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Oönderilcn evrak iade olunmaz. 

idam kararları millet meclisinden geçecek • 
ır 

Hakikat ve adalet 
yürüyor! 

Divanı harp reisi Mustafa Paşanın ilk beyanatı Kırklar hey'eti yi-

Divanı harbin vereceği idam kararları Büyük ne faaliyete girişti 
Asrın en g(izlde " Ruhul· 

akvam., müelliflerince umumi 
bq. kanaat v~rdır. Onlar hl· 
diaat önünde milletlere mülhem 
olan ilk he· ecanlann, ilk hl• 
llyatın ıalim bir fikir ve 
hetlceye vlııl olmıyacafına 
katldirler. lıte bu ilmi ve 
llluazzam hakikatle karıılaı· 
Dıakta gecikmedik. H&di1at 
(löeterıyor ki biz bot dGıünme-

Millet Meclisile Büyük Cümhur Reisimiz 
Gazi Hz. nin tasdiklerine arzolunacakhr 

Ankara, 9 ( Y ann) - Halk 
fırkaıı teıktllbm Japmak için 
lnUbap daireleriae aklen meı,.._ 
ualaran çofu ••det ..-.ur. 
ismet Patanın ııt,~ altında 
cumartesi Ye Fa .,_,. ıDnü ilk celse yann Kubilay mektebinde açılacaktır. Bu celsede evveli 

şeyh Esat Efendi ve Filorinalı maznunlar muhakeme edilecektir. 
İrtica hadisesinin faillerinin idamı muhakkak addedilmektedir 

fırkalar heyeU topla.,.k ve 
meb'uılar lnHlaap ti~ 
ki miiphedelerlat Mpte bll
dlreceklerdlr. :lr; ve ba!G TazlyeU oldukça Menem~n, 9 (Yarın) - lafmaıbr. S6ylen-

ertnden gördik. Divanı harp yarın toplamyor. diilne ıöre din 
Men~men hlclfıeıl ıtttfkçe l.k cef.ede Şııyh Esat efendi oflu boca Aliyi 

1ııldtaf ~diyor. Dünkü matbu· ye rüfekaıını muhakeme ed.. aörm•k ar&UIUDU 

•tı111ızın meı kezi hükdmettekl cektfr. Muhakemealn çok hey• izhar etmlı, oflu 
flldr cereyanları ve h«kdme- canlı olacalı muhakkakbr. hoca Alr kendtaı:e 
thı kanuni ve tepil tedbirleri Muataf a pıı p, ve Divanı gör01UiriUmG1tiir. 
h&kkıntlakl haberler, dikkatle harbin diler azalan hep bu Eaat ofluaa, "ıoa 
hkunmafa ıayandır. Menemen gün buraya geldiler. Bu ıece dakikalarimı ya· 

lclf1elfnt Türkiyenfn her ta· mühim müzakerelerde bulu· ııJorum, 1enl bir 
rafına ıarl bir lrUca temayüJG ndu!ar. kere daha ıör-
•e tehlikeıf gibi ilk ıDnlerde Divan• harp hey' eti gaze- mek ııtedim. Sa· 
hekJUıane izam edenler, f!mdl tecilere azami teıbilit ıöste- kın hiç bir vakıt 

mobiller, yaya yolcular ıel· 
mefe baılamııbr. Seyahat ... 
ıtkalan bir defa pclip gelmele 
mahıuı olarak verilmektedir. 

lzmır' de dört ktıl daha 
zan altına ahnmıftır. Blrlıl 
lokantacı, dtterl amele, tkiıl 
de 1eyyar] aabcıdır. lfauçvap 
eddtyorlar. Bunlann irtica ile 
alakadar olmadıklan aöyfenl· 
yor. Divanı harp retıl Mu1a• 
fa Pı. ıu beyanatta bulunmuı· 
tur: 

lçttmadan .....,. ........ , 
Jenl tetkikat ,. Hrar t. 
Uhap clairelerlDe dlilee..ı.ler-
dir. Aynca Ha1k ı.ra. lıoa• 
ıred. hazırhldanna ma• 
ecltlmektechr. 

6 Gmetln beyanatından Ye recek ve lizımgelen maldmab 
.. ı hükumetin emir- G t ı r1 t flı t ı .e en haberlerden salfm dü· yerecekUr. - aze e e e ra env re 
tGnmecliklerinl elbette anla· lzmlr, 8 (Y arm) - Muha· lerine karıı ıel· çalııacafız. Muhakemelerhı 
-•fa baıladılar. kemelerln yann baılanmaıı me,, demfıtlr. alenl olup . olmıyacafı henGz 

Menem·- ha..ı•---•-..ıen ..ıolavı çok muh'emeldlr. Bu 1abah Me- Tevkif edilip ••mene aevkedDen ü9 kiti 
- UU91t111U a ı· d (Devamı 2 inci aahiletle) 

bGyGk bir tehlike yoktur de· .~Ş~ey~h~E~sa:d:ın~h~a:•t:al~ıfı~a~t;ır-~~n;•;•;en;;e;n~;0t;o-~!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!~~-.~9!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!1<~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BI~~---=~~ 
dlifaatz atin adeta bizi de mir- R k h Şe k• tecı ıaııermeıe çalııan ukaı1 Ye7ıi ve biJyük harp tehlilre.leri kat'iye" mevcuttur! pnt en OC8SI V: 
dOmbelelderl aceba dlnkil 

