beş'er kesil
miyecek 

Hexetl vekile, barem ka· 
nunu ı:nuc:bhı,ce ilk meldep 
muall.mlerinin maaı~ rından 

lces"lcn } \izde be,ler!n artık 

co lm me ine karat v rıp ~

tir. Anç k bu paralar balen 
muallimle.re iade olu,nn;ıamıı· 

tır. Muallimler bl!'iği bu pa· 
raların fadesl için 'cka!et 
nezclind ~enldcn tecebbüs tta 
bulunacaktır. -·-

M nmende 
(Beş taı:afc 1 İnçi sahifediJ) 

bpr verm'ıUk. 

Maale,.ef dün bu ha,berl 
t.eya eclecc).c Lir telgraf gel· 
memiıtir. 

Behice hanımın irtica ile 
şliı.kası tel lk edilecek v.e 
kend iQd n bazı sualler &o· 
rulacaktır. Be~fce hanı.m, 

Merhum Saffeti ~Jya beyin 
hemşfres dir. Bugün• ilk ütiç
va.bı y,apılac lf tı~. 

Behice h,nıma biı:ade l 

Hüınü bey de refakat etmek· 
ted:r. Hüsnü bey rahadet için 
Menem n geUrilmiıtir. 

€eli at Ali ne diyer? 
hmir 6 ( H.M. ) - Cellat 

A'I fJra hadıaeslnden müıecs·. 

r.dlr. " Şu herlftn kaçması ca· 
nımı sıktı ,, diyfp durmakta 
v_ bu gibi hadiselerin çok ol· 
duğunu ilave etmektedir. 

Alinin ifadesine gö e, lnsnn 

sehpaya yak!aştığı zaman yap
hğı her hareket gayri ıuurid r. 
Jrl;iseynjn kaçm,_ası da bir nevi 
ıuurauzluktur. 

Dosyaların tetkiki 
İzmlr,6 (H. M.} - Bugün 

cuma olmak münasebetile di· 
vanı harbi örfide faaliyet 
y..o}ctu. Maamafih muhaherrıe

ler) icra. edilmekte bulunan 
maznunlara ait dosyaların tet• 
~lklne dev~m edilm'ıUr. 

Neden istifa ettiler 
lzmlr, 6 (Yarm) - Ay,d. 

Türk oc ğı idttre h yet! is.t:f a 
etmi t r. istifanın ıcbebi heniiz 
malüm de"'ildir. 

an es 
lstanbulda imiş 

Geçenlerde hapishaneden mohke
m~ e götürülürk n Çar ılcap da jan· 
darmaların el nden kaçau 6 seneye 
mahkum snb kail hırsızlardan Ohanes 
hAIA istanbulda olduğu .zan \•e der
destine nı ur ed len polis memurlıı

rında:ı Tahsin efendi ewelkl nkş11m 
Oh nes'e ı.arşı karşı) a geldiği soy
lenme:..tedir. 

Ohıınes tutulacegını anlayınca 
kaçruıığa b•şlan ış, Tahsin efendi de 
arkasından birkaç el sildh atmış 
ise de Oh~cıı bir karanlık sokağa 
snparek hl hol •ı.ştur. 

Bir burun 
Kl kenç f şığı tcrafından 

ikiye bö'ündü 
(inleta ·a oturan sebıkalılardnn 

topal Şükrü <'.o tu fnniyl bıışkasfle 
ko ~u tu undan kışkenmış l:e kin bir 
biç kla dostunun sol ) an:ıglle burnu,nu 
k aı i(:t'r. 

Kı ke.nç {şık elln<!ckl kani\ b•ça' la 
yake.enn.ış rr.a' kem le se\'kedllmııtır. 

E?oauh.ıyoı du 
A=-navu'kö) s h 1 er'l)de balık 

tut"n b lıJ:ç 1 c!e Z(lc bJr ş h• n 
çırpınc.rak bo0ulmıık Uzerc olduğu u 
görmüş! r, im anına k ş r k dalg.ının 
r sı d ku rm ıır ır. 

B 'g rı tılr halde d n'zd 0 n çıl\,a
rıl n şafıs n ( 70) ) şınaa bır Muse\ 1 
oldu u ani ~ıl, ı, ise ~e ifade vere-

1 d 1 den ne s r~ le denizde buluJl
c!uı, u \C !sn 1 ~e ı.. nl ş lem ~ıtır. 

ran r~ı·d< 
Sirkecide K resi otel nc!e misafir 

Rem:ı.l de-:di evvelki gün Yenice l
en geçcrk n ) a ı na llıi m~hul Ş'lhıs 

oku in uş ( para diiş;ir dük sen bu -
muşsun) d'y ilzrrlnl aradıktan sonra 
) .ınındau ç.:kll'p gıtm1ş er<ifr. 

Remzi cf d' aklı le ına g lfp 
ı; • a ını l o lndığ z mnn cil.z no a 
bcrı.ber ısn ı rr.s nın çarrıldığmı gör
n o, poli c müracoot etml iır. 

Bir t .. nesi tutuldu 
B kaç gecen eı be) O tunda cı·ı·kfır 

k lidl ı ç rıııs 70 top fp klf kun ş ve 
ai ç 1 oton•obilli hı zlar h ıı .. ı -
ıı zat:ıt ca tal:k kata C:l v:ım ed lır.I t r. 

Şupl c ü crı e ( Ni.ko) 1 ı. de 
biri c.ün yııknlaı nıı~tır. 

K~ku mu lmış 
!lr.k c"de Ko yn Qtelin 'e m1sııflr 

•. ~e ı nnım evvelki r,il Em nön!lndcn 
,,. ç rken m çlıul b r h s } nı 1 a o
> uımuş "Sıına f. bu a kğtm,. ci}ere• 

eve )Okc na götürırüş. üzerindeki 
34 ı:ras nı çarp p ka,mışt r. 

Zab taca mcç'.ul şahıs. aranm k
ııJı•. 

Bir otomQbil kazası 
Bcş'kt şta tr)t , ey l olun den ge

çen §_oför Şllkrünün ldareslnd.kl oto
ob 1, 7 l şında Mll}csse e ça pm ş 
ulıtctif ) e lerln<tcn y ra·anmıısına 

!lcbcp olmııştur. 

Üzerinde kama çı' mıt 
Beyoğlunda is iki 1 cad€!~ l!lı!e 

~vvel J g.cce şUı: eli b r. tte d,"-
1 nn hü\·ı1eij nwçlıul lnebotıı u 
ehnıc;t bin Te\ f gin 11zerl ara. ş, 

U) ilk bl ı.nma r clt ~ n'<:n 
al nmı tır. 

Bübül 
(Baı laraiı inci sahifede) 

ve "'tla. lıtlrak ed~n bir 
'11Üsa.bık insl\lla bayağı hır 
kafeı ntan o)rnyucuau hir•1f1f 

veriyordu. 

Bit" aralık ij.ifıt;t BeY. bl'e 
bu vaziyetten inlrJenrrek g I· 
dıkleri halde ·,urak etmiyen 
h nımlara h:taben tqvık el· 
mek mecbur y t nl hiaeetU. 
Dünkil müsame ede en mu· 
valf ak olan kanaat rn·.,ee 16 
numnralı H" <me Rız Ha· 
nımla bir num ralı Müıe ref 
Hanımlardı. Müsabakanın lkh,ı· 

el v,e sop ~ı!lmın- r,arm do
vam edilecektir. 

-·-
Nezaman gidecekler 

Anka.ra 6 ~ar n) - Uzun 
J;amandan berJ Yunanlatana 
gideceği ııö,Ylenmekte olan tak· 
diri kıymet koınt~onlarının bir 
kaç güne kadar. Yunaniatana 
hareket edeçekl~ tahakkuk 
etmiıtir' 

Mallar,na luym .t kon_ına~ı 
•ç·n müracaat edeamlertn 
ıı \jracaat arı on ~ubatp. kadar 
kabui olunacaktır. 

Siyasette samimi et 
Menf aatlerlnl zaman za· 

man ll;tfdar fırkalarına ba.ilı 
gören ve bu yüzden bütün 
dillerini ve kalemlerini bu 
u~urda kullanan bazı insanları 
bir köveye çekerek kendllerl
le gizli, mahrem bir hasbi· 
halde bulunmuı ohıak iflde
ceğlmfz södcr ve alacafımız 

f ntibalar düıüncelerlmize aııla 
benzemlyecektlr. 

