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Yeşil 
İrtica 
Yürüyor! 

Türk gazetelerini ıuura 
Jaoet etmek lazımdır. 

- Kabul edelim! 
- Kabul etmeliainiz! 
Aıalı yukarı hepimiz. ye· 

ıil irticaa biraz. daha kao
vet veriyozuz. 

Kimimiz. anketle, kimi· 
mi~ takıJimile hu iıi tak· 
a;iye ediyoruz. 

lrt:ca daflarJa yoıamr 
yor. lfimiz.de kaynıyor. 

- Nifin evlenmiyor •ır 1 

nıı.z? 
Bu Ja irticai bir ıual 

dafil mi? Bu anketi bir 
gaz•l• yapıyor. 

Binaenal•yh ıuuru o• ir· 
ticaı tarif etmek lazım 
geliyor. 

Bunu anlıyalım. 
Yokaa hiribirimize iftira 

atmanın manaaı yoktur! 
Türk münevveri bana 

hayret eder! 

Hang·si 
A 

Ali iktisat mektebi mi? 

oksa 
iktisat f akiiltesi mi? 

Son gün'erde A'ı ticaret 
mektebinin Ulümu al yei tıca· 
,.iye luımının iktisat akade· 
miılne veva iktisat ali mek· 
teblne kalbolunacafı yazıl· 

1 maktadır. Bu mes'e!eyi i!k 
defa b:r teklif ıeklinde biz 
Jazdıiımızdan fzah etmek 
lüzumunu duyduk. 

Ali ticaret mektebi orta, 
Yfikıek n &il diye Qç kmm· 
dan mGte,ekktldlr. Ancak " al 
Ye yükıek,, kelfmelerl ayni ma 

naya geldiklerinden ynkıek ve 
hatta orta kmm mezunları 
bile &it k111m aleyhinde fena 
bir tesir hl11I etmektedir. 

Bu fena tesirlerden mu· 
tazarrır olan ili kı11m talebe
leri Lfıe nıeznu olduklarını 

: Ye derilerin ıktlıadi bir P1ih· 
\'er etrafında toplandıjını ileri 
ıürerek lktlaat vekiletlnden 
Ucaretle allkuı olmayan bir 
ilim lıtemfılerdtr. 

Vekllet iki lılm gönder· 
1Dlttlr: lkuıat ili mektebi, 
lkuıat akademlıl •• Ancak mü· 
derrfıln heyeti ve talebeler bir 
lerece ifade etmlyen "akademi,. 
llminl kabul etmemıılerdlr. 
Simdikl halde mektebin ftmf 
•lkt11at '&il mektebi,, olacak· 

tır. 

Difer taraftan aldığımız 
malumata göre mektebin 
Talebe cemiyeti Maarif •e 
iktisat yeyiletlerlae nıGraca· 
atla tkttıat eoıttftilıG yeya 
iktisat fakGite•l fçin ayrılan 
tahıhatın nıekteplerlne yerf· 
lerek Maarif vekAlettııe devri· 
le lkt'ıat fak41tet1 olnıa91nı 
lıtf yeceklerdlr. 

.~ ... 
Amerika reisicümhuru 

Partı, 6 ( AA ) - M. 
Doumerıue, Franaız • Leh reıbn 
ıerıtılnl ziyaret etmtıtlr • 

. . - -

Baımuharriri: ARiF ORUÇ 

/Jar•İ 6rliye mıntakaaınJan bir manzara 

Bozalanlı lsmail henüz tutulmadı! 
Bir çobandan· ekmek aldığı şayidir 

# 
Son dakikada aldığımız telgraf: __________________________ ..;;.. __________ .;;;. __ ____ 

İdam firarisinin takibine şiddetle devam edili
yor. Firarinin Emirdlem tarafında bir çobandan 
ekmE;k aldığı söyleniyor. Müfreze iz üzerindedir 

• 

Örfi divanıharp re:ai 
Muatafa Pa,a Hz.. 

lzmir. (H. M) - idam 
mahkumu İsmail oğlu 
Hasan henüz yakalan-

-
Ne oldu? 
Paylaşılan.fara 

nerede. 

/lcramiye alan 
Delterd:ır Şefilı bey 

A~kara 7 (Y ann)- latan· 
bul Defterdarlıiında yolıuz 
ve kanunıuz olarak paylap· 
lan binlerle lira meıeleıl Şura· 
yı deylete .ıel'?tıllr: Dün 
(Devamı 5 incı •ahif eJ• ~ 

mamışhr. Her tarafta 
şiddetle takibat devam 
ediyor. Mahkumun aç· 
lıktan kendisini bırak· 
ması ve dağlarda ö mesi 
kuvvetle ihtimal dahi
linde bulunuyor. 

Hasanın sinirler·nin 
kuvveti herkesin hayre· 
tini mucip olmuştur. 

Hasan ergeç yakala
nacaktır. 

Çünkü takibat kuvvetJjdJr 
ve her taraf tutu[muıtur. 

•·-1!", ( H.M. ) - Divanı
harp reiıf Mu.tafa Paıa dün 
lzmlre geldi. Bundan ıonrakl ÔTli divanıharp mıntalra•ı 
muhakemeler için ıu beya· · kumandanı lhaan B. 
natta bulundv: h . cü ocanın ırup!arı ,eyh Eıadın 

- Divanıharbin görecefi baUfeıl hafız Sadık efendinin, 
lkt 6ç daYa vardır. Bunların . Manlıadan ıetlrllen ıeyh Sami 
içinde Yetil hocanın ve kömür· (Devamı 3 üncü aahifede) 

Romada birçok oteller arandı 

DiktatöreRomada gene 
silih çektiler 

Bir dildatöre Jaha •ilak çek
tiler: Bu, ltalyan Baıvelcili 

MuıoliniJir 

Roma, 7(Y arın)- Burada 
slllhlı bir anartltl yakalanmııtır. 
Anarıiıt lıtlcvabı esnasında 

ltalya baıvektli M. Muıolfnfye 
ıuikaıt yapmak üzere geldiği

ni itiraf etmlttlr. 
Bundan baıka diler bir 

anarılat daha tutulmuıtur. Ya· 
kalanan bu her iki anarılıtin 

Fran .. da keıfedllen faıııt 

aleyhtarhfı yapan büyQk teı· 

ktllta mensup bulundukları 

anJaıılmııtır. Anarılıtlerln 
Üzerleri ve ikamet ettik
leri otellerin taharrllinde 
bir takım f aılıt aleyhtarlıfı 
yapan ıazete ve rlıaleler bu
lunmuıtur. Yapılan ıon tahkl· 
katta anarıiatlerln Partı'ten 
geldikterl an!aıılmııtır. Zabıta 
Romada ıtddetle taharrfyatta 
bulunuyor. Şimdiye kadar bir 
çok oteller taharri edllmtıtlr. 

Tıpkı bizim ıııcııılcketimi.lde olduğu g.W ••• 

Şehir halkı cevap beklerken 

Muhitt · n Bey suall~re 
cevap vermiyor! 

Şehir mecliainira toplanJıfırun resmidir 
SadettinFerit Beyin riyaıell . 

altında Şehir mecllıl dün lklncı 
fçtlmaını aktetmi~tfr. Evvela 
geçen celsede Muammer heyin 
ıuallerlne cevap vermek üzere 
Muhittin Bey göz alarak ıun• 
ları söylemiılir: 

"Geçen celaede ba:r:ı ten· 
viri icnp ed n ıeyler vardır. 
Bütün ~abıtlnrı &ize birer l:irer 
okoyarak teşrih edebildim. 
Halbuki buna hiç hacet yok· 
tur. Çünkü butçemfzln bütün 
maddeleri sarihtir. Kanun Mec• 
lise istizah hakkını vcrmfılir. 
Fakat bazı yerlerde i L'sna 
edilmektedir. Maamaf ıh her su
alinize cevap ermefe amade
yim. Muammer Bey progra• 
mın nokıanlıfından bahıet• 
mfıttr. 

Programa hiç hacet yoktur. 
Çünkü ellmizde bütçe prog• 
ram demektir." 

Bunu müteakip Avni B. 
ıöz alarak "Bütçe demek prog· 
ram demek deilldlr. Bunu 
halletmek lazımdır. Sonra 

Tenlf.itleT• Adi; fl.r•ceJe 
VU%uhla cevap 11nmiytn 

Muhittin Be' 
ıu iti de halfedllmefidir,, Je• 
mlıtir. Bundan ıorıra Tevfik 
Salim Pı. bütün tehrln ihti" 

( Devamı 5 inci •aAileJ~) 

Bir baba katili daha 

Vefada bir cinayet 
Bir evlat babasını tabanca 

kurşunile öldürdü ve yakalandı" 
' Diln gece saat ıekfz ıularında Vefada müthtı bt. dnayıl 

olmuıtur. Cinayet hakkında aldıiımız malt'.imat ıudur: . 
Vefada küçük kov acılarda oturan Siirtli Oıman, tln.J oilo 

Hüınü '\'e arkadaıları tarafından Bozdoian kemerleri aftmcla 3 
kurıunla ıol memesi üstünden vuru iare k öldürOlmOttftr. Bu hu• 
ıuıta bir muharrfrlmlz maktülUn hemıtrealle ıörOımGı ve f\I 
izahatı almııtır : 

Kardeıimln üvey oilu ile aralarında bir hutumet olup 
( Devamı 3 üncü •aiti/eda) ~ 

- Talha Beyle Kemal Cenap Bey barıımııl 
- Bu da Profeıörlflrin ıakaıı olaa 6erek ••• 



caba 
!-le 
Konuşacaklar? 

Ziraat odaları azaları önil · 
müzd 1 P r e b günü Zf· 
raat mü irlyeUnde toplmıarak 
zfrai vaz et hakkında mi'za· 

r la bu unacaklardır. İçti· 
mada z"rai ooperatifler mes· 
ele&f de görüşülecek ve bu 
hu~u11 h ı da ın1haz o u· 
nac:\k kararlar l oope"auf 
ler te~ldlile me~gul o1ıın ZI· 
raat Bankasına btldlrllcc .. tir. 

Boya fabrikası 
yapmak istiyorlar 

Bir Alama kumpanyası 

Sannyl mü irlyetfne rnüraca· 
at ede k Cihan rde bir 
b ya f abrllı sı açe'\ak fç n 
m ıaade 1 temi Ur. 

S nayl müdlrlyeli bu mü· 
rac ali te lk etmc.ktedtr. 