=:u::rm1:'::!~~ar!:ıc;ud· Bu··tu··n du··nya yeni bir harbe mi ha- B · h t 1 -ı eyın aya ı .... 
Evet, hGk4metln bu pbl M 1 

:!::, -.;~ır !'": zırlanıyor. OSO ini muntazaman Bu büyük adam maalesef memle-
•he11UD11et1• tedbirler alma11 d • ı f d J k ld "" b bL·-j! Dıukaddeı vazifesidir. Fakat ve mu••tema ıyen ça ımyor... ketİmİz e ayı 0 ugu mu 8 !UCU 
lıldt1abn &atan ıç JGzGna ~ aönlleden öf mG·~• • 

. &artlGfttmiiz, dııGndifilmGz Roma, 9 ( y ann) - Burada beynelriiilel siyasetiil~ ~lcfii:i ~b. ~ • ~ ..... ' 
f~bı .a,ıemek te matbuat eh- R uhftı·r siyasicaaliıhaten ucu n-
.... 1n mukaddeı -vaalfea1dır. çok fena tesirler yapmışbr. oma m y.al ı lafclır Y . b. 

Hidfıab talarlf etmek, me- dir Bir çok Avrupa devletleri askeri ihzarata ., • enı ır 
• ~ı ..,. W#JerJe) -(Devamı 2 inci .alailede) 

Dinkli: maç 

F eiıer Beşiktaşı 0-1 
mağliip etti 

ÇU •talı alan 11Çla F~. • Miblııll 
yıplıjl H p!le aetıclJI bzlldı 

Dan çok heyecanlı bir maç 
.. rretUk. Umumi tahmini• 
veçhtle, Fener· Beıtktaı maçı 
talllpiJonluk Jolundakl meY. 
ldtnt bırakmak l1teml1en bir 
ka•vet:e, hlr ıalibiyet neUce
lhMle kendlalnl daha ileri 
-vkie a6t6rmek lıtey• Wr 
AZlldn carplflD&U oldu. 

Btr baçaİı aaat deYUI 
"- bu ÇU'ptlDa, taraftar 
.a... olma•n, lad& lltlma 
._.. eeJlrdleri ı..yecanc1aa 
bereca. bftunlu. v. Dlha· 
J'et, OJUD eserladw laaldm bir 
reJ!m ıe. eden F .......... 
ala, ... ç ............. dakika IHbtlrO Fener • BMlldef I 
bla 7Apbil a.... .,.ı • ..._,. ma9Ulflan .. :fnt11te: .~ 
IUl• llci'Nl'tlllere- ... Mml.. ... .... 

F•11a.l.ceabti•-gablr. ı ........ ..,,.. 
illa& olana olma_.. ...... • Mli_..., :.;treMI• 
-atlaa......tald .... W. ............. __ u~ 
~................... ,,,.._ . ., ...... ..... 

8 1 

Manisatiea;~todaf' UllaD san'at
sı şa,_nıdikkat bir kir.lan ne söy-

rapor hazırladı liyorlar ? 
Mana.. 9 \Yarm)- Ticaret Enelfd ıGn Seyrt1efalnln 

Oda11 çok •Ghla9 blr rapor Aabra Yapq le Yunan Ope-
hUU'l&mlfbr. Ba raporda hal· retbıla pbl':(mtze temı111er 
fan IOD ttialenle yapdlfı iz- k ldfJU tık 
brap Ye elemler pk açık bir \'enBe Q:ıere Q •• nf J&ZIDlf 1 

lfeanla ztkreddmektecltr. Ola 811Uharnrlerimlsden 
Gul Hazretlerine verile- Mrt Aler Üfmaa de aqa)ı 

cek olan bu rapor tfmdlye ka· •aa J&paa bJa "'1paa dlreft.. 
dar takdim edilen raporl.na tiri M. Kanclito Rfcartlle ı~ 
en mlhlmmlnl Cetldl etmek- ""'81ftilr. Çok nazik hir artlıt 
tecltr. olan l»u zat mubarrlrlmlze ıu 

Maniaa Valiai Vekd· IRlaab vermı.ur= 
let emrine alınıyor Yaaa11lıtanm hemen he-

Aakara, 9 (Yaftll) - Vail m•._ lmnetll truplann• 
Falarl B.ln veakllet emrine dan blrlalylz. Mevcudumu 
atiaacafı muhakkaktar. 70 kltldlr. ........._ 29 n 

Vallnln lrtlca hldlM1incle katlmthr. Bu sa-ı l.taabu
pk l&kayıt danancbli azil ~ hpıaiıla bir &'J kadar lrala• 
bO)'lk bir eebep olarak ~ cattS Ye 1ıer pce temllll.ı-
rdmekteelr. •• 1 1, ada 1felt .. cıl H•. Camartell 