Uzun ııeneler htibdat al
tında kaldığımızdan [mıdır, 

tahsilin kifayetsizliğinden mi· 
dir ve yahut mekteplerde u· 
lumi aliye ye fazla ehemm,i
yet vererek ahlak ve fazilet 
a ısını nokııan bırak!ı~ımız
dan m•dır bilm m bu h 1 
dü,üncel rlmizde 11amlmi ol· 
maktan ka .. aat v .. içtihatla· 
rımızı merdar.n vrı cüretkar(l
ne ortaya cökmekten bizi 
menediyor. .,.. 

Bu vatan hiçbir kimsenin 
çifliği def ildir. Burad~ kanu· 
nun hlmnyes'nd ve k nl.\ll 
hudutları dahilinde herkes 
vicdanında ve fikirlerinde hi,ir 
ve serbe.stlr. B"1nun baıka la.rzı 
olamaz. 

iju.nun için beğend · il,m.f z 
r.eylc:rl t~nkit etmek, dütUn· 
düklerl-f\lll:l söy' emek en me· 
deııi vaz felerin;ıizdendir. ~z 
kanaa\fe iıı:izde N.mlmi o1 dtı.k· 
ça, dilin:ı"zle kalbJmiz fµ'nsıncla 
ciddi bir t c ,nü11 bı.ıı ıındukç a 
yazılarımız ve dij~ilnceledm;z 
ne kada.r ~rt ve ifadelerhajz 
n.e kadar h tin o1ursa ol11ı,n 

müc deled n asla g~rl duçe.ma· 
yız. Kendini b 'e.nler, lçtf,mJli 
terbiyesi yüksek o1anlar huIJa 
hürmet eder'er. Etmiyenler de 
bize vız gel·r. 

* Bugün sJyaset pazarlarıo· 
da ipliklerini boyayan ve 
menfaatlerini iyi tanı.yan in· 
anları&\ kul;aklarına (ğil r~k 

u..e d: ündüJd t:lsıl ııoı:arsa.k 
verecek! rl cevap geçim düo· 
yasının tcapl~ın uym9kta 
olduklarıdır. 

Siyaaeti daht,!tye bir l\]af • 
şet meslek1 ®ğild • Blr !d~tll 
yoludur. Bu yol kserfy;a 
mahrum·yet, sefa.let ve bazı 
def l ar: ölü.nıle n~t' cele.nlr.. 

Bu akibeU vatan atlo ~ 
mına göze almıyanları.1 
tarikte iflerl yoktur. ,.. 

Hukkuk tahsili görıniil 
insan tanıyorum. Bu bir c-.J' 
flrarlal, bir asker kaç• 
Dünyada on kuruıluk bJr 
faat için her şeyi feda edd 
adam, Şiıll muhitinde ,.il 
ve a§k maceraıJle ıöhret 
muttur. Balkan harbi, 
umumi, ve istiklal mücad 
rinde tırnağını bile k 
mittir. 

Bet av evveline 
halk fırkasında itibar 
idi. Bundan sekiz sene 

eb'u int abatında Z 
· dak'tan kazanmam enırl 

olmu 11-:en pirenıtp'er ve 
ntler üzerinde l titizlii 
dolayı istinkaf etm~U ... 
adarn bundan sonra n• 
geldi.. Halk fırkasında 
onun lçJn bir nimetti, 
her ihtimale. kar§ı cidcll 
muhalifi de elde bulund 
ih tiyatkarlıkb. Sös ledııı 
aynen ıudur: 

- Ben halk fı kaslJll 
den yıkmak için o fırka 

-fil' 
Nite_kim Serbest fı 

ıı ba~da göı:ünce ,.c 
vetten bunalmıı kafası 

U iyi hesap edemeytnc• 
men bu le ekkulun ba1 
larına ge ti. 

Siyasette menfaat 
BLl ekmek eglence, 
ıne•legi değildır. 

Bugün menf atleri d 
slle fırkacılık eden baz 
dan korkmalıyız. 

Onlar zaif dü.tüğÜJXlill 
manlar bize ilk evvel 
çevirirler. 

Yalal}cı ve 01enfaal'1 
muvafık, özü, sözü blr. 
rec·ye tercih etmemek 
feraset vo vat nperverU
cabıdır. 

* iyi ve kötüyü bfrl birl 
ayırt edememek ne ha~ 
talihsizliktir. ...f 

CEVAT RlfJP' 

konferansın 
(Baı tarafı 1 inci sahifede) 

bahis rnadde!erln hemeıı he~
slo.l lntac ettik. Bu ıuretle 

lstıw.bul 1Fongr:e11inln de ruzna· 
meal taayyün etmlı oldu,. 

Balkan haftası 
Balkan milletleri arasında 

anlaıma ve birle~me ~hislerinin 
takviyesi için " Balkan hafta· 
sı " ~E\mile bir haf.ta kabul 
ettik. Bu hafta da Nisan a};a· 
nın aon haftasıdır:. Bu hafta 
zarAAda her. sene altı Balkan 
rvemlek t}erlnde muhtelif 
ııevzulara dair görüımek üzere 

çtimalar a.ktedilecek, faaliyet 
gpsterecek.lerdir. 

Anlaşmalaı 
Konferansın ruznameıinde 

belliba§lı üç ınadde nazan 
dikkati celbedecek mahiyet· 
tedlr. Bu da slyaai, iktuAdt 
s.nlqma ile buna mil.&tu.at 
ika aden eıbab ve avamtlln 
tetkik dir. Bu aon kııım için 
hususi bir komite de teıkil 
edildJ. 

Bu komite muhtelif Balkan 
memlekellerlnl alakadar eden 
mesail üzer"nde tetklkatta bu
lunacak VA L tatbikatm ner 
taykl d.e l tanbuJ k<'nferansv 

cektir. 
Balkan konferansların•• 

clsinl teıkll eden bu koP 
sın inkıtaından evvel 
feranı Bal .an memlck 
har~ciye nazırları ara•ıııd' 
f çltma temin f çln çalı .. 
larını da tahtı karnt"a al 

Bu auroetle bu ııenenil' 
bir huli.ıa etmlı bulunuY 
Şimd her. mil i grupa 
vazife azami bJr gayret'• 
lamıı o!an y.akla1ma 
laıma hedef ve g• 
doğru her gün biraz 
yak'aımak olacaktır. ..,,J. 

Aradaki münaseJJV 
Şul'aıını da unutmıY 

kongrenin takarrür edeli 
zakeratı ar.asında BalkıP 
let1eri arasındaki mü '.l 
ikti11adiye mev.zuu 
bir eıer yazma mü 
aç,ldı. 

Bu müsabakada bJri 
lene 400 ikinci gelera• 
üçüncü g.eleı1e de ıOO 
mükafat ver -:::ce hr. 

Hn n E bu aü.-ı A 
nın ru2r.:.=: .. :.... ! 1 ! .... ! c~~!~· c·J .. -~ alir. 1 ... 
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1 

alclıldan fkramlyelerfn lıtirda· 
• ilbl t>lıılltUye Yekaletın· 

.at tian mitra~aat gele-
cek hafta f çfnde f>evtet 16ra• 
llltda goritftt!ecflttır. 

-·-
M.Hanse'in temasları 

' 

Ankara , 6 {Yant1)- N.lfa 
vekAJett tanfltldııua AnkM'afa 
dket ed1'ea Elektrik ı·rketl 
•ldArii M. Ha.....,. ye fk'ke
tlD c.n ..a.tefM'I ~ula 
bueket etmı,aır. N11&. vak\· 
l.eU Elektrik prlHJUae, Aatar 
Ye Ana..._ Y-.. elektrtk 
_..,,...._ ilahd laD •ad· 
......... evvll 'lltıanW beledi• 
.,.., ils tla8;sl ,.... liııiuMIHlU 

'6iil'mfl*· 
Ba .-dtlelerclen IUrl km-

'-1 h ...._ ıaıMrt tıd aaeae.,_ .... 
Ş.rket k~ 1'ura· 

dan f~ç!tmd &ucu nda an· 
l&fa'btflrıe arulbiV'~fe ftnta 
~t!kftt. ~tttdıHk JteWıre 
ıu f;e lllıf*ff* bttlııaıttllhaclir. -·---1 kııı'tlllilar 

lıôli1MnJa 
,Aıok .. ıa, e ( Yann ) - 'tMa· 

tı kanunlar hakkındaki )Afi• 
lalar Maliye- enciimenüıde nUl· 
:ı ... kere ecfi'm'§tir. 