'' Pö i Par·ziyen ,, gaze
tesi müdürü 

Dlin lırJm:.ze Parlıte çı· 
kan ., Pöt1t Parfsfen ,, gaze· 
leı1 mü 'ilrü M. Martlno el· 
mtı tr. M. Martlno kendisini 
T o atbyanda ziyaret eden 
bir muharrirlmfze deml9Ur ki: 

"lıtanbuhı y huz gezmek 
makas.dile geld~m. Bunun f çln 
hf ç ldm yt :ziyaret edecek 
delilim. 8.r k ç gün burada 
kaldıktan ıonra tekrar Parlse 
dönecegfm. --
i tısadi ha erier: 
Bira işi ne oldu 
Bundan bir müddet evvel 

lokanta ve bir hane hfp e· 
rlnln bira fi tlcrinden ılkayet 
elt ki lnt y -zmııtık. Ffatlerfn 
makul ~lr hadde tenzili için 
faa.llyeUtı bulunan Ticaret 
mudDrtyeU bu l§I kökünden 
halletm~ karar w.ermi§tlr. 

Yeni fjatlerl Bomontl b·ra 
fabrikan idare meclisi teıbit 

edece tir. Ancak idare mec· 
lisl kendisine tevdi edilen bu 
vazıfeyl tfa etmemekte ve 
tıi l(irüncemede bırakaral< 
tavaatmaktadır. 

Dlfer lnraftan haber aldı
ğımıza _göre Ticaret nıüdürl· 

yeti lfln b r an evvel icrası 

fabrika müdüriyetine tlddetll 
,.e alır bır emir göndermtıtir. 

Bu ıurete!e b'ra flatlerJ meı'eleıi 
yakında ha\ledllmlı ve fiatler 
m kul btr lıadde lnmtı ola· 
caldır. .... 
Yerli 

konserveler 
~caba niçin sahlmıyor? 

Ald•iam z m lümata ıgöre 
be ı höyük lokantalar, oteller 
\re b r:ar yerli konıervelere 

ra~bet etmemektedirler. Bu 
ıebeple "kon&erve fabrikaları 
İktiıat we taarruf cemi yetine 
müracaa:t ederek bu gibi lo
kanta:lann ıyerll mallarına kar· 
ıı ralbet ..etmeıl (çln kendile· 
rine de yardım edllmeslnl 
1ıtem1~er fr, 

Halbuki ıecneb• mallan iç.in 
fazla gilmrfik remıl olunduiu 
halde aatıotar esk• ı gibi çok· 
tur. Vedi ımaUara r fbet edil· 
meal llzım geldiğinden İktisat 

1 
-ve taerraf c~mfyetl bu hu
ıuıa dıemmt,et •ermelidir. 

Telaş 

abri atörl~r 
ve 

İşsiz a ee 
Aiman hukft1~~ltnJ 

vermesi takarrür ettiğini yaz· 
mı tık. Bu t e Türk fahri· 
katö 1 rlnf te ~ ~a dütürmüıtlir. ı 

Zate.n pek f zla olan Al· l 
man rck beti bu ıuretle elim 
b"r vaz;y t al caktır. Ç nkü 
Prf m m k arı T ürklye b tçe· 

iıll kadar bir 

te itUr. 

fl nda Türk 
any ya mü· 
disenin ha· 
ma'ümat fs. 

V z! men tavaz· 
ıuh ett ıonra f sbrika· 
lor r t; t' z mu ac&-
at' bi'va t ve l:;f ~vasıta 
muavenet ta p dece < erdir. 
Bi v &ı a m av n t ecne i 
mal crı gümrük tarif eler nfn 
h ye • r b r 11ekilde tezyi i 
~eklinde, ol cal br. 

B lav gıta mu v nat te 
fa rlkdara prim verm k sure· 
tinde tecelli dil cektir. 

Fabrikatörler teıkilatını ar· 
tıran İngfllz ve Fransız hükü· 
metlerin'n de bu ıeki'de h re· 
kete meyi etmeleridir. 

Türk fabrikatörlerine re· 
kabet ed~n ecnebi fahrik • 
ları bu suretle Türkiye büt· 
çeslnln 90 • 100 mi!ll prim 
temin etmft olacaklardır. 

Bu mfıhf m a~lyet karıı· 
ııında l Usat vek&leUnfn ge. 
mel"edar ve adi tedbirler 
a ma11 lazımdır. 

.. 
• 

ı. ıvas 

Muhtelit komisyon 
reİ!:' oldu 

' Muhtelit Mu· 
badele Komla· 
yonu Rel l M. 
H ndersonun 
danden lliha· 
ren vazifesi 
b'tml~ ve yeri
ne M. Rivns 
geçm'ttlr. 

Haber a!dı· 
ğ nın~e göre 
bunc1an böy!e iff." Rivas 
komisyon tılerl enrat a görü· 
lec k ve bütün muall Ak nıer:a· 
ilin bitirilmesine çalıııtacaktır. 

-·-
Güzellik 

Kraliçeleri 
Dün Nise hareket eltiler 

Avrupa Gü ellik kraliçeli· 
ğ1nl " Nis F nsa ,, kazanmıo· 
tır. Aldı~ımız hahere göre ha· 
k m hcyeU taraf mdan birinci 
addedilen .diğer •ekiz güzel 
Nise gidecek orada 10 Şubat· 
ta Negreseo otelmde verilecek 
gala müsameresindl:ı hazır 
bulunacak'ardır. 

Bu sekiz güze) arasında 
Naofde Saffet Hanımın bu· 
lundu~u kuvvetle söy!enmek· 
tedfr. •••• 
Borsada 

Borsa işleri 
Dün borsada İngiliz 1030,5 

Dolu 212,25, 20 fra-nsıe F 
ranğı 168, Altın 918,5, Düyunu 
muvahhıde 91 kuruva satıl· 
m11 ır. 

YARIN 

Balıklt 
Hastahanesi 
Hadisesi 
Balıklı Rum hastalcaneılnde 

doktorl rla, t 'ebe ve bademe'er 
arasında vı:ku bı; n mües• 
e:f h Adi t hkil.n ı a pollı 

tarafı dan ' v m olunmakta.• 
dır. Haber ald ı ız göre 
tah 'il. t bir iki g-n z rfınd 
biterek evr k nıüddei ıumi· 

li e veri c k v derhal mah· 
kemeye sevkedi eccklerdlr. 

Berberler yeni lıeyeti 
idare sececek , 

Berberler cemfydl dün 
1!aat 14 de t{)p!an'Rrnk yeni 
s ne idare he• eti intihab tına 

vla ıtır. Az lardan bazıla· 
rı dün reylerini istimal etmlı· 

rdir. Ancak sandr"a atılan 
reyler e s yeli eıkıl Etme· 
d ğinden fnUh bata gelecek 

lı "nu d vam olun cakhr. 

Federe edilen esnaf 
cemiyetleri 

Resmi ve alakadar ma· 
kamler bazen esnaf cemiyet· 
lerlnln f ed re dilcce , ni aöy· 
ledikleri halde bazen de bu· 
n n yanlı§ oldu unu ileri 
sürme .tedırler. 

Maamafl huıusi istihbaratı· 
mıza göre hakikat, esnaf ce· 
ır.iyet'erlnin federe o!acakla· 
rındadır. 

Esnaf cemfyetlerfnfn fede· 
re b'rliğl cu oek'lde olacaktır: 

Her cemiyetten b·r azamn 
f§Urakile bir bi rlık t f .. l edi· 
lecekllr. Bu a 1 r endi ara· 
ların ' b r umumi katiı.ı a~ 

çcceklerd r. nu umumi kat p 
ve muh s p b"t .. n cemiyetle· 
rtn u umi knt'p e muha· 
f plerlnln müfettlıl vaziye-

tinde ol caklardı •. 
Ayr c cemlye erde ve 

cem yeller e.ruında tehaddüa 
cd cek olan bilcümle ihtil Aflar 
b'rlik t f ndan halledi'ecek· 
Ur. 

Sanayi tedrisatı 
Sanayi ted hs.tı raporu i· 

çf n te:ıkll edilen ikoml yon 
bugün ıaal 15 le top!ana· 
c ktll'. Eu toplantıd Ticaret 
oôatanın 11cnelık kongre inde 
tekrar komisyona ha vele o!u· 
nan rapor } enid..,n t tkik e· 
dilecek tir. 

,. azanç komisyonu bu
gün toplanıyor 

Ticaret oduı kaznnç ko· 
misyonu bugün saat 14 te 
toplanacaktır. Evvelce yazdı· 
~ımız gibi Martye veka tnih 
hazır1ama1da olduğu kaunç 
layihası meclisten geçmeden 
bu hususta iti rapol'larını 
hazırlıyat"ak 1 <hsat vekale
tine gönder,lecekt r. 

Hazırl nmakta olan yeni 
l'apor Gazi H zretlerfne ve 
İkbsat vekaletine evveJce 'V& 

rilen raporun daha mufaualı 
ve onun mütemmimidir. R 
porda kazanç vergisinin l'~n· 
zili fsteniımekledir. Meclisin 
bu talebi kabul etmesı 'tmih· 
temeldir. 

.. ou 

Hila1iabmerde: 
Senelik kongre 
Bugün Eminönü Hilalfah

mer ubest gaat 14,5 ta top· 
)anarak ıenelflc kongreıinı 
aktedecaktlr. 

l[Ankara haberleri 1 

esatlı intihap 
Aydın i tihabı feshed"ldi 

Ankara, 7 (H. M.) - Ay· 
dın intihabının feshine Şüra· 
yı devletçe karar verllmi tir. 

Bu defa fırka ihtilafı kal· 
madılfından Aydınlıları mem· 
nun edecek bir heyet fntih p 
edilme 1 lazım geldiği oylen
mektedtr. 

Yeniden fntih p apılması 
h kkında pek yakınd m hal· 
ltne tebllg t yapılacakl.r. 

muan· ler"nmesken 
edeli 

Ankar , 7 (H.M.) - Mu· 
allimlerin Barem kan nuna 
göre a'ac ğı ma ı ev 1 me • 
·en bedeli ile biri k e al 11kları 

ma §lan az olacak o'ursa 
noksan miktar kndar ilfı.ve 
~dilecekUr. Çok olursa bir o y 
yapılmıy caktır. 

Dik a siz.:k 
7 milyonumuz acaba 

nerede? 
Ankara, 7 {Yarın) - Eski 

ra orlar de lıUrilirken Düyu· 
nuumumiyedc yapılan sul stfmal 
bnkkmda Maliye Vekaleti ta.h· 
kıkat yap maktadır. 

Bu suUsllmalln baıınd btr 
Erınenl olduğu m lumdur. 

Bu sebeple müfetU lerce 
yapılan tahk k t dosyalan 
vakalet tarafından yeniden 
tetkik edilccekUr. 

alim eclisi 
ne iş görecek? 

~ 

Liıe ve orta mektepler 
talimat .amesfnde mualHmler 
ın c1fsl haklund ~u izahat 
verilmektedir: 

Muallimler mecliıl btlümum 
muallimlere sitajiyer muallim· 
1 rden ve vektllerden müteoek· 
kil olmak üzere müdürün rf· 
yaıeti Itmda ders yılı zarfın· 
da üç defa içtima eder. 