Caıı sıkıcı mes'ele upm tem.ıle bafh1oras 
Klprilala ~ kapaqe " Al•an eperet muhanfr.. 

mw caa mlaca btr vazlJet ı .... ı Şltablllerln •Keatet 
olmuft111'11 Klprl altlcla açiJ.... Daaı•.-~ Ope. 
• 1bua pllrkea "e,s ela, 7 ,..... ttt••• Akqiiadls B.la 
ele kapaamau ibda rehrkeia ... '°'* km. u ......... 
7,S da uak •PD' "kapamr.- ._. .,... .......... 
.. il• ..ı.tpleıt ..,Akta Wde- ::.a.:-L:I 
......... ~ ..... 1r .... ,. .... ~ ....... po11a ... 
~· Bir Ka~ID .................... lraWılt-
••kapa ... -• ltde yolüa .... pzetealsle rn ·• ..-. 
•oı••......... •"'••• eh ı '111 

uç glln ewel lrtlbaffne aWladıfımız merhum Hlıtmet mBderrfll _...,. 
S.,la ronilI.ea teerli»eı~rtade yanan parmaklara dl t -• .wl4 

. ••llldljl .umu baıtahanecle~ r ... ıcUr. 

Avrupa hlkemau derler ki yetlıtlrd if, a11rlann SllJ!1:: 
ltlr ltlmfn ı:1mı bir Alimin tlftlrebdeceı. bir m 
61GmGdGr. Bu nazariye e11 leh. O ıtcli • Faka adllM 
~yade memlekeUmizde tecel- mlhtm bir botltak ..,. 
lf yabnı ıa.teren bir hakikat· 
tir. Zavalla Şevki S.)'ln 611· ildi. Yerini 
mil de ayalle böyleclir. Çtbaldl aym ruh Ye kabili,.. 
doktor Şeyla Be., tamam ma· duna ...., ... 7etl11ta.• 
aallle Tlrll: tarihi lrfaamm ( ,,_.,,., 6 inci ··-61Wllı_. 

Tapa teıkilah 
Ankara, 9 (Yum) - T..,a 

tapu tetkJl&tı baana Ş6rayı 
L'flefti tetlclk ôluamaktaclır. 
a. lli'e 9 tane daha 
............ lbClaa edilerek 
fahU• tapu memuru buluua 
,.rlwileld me•urlaklar mtl
cllrl,.te blboJMaAldlr. 

Tahrir 



ı J'.ı!Aıaı~ }o]Ol~ll 
r arihteu misaller 

Biz, çok elim tecrübeler 
geç!rm!ı bir milletiz. Üç kıtada 
bayrak sal!amıı, büyük füt\ihat 
ve zaferlere nail olmuı bir 
milletiz. Elimizde tutamayıp 

kayıp e~li~imiz ülkeler ve 
bunlar üzerinde döktüğümüz 
kanlar, ikttham ett' ğimiz fe
dakarlık:anıı haddi huabı 
yoktur. 

Bugün. vaktile kıymetini 

bilip istifade edemediğimiz, 

elim:z.de tutnır.adığımız mem· 
eketler üz rinde devletler, 
:açlar teessüs e ti. Müstev
liler kendi memleketlerinin 
aç halkını buralarda doyoru· 
yorlar. Bizim farkında bile 
olamadığımız servet' eri, hazf. 
neleri kemiriyorlar. 

Biz mağdur Anadolunun, 
ana ve.tanın con milli hudut· 
larına dayanmı bulunuyoruz. 
Buradan baıka gideceğimiz 

yer, buradan kim11~ye vcre
cef'r. L bir kanı yoktur. 

Bunun için memleketi imar 
etmeğe, uıyıf ve l::tap dü{müı 
'ıalka ha)nt vermeğe ve bu 
topraklar üzerinde atri, mü· 
•eff eh ve mütekamil bir Dev· 
et kurmğa mecburuz. 

* Bunun için maziden ve 
(llrihten alınacak:ıcıymetli;ders· 
er ve çok mühim tecrübele· 
7f m!z vardır. 

Bu tecrübe!er bize diyor 
d, b!r memleket ıtddet ve 
dehşetle fd re edi'mez. 
Biz m durup dinlenmeden 
harekatı askeriye yaptığım z 
yerlerde ecnebi mektepleri, 
haıtanelerl, hayır müesse!e• 
lerf ve propaganda ocbeke!e
ri ne müıbet çalıııyorlord•. 

Bizim asırlardanberl öğ

renmemiz 18.ım gelen bir ıey 
vaı dır kt o da üzerinJe yaon· 
dığımız memleketi elde tut
mak, halkını mes'ut ve memnu. 
etmek için üç esasa riayet 

etmelidir: 
Adaleti mutlaka 
Maarif 
Refah ve eayüamel 

• 
Bu üç eıasın htlhıııallne 

çalıımak her liir.ü askeri ve 
ıedıt tulb'rlerden daha kolay, 
daha faydalı ve daha emni· 
yctlldir. 