Bu ayfbrJ'ar Eütçe fkUıat, 
Dahfl'ye, Adliye encttmen1e
l"lnCle de teOak edifecekd~ 
U'.j+fı tı r tıa1f'alnifn ı-.nra 
hey' eti uln rnf1eJ8 atzolu.-. 
Q'fttıt. ,. 
Ze:zela neler yamıı 

~eli gh:Jn, 19 (A.Ja.) - Na· 
t>fter fe G bomıe • aaındakl 
MiiUb k ft tar'k e ttftit 
eitllftltpl r. NeU fht bA!OD •· 
tHlıa mıı.Mı •~• delflmif o.... ~ .... eıJllMltttl'. 
W atl\o de ,....... ,w.fdtnln 
mbteban " Naplr.,._ald 

mıı •htrlmten 
de ha•ı~ 

tir. !etı ttttha ltrde tdPrafm 
.:e.l)te1i 40 50 1tadnı ,nkıel· 
mf;Ur. 
Nı plr civarında R&itf(n C9P 

heıf d nlze dOımOftiir. ------

• am yo 
Eliikinci madde l'af'll·ı edildi 

Anlbtra, 9fYana) - Kam- tarm tatMt Ye bllaıftı ko-
1..yo 6onaıınm 52 inci macfdeıl mller fetnfn eder. 
tadil edtlmtıtlr. Yeni madtle Borsa mecilıleri borsa la· 
f'ldur: n'11ftlnun tayin etlllt nzlfeler 

" Borsa meclllhıce tanzftn dabtUnde ruznameye dahil 
olaa-.ı ~- . -.a ,. "ftkl· olaa DNnlelwr heklaHa 
letince tetkik edilerek lcta kararlar ittihaz ederek icra 
.-uferl IMJetınc. f!Mdlk •• meeelekılae bnta-z. 
kad.r eYYelkl Hne bütçeldrl Mecllı tarafından ittihaz 
tatM• eıtatr. ve komlserlikçe taınif edilerek 

M'fflrlfa: .tttw hıarları ko- nihai bir ıekil alan bfltln b· 
DIMf'-blll.Mdatt ı.-.dik olun· rarlara borsanın aılı .., Jta.Jdh 

azaılle menıuplatı taraftn. 
muıtur. Tudlk eyfetlrtt hr_. dan uyulmak lazımıdw. 

~~----~~--~-1.,o-. •tla grip 
ıalgını 

Malrlt, 5 (A.A) - Grtp, 
e"cnte verecek surette tevettl 
etmekte olclufundan *Lacoro
pew eyafeUnde •ektepler 
iapatıbn·ıtır. Bu m~kteplere 
devam eden tafebeıdn ylzde 
IUlla bau.411. .... 
Aliademideıı çıka

racaklar 
Metlacwu 6 (A.A.) - U· 

l8lb all.cı..n1t1 r.oJMITaro 
re D&acef "Lubankıiyl mıu
lf8btl lhtt.al ht,...... lfli• 
ralrlerlnmn dolayı akadeıal· 
den çıla~ karar veraf" 
1li'. . .... 
Y ~ni A.,rapa ktalifSSİ 

Pa.fa S (A.A) - Frama gü· 
••I ik K allçeıl Avr1tpa g6ze:. 
Rk Ktal ~eıtl mttbap edfantıttr. 

Otomobil dral 
rekoru 

Dayton Boahh, 5 '.A.:A) -
lngtl·z otomo~ c ... 
pell., ıaatte 2115 ald ftlad 
ı6rat'e 736 .ıı .,.. 
tile ıenl bir ~ M•ı" _. 
etmtıtfr. Etki ,.. .. ,. .....U 
ıilatl 231 .ı lıll. 

-·-/spanyatla 
Mac rit, 5 ( A.A ) 

idare kaldırılmııbr. 

t{ı.,.-.........._,., 

.,.., .... pıJan ik 
lllı 8'Utl l'yGp·Beylerb.,t 

traınwla tdı Be,.ı-rbey'ller 

-- lir ihtilal 
1161 ı•ea .. ...,._ _... :,.ı. 
cllTer. 

Sah.,a ela pkmadıklarm· 
lan Eyip lllcM\in ,.ııp llCl
cf ec:IA&d ı. 

opkapı-Totonya 
11.tnci maç hu Mımlar 

........ kit. 
Oyuna ıaat 12,4Ste Saim Be

yin idareıile haılandı. l.k he· 
cumu Totonyalılar yaptı. 

Topkapı bu hücumu .. ,. 
hal durdurdu ve kend•rı 
bOcuma seçtiler. 

T otonya kaleıl beı on •· 
ldka kadar tehlike ı~çlrcl. 

Topkapılılar bu vaziyetten 
W' .. ederek ilk goll•lnl 

0,- tekrar baılambiı 
,_..._ llıakem Totonya llıa~a. 

bir oyuncuyu iı· "" ......... 
Ah F rtlcr on kiti fle .,..._ 

• tle,... .auklerl halde Tc»p
.... ksJııılat ııkııtırmafa •• ,. 
w.lar. 

P.kat .,.ptıkları almalar
... çblr wmere elde ecMaal· 
~ 

Dnre• ...alamaa d.-U 
1'ı»••,. lnt!n T otan· 
J'& akatm lrafecl kurta"'er • 
.... w-anda çok çirkin •ır 
ti ClfN ite karıılaııyoruz. 

'Topun üzerine atılan Al· 
man oyuncuya kaleci l•p'a 
htc... ediyor, bunu bir fir
•t telikkl eden Topkcpdı 

l o,uncu;. arkada;lanmn 
~r t.ibtyelfne 1akttmı1• b 

met Beyler fC1k IBUftflak ol· 
.war. 

.,....,,.. .. l'Mbtl, Ap. 
pel ............... 

Bu ıiltunlarda funu. ıöy• 
l....k lelelıla ld ... , ztıvk " 
'llku•n ,.._. için ,.pdK". 
Yokıa muhakkak ıalıp ıeJ. 
mek tçfn clelil. 

Bunun için dünkü, 'ba ıpor 
yapan ıençlere taYılJıemb te-

iltf• " Cl8aWGn btr •ıun tlJ· 
naına' andır. 

Maa eeef bunu lier iki fa· 
kn11 ela. yapmadı. 

KasımpaM· 

.... &r •• 
... ,TllllDI ...... tela, •u 
audde tııNftffaktyet daha 
ziyade artmıftı. l>evrealn 
ba,._ ltmrdan 'lrbç dlUı•a 
ıonıa dardGncl ıoHerbal at· 
talar. 

Gellerin artmau Kaum.pafa• 
lılara daha fu a haJN: 'fe

rı,.rclu. Bu ...acla ~ 
aleyfllne pena tı oldu. Pm-

alır ithama .-ımı 
....... • 1llt18'111:'). 
lltfth. ÇtMlil 
kar. lblaeak e 

i~.!~.--atdir Ke~ 
Sur·yeye ltaçarken hudutta :defi 

hareketine ltUr6'e 
A-. yuncu70 tekmeleiDe• 

a tO'ı btitCln ~JUD ·~ 11D a 
aaçu lnr w. ............ tota ""'an ıc..,,,...._ ..W. 'Tililiııpı.i!'!liı1ılilıııılıllfiıi~W 

1li111b'asaıı soymuşlar 
İıkeıtchtcJft, 6 ( H.M. ) -

Atkn•da batmasdyaqtım an
ladıktan ıoara a veneeile sa
ri ere k çmıı olan Ahali 
fakrall 1 deri Abdulkadir K'eoı 
mali hakk~da aeçeh melrtu
bumda bazı rna Gmat verm ... 

um. 
Mev uk oTatak haber al

dat ma nazaran AbduJk~dtr 
K4!1111ali bundu geçtildttn 
butlutla pek yakın bir aıa• 
halele meıhur "Dana Boralc,, 
çete•I taraf andan yakalao•t.• 
dl:eirle inle bulunan dart b'8 
IHa tbltff ~ paralan te-

•• =•• alaallllf&lı Jlu aoH"U'· .................... 
olan AIMWlkMlr K.emıll -6-

......... """"""'te 1'tı1k 1hta mtlfı ka-
•ı-.t111ı- Wjtanndan .,

,WM61.......,D .-.fr.'a ı aWtilHt 
.............. telll-.t 
·"ftl•11111a Wlr.tm•ttar. haun . 

f herine Millı kumanitH ı der
hal otomob!lle hucWdıııdd ffa. 
cılar kayGne plUMr ld· 
~ala baılamıt Dıatlıl 1talruk 
çdeılne yatakl~---l tabmJn 
olunanlara tazyik ve akıl tak• 
U..de J.uduttan çıkarılacaklan• 
Dl 1&yllyerek Abchıllcailr K• 

-.e en tn g !bo u· 
nan d'3rt n 1 r•ııaı lıtiıd•t 
ve kendi er ne teı lm etıni,ttr. 

fikenaerod an Hat~ be gtt. 
mit olAn Abc..ü kadar kema l• 

dtn tfmdJ An&aky•ya a çmlf 
61da u haber a ı mafbr. 