Ancak müdür )Qzum gö

rürse bu meclisin dta ha fazla 
içtim ı da cafzd r. Mualltınler 
mecliıl, müdür bulunmadığı 

takdirde: baı muavinin riya· 
set.nde topl nır. ~ıfualllmler 
m dili fçtfmalarma rl vam 
mecb ri olup d vamsızlık ka· 
nuntn derse d vamsızhk tl· 
bldir. 

Mual'fmler mecl's', tedrl· 
ıı:ı•n iyi cerey nı, mektebin 
intizam ve terb!yeıl ile ala· 
kadar lü~ün i~ler hakkında 

müzakerelerde bulunur ve her 
lçtfmadeki müzakerelere ait 
%abıtname hulasası lçtfma 
akabinde Maarif emlnlerine 
gönde ılır. 

Maarif eminleri çok ehem· 
mlyefl gö dükleri kararları 

Vekalete aynen göndnlrler. 
Kat'plik v lf esl her seneha· 
~ a muallimler meclisine 
intihap olunacak iki mualltm 
tarafı dan ifa olunur. 

Denlerln mütenazıran ller· 
lemeslni ve muallimlerln milf" 
terak vasıtalardan ne ımretle 

istif aade edeceklerinin tayini ve 
tal diri için zümre muallimleri 
müdürün daveti (lzerine lüzu:riı 
gördükçe içtima ederler. -·-
Türkiye bülbülü 

" Cümhuriyet ,, refikimiz 
tarafından yapılan Türkiye 
bü.bü fi müsabakasında ek· 
ser'yet hasıl olmadığından bu 
güne tehir edilmlıttr. Bülbül 
bı ;ün Gtorya ıinemasında 
•eç•lecekUr. 

insaniyet ve medeniyet arasında iptidai 
ve vahşi sistemler yaşayamaz! 

Yeni sistemler ve yeni re
jimlerle medeniyet yolunC:la 
mesafe katediyoruz. 

Bu yolun yarı yerinde du. 
ramayız. H defimlze ulaımak 
mecburiyet'nde v zmlnde· 
y:z. 

Bu merhalei medeniyette 
ayağımız çelme takacak sis
temler ve bid'atler Türk in· 
kılabın a yht rlık e reji· 

. me ihanctUr. 
Tü kiye bir defa asrm i· 

cabatı a ayak uydurlI'Uf ve 
Türkiye h lkı haiz olduğu 
yüksek kabf lyet s yesinde, 
y nt abirile garplılaemalı hu· 
susundaki arzu ve iktidarını 

sarahaten göstermi~ttr. Hasla 
menfaatler ve tefeci zihniyet· 
lerlle umdelerım·zdeı , azmi· 
mtl:den ve p. ogramımızdan 
bir h bb bile feda edemeyiz. 

En yeni kanunları kabul 
eden ve çok yuksek bir liya· 
kat gosteren bir millet ne ba· 
h sın ve ne mutaleaya istinat 
ederse e:aın bu kadar yenilik 
ve büyüklüklere g yrl medeni 
ve g yrl insani maddeler ilave 
edemez. 

Bunu böyle kabul etmek 
Türkiye inkılabı ve rej'mlerl 
küçük menfav.tlar ve bu men· 
fa tlardan doğan ba6il mütale· 

larla de iştlrllecek kadar zayı1 

gören betbahtlardır. 
Biz, lnkı!ıi hın ve ref nin 

bir satırına bir zerre kondur· 
maya cinayet telakki eden· 
lerde ız. 

"' Bu mukaddemeye sebep 
ıudur: Bir zamandanberi 
borç f ç n h pfs cezasının fa· 
deıl etrafındaki münaka~alar· 
dır. 

En normal zamanlarda 
bile bu usul akin ye gayri 
medeni idi. Bu iptidai ve 
kurunu vuslai gfstem her ınem· 
leketten ko u'mu tu. Birse· 
nedir bizde de aynı nkıbete 

uğradı. 
Yüzde iki yüz faiz alarak 

tediye kabili yetini ıasmdan 
yıkan tefec 1er, köylülerin za· 
ruret ve cehaletinden istifade 
ederek bıre on alan merha· 
metstz faizciler name ru men· 
faatlarmı haleldar olmuı gCJ 
rerek maaum kanlle, )etim 
hakkile kızarmıı suratlarının 
çatmağa, diflerinl göstermeğe 
baıladılar. 

Bunlar borç için haplı ce· 
zası iıtiyor ar. 

Bunlar bu vahıl btd'ate rü· 
cu ederaek, inkılabımızda 

f edaklrlık edersek memnun 
ve menfaattar olacaklardır. 

Fakat bu takdirde bütün 
kıılalanmızı hapishaneye tahvıl 
etsek bile kifayet etmlyece
ğlnl dilıünmüüyorlar. 

lf 
Türklyede bugün icra da· 

irelerlnln glrmediil ev ve ha
nüman yoktur. 

Her birerlerlmizin son ma• 
lımız ve son minderimiz pa· 
zara çıkmıştır. 

Her müessese düzftne ıltı 

protesto, düzüne ile ödeme 
emri alıyor. Tediyedekl ha 
fnt"zamsızlık, Falih Rıfk:nıa 

dediği gibi ödemek btemedJ
ğimizden defil, ödemek ime 

kanının g6nbegiin 2all o1ma• 
ıın~:.::t! ••• 

Borç IOf n ha91ı 1erefıl• 

insanları korkutmaz. Bu, a1' 
cak erbabı namu un ve har 
ıiyet sahiplerinin mevcud.,... 
terini tehdit eder. 

* Suiniyet ıahibf olan in..., 
lar bu lain de kolayını buloıdl' 
lardır. Tüccar iflas edip ıl' 
içinden sıyrılır. 

Kurnaz olanlar b~ 
mevcutlarını senelerce e 
karılarının üzerine devir li 
ml~lerd!r. 

Bizim gibi icra dalreler-
v arını yogunu gösterecek lııt' 
dar cıddlyet ve prensip saııt' 
olanlar n~ır ve mü hiı hüsr ... 
larla kar11laşırlar. ,.. 

Bu günkü v iyet artık •• 
haciz ve ne de hapla için ufll' 
n cnk ne yer \ene de Ciyall' 
rakmıatır. 

Ç kilen bu kadar ıstır.r 
larm mahiyetini tahlil et.ti' 
den tefeciler, me.hnmetıiz ,_-
{z.cCer ve y hut ~unun bu~ 
menfaati fçin esasen mu,.. 
rip olan bir mmeu, dün ı)tfı 
ettiğim 'z fena usulleri Jhf' 
Jle fazlaca tazyik edemefl" 
Günahtır. 

* Bu hareket lrt"cadır. '/I 
bu inkılaptan f edaHirlıkd' 
Kabul edilmez, edilmlyccek f 

CEVAT Rl:!-
T eka ·· tlerin 

' l . maaşı mes e esı 
Askeri ve mülki tek•a& 

kanununun 8 inci maddesi td 
suretle tefsir ve Vllayete tolr 
1 ğ edilmiftlr: 

Tekaüt maaıları muaııır 
f elerf n ikmali nl takip ede' 
ay batından itıbaren verildlf 
cihetle tekaüdü icra edıfeo• 
lerin pe§f n olara1c aldıklad 
ton maaıları istirdat olunın_.. --

T aı·ik bedeli 
V ereml lerden ve yol 10" 

ıaatında çalt~amıyak deree" 
de h ata. olanlardan tarik br 
deli akd inin tahs 1 edıhor 
meal çln bunların bir heyed 
aıhhiyece muayeneleri karar 
gir olmuı ve alakadarlar• 
tebligat yapılmııtır. 

-~·~ 

Bağcılık kanunu 
Bağcılığa ve üzüm fltlh

salatına hükumet geçen ıenr 
denherl ehemmiyet vermeİ1 

baıladı. Bizde bağcılık en ıl
yade İzmir ve civarındaki "t-
iıyetlerde fnkiıaf etm'ıt'r, 

Hükümet '>ağ ve bağcılık 
hakkında yeni bir kanun JI: 
yihaıı ha.zırJamağa baılaınır 

tır. Bu yeni kanunda çok oıO
him esaslar vardır. 

Evyela yeniden bağ teıl• 
edec k olanlarJarı 5 seıı• 
müddetle vergi alınmıyacalıı 
batını eon ıistem fenni tekil-
de yetl§tirecek olanlal'a mec
canen Amerikan çubu~u "' 
ap 4t'erl1ecektlr. 

Bağcıların tamamile ıuurl 
b r hale getirilmesi için bah· 
ç.ivanlara imtihan netic~ıiııd• 
diploma verilecektir. 

-·--
lzmir polis mü· 

dürlüğü 
lzmir 7, (H.M.) ŞehrfrnfS 

polis müdilrlüğüne tayin edl• 
len müfetttı Feyzi B. dündeO 
ltlb ren yenl ve.zlf 11.,ıne baıT•· 
mıı ve evrak~ teselHlm ctrıılr 
tir. 



Çankırı, 7 (A. A) - S.. 
neler~en~erl b1kleven lımıne 
dlferl ilk kpmotilt tfhr ml· 
ze ıır~f 1• lı~ıyoJa bJrl• 
ken binlerce eehlrlı ... k6,ll 
tara~dY-1 me~retle ka~ 
lanm11tır. Her taraf donatllmıı, 
ıenlikler yap-1mıı, belediye 
önilncle kuf.bJlnlar ~lr. 
Halk ıQrur ve heyeca11 iQind.e 
b4yük Cazlye ve meal arka· 
daolarına • y~ıa var ol· •Y&• 

ze ·erile ıGkranını illn ediyor
du. t'ürl· ocalı, mübendtaler 
ıerellne bir çay zlJafetl, bele
diye de ıımentlif'er ıDQatahdl
mlnine muhtelif be.t17eler v:er
ml Ur. 

• •• 

llıma•en, !/ (A.~ - O. 
tahraean ce'bedllmif plan 
dokuzy vp , :1 AleTI 
tarikatlne muaup on klıl Me-
ne'f. 41 ~~caı ~ _.J~lf11 
aörillmemlı olduJundan ma• 
hali! !':laı,ke~elerceı t \qb~b· 
l\ıiJ ;\\<m!'_lt 'up,pında ıe~'ıt 
b.V'..ıw.,..r4h.r. 

Evrak?arı 1>91la ile Kitabya 
mnddeıumumiliflne ~wrıf 
mtıtlr' 

deM!Jr 1! 
plGiACLıini ı6y mit, eYinde 
~ulunan nakıilfltt alt levbalflr 
çln •on lan çocuk ar almıı· 

ar ıetlrmlıl r,, demft ve bu 
e levhalann ıe,btnden kaldı· 
pı hakkında~ )pr. lfa~ealnl 
1nklr etqılt~lr. 