Eğer aıkeri hareketlerden 
ve scnelet den beri idam ıeh· 

pale.rmda can veren vatan• 
daı'an bayata veda etmele· 
rinden bir fayda olsa idi biz 
bügQn caba baıka vazf yelle 
bulunurduk. 

Asırlarca isyan halinde 
bulunmuı olan Yemen die iz
zet Patanın 6.ail ve ıiyasi 

barekeU bfze ne kadar can 
ve ne kadar muhabbet ka· 
zandırmııtı. 

imam Yahyayı ıu da -
f<ikaya kadar b·ze rapteden 
manevi kuvvet bir devlet ada· 
mımızın gösterdlil büyüklük 
ve baılreltir. 

* Yakın mazide kendi ge· 
çlrdiğimls bir dersi de yaz· 
mağı faydalı buluyorum. Is· 
tiklil harbi anasında Zongul· 
dak iıaal albnda, Bo'u isyan 
içinde ve her taraf anarıl ha
linde ldJ. 

Biz bu ateı çemberi içinde, 
yoktan varlıklar meydana ge
tirerek çarpıııyor, çalı~ıyorduk. 

Bu mütlıiı Taziyette Zaf-

\ARIN .. 
• 

ID:ta~~D...-U. __________________ E& ___ ~~-

Hayal ı Şantaj· I Hala 
Peşinde Bu dert 

Menemen hadisesi dolayl· Af k k J 
ılle kendilerine mÜ§teri ve it yon aça çı ı-
çıkacağını zanneden V iyana gıtJ y f? 
ve p §~e fes fabrilcalnrı stok- apıyormuşuz .• 
larını arttırarak Tiirkiyeye Türkiyede üç afyon fabri· 
gönderır.eğe teıebbüs etmio· kası vardır. Türkiye, senede 
lerd·r. Bu stokle.nn nümune- 12 milyon afyon ihraç etmek· 

lerinden ehrimizc de kelmit- tedlr. 

tf Fnbrikaların fsUhsalJ. fmal-r. . 
ferinin miktarı ve nereye aa· 

İktısadi ~a~erl r: 
Yakın sahillercle 
T ekirdağı Silivri ve sair 

fskele!erden lstanbula mahsul 
nakleden tüccar, aliık dar ma
kamata müracaatle, lstanbula 
veya sair hnhangi bir lima· 
nımıza eşya naklinde Rüsı:mat 
memurları tarafından müıkü· 

lata maruz bırakılciıklarından, 
halbuki iki Tüı k limanı aras:n· 
dnkl nakliyattan herhangi bir 
vesika veya rüsum aranı!mnn 

lazım geleceğinden bahsetm:§· 
lercUr. 

Bu hususta mükerreren te· 
~ebbüsatta bu·unu !duğu halde 
bu f§in intaç edilmem·§ o!rna· 
sından bahisle Dah'l'ye Veka
letine de müracaata karar ver 
mfş.erdfr· 

Yemiş fiatları 
Yem 0 §te, okkası top'an 

40 • 45 kuruşa tat.lan Ama&}, 
1 • e ma arı ve c.rmut arı m_nzn;-

lo.rda 70 kuru .. lur. Keza Limo 
is'tcl c:nde lnnesl 3 · 4 kuru a 
verilen iri portc.ka.l'n:-da dük-

kanlarda 9-10 kuruıa satılmak
tadır. Her ıey ucuzladığı ha.i
de n:eyva arın ucuzlamamn· 

sı ıayanı hayrettir. Fakat 
görülüyor ki bu iste iktısadi 

sebep.erden ziyade ihtikar 

müessir olmaktadır. KoBkoca 
belediyemiz şu küçük iht kar
ların önüne geçemedi gitti. 

ranbo!uya yakın bir yerde 
Sağır Halit isminde birhi'e 

Hacı Haf z namında nüfuz 
ahibi bir adamın bir irtica 

h reketl a'evled'ği görülC:ü. 

Hasıl olan bül ük end:ıeye 
rağmen bu adamlann üzerine 
bir jandarm neferi bi!e 
1>evkedi'm dl. Çünkü büyük 

sa!ahfyetle idaremize verilm ı 
olan mıntakada halk bizden 
memnun idi. 

Asayfılnt temin etmif, 
mallarını, canlarını tahtı te
mi ne almııtık. 

O z manler yaoabilccğimfz 
kadar halka kendimizi ıevdir
meğe muvaffak o1muıtuk. 

Ve onun fçfn serseriler 
kendiliklerinden teslim ve ce
haletlerine nadim olmuılardı. 

lf 

Hulasa budur: 
Her hükümete karıı hare

keti en büyük ıtddetle tenkJI 
etmek nekadar mübah sa bu 
kareketlerfnf bir daha teker· 
rür etmemesi fçln çalıımak 
ta o kadar cinayettir. 

* Adaleti mutlaka Maarif ve 
Refah verelim. Eğer ondan son
ra en küçük bir hareket görür
sek kanlan, katilleri helil 
olıua. 