Tilrktyeden Surfyeye ha)"• 
Tan pttrerek hınız ıfı tttyıt 
ermlt elan J,Jeh yeli 1 r hhb 

it ki phnn MI r tar• 
ft D J pılan G el ede 
e 1 it ôlcl tu taylen ek· 

t *· 

. ...... yorlar. 
1tflam, kendini müd.ıf'a 

eden Alman oyuncu ile bir
i kte bu çirkin bidiseye •· 
b.u,.t veren iki Topkapfü 
oy 1'I pek hakb olaıtlik 
sah.ıan flkardı. 

Bu ~tle dokuz kiti o)'· 
nıyan 'ropkapı, uymnı te•ylt 
f çha cidden gGzel oynuyol'du. 

8-...aıbll • Mz 
an TMonya b rçdk 

•I• it J'f> r htr terlft be-
ra ber' lk '* tamı •paniryordu. 

Btrffttl lrafteym bu ıuret e 
T 0 onyamb nutf ub,,.t le bıtlt. 

httıt~ı tle~ı.ıe rtıqır T .. 
tonyatmı f~ne ıdt. 

Blyle et mctrla hta.-er be
cl "-klliada llUncl gollf 
h!r • 

Ôfuft t~ktar hqlaclı T o
alı ann y&Jttildarı bJrkaç 

Ge m eaaannda Topkafl 
aleybtnıe penaltı o'db. A.haıaa· 
1 r lsb d n ı ifade m.rek ı• 
ve tOn gOlfethıf yap far. 

Totonya&far maf abı,et· 
ten kurtulmak lr tek ,.tı 
J'•Ptnak için mlteitfadCJeta 
vfratıfbl', ate a f~llne 1ca
aar ldfyor füat muvaffak 
olam yorfatdı. Bu •ratla btr 
oyuncufarın n sette lııak.em ta· 
raftnd•n çlb alchtuu .. ara. 
Joruz. Artalc tch z k ftle CJ• 

••J•n. llu taı..un ıal ltiydt 
uzaklaflD&fb. 

0yatt1111 a.u_,.... tııee , .. 
d•lıllh -~· T-.ı ~ 
pi daha •ttl da 
.... k .... 41dtil ı pmıl 
...... .u.ü ~ 

-r...a-............. 

Y• .... 
Bu lrtJftfdtD Mr lraledye 

ol atman •1re gelenl•rf 
tebeulh11 ettildtaede Bopdç
I l....t fet\a IWde mGteeı•I 

~·· Ot.iitM'.ıdlk ~efe •lhneı, 
Y dtncl ve ~f'nncl ıollerlnf d 
y d ler. 

'OJun Kauıntta1&nın 8 • o 
1 b bir { r a f ıeı.. 

te b t • Bo az içinden '*· 
el A 1 Bey l'e ıa11trEorl*1 

"f k odu. 
K 'ar fae bep.1 

zeJ o nadı'ar. Kendilerlbi 
brJk ederi• 

Perfet!ı~ü 
voleybol a~Iaıtı 
Ga ataıaray lôka inde yqııllHı 
vo'eybnl ar çlaruıtla Galata· 
•J Htlill, Kuıtalwf Vef af 
,.... rchr. 

K ..... ,. ile Beyllm ara
ltı Y•Plluak maça 'Kt· 

tlllfiiı*la tda n ~lrllk çift atde 
BeYkoz yaltp addedı ~L 

A. lt!DV.a 

Motltavtı. 
Bi#lifi 

.... i 
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Fe eı·, Süleymaniye macında 
. ' 

ı·ekor kırdı. G. S. lstanbulsporu, 
Beş ·ktaş Beykozu yendi 

Birinci küme maçlnrma 
Taksim sdat)omunda devam 
~dilmi ir. 

Galata aray - fst. spor 
Bırinci mııçı Galatasaray· 

lıtanbul l!tJOr kı.r§ı aıması tee.
kil ed y ıdu. 

0} una rnnt on birde ba~-
land ı. Ha .e n Arıf Beydi. 

Eirincı d vre za. ın· .... a, Jc-
tanbul spor', l~:- çtk güzt. 
uynadılar. D fana hnttı, Ga·a 
taıayın tt • li akınlarını ne 
liceEiz bırakmak ıçin canin 
başla çc.lı tı. 

Fakht üç rayının yapılmn
aına da m i olmadı. 

SıHI k rm zılı oyuncular 
ıe.ğdan \e Eo'dan levc:h etti • 
leri akınlara. sa:!'ı aded'ni ç · 
galtmağ ~a ı~ yor!nrdı. Faka 
l"tanhul spor t kımının §1' ur 
müda aası bu eme 1 akim 
bırc.ktı v i 1k parti, O- 3 Gala
tasaray Jeh·n~ bit i. 

Ik ncl devre baı'adığı za
man l tan bu ı porcuları daht. 
ct:vva ı gö.di..k. 

Galatasaray kale .. lni leh· 
dit eden bazı akıncılarlı 
beraber müdafaanın ellndeı 
gelen yap ınası Ga atasaraym 
mukabil hücumlarını semere· 
dar etm!yordu. Bütün dc-vrc 
lmtfdadınca bu höy.ece deve 
etti. Ve ne ıeıef sayısını 
kurtarmak istfyen gen\ 
latanbu'sporluların arzusu ye 
rine geldi ve ne de 1ayı ade
Ginf çof altarak namlı bir ga
lioiyet kazanmak emelinde 
alan G. S. takımı faz:a go 

Japabildt. 
Netice, birinci devre ne-

tJcednin aynı oldu: 
Galatasaray O • 3 galip! .. 

Fener bahçe - Suley-. 
manıye 

ikinci maça 12,45 de baı
lar.dı. Ha~ em Baııri Beydi. 

Fenerbahçe bu müsnbakaya 
deği§ik bir forvert hattı ile 
çıkta. Fener bu sene lik mnç 
larda fazla gol çıkarmak 

kabiliyef rıden mahrum glb 
ıörü .düğü ve alınan ne -
ticeler de bu kanaati teyit 
ettiğı cihetle bi.ha.ı a muha
clm hattında yapılan df'ğ §ik· 
1 ğin kıymet lli ani mak ci· 
beti bu m çn mahaı..a bir 
ehemm·ye tevcih etm'şU. 

F ne bahçen ·n de~i k te· 
ıekkü.!ü takımı sahada ıu 

suretle ) er almııtı : 
Rıza 

Ziya Cevat 
Şekfp Sadi M. ReoaJ. 
Niyazi Muffer Zeki Fikret 

Şnban 

Evvela defansta Kadri Be
Jln bulunmadığını cöyleyelim. 

For hattında Alaettin bey 
ele yoktu. Sol açık Fikret fn· 
ıayde olunmu§ ve ıol iç Mu· 
zaffer bey de sağ içe ge· 
flrllmlıtf. iki üç maçtan beri 
ıöremedlilmiz N yazi B. ge
ne yerini almıı ve ıol a· 
,ıklıia fklncl takımdanŞaban 
Bey ıelmlıtl. 

Fikret ve Muzaffer Beyler 
gibi atak oyuncuların lnsayde 
ve Z kinin yanında buhınmn· 
ı hücum hattına azam. l{abi
lyetinden latif ade imkaı ı ıı 
bahı tmif oluyordu. Netekim 
m çın neticesi bunu isbat etti. 