MnftO Mehmet AU Ef. ifa· 
pesinde tar ltata lntlıabı ol· 
fD&dıAını, ar~utlu eyH,l Emh} 
f.E. ile kendi kayıuped1rlçln de· 
l1'1etlle taıuıtılım ıö1lem ı ve 
evvelki lf adea nde Şeyh Emin 
Ef. ye lntlıabı ve zikir eltlj,I 

ba~ınta eöyl~ 1 ıö+rı w· 
klr otmtıtlr. Diler "ttr ıuale 
cevaben l(acı &luıtafa .Ef.ntn 
eviııdeki ziyafete nlıaa mera· 
ılmJ &liye çaJınldıfinı ve git· 
Ullni 16,lemlfUr. 

&el Himmet Ef. ye Cevdet 
Fl. Jfadelerlnde tankate lntl
ı.ı>a obqa.l.Pm 16,lemJt ve 
kV.fÇU qre4 WQl)'JP tanıma
dlli .aullılme de .tanımadatını 
16,.lemtıttr. Bu eınada Ku~u 
E,refln , Yunanlıtandan kensJI 
adreılne hitaben yudıfı ve 
bu ae Af. !\ "1\ll ~ .ı,ek· 
tu ~ ? f ~e " pe 
clerS\',, ı a 1 =• " u 
lftll'~Y'· p tapp~., 
el Uf.• 



Diktatörlüğe düımanmış 

M. Bruningin mühim nutku 
Berlfn, 6 (A. A) - Relchıtag mecliılnd_, M: Brunlng mü· 

hlm bir nutuk Irat etmtıtlr. Mumaileyh., bu nutkunda her ne
. diktatör· üı}e düıman olduğunu beyan etmlı ve bütçenin 

bu!üne meclisi teıvik etmlıtir. 
Tamirat meclisinden bahseden başvekil, Almanyanm ken· 
ziraat ve sanayllnl taralne çalıımakla buaber glrtımlı ol· 

.fu taahhüdah kendi veıaitile yerine getirmek mecburiyetin· 
oldufunu ıöylemfıtlr. 

Jmanlar ne istiyorlar? 

Berlln, 7 (A.A.) - Ha.kçı· 
lar fırkasının reis'erlnden M. 
D.!pndey, ıöyTedlil mühım 
bir nutukta; Alm~nyanın ha· 
rlcl ıiyaaetlnln gftmeıl lazım 

Sıelen baılıca ıayer.ln bütün 
IDIÔetlerin hukuk lt:bari!e ınü· 
an •az"yette bu"unmalan e· 
Allna müatentdcn biribirine 
16venmelerl ve birarada ça· 
Lpnal11.n ubabını hazırlamak· 
tan ibaret oimaıı icap ettiğini 

beyan eylemtıtir. 

Cemiyeti Akvam 

homitesi 
Cenevre, 7 (A.A.) - Cemi· 

7eU akvam Mat:ye komitesi 
tarafından zirai kredi meıe-

k..nnl tetk.ke memur edl'en 
•urahhas heyet Şubatla Ce-

·vrede toplanacaktır. 

üı nihayet bulundu mu: 

Roma, 6 (A. A.) - Bu· 
donche'dan btldirlldlllne göre, 
A p 1eyyablarından üçüne alt 
ceıet te buz"ar a'tındar çıka

n'mııtır. 

ltalyada da çoğaldı 
Rom• 6 (A. A) - Gazet..,.. 

lere nazaran ltalyac!a ftıfzlerin 
.ıktan 500,COO kftldtr. 

3 lngiliz tayyaresi 
Londra, 6 ( A.A. ) - Üç 

Jenl lnıllia askeri tayyaresi 
1,500 mil mesafe katetmek 
1UreUle ve Maral!ya, Malta, 

Latin Amerikaya değil ••. 
Nevyork 7 (A.A.) - Harl· 

ciye nazırı M. SUmıon A· 
merikanın Amerika kıtaasıl'da 
bulunan hükumetlere karp 
takfp ettiği sfyaset hakkında 
fzabat verdiği 11rada Ameri· 
kanın lalin Amertkaya delil, 
fakat Avrupaya kaf!fı bir be· 
yannameıl hiiküm ve mahf· 
yetf nde bulunan Monroe uıu· 
lnnden taıvlpklr bir lfıanla 
bahıetmfıttr. 

Nazırlar meclisi 

Canberra, 6 (A. A.)- Na· 
zırlar konfieranıına açan Baı
vekll M. Scullln bir takım 
müteha1111'arın mllJI varidat· 
takt tenakusu 100 milyon 
lng1:ız Urasandan fazla tahmin 
elmlt olduklarını beyan et· 
mfıtlr. M. Scullin, mali p!anıo 
iicretlerln tenkillni natak ol
mama11nı açıktan açıla lırap 

etmlıtlr. Konferans, ameli 
ıurette lnkıtaa uğramııtar. 

lmperatorluk meelisi 

Berlln, 6 (A.A.) - lmpe
ratorluk mecllıl tabiiyet hak· 
kında yeni bir nfzamname 
kabul etmlıtir. Eu nizamna
meye nazaran tablfyetln ikti· 
ıabı için 20 ıene ikamet 
tarltır. 

Dehşet 
Mecliste bir cerh ha

disesi 

r 

Glrlt, lt~enderun ve Baidd 
....,,,. litmek tıaertı bu 1&• 

.. b Felekıtoaa'den mifarekat 
'9lmlft"r. 

Bu Deniz tayyarelerine 
fevkallde IUmat edilmektedir. 
Tanareler Bordeau ile Lion 
•lrfezl arauada karada uça· 

'·lardır. 

125 kiti ölmüş 
'elllnaton 8 (A.A)-(reami) 

h.~-=:ı•'te itenlerin miktarı 

125 kltfdlr. 
Tehir edilmiş 

Berl•'1 6 (A.A) - Pruı1a 
41J•tl ... ,,. c;ubata tehir edd· 
-'ftlr. 

Tokyo 6 (A.A.) - Hüvt .. 
yetl hen6z tayln edilmemlı 

olan bir ıahıı elinde bir han· 
çer bulundufu halde Japon 
diyetine ıtrmft ve el7at iza· 
undan lkf kiti dahli oldufu 
olduiu halde bir çok klm1e· 
leri yaralamııtır. Londra bah· 
ri mualıedeıl dolayıılle vukua 
selen bldlıeden bert Hari· 
dye nazırı Baron Shldehara 
muhafızlar refakatinde gez· 
mektedlr. Çouka kendlı1 bir 
~k tehditlere maruz bulun· 
maktadır. 

NAL/ DE. MJJ RCT. -r 

(Yarın) ın felrilta•ı : 56 

- DGmdls bir vtll7et kızı. lfm lçfn ben her zaman a "ff• 
f)ı7e tekrar edl7ordum, cemi· llnmadan avllma:C dyatetfnl 
yet haJabndan uzak yaeamıı; takip ederim. Tutulmah hiç 
._.,, \l.ıkı .. lmez, danı bil- he1abıma elvermez. 

, Olu bllaes... Dedikodu l>Gn pce, bu hl'.Dımla fazla 
,~ı.e.... luaa lflqz konutuna ea meısul oldum. l>anı için 
6 tellllDI karMder. k.allulchtı zaman, GellPclk gibi 

Ve ...... _.., MDlm Mr· •ızardı. Çok 1evlndfm; de
IUI ıa.da.a .., .. ~- b· dilim ıtbı, clGtiadOIGm ıibl, 
•lftlnD M Tlllret lamam aca• baılt bir luscafız! Ne ali! 
JIP ba.,Gl6 lellrbd, l»tr an ey. O kadar 1evlııadtm ki, bende 
nl ltt8m._ atmak llttyor- onunla beral:ter oturdum. 
-. Çlııkl 111•• tutuluna, •z., ..... bir eflence olacak!. 
f"Je ile la...U.t edemez, bt· Diye clliGnGyordum. Sonra ••• · 
...... .,. m•Taffak •lamaL • • • • • • • • • • 
Qad•ll ..._ ,arlt...Srealer . -Parmaldaim.düt kanda ...... ...,.,,.~le · _ •'Şlpe.n'8 n•u cereyan 

fr&11•!at••"......... ·-· bdcll- ... , ..... 

YAR~ 

1!1.ln~ 1 Ticaret ileminde 1 ~ 
Y Mısır ve Buğday ~ a 

angın piyasası K t·ı k · a.in 
Gene bir tütün Ticaret veZahire bonaaına a 1 omıser muavar· . 

selen haberlere ı&:e, Bufday h k • 
deposu kül oldu Kırall•r•nın bulundutu Ştkato lerı· nin mu a eme;Sı 

,ebrtnde Mııır, Buiday'dan t 
Oılatac:!a ıu flkeJeı/rı(e Saffet 

'fa~I Bey~ alt tlltlln dcpoıarıdarı evvellıJ 
1ece sabaha kur,ı uat 4,5 ta yangın 
ıkmıJ, mevcut (106000) Jıflo titi:in tama

ıılle yan mı ıtır. 
TiltJrı deposunda yangm çıkar çık

maz itfaiye yetiıerek ateıı töndiirme:e 
~a:ı:mıı ise de, at : ı d · ponun ter tarcı
·ını ıard:ğı:!darı çok mfitlrBl\t çtkmlıtı 

N.aan:afl~ depodaki tiitib.Jer t:ıma
mne yar.mııtar. 

Tabancalı, bıçakh kavga 
fıod . kJ:da AHnln lıahveslnd ~ t vJa 

:>ynıyın lbrahlmle Elva~ kavga ctmlı' · r, 
bıçak ve t.ıtaı:ca ile blrlbi. Jerlnln fize
: foe hilcuın etmlıterd!r. 

tietlcec'e lklı: de t~vklf eilllmlttlr. 

Bir kavga daha 
Karagiimrfikte oturan hamr J Tah-

1fr.1e Al!, nvelkl aı.-ı ın Ç~kır Hasanıo 
t hvuııJ·e kavga etmltler, Ali Tabsi:li 
3ıçakla yaralaııuı ve llaçmıft r. 

1\. ecrub Oureba hastabaı: esine ya
!ırdmışt.r. 

E ir yınkesicilik 
B:lık tuzlay:cıla. ınd n Yeni, ev-

velld giin Beyoğları<"a Era: 11z t"yatro
anan glşnl.ıdeo bilet a"ırkco meçhul 
,ır yankesl:I yanına )'aklaımıı ve ce
t>:oC:erı 14 :ıraeı:u çaJ rıftır. 

Acemi bokı6r14r 
Tep· bııı ·nda Sa a lım!n e bir ka

·ınla kahveci Hllseyfn, Hikmet b)•ga 
dm:ıı r birlblrJerlnln yamralda gözle· 
rlnl ıtşfrm:ııerdlr. 