Cevat Rifat 

tıldıklan S.hhat ve lktııat 
vekaletlerinin kontrolu altın· 

dadır. Türldyenin gerek dahil
de ve gerek hariçte afyon 
kaçakçıl.ğı yapt ğına dair ~im· 
diye kadar müsbet bir vak'a 
knydedi!memf§tlr. Ortada b!r 
hakikat varsa, O da Avrup • 
lıların Türkiyeyi bir afyon 
ittihadına sokarak bu ihraç 
cmtfomızı kontrollan altına 

alm~ k istemeleridir. • 
Polis müdiriyetlne, lstabııl-

da: 1 Romen; 1 Rum; 3 ltal· 
vnn; • 3 Yahudi; 3 Rum tara
fından Cemiyeti akvama Tür
lciyenfn afyon kaçaçı!ığı p p 
tığı hekkında yalan yar hı 
malüm t ve aleyhimizde n ı· 
riyata ltıtikamet verdikleri 
ihbar ec!flmiotir. 

Bu 10-11 kitllfk grupun 
afyonculardan para istedikleri 
ve vcrilmediff f çfn Cemiyeti 
akvamı f§e kanştırdıkları c!n 
mevzuu bahgolduiundan po'.is 
müdiriye~l bunları polise ça· 
ğırarak Türkiyedekl faaliyetler 
ve münıuıebet!erl tetkik v 
ifadelerine müracaat edilmiıtir. 

- o_.-ıta..-

ki üze tamir edilecek 
Aakeri müzesinin ve c l ld 

asarın tam!rfne devam olun· 
maktadı~ DJğer taraftan bazı 
eski asarı hava teılrlerinden 

lrnrlarmak fçh tedbirler 
ahnmı§tır. Bövle aaarların 
modelleri yakılarak asıllan 

mahfuz bir yere konulacaklır. 
Maamaf.h doğrudan do~ru_ a 
aaıllarını tetkik etmek isteyen· 
ler bunlan görebtlectklerdtr. 

Denizcilik müsteşarı 
Şehrimizde bir haftadan 

beri tetkikalta bulunan lktis t 

veka:et1 denizclldr müı -v iri 
Mehmet Ali Bey yakında An
karaya gidecektir. Mumaileyh 
ecnebi vapurları• ayrılacak 

kömür mıntakuı itfn bir rapor 
hazırlamıfhi". Al.ltiımız ha· 
ber~ere göre bu mıntakanın 
tesbltinden aonra ecnebi vapur 
ları lhrak mdddelert olmak 
hususunda müıld1lta 
kalmıyacaklardır. 

• • 

Poliste 

maruz 

Ziya B. A vrupaya 
gitti 

Pollı müdiriyeti birinci 
ıuhe müdür muavini Ziya bey 
tedavi edilmek üzere dünkü 
ekıpreı trenfle P arite gitmiı

tır. 

Ziya Beye geçenlerde du
çar oldulu hastalıkan dolayı 

ameliyat yapılmıt, .. muvaff a· 
ktyetle neticelenerek hastane
den çıkmııtı. 

DokturJarın ıöıterdiği lü
zum üzerine Ziya beyin te
da vlıl tamam ecUlmek bere 
Parile 1Itml1t1r.· 

Adalar Te Anadolu yaka· 
sına Elektrik cerfyanı verllmeal 
husuıunda, Elektrik ılrketlle 
Nafia vekaletinin ve Beledi
yenin anla§tıkları, hatta sade
ce muka velenamenin imzalan
masının kaldığını yazmıotık. 

Haber aldığımıza göre yeni 
Vekil Hilmi Bey bu itin ye
niden tetkikine lüzum görmüı· 
tür. Halbuki mukavelename 
vukuflu tetkiklerin bir neti· 
cesidJr. Tetkikine ne lüzum 
vai anlamadık. 

Her Vtktl değiıtikçe böyle 
yeni tetkiklere baılayacak ve 
itler yüz üstü kalacaksa vay 
halimize. Bahusus bir ecnebi 
§irketl yola getirdikten Eonra 
niçin kendimizi yola getire· 
mediiimizi anlayamadık. 

Adalar ve Anadolu yakası 
halkına yazık değilmi? Bir 
czda halka acıyalım. 

Be~eüiyede : 
Muvakkat bütce , 
Belediye ve ldarel husus!· 

yenin 5 aylık muvakkat büt
çeleri henüz Dah 'liye Vel iıleti 
t rafından tasdik ve iade 
o:unmamı~tır. V t:kilet, bütçe· 
n·n 7 suretini dnha fllemiıUr. 
Çünkü bütçe diğer yedi Ve· 
i.alct tarafından da tetkık 

ed.!eceklir. İsteni!en bütçe 
suret!eri gö:ıdcrJlmi§ \'e fan· 
liyete ba~lanab:lmesl fçln b'r 
an evvel tetkik ve tasdıkleri 

~cnr olunmuş" ur. 