Müsabakanın tarzı cereya
l nı t-zun uzadıya y zmıyac • 
~ız ve yalnız neticeyi kaydede· 
ceğ z. 

Birinci devreyi -Fenerbuhçe 
O • 7 ile bltf rmi§ti. 

İkinci devre esnasında Sarı
Lacivertliler gol adedini on 
ıçe çıkardı'nr ve 1931 sene
o;tnin } eni rekorunu tesis etti
ler. Bu sure.le geçen senenin 
gol ı e 'coru kırılmış oldu. 

Sü eyman'ye t kımı Fene· 
in amansız l.ücumları karı•· 

s.nda icap edeni yaptı. 
Fenerbahçe gol' erinden 

dördünü Zeki, c!ördünü Fikret, 
kiıer tanesini Şaban ve Mı.:· 
·affer ve bir tanes'nl de Niyaz· 
Beyler atmişlaıclır. Yrınl bütün 
'overt hatlı on üç'ük rekora 
ştirak etmft bulunmal::tadırlar. 

Beşiktaş - Beykoz 
Günün en mühim olan ve 

C}Ccan!ı geçeceğı tahmin edile 
müsabaka sant 15 de ba~la· 
11'dı. H kem Mi.'z et B~ydi. 
Yer ikJ lnkım ıahada ıu ıu· 
·etle yer aldı:ar: 

Beşiktaı 
Şev' et 

Hüsnü Adnan 
Fahri Tahir Feyzi 

Hayati Ali Nazım Eıref Şeref 
Beykoz 

Malik 
Salt ibrahfm 

Mehmet Sedat Naci 
Mustafa Vitali Salt Behçet 

Sni 
Beykoz talumı ilk devre 

esnasında ( aik bir oyun gös
terdi. Beşiktaı kalesi önünde 
geçen tehlikeli dakikalar, 
Beykozun neticeyi kazanmak 
ilUtmımndakl azmini ifade edi
yordu. 

Bilmukabele Beılktaılılar
da Beykoz kalesini fırsat dür 
ükçe zorladılar. Fakat devr<' 

O O, neticesiz b Ui. 

İıdncl haftayımda Befiktaş 
galebeyi temin !iOlunda da 

zimkar oynamnğa başladı. 
Beykoz ltaleBi önünde teh-

ikenin daha sıklaş ığını gör· 
dük ve bir müddet sonra, Be-
ııkta~ merkez muhacim; Nn
zım Bey Hk sayıyı yap~ı. 

Oyun hcyec11n veren bir 
şekil de devam ediyordu. Bey
koz kalesine korner oldu. 

Hnkerr.in düdüğü "e kale 
önüne gelen topun tevlit etti· 
ği kargaşalık! 

Bir dakika Bonra gol sea
lerf nl i!itiyoruz. Filvaki Eıref 
Bey bu fırsattan istifade ede
rek ikinci Beılktaı golünü 
yapmıı bulunuyordu. 

Bunun üzerine Beykoz 
hatları canlandı ve bir müddet 
ronra da ıol için ayalı Bev· 
koza ıeref ıayııını kazandırdı. 
Neticede 1·2 Be,ıktaı kazandı. 

F. HAMDI 

• 
V .ARf~ 

? • r g 
Futbolcu Bekirin memlekete ve 

F. bahçeye avdetine şahit olacağız , tM 

Futbol kralı: bc>k r 

Birk~ç gündür, bütün ıpor· \ 
cuları alakadar eden bir şayia l 
deveran c diye rdu. 

Gün geçt.kçc kat'ileşen bu 
şayie, aldığımız ma:rınıata na· 
zaran bir hakikat olacektrr. 

Bunu okuyucu'arımıza 

müjdeliyelfm. Bekir gc!iyor. 
Kuvvetli oyunile, yalnız 

memleket:mizde de~il, Av. u· 
pada bile kendisine §Öhrel te· 
mln eden bu oyuncu, ald ğ:mız 
ma!ümata nazaran ')akında 

latanbula dönecektir. 
Avdetfnın hakiki 11ebep1eri 

hakkında e'yevm k&t'i bir 
şey sö}lemek fmkanınc!an 

mahrumuz. 
Bir habere göre, :İspanya· 

da tütün ticaretfe me'l.gul 
olan Beldrin itleri son za· 
manlnrd bozulmu~tur. Vf" 
Bekir bu sebeple ana vatana 
dönmektedir. 

Diğer bir habere göre Bddrfn 
ticari vaziyeti sarsıntı iç nde 
olmakla beraber, Fenerbnhçe 
kulübüne bir mektt>p yazarak 
kendisini bir müddet için & 

tanbula davet etmesi bu ge
yehatl hazırlamııtır. 

Bekır hu veıi e ile memleketle 
bir İ§ bulursa kalacak ve ak
si takd rde gene Alamany~ya 
C:ön<!c l.Ur. 

Şek l ne olurs olsun ~ura· 
ıı nıuhakkaktır ki Bekir geif
yor. Temenni eder'z H burhda 

a 
Halk tarafından alaka ile ka111sı· , 
lanan müsabakanın neticesinde 

ihtilaf mı var? 
Akıam gazetes·n 'n tertip 

ettiği ikinci sokak koıuau dün 
icra ed imi ıtır. 

Galatsaray kulübünden 
baılayarak Akıam matbaasına 
ve oradan tekrar:dönerck Gn· 
latagaray lokali a~ müntehl 
olarak yol üzerinde koımak 
üzere müsabakaya fvtirak 
edenler ara&ında b lhaıısa Me· 
met-S:nusi ekip"le Kurtuluo 
Rıım atlet takımı bulumakta
idi. 

Sahalı on birde, Galata&a· 
ray lokalinden hareket editmi§ 
ve hakem heyet1erinin hamil 
otomobiiler tarafından tnkip 
dilen koşucular Akoam matba
sına vararak dönmü~ merha· 

aee 

Önümüzdeki mevJimde at:etizm 
f aaliyatleri 

7 Haziran italya - Fransa 
14 ,, Fransa - Belçika 
12 Temmuz İtalya - lsveç 
14 ,, İsveç - Fin1andya 
2 Ağustos Fransa - İngil ere 
2 ,, Macar~s~an - ltal}a 
16 ,, Fransa - fsv1çre 

30 ,, Alme nya· H - İ,;vfçre l 
6 Eylül Çekodovakya-Polonyn 
6 ,, A manya - Fransa 
1.7 ,, Fransa - Mncarhlan 

hte önümüzdeki Atletizm 
mevııfminde cer~yan edecek 
müyim müsabakaların tarihlc.ri. 

-·-
Yeni bir dünya rekoru 

Yüzücü Spcnca dünya 
3CO yarda yüzme rekorunu 

kırmıştır. 

Rekoru 3, 42 2- 5 dir. 

les'ne baıl mıı lardır. 

Koşunun en heyecan'ı kı•• 
mı a vdette cerc yo.n e nlt ve 
Be~iktav Kurtuluı ek pı ri ne
ticeyi kazanmak için çok ça• 
lı~mışlardır. 

Neticede Yorgl • Pnnakla 
ekipi birincllii;i kazanmı~tır. 

Son dakikada ald ğ ınız 
bir habere gö e bazı koş..ıcll

ların yo da b:siklet'i yardımcl" 
lar t rafından duçarı muavO" 
net oldukları beyanile alaka• 
kadarlara bir takım i iraz.af 
serded · ımiıt:r. 

Bu ıt razlar tetkik oluna-
cak ve yardım tahakkuk odeP 
se mü&ahaka fe holunarak ye
niden yapılacaktır. 

M :carı J çok çalış:pr1ar 
Ma.car güreı federa&yon• 

yeniden dört beynelmilel n • 

Eabaka tanh i teıbit etmfr 

tir. 
6 mart Pofonya ile 

22 ,, A\uılurya • 
12 n'san İta ya • 
22 nisnnd ÇekoıloTkaya ılı 

yapılacak müsabakalardır. 