Jiletre keımit 
Be• oglurı ' • M'ı ıokağ nda oturan 

Ma(am · ls lefarıl evvelki g ce 1 tikJll 
radd~ ııinLen g(çerkfn eııki ıre:reE I 
P-Yto•r.a:ı jiletle y~zünll tecm!ftlr. 

lcab• kim etta1 
Sark De- lr yolları Şirketi tomr

ıe; 1 g mahl Bey, çarıamba günB saat :C: 
ra<!del rı ~ de Emlnön:i tramVily tev k
kuf m~ hal1 n ·e tra vay b : ld . m kte 
:ken, serseri bir kurıun şapkasına iaa
:.H. tE.derek C:e.ip g çrr:! ştlr, __ ... 

İsveç kralı 
Niı, 6 (A.A.) - İneç kralı 

buraya gelmııur, 6 hafta 
ka1acakbr. 

Okyanusu geçen 

tayyareler 

R·o de Janero, 6 (AA) -
Brezilya, Atlas Okyanulunu 
geçmlı olan lta!yan denfz 
~ayyareler:nı almak için bf r 
m11kavelename imza elmfttlr. 

Tuz mücad.el~si mi? 
Bombay, e (~,. A) ,..... Tuz 

milcadeleal yeniden baılamıı· 

br. 

daha fazla ticari bir ehem· d d } J h •• 
mıyet kazanmııtır. Mııır lehi· Bican efen inin e i iği et .. lUZ 
ne ve Butday aleyhine tehad· beJJı• deg"' 1·Idı·r J 
düı eden bu hldl1enln 1ebebl ~. 

930 seneılndeki umumi buhran Bundan bir müddet evvel ıeleri dolandıran Ma elımut Sat. 
ve btlkömeUn bilfiil hububat Kadaköyünde o:uran jandar· J mln evrakı 3 üncü fceza maı.. 
ticaretine müdabalealdir. ma Cemali ö~dilren konfser kemeı"ne "Veri mitli~· il .. dea 
Sahş sonu ne demek? muavinlerinden B:can ve Sü· Evvelce aynı c rum 

Dankü akıam •azeteleri- leyman efendilerin muhake- dolayı mabkıim edı(~n Safmfq 
u e ·~l\a. Jıa...t .. 

nln birinde Ruılarla aramızda metine devam edtlmf ıttr. muhakeme•ine yakın<ta ... ~ 
olan portakal ıatııı tarihi .ao- Bu cel1ede de Bican efen· nac ktır. " 
nunun Teırtnlıaninl olacağı dinin deli o!up olmadıiına yalıyı SOVaDa ÇC• 

rd k' i k d dil dair Tıbbıadll re poru gelme· 
ye e nunsan ay e me- vı·ro nler 
ıinden 2.0() bin lira kadar za· diiinden muhakeme baıka " 
rii~ .ettlfim~z kaydolunmnıtu•·· Bir ıüne talik edtlm!ıt·r. 

: ~eıeleyl tahkik ettik. Sa- lir carihin muhakemes· 
ArQavutköyüode A 0

I Be
yin yahundan halıla ·, gtlınlt · 
takımlan ve ıatre sirkat edea 
mezkür yalı hizmetçilerlndeıa 
Ômer, Meryem ve Rıza me...,. 

tit ıonu dtye bir tar:b kabul Arnavut köyü gazinosunda 
edtlmlt def ldtr. Ruılar alııla· hadile çıkartarak Sabahat H. 
rıııa hail devam etmektedir ve Halim B. namlarmda iki 
ler. Bayileri, Dörtyol:u Miski kitlYI yaralıyarak tevkif kufen ve dJier üç ı~nklerl de 

gayri mevkuf olarak dün Alı ... 
ceza mahkemeı"nde muhake
me ·erine baılanmııtır. 

zade Baha Beydir. edilen umumhanecl Gülizann 
Baha e. baflandıfı 80 bin doıtu Styamettlntn mubake-

paket portakalın 35 bin pake· meılne dün Afırceza maiıke· 
tini teılim etmlıUr. Diğer 45 meılnde baılanmııtır. DilnkO Mubaherde eınaıında ma .. 

~ in paketi· de marta yatak celsede carlh hidi1eyi inkar 
malı olarak teslim edecektir. ~tmlpede mahkeme tahit 

nunlar mesruk eıyaJI çalDUto 
dıklarını, yalı sahibi Ali Beyla 
hanımının verdltinl ıoylemt.
lerdlr. F"kat din enen iki ,.. 
bit malların ıirkat edildiiinl 
&öylem'ıler ve maznunta. 
aleyh"nde eahadette bulu• 
muı'ardır. Muhakeme ıahit celıl 
bl f çin baıka bir ıüne it,.... ' 
kı'm·ıbr. 

Ruılar portak•lları Mersin celbine ve Slyamettln'fn 1000 
·ıra kefaletle tahllyeaine karar 

Limanında teıllm almaktadır
lar. 
Romanyada hububat 

vaziyeti 
Romanya' dan gelen haber· 

lere göre 930 ıenesi zarfında 
R:ımanyanın hububat ticareti, 
.razlyetl çok müıldil~eım;ıur. 

Bu hal hali devam et· 
mektedfr. Romanya ticaret 
odaları birliği 929 • 930 vazl· 
yetini göıtermeic üzere blr 
broı6r neıretmtıtlr~ 

B\J broıüre göre Romanya 
929 Teırlnfıanldnde 89225 il· 
.ahk bufday, 53550 liralık 
çavdar, 48450 liralık mısır ve 
51000 liralık arpa ihraç etmit
ti. Fı.kat 920 ıeneılnfn ayni 
ayinda büUln hu ıatıılar yarı 

. da~ aı•lıya döımüterdir. 
!Bu feci vaziyet arıısıncla 

vererek muhakemeyi batka 
bir gü 1e talik etmı,ur. 

Sahte gazeteci 
3 üncü cezaya verildi 
Gazeteler namına bir çok k 1m-

GLORYA 
1MIL TON BEDAVACILAR ŞAHI 
J 

ve 

ERlC vo·ı STROHEIM Büyük hokkabaz 
tekrar tekrar göreceğiniz iki büyük filmdir . 

GLORYA 
ARTİSTiK SiNEadANIN 

C>ollmiizd .. ll: Çarş~baya kadar lrae edecejl film 

IS YAN 
Fıaıaıııca t6zll ve t•kılı llJın!Adt >pek mlllı:emmel bir ••rette ~Dl)'llR 

AıLBERT PREJEAN 
ile OINA MANES ve R. KLEIN ROOGE'u görmek fırsatını kaçınnamalı. 

l.aveten: 1 - Büyücü çırafı, 2 - Flfp kurbaia ... ................................... . 
• ıbtrıık, h6k6meıterlnln nazan 
d kkatinl celbe tmeie ve mua• 
veneUnl lıtemeie karar ver· 
mlıtlr. 

Hu gün l ~ 
Yana akıam ELHAMRA linemaıında LHAMRA ·~::• 1 Ağır surette yaralanmd_ı{ 

B~rJln, 6 (A.A.) - Ken ı· 
J<?AN GRA wFORD ııne tah111 editmı1 oian tekaü~ MARCELLE CHANT AL ile 

ANlrle PAGE ~aaıınm az~ · iıodan dola~i 
memnun olmıyan eıkl hır . 

arkadaı'an MAXUDIAN ve JEAN BRADIN 

Doktorun Sırrı 
j 

tarafından tunı;I edilen 

AMER IKAU BAKiRELER 
Bu aktam ve 1arın yalnız 

matineler tenzllltlıdır. .... .................. ..., 
O büyük san'atkirı hiç 

klm1e, bu küçük Tilrk kızı 
kadar benlmıemlyerek bu ka
dar kudret!e yatatmamıftır 
zadnedertm. Yahut ta koca· 
man aüzel ıözlerle emsalıfz 

hareketler, muılklnln tesirini 
bizde azeml dercceyt-çıkarmııtı ••• 

. • ••• Her halde bu, çok f&• 
1anı dikkat, biraz da esra· 
renıtz btr mahleak. 

"Zararsız bir •ilence ola· 
cak11 derken, ıaltba .•• 

4 Niaan 192• 
O, hep o. Onun Elektrik 

pletl renrfndekl kocaman 
16z!erl! 

Bnt~ ~ayatımda bu ka
dar ınzel bir çift göz daha 
ı&rmedimf 

Nihat . Kemal! Sep bu g6a:• 
tere aıık oWun zaannl10- · .,.., 

ıimend fer ame~eıl tlmendlfeı 
kumpanyaıı direktörlerinden 
birinin odaıına ıirerek mu· 
m~ileyhl alır surette yara'a· 
"''1 ve fnt ·har etmlttlr. 

Tamamen Fran11zca ıözlG filminde. BOTON HAYA Ti 
filmi parlak yıldızınm bir muvaffaklyeU daha. 

7 Ni•an 192* Bu da ıual mi sanki?. 
Dürı gece ıabaha kadar Ne oldufumu ~n bilml-

.. Verter • tokudum ve ıabah· yor muyum? BuıGn Ahmet 
leyin Gç ıaatlik uykumdan Kimi Beyin kabul giin(6 pnç 
gözümü açar açmaz kendi ya gtdeceftm, gizel gözel 
kendime: genç kızı ıörecellm. Hepli bu. 

- Onu ıörmeliyim! Onu 16rece1tm! 
D dl Sabah ezam kltmele se· e m •• 
- Onu a örmellytm!.. lince-.. Maatteet1Gf Neuinln 
Kllnatln manası bu cüm· hakkı yar. Sabah ezam ora• 

lenin lç1nde duruyor: Şehrfyarı ya aidemeJiz... Fakat akta· 
ma kadar hep Adaya gldece-

görmellylm, ı6rme!iyim! · ıımtzl tekrarlamaktan da klm-
yaran onlara ı•deceflm. .. bbJ men edeme aya! 

8 Ni•an 192* - Ndi! Adaya kaÇ Yapu· 
Sabahleyin, bayram saba· rlle ıidecei"z? 

hmdA uyanan btr çocuk ka· . - Bilmem aiabey, 1e11 

dar ıen ve bayata bağlı, billraln. Üç buçukla gidelim 
kalktım. Kardeılerlme : ıateraen. · 

- Haydi H~yb . lıadaya! . -Ceç o'~az · mı? ••. Ondan 
Dedim. Nesrin dudaklarını · evvellki tklbuÇuk mu? 

büktG : · · ı · -·EveL Oda bir az erken 
· - Ne -oluyonun.? . &bala galiba. · ' 

ezanı ada7a mı lfdllırmtı ?~. ~ • • • ~ • ; • ,· • • 
• Ne olu1orma7 • Poof !.. - . Neario 1en adaja ,eli-

yormuıun7 

- Sen buıtln ada ile boz 
dun Nihal • 

• • • • • • • • • • 
- N;bl Vakit ıell1or. Ha

zırlan1&na! 
- AfabeJ daha Mat on 

bire gelmedi. 
• • • • • • • • • • 

- Sen •• st1ecelr• Ndl? 
- Ş.mpua.,. rengi ..,... 

letml. 
- Sen,Neerln? 
- Benim adada falan ..... 