{eni elek ik mukaveles: 
Belediye ile Elektrik oir

ketinin yeni muka ve!ea·ne 
göre, kal'ıml.k ı:okaklarda. 500 
amba konullmuma başlan· 

mııtır. F kr. t bu hldar lamba 
kafi görülmemektedir. Halkı 
ve soknkl rı k~rnn!ılctan kur· 
tarmak fç!n 5 binden fez'a 
fenere iht'ya' vardır. Beledi
ye bir hayır iıliyor. Bari bu
nu tamam yapsın 

Gene terkos işi 
Nafia vekatetl terl!os sula

rının yeni bir tah!l'e .. tr..bt tu· 
tu masını fıtemi~Ur. Bunun Ü· 

zerine şirket kendi &uyunu 
kendi t h 0 il ederek vekalete' 
bir rt.po. göndermi§tir. Fakı t 
rapor recidolunmu~tur. 

Önümüzdeki haf~ fçlnde 
beledıye fen heyeti müdürü
nünde fıtirakiyle yeni bir tah
lll yepılacak ve rapor vekalete 
gönderilecektir. 

alkla temas 
eden esnaf 

Halkla temas eden esnafın 
muayenesi için ıehir meclisi 
bir karar vermlıUr. Belediye 
sıhhıye müdür!üğü de bfr pro-

je hazırlamaktadır. Ancak 
hastane hekimlerinin fı!erf çok 
o'duğundan ortaya bir müıkJI 
çıkmıı!ır. Çünkü mülehaaaıı 

doktorlar tutmak ve onlara 
para vermek lazımdırkt bu 
paranın miktan mühim bir 
yeküne balii olacaktır. 

Diğer taraftan belafye, e ... 
ns.fın maruf doktorlar tarafın· 
dan muayeneılne karar verildi
ğinden meclis zaruri olarak 
tahsisat huıuıunda fedakirlık 

yapacakbr. 

Mimarlar senelik kon
grelerini dün yaptılar 

Bu kongrede yeni hey'eti idare 
intihap olundu 

Dün içtima ecen miml:r!E:r<!an bir grup 
Güzel San'atler birli~ mi- bul edilmiıtir. Bundan sonra 

mari ıubesl dün öiileden sonrv ruzname mucibince mimar 
senelik] kongresini saat 15,30 odaları kanun projesi Faruk 
da aktetmf§!ir. Kongre riya- B. tarafından okunmu§tur. 
seline mimar Sırrı, kitabete 
Ecvet ve Aziz Beyler intihap· Daha sonra da idare heyeti 

1 intihabı yapıldı, etlcede Fa· 
edfmiılerdlr. :k defa mimar 
Samih B. tarafından idare ruk, Sabih, Alilettfn, Nuri, 

hey'eti:ıin eene'ik raporu Hasan, Burhan Beylerle fhtl· 
yat azalıklara dn Zeki Sa'a· 

o:rnnmuıtur. Bundan sonra 
söz alan mimar Zeki 
Bey idare heyetinin fcrantını 
ıayanı te:şekkür gördüğündPn 

sabık heyeti idareye teıekkür 
edilmesinin ruznameye geç· 
mevinl tektf etmf ,, tek!if l· a· 

hattin ve Sami Beyler int'hnp 

edllmlılerdir. İntihaptan sonra 
knnunun maddeleri müzake

reye bat'anmııtır. Münakaşa· 
lar geç vakta kadar devam 
etmiıt·r. 

Hakikat ve adalet yür ··yor! 
(Ba, maka!ecleu devam) 

denlyete adalete, nihayet 
hem vatana ve hem millete ve 
hükumete hiyanettir. Mene
men had:ıc&i hükOmetin fntl· 
baları g.bi mevziidir. Fakat 
alınan t dblrler ı.mumidir. Per· 
dci zulmeti yırte.cnk olr..n ad.I 
ku\•vet, Türk ordusunun büyük 
ıerefierinl temsil eden tarihi 
divanı harp, on!arm iman ve 
vicdanlarını ankarlp tenvir ede
cektir. T e~ekkül etmlı olan 
divanı harp heyetinin vicda
nından ve imanından bütün 
alemi medeniyet emindir. 

Matbuatın bu hususta en 
mukaddes vazifesi, kılı kırk 
yarmak, hakimlerin hükmün
den evvel hükme girmek ha• 
tasına düşmemektir. 

Tarihi, siyasi hadise~erde 
en ziyade vekayiin Jnkiıafı· 
na intizar edilir. Daha geçen 

seneler koca latanbulun göbeğin· 
de koca bir Ermeni suikas· 
tı mı keıfoiunmamıı idi? 

Bu çetenin kara teıehbüs· 
lerile matbuatımız, polisim!z, 
nihayet mahkemelerimiz az mı 

meıgul olmuılardı? 
Bu kara çetenin vehmilet 

Beyoğlu gibi yerde en değerli 
zabıtamız biri birini mi vurma
mıı, komiler Ca vlt Bey gibi 
değerU bir zabtta memurumuz 
mu ıehit düşmemlt idi? .• 

Hadiıe mahkemel adalete 
intikal edene kadnr ne kadar 
kara ve mübalağalı tefsirlere 
uğramıı idi? Fakat koca bir 
İstanbul ağır cezasının, kıymet
li Türk hakimlerimizin muıt
kaf ane tetkikleri nihayet itin 
mahiyetini meydana çıkardık
klan zaman hepimizin parmak
larımız ağzımızda kalmamıı 
idi? ••• 

Evet acele etmemek, adil 
yüksek kuvvetlerin te\kikleri 
neticelerini beklemek, her mil
let ve lnıan f çln lazım bir ba
sirettir. 