Ayni za!I'.'anda 6 martta 
(Brc&1av) da Peıte ve BreslA• 
muhtelit &üreı takımlu.rı kar
şı!nıacaktır. -
Büyük futbol turnuvası 

P .. ştenin maruf kulüple
rin ·en biri büyük bir turnu\f• 
hazırlamaktad r. Bu turnuva· 
ya (Üpe~t) (Ferevaros) (Hun• 
garya} ve Arjtsntin §amp'yon1J 

P.ata takımlan i~tirak ede
cektir. 

l'C:im:ll!ml'E!l~~!!Bl!'!:ım111m~cm:z:c~1E1•~!!!Dl'!!•mm·ımı~• 
Sevimli ve fuh yıldız l:s 1 L L 1 E D O V E 
ke ,en sinema yıldızı C O L L E E N M O O R E 

Peroembe akaammdanberf her iksi de 
MAJİK SiNEMASINDA 

A Ş K Ö L M E Z 

c 1 c 1 
ve 

MARKiZ 
filmlerirıdc fevkalade mııvaffakı} et kaıarıı}1 orlar. 

Bu 2 giiz 1 f imi lıtrkrs g d'p görmeli. 

Bllhaua Ga.lataınraylıı ya 1 
pılacak tampfyonluk maçı ı< n 
Fenere çok m6flt olacak olan Aı1tupaJa futbol İf le 66,:1le oynanır>r 
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/ Merakh dünya şeyleri 1 . yangın - l DOY~E OBIAHT BAH 
En çok otomobil nerede Istanbul' da eksik 

· · · ı · d . olmıyan birderttir 
Amerıkada ışlıyen erın a edı tamam G b. 

d
• N I ene ır ev yandı 

24,500,000 ır. aSI ŞaŞtlDIZ mı? Diln Çarııkapıda Sinekli 

Elektrikten en fazla kimler istif abe edivor? medreıeıl ıokağında Hatlce 
'J Hanıma alt ahıap evin üst 

katında oturan, Şerjf Paıa 
hane odabaım Muetaf a efen· 
dinin oturduğu kmmdan dnn 

Avrııpada en ziyade oto
ıncı bile malik olan memleket 
Franıo.d·r. Fransadakl otomo· 
bi''erin adedi· ı.ıoo.uo dtr. Bu 

ı yler hakkındaki ftilafl r 

mübadeleye hizmet eden kuv· 
vetlJ amillerdlr. Buna muka· 
b l kömür sanayii hakkında 
henüz bir flllaf a muvaffakıyet 
hasıl olmamı tir. Macaristan· 

da patatea mabıulü o kadar 
çoktur ki köylüler kantarı 

3,50 franga ıatılan tohumla· 
rı ne yapacaklarmı bilmiyor· 
lar, halbuld Bqdapeeteden 
bW kaç yilz )tilometn uzakta 
"- KarpatlaPın ar\aıında bu· 
la•• Ruı'ar ıeçtamekte 
il~ çekiyorlar. 

n J .tar dünyada fşllyen oto· 
mobillerin t"Üzde 3,5 u u göı· 
terir. Bundan sonra ikinci 
olarak ingiltere aelfr •onra 
İta Jya ıle Belçika gelir. Oto· 
mobil unayUnln fevkalade 
teraldd~lne raim,n Aıııerika· 
da bu anayı derecel kaıvaya 
vaaıl ol .. llllf'-· ıtwa ,,\saeri· 
kada elyevm 24,500,000 oto· 
mobil vırdır.. Bu miktar Dil· 

fu1& takıim edilecek oluraa 

arada mevcut ..... fark bu r·---------;mıt 
keyllyeU teyit ed~r. QSMANLJ 

A •rupacla kuvv•l lıUhı•ll· B 
ye>1 tez:rtt elli ıenedenberf ANKASJ 
elektirkten lıUfada edtlqwkt• 
dir. Franıa 2,500,000 beyıtr 
ku"-'W ve 3 mtlyon ılıtJıatile 
birlnd plmektedfr. ikinci ola• 
r .. k Norveç gelir. Qp~an ıonra 
• raıde ineç, lıvtÇTe Almanfa 
ve f.,.npd19, 

ŞhD-4iferler batlanaua 
elektrddet meıl daha ilk ıafha· 
dadll'. Y alnıs lariçıle laemen 
ha&J...,Qtk~ elektd~ 
dinaft&. .5oaM ltalra, it"' 
Franaa, Awıturya, Çekoılo-
vakya trelfr. 

Avrupa ticareti babriytııl 

lıarp eınaınada btr çok •r&r• 
~ara utramaHDa ralme• he
men btr.çcı'k memleketl,rde 

Jeıkl de•atnl iktisap etmftttr. 
1 3'-~-- G att,6n t• 
bin ton .. f& .... olllaUflull. 

lnıll ,.. bu lıta bll'laat 
olarak lellr IOlll'& Ahnanya~ 
.Nec,~ f. i°••• u•ltt 
.... PhiW· 

A•&:UIM WWmette. lnıeab 
l,.Jırip .,...ttk.~ ta~ 
etm .... elclulduıMlu Am .. 
r•lı• \ıilE;~ t~ ıtı1b4r1rıı. 
14,634,000 tonla dlln1•• 

"''~ ~apnmaktadlf. _.. •r ..... ett "~••dw• 
•ine ~ \My&~ ıbıtdı.U
d IPUI~ ~~- boJ~e .. 
milel lt\llfl.r ~tolu ... qklt-

r•~ ~1ı&da F~·11 
.. ~ l\iliıfa ... *' '-" 
~- •W-•Nlft ,. 
~I:· 
E~ t.mlt•lan .... 

çeltk, boru nikel ipe azotl 
m elde r • mk yapaf• il~ 

HAL/DE NUJRf;r. 

A ............ ~·I 
ka.palıı. 8~ ~fısı bir ta 
almıfk: caa lızchm; Ntll 
nedıente, aoeclm: •• kendi 
çok ... ..,,... .ıchun .. 

a'"' Mr arahk, us 
laeık, 9tu ~ ıbfl7ec:ek 
rfm var • lhclf. 94, .. ,..ec_. 
rinlD Ndlala ..... olchı(U hC.,..e ~r,.,_ ..wak .. 

&cak• ... ,.._...,....,_ 

ltcfı • A "-·· 
&flta:r I01lft. cleiafz te11ırma 

clôin J'lr..._ 

- ~,.ı. --~ M.! 
1) dım. 

ç 

irlDIJISİ 10,000,000 
ln_ailiz lirası 

tsr ANBUL /\CENT ALJÖI 
Telefon. lstanbul 24466 

BEYOÔLU DAiRESi 
'l'etef on: Beyôfla J 303 
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Sen dat ve poliça mukabilinde 
en v.ıeıı veya 1 esabı cari 

•retıJe avansı r, pol'ça \'e iskon
t.su. 

Tiirkfye C! h ri} ııi baflıc 
t'iıirlerine ve memaliki ecnebi;re
re senedat çek, itibar mektupları 
ve telgraf emimameleri i salatı. 
(ttesabı cari) k~ach, senedat ve 
kıyJfletlı ~ a m4hafazası, kıwon 
W•tatr, ffı kiJe'ye ve ttremaUtd 
•.WC .Pilllliıtn ptli 
~ -~ • " aMuntıtaı 
~rı~ M~ per "o ~'°'~' aair 
~n~~ ~ ... 
SELAlll IAlllSI 

Sermayesi 
Tar· · tesİiı(: 1888 

Tamam-. ~c edilmi§: 
30, 000 frank 

Mit ltllt lstanbul 
..,... ..-1art 
~ lstanbul, fz&IUı) ~ 

Adana,~ 
Yu......,,.'daki şubelcrf 
Au.. Se&ltıikt Kavala 

ıaat 15,30 ta ateı .çıkmıttlr. 
Ateıten evin katı kamllen 

yandıfı gibi yanınd1tkt 
evinde kaplamalar na llrayet 
ederek yanmafa baılamıı 
iııedee yeUıen ftf aiye tarafın· 
dan -aöndürtilmüttür. 

Zabıtaca yangınfn ne suret· 
le çıkhğı hakkında takkika.ta 
baıl•a••ıtır. 

V ••an lcıınnclakl Muıtda 
efendinin e,yalan ıigort•lı 
oW'llu anlatdmııtır. .... 