JOk •• 
• • • • • • • • • • 

Ve niha1et. itte Yapmda
JIZ·•• Dakikalar .Ua,~ar da 
• ... aula pçı., ...... 

itte aolfak pembe t»t»1alı 
ılrln JUYa f6rtlndG. B•4J 
penc.r.tlel .çd. ._,,,..JaD 
perdeler un ıe:~or •• ıı.rL.1-
.• da ne1a.eH .. 

(Dwa,,.,.., 
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nan 
• 
ı 

• yor .,, 
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Dört sın f güreşçiden müteşekkil 
u a 

haftasın 

takım Martın ·ık 

d 

a müsabuk yapacak 

l 
Yunanlı gür~ecJ~ rle karıı· 

la§acak göreıcile. imiz Cemal, 
Faik, Saim, Mustafa, Münir, 
Yuıı f, Vefik, Kamtl, Muzaf· 
fer Beyi rdir. 

Bu cuma güreş teşvik mıisa· 
b kaları yapılıyor 

Bu cuma Beyoğlu C. H. 
F. merkez·nde güreı a· 
b k ları y pılnc ıdır. 

gürct L mı 

rlnden dört 
edece tir. 

ge,ecek Yune.n 
dört sınıf üze· 
güreıçiyl ihtiva 

Gure§ er, tecrübelı fdtnan· 
cılara ırıahsuı olup te~v·k 
mahiyetini lıafz bulunmaktadrr. 

Akşam koşusu bu cuma ni· 
hayet bulacak 

\'unan takımı ile at·ka· 
darlar arn~ında bütün e!a ar· 
da mutabık kalınmış olup te• 
fernıat {iz.erinde son muhab2· 
re yapılm ktadır. 

Bu itıbaT a gelecek Yun lı 
gurefÇi~er hakkında fazla ma• 
lumatr bfllhete ver(ceğiz. ' 

Akoam gazetesi tarafından 
tertip e len wkak bayr k ko
§UBU heJdunda dünkü nücha· 
mızda taf i?at vermi~Uk. 

Netice be.kkmda yapılan 
itirazlar üzerine hakem heyeti 
mevcut kupanın verilmesini 
tehir etmi Ur. 

Müsabakular ne zaman yol kontro'örlel'lnın rapor· 
}'apılacak ? l!lrı te k k edıimfı ve ft"ra · 

Güreoçilerirnlzln,_misafir t1por· ları teyit eder mahiyette mü
cularla tema ları şu günlerde taleall!r görüldüğünden birinci 
vuku bt:ılacakt1r. ve ikinci ge!en K rtuluş v 

6 Mart Cuma 
8 ., Pazar Beo:ktas takımla. mm önümüz· 
li ,, Cuma deki cuma giınü tekrar ko~· 

Musabakalaı 58. 67,S • 75· maları karar altına alınmı§tır. 
82,S kilo {izel'lnden cere} an Sporcular bu kararı memnu· 
~decektır. oiııı ;il etle kabul etmişlerdir. 

Buğday müstahsillerine Yunan - Bulgar hudut· 
yardım larında hadiseler oldu 

Canbena, 7 (A. A.J- Aviıs· AUna,7 ( A. A.) - Yunan 
turalya hükumetleri Baıve· Bu'gar hududu iızer:nde çıks.n 
lullerlle maliye nazırları fe· bazı hadiseler üzerine İngilte· 
deral bükfimetin buğday müa- re ve ltalya ordu e' çileri hü· 
tahlillerine yardım fç'n bir kumet nezdinde do ... tane bir 
hl kraz > apılrnaın hakkındaki teıebbülle bulunarak Bul~ 
tel Hflnt kabul etmiılerdir. garistan ile hala mualfak bu· 
Yaptlaeak bu iatikr z, mem· lunan meı'el Yerin hakem uıu· 
le ket haricine l ö derilecek }üne müracaat suretile hal 1 
b ğdayın her kilesi için 6 lüzumunu beyan etmi§lerdit. 

penılik bir pr:m verllmeı.tne -Felaket devam ediyor 
ihtiyaç içinde bulunan ) 

mustal1dUere muavenet mak· Vellington, 7 (A. A 
1 Son günlerdeld z lzeleler ve 

ea~ile aermaye tem:n:ne ta ı· 
Yangınlar yüzünden harap 

sh o!unac&k\ır. b t olan yerlerin ahalisi hala aç· 
Bo mevkuf seı· es ıkla barınma tadır. Yen den 
Madrit, 7 (A. A) - Örfi birkaç sarsıntı daha hlsıolun• 

idarenin ka!dın'ması üzerine b muıtur. 
80 styaıt mevkuf ıerbeat ı· Tasvip etmişler 
rakılnn*br. ) A 

Çinbler kazandı Varoo•a 7 ( A.A. - yan 
W meclisi harp borçlarınıa teııvi· 

"•nevre 1 (A.A) - el· f il ~ d i yetıl hakkın a ansa e ya· 
h l el limanının Çine fa eı 

haek~--.1-ı-1 fngiliz-Çfn it. lnfile pı1an ltili.fname ile 24 nilan 
a'Jll'"oa C 1929 tar hll ticaret mukavele· 

Londra deniz ınuahedesı e· ıılni tasvip etmiıUr. 
miyetl A.kvamca kayıt ve teı· -·-

cil edilmlttlr. 
Bir veliaht 

Paris7 (A.A) - Cambodje 
vel!ahtl prens Sino\•ath· Mo· 
ni ong, Marıi)yay~ ge!mftUr. 

Muharebe mi? 
Yunan-Bulgar budu· 
dunda müsademeler 

P 
p 

1 
iN;,.~ lfge1'nde tahtıillne 

" re.n,1: ·~.....- i _ d di 
de.vaın etm~K nıyetfn e r.. 

Attna 7 (Yunan) - Bul· 
gar hududunda vuku bulan 
hadisede bir Yunan askeri ··M. Briaod 

Part..ft(l,,A.), --.. M. Brland, 
.Fran~.\oa.S~te;reyi alakadar e· 

den ve günün m~seJter~ ıır· 
aına geçen' t~!er nak ın a n· 

l 
~r~ı Sir Tireli ile gö· 

. . • gl tere ,-.li! 
rüprlQflürıt · , 

.. Vefat· etrnış. 

yaralanmııtır. her iki t f 
Bu sebeple ara 

da vuku bulan bu mü· 
araıın 
sademe bir müddet devam 

etmiıtlr. d 
Birçok aııker yar.ılan ığı 

cihetle, Yunan Hariciye nazın 
bu müna ebetle Bulgar aeflrl· 

.. \ .ı Uai~a/ 7 (~.~.) ~ M. 
MO

J.l. af· K~ru· '10 ppı~da 9J.. nio nazara 
ıı JG t'L mlıUr. 

'j~~~ hfJ~~· vifaı_ et1Q._ i" 

d&lika tini celbet· 

•! 
\ 

YARIN 

!
1 

__ _....,....__e~r_a ..... k~ .... "ı ·_d_ün..._ya_şe_y_e_r_i ,.,__._._ 

d·r· 
·ki maden arayıcıs nm şayanı hayret 

bir eşfi : En büy ... k el as 
J rnal gazetes nln Lon a· 

dan aldıfiı bir tf'lg afa g re 
Dütva ve Bota leminde ki 
maden arayıcısı Tranıvalda 
L hten urg civarındaki el as 
mad nleri ln lunduğu &i1l· 

'Zlde aylarca d~ am eden u· 
affakıyetslz hafriyattan son· 

ra bütün p raları bi · ti ve 
ü:terl ind terek ıen-et 
olarak an ak 9 pen yani 4,50 
frank a mt ı. in aleyh bu 
hal her ikisin mey siyete 
ilka etm f a1dı undan hemen 
ke dtle:ri e v rtl 
terk de e 

rar \•ermlt rd . 

r aa. fıh l t n ölec k 
dcğı.Ierdi ya elbette b r ş y 

yemek icap edecekti. lote u 
maksatla bu iki şerikten b ri 
yiyece teda ik etme e t·~ ti 
ve 3 fr nk un ve m tebakl· 
sile et sn n alarak av et etU. 
Artık • s fer id re b lanço u 
tcmamen t vazz:uh et i . 

Har iki arkadaı akil bir 
halde ye klerinl yiy p biraz 
lrnv eti nd ten onra e lerlne 
tekrar k zm ları a ar. şe 

başl yalı bir çertk o madan 

vurdukları z a kü rengiıu 
andının b'r çakıl tef "a te düf 
edf nce her ·ı si birden b r 
nl ayl ha)!ret çıkruttala.r. Bu· 
l nan ta 2GO kır t yahut 40 
gram 8 kletinde g rbi Trnna· 
va!de ıimd ye ka r hiç b • 
lu mıyan en güzel bir elma tı. 
Dah akta~ olm dan elmas 
satılmı§ ve her lkt ~ r'k zeng n 
olmu~ardı. Bu münasebetle 
hali hazırda yontulmuş en b • 
yük elmasın f r kaç aene evvel 
Rusya çarının tacı uzerınde 
b ,unan Orl-Of elman old . 
~unu zikretm k 1 nmdır. Bu 
e mu 1 5 ı~ırat sıkfetinded r. 
G kvar rn malik 

fr nk sat n 
alınttnii r. 1 ere tacında 

b n I' oh 'nor hm ndeki 
aı h m o'arak 186 kırat 

sıklellnde idi t raı o? 1uktan 
ıon"• 106 kırata indi. Şim· 
d e kad r bulunan en büyüle: 
elmas Küllnan imıini t ıımak· 
ta ve hanı a o.r k 971 kırat 

y hut 194 gram 111 'et n dfr. 
Uk"n bu e1m sta birçok par· 
ç .lara ayrı mııtar. 

? •••az 

Şehir halkı cevap beklerken 

~t l r 
cevap vermiyor! 

( a, t rafı 1 · ci •ahif ~Je) 
yaçlarını münake.§a edıle
rek görütü mesinl istemiılit. 

Reis Sacett·n Ferit Bey beı 
dakika is · hat edileceğini 

bildirdi. 
lst'taha'i ıiil:leakip Mu· 
mer Bey .-z alarak de· 

mJıtltl rl: ., -Muh'ttfn Bey endi· 

ede bahsettiler. End ıe et· 
liğlm kendi vaz femdir. Yck~a 
be'ediy den end ıe ettiğim 
yok ı r. 