Tezvir ve fenalık dalma 
kolaydır. Canlar yakmak, ha-

nım&ı:!ar söndürmek de müte 
gallibe ruhlarının 1 ar d r. 

f nkat biz'm bildiğimiz ve 
anladığ mız Gazi Mustafa I(p. 

malin devrinde bu ilıtirasla
nna meydan \ erm~k lstıyen
!er, a'dnnırlar. G zi c:ın y • 

kan ve yıkan bir dahi değıl, 
Ö1mÜ§ bJr millete hayat veren, 
canına kastedeni affeden bir 
sabitet hidayettir. Bu nur ha· 
şımızda ııııldadıkça biz, daha 
n·ce tarihi hakikatlerin teza· 
hür edeceğinden eminiz. Çün
kü, Menemen h&disesi etrafın· 
da yükselen bir çok rivayet• 
ler hakkında sözünü öyleye
cek olan en büyük adalet 
müme111illeri vazife baıındr..

dırlar. Artık, hakikat ve ada
let yürQyor. 

Maruf 

~--------···----------
Divani harp reisi 
Mustafa paşanın 

ilk beyanatı 
(Baş tarafı 1 inci aahifede) 
tesbit edilmf§ değildir. 

Manisa' da Sekiz eyllll 
mektebi Kobilay !çtn bir mü· 
samere vereceğinden gece 
yirmi dörde kadar açık kal· 
masına izin verildi. 

Ankara, 9 (Yarın) - Me
nemende tahkikat devam et· 
mektedir. Tahkikat evrakı ıkl· 

§er yüz sahifeden dckuz ta· 
kım tutmuştur. lzmfr ve Es. 
ki~ehirden gelen divanı hnrp 
tahkikat lıakim?erf dosyaları 
tetkik etmektedirler. ~"uhake
melerln pazar günü baılanıası 

muhtemeldir. Menemende, ye

ni celbedllenlerin istf çva ına 
devam olunmaktadır. Divanı 

harp dün de ihzari bir f çlfma 
yaparak divana ait idari ka· 
rar ar vermi~U. 

lzmlrde tevkif edilen 24 
kişi diferlelle müvacehe edJl
dikten sonra terbeat bırakıl· 
mıılardır. 



(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

düyna harb·ne l·at'iy-
. Yen ihf m 1 verilmekte· 
dir. Alın~ ya, İtalya 
• 

sıyasi ha . ar nın tesii-. . ~ 

ı ıç n tn nt .zatıt ve 
mütemadi b:r şekilde 
çahşıyotl t. Doçe gece 
Yaı'1larına ka.?ar faal 

lr 
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1 • ae. 
Menemen l?Adi!esi mütıa· 1 

ıebetile Rei icfünhur Hezret- j 

lerine aş .. ıdaki telgraflar gel- ı• 
hıittır 

Cümhüt Reisimi~ Gazi 
Afuttafa Kenıal l-Iazretluine 

Menemende irticaı hare· 
ltete gecen hainlerin Türk mf
letinden olduklarından ıüphe
"'lz vard r. O!!alar b"le ve 
tereflı Türk mılletini bu be~ 
1'b ha1h t:eIVis edemez. Bu 
baın cür' etknt at a,-nt iıaat te 
Cezalarını buldukları gizli teş
"iilta Mena p ve dahil bu· 
lunl\nlarıh da ayfil e.ktbet~e
l'liıf acele görtnt k fster·z. 

istiklal üce.delesi ve te· 
ceddüt fnkılAbatıtu yapan 
zatı devletler nize karşı tek bir 

h'1ıhalifi bulunmıyan nahiye• 
lhtıtin §Uurlu, halkı ve Cı..rnh • 
l'il'elçl \>e tecedC:üdü tam tna· 
bas le kavramış halkımız bu 
Lainlerln ve irt cakarane hare-

ketı bugün çarşı meydanında 
Yaptığı umumi b"r miting iie 
tel'ın ve reddett"ğini az:z Cüm· 
lıuriyet şt:h:d Kubilayın ruhu· 

bu tebcil ed r en yüca Cü.m-
1 Luriyelimizin dahi bekasına 
ıelamet ve s ladet temeı:ı.niya.-, 
bnda bulunduğunu atzederiz. 
Bav buğu muz. 