Avrupa birliğine 
dolru 

C...••e, S (A.A)- CemlyeU 
akmvam katibi um&Jmlıı, A•· 
rupa bJrlfff bha~M tet~t 
terasına Dletll\lr komtayon aza. 
11,.., Şarki Awupa111t1 hubal;aı 
ilwa~ eden memlekeıl...ı ..... 
me11ltterlnln 25 ş .. \atta Par~• 
toplanaoeltJaruu Ydlrmlıt&. 
MqıatieM, ••••-ıft fllli. 
tew..1 .fe21la it Wa1tam hf&. 
cıne milıtekil tedblrle.ı teddlte 
memur kolhieyona dalıll olan 
devletlert inlmb4ekl lçhna· 
lanaan P'1ıiste 26 Şubatta akt· 
e~e~ffnl de bf ldirmı:ttr. 

be19'1-t• 1 
diye. Ney.payım, •l\U d ... ad. 
lterba• '-tz a lftfyfr-,... 
~~,. ............ Sa-
llll4PMIAIJ1•1tı1.v 

.,.. .wd• ... 
cevap ver...-ı• ı 

- Dur ftte. "u •ti11'9' 
•efim ... s..-... k.,.. 
"it .., .. 
.. , ... ..,..., .... 11.1 .... ... ......6 ............ ,0 
IW"*•• Lıı. ftıııtn aıar-...ı 

- lu-.dt.. a-, 
Nfha1et 1•Tntculc ltülıf 

ettl-ı 

- Ata ltellmla yambJa 
tin• e11alıtar aydurdum, ha 
Mtrlot çalft_ oı_udum. 

- Q!Wea pi 
, ••• Ama 

~,...? 8'Ullainde kaa,., 
h,f .. Qetclilal. JanA ... 
19 mtyor.~" MaJdl tlllfClt _.._,. 

Deutshce Orietn 
Bank 

lıtanbul ıubeıfnfn mn
ceddeden kliıat olunan 
dairesinde bodrum katına 
mükemmel ve müzeyyen 
k talar vazolunmuıtur. 
Ffatlar ehvendir. Arzu 
edenlerin Bahçekapı'da 
Aılrefendi caddeıinde Ye· 

ni Vakıf han karı111ndak:J 
bankaya müracaatları la
zımdır. 

O 1 RA fuR DOKTOR 

ff Alil SEZAi 
8ASUR MEMELERi (lflktrlk~) 

\e cerr h t lı 1 rı mutelıass 51 

D\ ol Dr [mir P sok k No 2< 

f(lEINK Bllt'SERJ 
BINKASf 

i l ANBU L BESi 
1 re Me lr zf : 

AMS'fERDAM 
M ı n • rmaı esi: 

25,000,000 FL. 
1'edlye ed ım·f ı 19.,..._ı: 

5,000,000 FJ.. 
1 lfyat a fHt : 
8, O,GOO FL. 

Oılatad KaraklJy pala•t• 
Tel fon: Be) olu 3711-5 • 
htant>ul f•n fUbe f : • er-

keı Poıta•e f ut nlhı:'-9 At
la'leıneel tfatt. Td fon: ht. "9 

Bil · m n b r muamelatı 

Sabık Kozan defterdan 
aya mahkum oldu 

Kozan kazaıı vilayet ola· 
rak idare edHmekte iken hü· 
kfımet dalreılnde yangın zu· 
hur eder~k ku:nen yanmıı 
oldğu malumdur. Yangında 
mahvolan mevat arasında 

malıye kasasında bulunan ylr· 
mi be§ bin lirada yanmıı oldu
iu anlaıılmıı ,.e bu buıuıtakl 
tahkikat evrakı Adliy•Je ... 
di edilmittl. 

Şehrimiz aaliye ceza mah· 
kemeıinde vukubulan muha· 
keme neticesinde yevmi thtt· 
yaçtan (azla oran bu parayı 

ziraat Nftlct•na tevdi etml· 
yerek mak,.e ka•ı ada tut· 
mak .trettle yaftinanna u:be
blyet veren millıa Kozan Yl· 
llyett chfterden lnnail Edip 
lefln aiti •J' Ve •eznedar 
Rllıtcı Efendlelnln ele hır haf ta 
haplalerlne karar vertlmlttlr. 

( Y.ni Adana) 

Yoksıdları dü
finelim 

Kıı biıtln ıtddet le bir· 
denbire baıtuıdı. Giyecek ve 
yatacak tlrttya~anndtn hatka 
JIYtcels fbt&yacı lnı gilnlerfn· 
4e deha bayGk bir ehemllll
ytt kespı;der. Halt n vakti mi· 
ıaft olanlar için dahi az çok 
külf•tlt ldT maıraf kapın olan 
k.at• Jolc-.ullar ttfn bir ııbrap 
Ye fe!iket a.,.naftdır. Ten· 
cereıhadelrf im ava~ f aıil?· 
yeyl kayftatacalı, soluklan 
elt ayafl moraran çocufunu 
~cak btr ta...-- yabaıil 

ol9alJ'M .._..,iz aileleri, f,u 
6u bt ıb, boralı gQnlerde &tnn• 
~ 

•• briletDI li • 
(Yen()'ol Tro&.,.) 

Arabacı arabamn 
altında kaldı 
DGa lzmtrden Balçovaya 

afden ve Kemal namm4'alı 
adamın idarednde butunan 

arak fik ..... baal l 
aQr\tle Salhane tramvay cad· 
d tlen treçerk ueknm 
okları birdenbire lunlmıı 
v• araba devrilerek Kemal 
altuıda kalauı ve vilcuclunun 
m.htellf mahallerinden pra• ...... . ~-· ....,,.. ..... 
-~---...,.-~ 

zabıtaca tahkikata ba.ı
( Y•nl Aı"9 

Bir kadın ve • 
mı ıtır. 

ve lald.tt•la -.w luıkkı•M _ .... _lliıiııiiiiiııııii 
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Büyük Satış: Ehven Fiatlarımızdan istifade Ediniz 
Şayanı istifade Bazı Eşyamızın Fiatlerini Müşterilerimizin Enzarı Takdirine Arzediyoruz. 

L. K. Jilel L. K. I Şapkalar L·K Mendiller L. K. , Masa örtüleri L. K. 
Hanımlar için triko 7 25 

Cayet iyi clnı 3 25 yünden modem , Hanımlar için velur 5 50 Hanımlar fçin markalı 75 Saçakla ve çiçekli J 25 
Tweed 

ropluk motruıu J renklerde adedi Suadan ıon moda " ' yarım dOzfneıt ~ adedi ' 

Tweed Tirikote yün kostümleri Çoraplar "Gui,, Şemsiyeler _ I Pantuflalar 
Gayet enli, 4 50 15 00 ipek çoraplar yeni 4 50 Hanımlar fçfn 2 75 Fötrden ta'banları J 50 
mantuluk " J Tenzilatlı flat n ' renkler n J iyi cinı adedi J deriden çifti ' 

Şemsiyeler El havluları Dra 
Safi yün, ıık 
mantolar için " 5,50 

Triko yünden roplar 
Tweed deseninde 17, 00 

Çoraplar 
Merserize fildeköı, 
11jur bagettl çlf ti 85 Hanımlar için n !m 4 5 O Tüylü renkli 

fpeklı n ' eponjdan adedi 55 
Krep Azur 

Tamamen ipekli 4 25 
m6ntehap renklerde" J 

--------------------~ 
Hakiki Japon kimono Ç 1 Gömlekler orap ar Eerkekler için, fantazi2 25 
Hanımlar için 22 50 Sailam clnı ipektenı 25 kretondan iki yaka- ' 
ipekli " ' ve ajur baretli ,, ' _ ıile beraber ,, 

Tafta Mantolar Çoraplar Jileler 
Avuıturalya lutr- 98 00 ( B b ) f ki' E k ki i f ik 5 50 Tamamen ipekli 4 20 em erı pc ı 2 25 er e er ç n r o 
dan fpek utarlıl 75 , d "1 - d t f • ' gayet yumutak clnı" ' ıon erece ıa5 am ' yun en gaye yı 

______ 1;;,lf;.;.r;;.a..;;k~ıy~m~et~ln:.:d::e::.:.:fk::.::e:.:;n:_ ______ 1 clnı ve ajur baıetlt cfnı " 

Velur şifon sua 
Şık gece ropları 5 00 
için 675 ve ,, ' 

Velur sua emprime 
Gündnz -.e rece 5 80 
ropları için ,, ' 