G çen eene bü•çe m za· 
kereı e demtıUm ki ar.ı:u 
e~tiA m rr..kamları bütç de 
görm d . Yoksa bütçem zde 
vazıh r { mlar yoktur. de· 
111edım. Vazifelerin ayrı ayrı 

kısımlarını tefr k etmek lazıhı· 
dır. Meseli yollarımız fçln, 
sıhhiye lçln rakam bulama· 
dım. Bu bütçe üzerindeki er• 
kamı cemettlnı. 

Heyeti f enntyemiz için 
607,875 Ura, maarif için 1 
milyon 52 bin, ziraat için 47J50, 
~arap n1ücadelesi için 1000, 
aytar?ık için 6950, sıhhat 

için 296,000, cemiyetlere yar· 
dım edilmek için 1381479 lira 
kabul edilm!t• lıte bunları 
münakaşa etmek lazıMdır. 
Eğer münakeıa etmek için 
hakkımız yoksa o baıka ... 
Halk b.ze tki ıU1ll ıorablllr. 

1 - Var dal var~ır. Bu 
varidatın ıek~H ıarf n~?r? 

2 - lıtanbul ıehrl gözel 
bir ıehirdfr. Bunun fmarı için 
ne dütün<ifOt" ıunuz? dediği 
r:aman b:z ne cewap v.eres;e iz 
çünkü llmtzde munta.zan:a bir 
program yoktur. Şayet ellmfz• 
de gt:rek imar için gerek diğer 
huıuıut lçlnmunta:ta:m bir 
;program oluna. halka hepı!nt 

/ 

iz h ed b li iz 
Sonra geçen celeede ıaat 

rı es'eleıind n baıetmlıtfm. 
E er ııtat kürtes·nın yapılması 
çok paraya mütevakkıf he 

beıka çareler vardır. Mesela 
Rasathanelerden mnlumat al.· 
narak h lk« dtğru bir saat 
gösterebiliri:~. ,, 

Bilahare Cevdet Kerim B. 
öz alarak demiııtir ki:" -Mu· 

h ttin Bey bize kfı.fi derece· 
de malumat verm ~lcrdh zan· 
mndayım. Şeh Jn butiln ihtl· 
yaçları te bit ed lmtıtir. Ô.1ü· 
müzde zaman da çok o!du· 
~undan Lunl rı tefrik e !erek 
J> ogramı o zaman görilfürüz ,, 

1 te bundan ıonra reis mü· 
nakaıanın ıtmdihk hl am bul· 
duğunu blldirmtıtir BllAha e 
rlıznamedekl mftddeler oku· 
narak kabul edlhniıtir. Saat 
beı buçukta Şehir meclid gene 
hiçbir fı yapamıyar11k dağıl
mııt r. 

YARIN - Bü:yilk bir ten· 
kit ve gürül' ü ha 'if çe kapa· 
lt'mııtır. 

Aynf fırl::anın adamları Şe• 
hir meclisinde f~I ancak böf le 
knpatq.bJ'irlerdi. Fakat geçen· 
ki Muammer ve Mıılı.tUn 
Beyi rin .gürültüleri bu ıekilde 
kapatılırken: 

- Acaba bunlara halk 
inanıyor mu? diye b"r sual ak· 
la gelmedi mi? 

Doktor 

A. Emanüelidi 

öyr·n ··n katırları 
ne oldu? 

Kurtuluıta Sancı roka ın· 
da k"m"rcü rahim lmz aile: 

Den t 11 1 tya vıı~ yet n'n 
K a ye k z s ın Gecegir 
kar ye indenfm. Bundan çok 
evv Der r l.iyaları Y • 
kuplu değirmenfnl basarak 
b rl b na bir k zkarde§i e ve 
d ğ ri de kom§ ma ait uç ka· 
tırı alıp kaçtılar. 

Bu mee tc için iki defa 
Dahiliye ve A}el ne istida ver· 
dirn Katırları Ovacık kazasında 

Ali boğazında Süleyman 
hmlnde bir e fyanın elinde 
olduğunu h b r alınca D hl· 
liye vekileUne, Gazi Hz. rine 
l P şaya telgraf çektim. 

Katırlanmın alınarak b na 
ver 'mesl 1 1 ~d m. 

Fnkat b:ç bir cevap · ala· 
madnn. Ka ırlarım 300 lira 
ıymetind l i. Evvelce- Kur· 

tu uı yan ın uda da 25 bin 
okka kömil üm yanmııtı. Bu 
!Uretle bil büt n fakir dü~tüm. 

Peri§an bJr vazJyetteJlın. 
Benim h lim ne olacak. Kör 
d kt a 1 m tarlamı ne e alre
cek 1er. Param yok ki 7enl 
lıayva alayım. Dahiliye V"" 
k il Beye yalvanyorum. BenillJ 
katırlarımı buldursun. 

Y o!lardan şikayet 
S. Zeki imzaııl• 

Her gün gazetelerde J Ua
nn dar ve çamurlu oldaiUD• 
alt ıtkiıyetlerl okuyuruz. fakat 
lıu şikayetleri yapanlar her 
halde Kuzguncug tle P.,. ... 
manı araundakl yolu g&rnı• 
m f olaeok ar. 10 dakik• dr 
vam eden hu yo da• lkf etO
mobll geçmeıine imkanı ... c1r 
dt yok. 

YaRmur u havalarda çasıar 
dery sı halini alması da aca• 
ba iki tarafta bulunan yalnll 
iki bahçe duvarının yıt:ıhaall
le mesele kalmaz. BeledtY• 
nfn nazara dikkatini ceıMdr 
rim. 

-------Rl!ll!l.--.~~--~-
Y una n is tan -Bu 1 gar is tan TiYATRO vE sJNEM,! 

arasında 

Atin , 6 (A.A.) - Y na· 

nistan .e Bulgaristan arasında 

cer yan etmekte olan t cari 

müzak ratın l l e. uğr mıı 

ol 'ufu haberi tek p edil· 

m ktedlr. 

Amele arasında 
S rago f 6 ( A.A. ) - fül· 

J i vali, butun yalet dahihn· 
deki amele mahfillerinin 
yeniden açılmas nı emretmır 
tir. 

Mahpusta bulunanlar 
Madrid, 6 ( A.A. ) - 15 

Kanunuevvel 1 30 ayından 
beri mahpusta bulun n cüm· 
h rlyetçl fırka reial rlle Mar· 
celino Deminguo ıerheıt bara· 
kılmıstır. 

Ilga ed lecek 
Cenevre, 6 (A.A.) - Ce· 

m yetl akvam katibi umumi· 
lığl, umumi müste arlıklarının 
ipkaıı veya tenkisi meıelesinl 
tetkike ~memur komlıyon bu 

mustetarlıkların Ilga edllme-1 
sine il lif ak ile karar veril· 

miıtir. 

Muvaffakıyetle kapanmış 

Pre1rue, 6 (A. A) - Ce
ı:alr ıergfıl 3 ay)ık bDyOk bir 
muvaffakıyetten ıonra ka· 
panrnııtır. 

Ne oldu? 
Paylaşılan para 

nerede? 
(Beı tarafı 1 inci ıafıifeJe) 

Şurayı devletin aktettlft içti· 
mada lıtanbul Defterdannm 
kararlle paylaıılan ikramiye· 
nlA paylaıılmaıının dojru ol· 
madıfına dair devlet 1 ıuruı 
maliye dafreılnln •ud&Ji ka· 
rar mnzakere edllmlıUr. 

DeYlet umumi heyeti bu 
111eeeleyl bir iki enn za,rfında 
bir karara raptedecek ve yal· 
nız olarak paylaıılan ~nlerle 

1 

1 ranın geri nhnmaaana: karar 
verilecektir. i 

Üsküdar 
Hale ıinemaaında 

ANNA KAR NIN bert 
'"',.,'" "'"ilı Orcta O r o C n d 

1 ündüz 3 t e 9 1 

c ına rıl ri 
2 de 4tc cc 9 da O k prcıer .. 

KALP MJRSlZl 

s'ıı ın 
~ eııi c er 

"" 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesİ 
Erkek kadın Y• f--"• 

ların dahiU (ıç} ha•~~ 
larmı cumadan 111 

her ıWı (2·4) de oı.aa-....... 
yolunda 118 nu111ar _..., 
ıuıi kablneıuıde 
eder. 'J'!/1/1 

Telefon lstaab•I: 

8 lncl icra ....--:::: 
Hacı Mfhal oilall 

Sarafim Mlhallld efendtP~ 
Avram efeıscfff" - 111-

borcunusa kal'fl _,bllD -• 
madı Milli Bankall b:.. '!" 
edatının paraya çe'ffıl ıi• 
itle Aamaaltmd• 9 HOi ;ocl• 
derllen ödem• e111ri )allltyed 
ik metglhıDıSıD - "I• .., . 
anlaıılmıı ve bll •1 
llAnen teblifat, fer•• 
laıtırılmıt oı .. lda 
kamına k 
illa olunur. 



YARL~ 

GRİPE KARŞI ASPİRİN BAYER 
Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

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

Felemenk Bahrisefit 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

YENİ TERTİP BAŞLADI 
1. CI KEŞİDE 11 ŞUBAT 1931 

Yeni planda 3 ve 6. cı kcşidclcrde büyük 
ikramiyeler ve aynca amorti vardır 

3. cii kefidede 100,000 liralık büyük 
ikramiye konulmak ıu.retile tertip üçer 
keıidelik iki kıama ayrılmış gibi bir 

fekil almıştır 
Mükafatlar keşide ~ırasilc: 200.000; 25.00; 

30.000; 35.000; 40.000 ve 

100.000 liradır 
Çok zengin olan yeni planı 

talep ediniz 
Biletlerin satılmasına başlanmışhr. 

İstasyon Ote · 

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 it yapan bu 
11ıüe11eıeyl ele herkeıe ta·nlye ederiz. 

iktisadi bir ilin 
terzihanesi peşin ve veresiye 

muamellta bGyük tenzilat ÇOkUCUZ fiatlarla 
her nevi koıtümler, palto, pardeaü, frak ımokln, caket 

alay, kadınlar için en son gelen model-
lere muyafık tayyör ve mantolar imal eder. En birinci 

malzeme ile modaya muvafık bütün elbiıe ihtiyacınızı • 
lzmir terzihanesinden temin edebillraintz. 

• 
Arzu edenler elbleelerini Veresi ye yaptırabilirler. 

terzihanesinin • 
veresıye 

mamulatında ıöaterdiğl kolaylık hiç bir müe11esede 

yoktur. lzmir terzihanesi on seneden beri 

yaptıfı lılerle muhterem müıterilerinln hüsnü teveccü· 

h6nU kazanmııtır. Ve. bu ıuretle piyasada Ciddi bir 
müessese unvanını almıştır.İzmir 
terzihanesine bir defa uiramak iddiamızı is

pata klfldlr. Keaeılnl ıevenler vakıt kaybetmeden 

koşunuz. 
Babılb caddeılnde lzmlr terzihanesi sahibi tGccar 

terzi ve biçki müteha11111: Mustafa Salih 

İstanbul yedinci icra dalre
ılnden: 

Zofçe hanımın Petrakl e· 
fendiye olan borcundan dolyı 
mahcuz Lanğa'da k\tlp Kasım 

mahallesinin hamam soka~ın· 
da eski 24 mükerrer yeni 30 
numaralı bir bap hanenin 252 
hfaı:e itibarile 216 hissesi birin· 
el ihalesi yapılmak üzere otuz 
gün müddetle müzayedeye ko
nulmuıtur. 

• Ba kası ··-1·=-
İST AN BUL ŞUBESi 

f dare merkezi: A M S T E R D A M 
Mcz::n scrmn) esi: 25,000,000 FL. 

Tediye edflmlş sermayesi : 5,G00,000 FL. 
ihlfyat aı.çesf: 3,250,000 FL. 

Oatatad Karaköy palasla Telefon: Beyoğlu 3711-1 
fitanbul tan şubesi : "A1erkez Postanesi iltisatlnd~ 

Alla'lcmeci Han. Tcldon: lıt. 569 
Bilfımum banka muameıatı 

Emniyet kasaları icarı 

vapuru 8 
Şubat Pazar 

akıamı Sirkeci nhtımından 
hareketle ( Zong-.ldak. ine
bolu, Ayancık, Samaun, 
Ordu, Gireıun, Trabzon, 
Sürmene ve Rlzo) rem
met ve avdet ecfeeektfp. 
_ T afıtlat için 3irkeclıde 

Hududu ... Kigork hanesi hacı 
derdarın anası Andiriko kalfa 
bahçesi ve hamam ıokaiıle 
mahdut o!up kırk yedi zira 
terbllndedir. 

Eskişehir okuyucularımıza: ~f.i:::0:n~:~~:..ıt.•~n-
Bu aünden ltlbaren menfeaUnlzl dütünüyoraanız ve ıazetelerinlzln •·---T•e•l•ef•o•n-L•L•X-SC-•• 

Milıtemilita... üç sofa bir 
koridor bir sarnıç bir mutfak 
iki heli bir musluk bir tulum· 
ba bir merdh en alb Te bir 
tavan araaı dört odası olup 
cephede bir ıahntıt ve üzeri· 
nde hır balkonu vardır Yani 
V atilldtı ef eneli kiracıdır tama· 
mının kıymeti muhammeneıi 

1927 liradır. 
Taliplerin kıymeti muham· 

menesinden hisaeyf muıip mik
tarın yüzde onu niabetlnde 
pey akçaıı teılfml vezne el· 
melerl ve 10 Mart 931 tarihi· 
ne müıadif Salı günü ıaat on 
altıya kadar btrlncl ihaleıl ya
pılncağı ilan ohınur. 

Doktor ,, 
Hayri Omer 
Almanya Emrazı ciidiye 

ve zühreviye Cemiyeti aza 

tından Beyoğlu Ağ1caml 

j 
kar§ı sıracında 133. No öğ· 

leden sonra müracaat. 

Telefon: 3586 

evinize, dükkanınıza, dairenize kadar muntazam bir ıekilde gel· 
ıinl iatlyorıanız Horozoilu ticarethaneıtne müracat ediniz. 

An karada 

OTEL T AŞHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

D yçe 
Deu shce Orietn Bank 

lıtanbul §Ubeılntn müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 

İstanbul ikinci icra memur- müzeyyen knıalar vazolunmuıtur. Flatlar 
Jufundan: ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 

Sırblıtanda Kalkandclen- l Aıtre!endt caddesinde Yeni Vakıf han 
de mukim balen ikametgahı karrıındaki bankaya müracaatları lazımdır. l 
meçhul b~unan mü~vcffa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
il yanın oAlu Ef çe Efendiye: 

Bakkal T edor efendinin 
lıtanbul mabkemet asliye 
dordüncü h~kuk dairesinden 
lıtıhıal eylediği 26-9-930 ta
rili ve 927-609 numarab bir 
kıt'a ve 800 liranın tahıtline 
mütedair olan ilim berayi 
lnf az dairemize tevdi kılınmıı 
ve 'namınıza tanzim kılınan 
ödeme emri lkametglhınızın 

meçhuliyetl haaebile tebliğ 

edllemedliinden tebllıatın bir 
ay ıeklz eün müddetle tllnen 
lcraıına karar verilmiıUr. 

Tarihi ilandan itibaren bir 
ay zarfında 930-3737 numa· 
raıile daireye bilmijracaa 
yukarda yazılı para ile mesa • 
rlfi muhakemenin ödenmeal 
lazımdır. 

Borcun tamamına veya 
bir kısmına ve yohut alacak· 
lının takip fcraaı hakkında 

bir itirazınız vana iıbu bu 
bir ay içinde tth azınızı yazı 
ile veya ıif ah en fcra daireıl· 
ne blldtrmenlz ve eıasa taal
luk eden bir itirazınız olma· 
dığı takdirde müddeti mez· 
kürenin hitamından ıeklz 
gün zarfında borç ödenmezıe 

ve yahut bu borcun ifasına 

kafi emval lrae olunmazsa 
gıyabınızda muPmeli.tı lcrai· 
yeye devam olunacaiı malu· 
munuz olmak ve ödeme em· 
rlnln teb!ij makamına kaim 
olmk üzaere lllo olunur. 

OSMANLI 
BANKASI 
~Qrmayesi 10,000,000 

Ingiliz lirası 

ısr AN BUL ACENT ALIÔ{ 
Telefon: İstanbul 24460 

BEYOÔLU DAİRESi 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 

1 suretile avanslar, poliça ve iskon
,f tosu. 
• Türkt}'e Cünıhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecncbiye
yc senedat, çek, itibar mektupları 
ve telgraf emirnameleri irsatatı. 
(f lesabı cari) küşadı, senedat ve ~ 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
tahsilatı, Türkiyc'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça
lann tesviyesi, borsa muamelit 
icrası, akçe pey ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

Ümidi İstikbal 
Tayyare 

Piyango Serbayiliği 
Ş:mdiye kadar lıtanbulda 

bir çok aileleri zengin eden 
yeıine talili Kiıedir, 

Taliinlzl tecrübe ediniz 
Beyazıt Okçularbaıı No. 66 

Telefoı1 Jst 1311 

SEllNiK BANKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 
Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, lstanbul, lı:mir, Samsun, 
Adana, Mersin 

Yunanistan'daki şubeleri: 
Atina, Selanik, Kavala 

Her ne\•i banka muameleleri 
Kredi mektupları. ticr nevi mcs
kukat ile hesap küşadı. Çek ser
visleri. Kir.ılık kas:tlır. 

imi ........ ~ ......... 

Doktor 
Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zchrevı1e 

hastalıklar tedavihanesl 
Cumadan maada her gün 

ıaat 10 dan 6 ya kadar haıta 
kabul edilir. 
Adres Ankara Caddesi N.43 

Teiefon ıstanh 8 ıulQ 
........... lllil ... illlmımi ... 

Şekerci 

İsmail Hakkı 
Beyazıt Okçularbaıı No. 89 

Bayramlık nefis ıelcer ve 
ıekeı iemelerimlz hem te~iz, 

hem ucuz fiatla ıatılmakladır. 

Müşterilerimiz dalmo 
memnun k8l-naktıarlır. · 

~ .................. .. 
ALEMDAR ZADE UPUBUIU 
Millet vapuru 
Şu8bat Pa74ll 

ünü akıam ıaat 18 ele Ski«i 
rıhtımından hareketle(~
dak1 lneboJu,Ayancdr,Blaop 
Samıun1 Ordu, BireAn, 
Trabzon, Siirmene Rize, Ma
pavrf ve Hopa) ya anmet ye 
avdetle ayni llkelelerle(Vak· 
fıkebir, Görele ve Onre) 
lıkelelerine uinyacakbt. 

Müracaat mahalli: lstan
bul Meymenet hanı allın.daki 
yazıhane. T elefoa: lat.anbul 

1154 

İstanbul Dördüncü İcra 
memurluğundan: 

Kaz"me hanımın müteveffa 
bakkal Vasil vere esindeki 
temini istifası zımn nda mah· 
cuz ve füruhtu mukarre · Bo· 
yaçı köyunde Y ent mahallede 
Reial paıa soko§mda 51 No. 

ane kırk bet gu l mGddetle 
müzayedeye vaz olunarak 500 
lirada talibi uhdesinde olup 
bt:deli müzayede ~addı leyı· 
kında görü!medlğindcn bir ay 
müddetle müzayP.deye vaz 
olunmuıtur. Mezkur lıaneye 
iki baıamak ah~ap mcrdiven~e 
glrildikte zemini çiçekli çini 
döıcmeli bir mahal kr.pusun• 
daı be§ ayak basamakla arka 
cihette bahçeye lc.npusu bulu
nan ıof aya çıkılır. Mezkur 
sofa üzerinde dört ocf'a odanın 
birinin dahilinden glriltr bir 
ıandık ocla11 wan:lıı semini 
karre ılmen d&ıetnelt .-e bir 
maltız ocaklı mozayık m\lıluk 

taıı ile ve tahtmda ıarnıcı 
muhtevi bir mutfak ve mer· 
mer taılı bir hele, methal kıs· 
mının taref eynlnde odua koy· 
mala mahıuı iki büyüle mahal 
vardır. Sof anın münteL.asın
da ki methal k11mının zemini 
karre slmen döıeaıell bir 
ayak üıtünde bir musluk, 
bahçede btr Asma, Şeftali, 

Armut, Erik, Viıne aibi on 
beı kadar eıçarı mlhD"ire 
me\cuttur. Hududu: Bir tarafı 
Zübeyde hanımın bahçeei ve 
haneıl, bir tarafı hamal Lef· 
terinin arsası, eephed yeni 
cadde ve arkru ahere alt 
&na, meuhası: A?ettahmlıı 

444 metre arzında 104 metre 
murabb.11 bina, nıiitebaldaf 

bahçedir. Kfymetl muhamme
neıl tamam 160() fJra olup 
tal p olanlar kıymeti muham
meneılnfn yQsde onu ntı;b.,. 

tinde pey akçeıdnl ularai: 
40-4807 doıya numaraalyle 
14-3-931 tarihinde Hat 14 
den 16 ya •adar latanbul 
4 ncü icra meınurlui ına biz· 
zat veya btlYekAle da4rac:aat 
eylemelert &lln o~unur. 

M. Müdür 6urtasnattin Alf 