Penuarlar 
Pirene kumaıındaa 7 7 
f antazl el tıleme• ' 
rlle müzeyyen adedi 

Gündüz ropları 
Krep döılnden 30 00 
ıon moda " ' 

Mantolar ipekli ço;;plar Rop döşambr 
Chapal luturdan148 O "Be be t ğ 2 85 m rg"gaye a ır E.e.rkekler için 17 00 
200 Ura kıyme- ' clnı ve aJ'ur bagetll ' yunlü n ' tinde iken " çifti 

Kürkler 

Garnitür için " 1, 1 O 
Muşambalar 

Hanımlar için iki 14 00 
taraftan illklene ' 
blltr. n 

Mantolar 
Hanımlar ıçın de-BO O 
rlden ekıtra cfnı" ' 

Eldivenler 
Sued taklidi her 
renkte 

Kısa rop döşambr 
9 5 Yünlil erkeklere " 12, 5 

Eldivenler 
Podöıüedden yıkana· 3 50 
bilir veya glaıeden ' 
teminatlı 

Külotlar 
Pamuklu her renkte 85 
adadJ 

Şapkalar 
Eerkekler için Meri· 3 7 
noı' dan(ltalyan mar· ' 
ka) ,, 

Yatak örtüleri 
Safi yün 6,5 

Her vakit bulunmaz 

Okazionlar: 

El çantalan 

1,25 Hanımlar rç·n deri 
taklidi adedi 

Önlükler 
Çocuklar 1 çln el lıleme· 39 
lerlle müzeyyen ,, 

Boyun atkılan 
(Eıarplar) Sua emp· 2 50 
rf me jeueyden n ' 

SnoWboots 
Hanımlar için 550ku- 2 8 5 

1 ruı kıymetinde iken" ' 

·-------------·~-------~ 
Puloverler rikoyünden kostümler Mendiller Yatak Örtüleri Külotlar 

Hanımlar için fan· 4 7 5 Çocuklar Jçln ıapka 5 O Beyaz lnlçre el 12 50 
tazl trikodan m(ite ' boyun atk111 ve ge· ' ftlemelt iyi cinı 1 Yumuıak pamuktan 2 9 
nevTl deıenlerde adedi trlerle beraber n 17,50 ye adedi kurut ıOzel deaenlerde " ' 

Sağlam cins ve ipekten J JO 
yanhz siyah rt"nkte ,. ' 

·-------------~----~ .................... - ~ ................... ~ Çocuklara mahsus elbise dairesinde ı Hanımlara mahsus elbise daires·n 
Çocuklar fçfn baıtan ayafa kadar muktezi her türlü leTa• Gayet iyi cfnı kumaılardan en ıon modaya mu' fı her 

zımatı ikıalye, elbiseler, paltolar, pardeıüler, 1 nevi hazır elbiseler mantolar, fistanlar, muıambalar ve modern 
muıambalar, ıapkalar -.. ı... zarif ıapkaların müntehap çeıltlerl v. ı ... 

1 Emvali Metruke ilanları 1 ı"-Ramazan Ayına Mahsus 
---------------- Galata'da Karaköy'de börekçi fırını ittisalinde büyük mahalleb:cinln üstünde 

Emvali metruke mü- · -
1
• 

dürlüğünden: -
Semti Mahallesi No. Nev'i icarı ıehrhl 

L. -l Yeıilköy Köylçi Dibek 1-3 Hane 40 
n Ümraniye Üçüncü 6 it 3 

,, • " 14 " 8 
n tt " 16 " 5 
,,. ,, Cüiercln 13 ,, 5 
Ballda e-.safı muharrer emlllda icara raptedilmek üzere 

r 11 • ~ • 931 tarihine m(lladff Çartamba gilnü ıaat 14 de pa· 
nrhk ıuretlle milzayedelerl mukarrerdir. Taltplertn yOzde 
'7,SO teminat makbuzlartle lıtanbul Emvali metruke icar ko-

1 alıyonuıaa milracaat eylemeleri. 

~---- Balık yalı ve hadlt mOrekkebatı ••-----. 
makamına kaim olan fnlçre müıtahzaratı 

Tahıll ile yorgun dn,en veyahut netY-lnOmalartna 
nok1&nlık arlz olan nahif çucuklar 'Ye llezaltk her 
sindeki klhiller, fakrOddemlller, maddi ve manevi 
yorıunluklar -.e zafiyeti aıabtye hl11eden alnlrliler: 

Dr. HOMMEL'in HEMA TOGENE 
. mukav\ isini pek bü} ük muvaffakiyetlerlc kullanmaktadırlar. 
Jşteha uyanır, kuvayı zihniye ve cismaniye tamarnile avdet ederek cüınlei 
asabiye takviyet bulur. Bütün ecza <kpolarile eczanelerde bulunur. 
--- Umumi vekili: K. KECY AN istanbul Cennanya Han. __ _. 

A \1lsturya fabrikaları hezaren sandılyalan umumi satı~ derposu Tstanoul'da 
l<atırcıoflu hanında birinci katta 30 numarada Joz.. Aciman Telefon Is· 
tanbul 2309. Hamiş: Ayni depoda cnvai çeşit perde ve döşemelik kadefe 
•re ve fantazi kumaglar mütenevvi istor perde mister, tül, keten perdeler, 
örtüler pirinç komeş halis lngiliz kesme lake karyolalar ve s.ıire fabrika 
latına toptm ve perakende sablmaktada. fgt maktudur. 

~~~-~~um~!~!~o~mf.y~~~!~~~~z 
biçimde imal edtlmlt zengin -ye nıüteneTTI çeıltlerde müntahap el· 
bt1elerl muhterem müıterilerlala enzan lıtifadelerlne arzeder: 

Erkeklere mahsus Erkeklere mahsus 
Lira İngiliz biçimi ıpor 'Yeıafre Lira 

Pardesüler 251/2 Kostümler 1492 
Meıhur Mandelberg mlrka 
Emepermabilfze Gabardin 

Lacivert siyah v.ı. renklerde 

Kostümler 181
/ 2 

Hanım/ata mahsus Pardesüler 291/2 
Müflon ile Mandelberg Muhtelif renklerde Gabardin 

Pardesüler 371
/ 2 Trençkotlar 171!2 

lngillz biçimi kumaı!ardan M:~t~Ian 161
/ 2 

Perdesüler 221
/ 2 

Çocuk 6 liradan 
Elbiseleri ftlbaren 

Aynı zamanda Erkeklere mahıut gayea ıık pardesiller Te koıtümler ile Hanımlara 
mahıuı mantolar ve ipekli mutambaların müntahap ve mütenevvi çeıttlerl de vardır. 

Toptan Fiatma Perakende Satıı • Tedlyatta Büyük Teıhllat 

O o k t o r ., -··• •• 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildiye 

-.e zühreviye Cemiyeti aza 

ıınclan Beyoilu Ajacami 

ka111 ıırasmda 133. No öf· 
leden eonra müracaat. 

T ~lef Ola: 3586 

Koıtümler 
Paltolar 
Parde1üler 
Çocuk elbtselerl 

10 Ura 

11 " 
13 " 
5 " 

KAZMIRCI 
Jıtanbul • Eminönü 

~a ........... _ ... ___ .. 
ALEMDAR ZADE VAPURllRI 
Millet vapuru 
ş:bat Pazar 

günü aktam 1aat 18 de SlrkflC 
rıhtımından hareketle (Zoapl 

dak, lnebolu,Ayancık,Sinop 
Samıun, Ordu, Gireıaa, 
Trabzon, SGrmene Rıze, Ma· 
pavrl ve Hopa) ya azimet•• 
a vdette ayni lıkelelerle(V ali. 
fıkebir, Görele ve On1e) 
iıkelelertne ufrıyacaktır. 

Müracaat mahalli: lıtan
bul Meymenet hanı albndalai 
yazıhane. Telefon: lıtanbul 

1154 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın "Ye çocuk· 

ların dalıdl (iç) haıtahk· 
larını cumadan maada 
her ,On (2·4) de Dtvan· 
yolunda 118 numarah hu
ıuıi kablneıtnde teda-.J 
eder. 

Telefon lıt.nbal: 23!}8 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt, frenği, Belso2'ukluiu ... e adem 

iktidar muayene elektirik tedavHwıeıi 
Karaköy Börekçi fırını sırasu1da No. 34 

M. MQdür Bürhanettin AH 