Bergama nevadiyesi Halk 
Mürnesilleri : Ömer, Mustafa 
Züh u, Hilmi CEmal, Mehmet 

l:mın, Veli Hakkı, Hüseyin, 
Mehmet, İsmail Hakkı Rahmi 
ÜalH, 

Reisicümhur Gazi Mustafa 
Kemal Hazretlırine 

Menemen de mürteciler ta· 
~afından hmute gel rilen tn;j· 

~Hif hadit:eden memlEket mü· 

~heffw ohı p cahilane hareket· 
~er!e kahraman zabitimiz"n 
f'hatleUbe M:bebiyet veren 
toha&ları beldemiz nattnna 
tel'ıtt eder, arzı taiflft\it •'r 

, ~ efendim. 
Maç\:~ B~Iediye Re111i: Ötttet 
~Wai~mhtit Gtızi MrutttFa 

Kemal .Hö~ref letine 
'Metıettıen rde ittltal hareke

te ctirt et eden \re bu ıuretle 
nıeınleke\ ve Ciımhuriyete 

karıı thanetkar vaziyet alan 
terzimel menfurenin hareke
Unı Sinop T~~k ocağı namına 
te\"in ederken Cümlıuriyet ve 
•atan ıehidl kahraman Kubl
ll11n namını da ıükranla yad
edecelimizl memleket ve 
t!Gmhuriyetin Baadetl için lü
~unıunda hepimizin fst"hkar1 
Layat buıusunda bir Kubilay 
olacağımızı Cümhuriyetin aziz 
Ye mübeccel banlsine arzet
Dleji vecıbe adcleyleriz tfen
clbn. 

Turk ocağı Reisi 
Fıkr• 

:YARIN 
? 

askeri ~urada çalış- bul edilmiştir. -maktadır. Batum 9 - Kafkas· 
Burada dünya bir yada yeni bir isyan çı

barut fıçısı olarak ta- kmıştır. Buraya gelen 
vir edilmekt"'dir. Bu mallı- mata nazaran 

fıçının ne taraftan ateş isyan çok şumullüdür. 
H ık ara"'"lll''a derin 

ve alev alacağı belli a ... "" .. 
değildir. 1931 senesi b~~ aç'ık ve sefalet hu· 
)!a!.P (senesi oJ3:r.ak ~a- kumf:rmadır. -

ha·• ı da Gaz Haz et-
teessür telgraf) 

Rei•icümhur Gazi Mu'Sttıla 
Kemal Hazretlerine 

Menemen hadisesini bütftn 
halkın nefretle karşıladığını 
arz ve <Jcak namına arzı ta· 

' • f d' zimal ey e'"ım e en ıtn. 

Sivrihisar Türk cer ğı Reisi 

Rei•icümhur Gazi Mu stala 
Kemal Hazretlerine 

Bugün hükumet meyda· 
nında binlerce halkın itli a· 
kile ak'olunan mitingde Me
nemende vukua gelen irtica 

hadisetl tel':n ohmmuştur. 

İrtlcaıb katılı e'ile tüy· er Or· 
perth~l bir ıekli vah,ıyanede 
,ehit edilen Cümhuriyet or

dusunun fedakar zabit vekili 
muallfm ailesinin kıymetli rük 
nü olan Kubilayın aziz ruhu 
takdis edil i§ \le ebedi Türk 

Cümhuriyel:nin mukaddes in· 

kılabın müdnfl\a ı 4çin Kubi
lay gibi harekete ahtü p~y
man :edilmiş olduğutıu arzey
leriz Efendim. 

H. F. Rei i r~mnıa Hl!lmc'i 
Beletiye R .. isi: Osmen Siv· 
ri".is r: Musll mler birl:ği R. 
Hekkı: 

Re 08:t!ü1fthur Gazi Jl.(uştafa 
Kemal Hazretlerine 

Menemf'n hadisesi kazamız 
halkı tarafından derin bir 
nefretle ve istikrahla karıı· 
landı. Mürteci hainlerin genç 
zı=:~:Umizi canavarcasına ıehil 
etmeleri Türk millet'nfn ha· 
tırasınclan dHnmfyecck tz'er 
bıraktı. Mılletimiz!n kanile 

kazanılan inkılap ve cümhu
riyete el uzatanlar karııların· 

da Gaz"nln yarattığı pnçUği 
ve az:mkb Türk mil etini 
göstereceklr.rdir. Burada Ga
zinifl çiEaiğl tlalre harfcttıde 
kalacak bir Türk olmadıfını 
bir kere daha dan ve arzey-

leriz Efendim' 
Ticaret O. R: Vehbi, 1-1. 

F. Relı vekili Necip, Himr.)"ei 
eıçar C. R. Nevzat, Z raat 0-

duı R: Muıtafa, Hilaliahmer 
c. Re:aı: Gani, Muallfmler 
Bkliil Reisi Zeki!, Himayet 
EtI•l Cemiyeti Relı vekili A· 
nettin, Tilrk Ocağı Retsi Emin, 
Tanare Cemiyeti Reiıi; Kamil 
Milli iktisat 'te taıanaf C.. 
miyeU Reisi: lbralalllh 

RfriaicftMMff tlozl ~ııa· 
tala K{fllt41 Ht1Metlllf'iM 
Bo~k n ı.1t1ıı tnktlapla 

ltlt tt!haklr Cftft\hott,ett" 
ınlzl tehlıkeyill ktı,m•lt llt~
yen .@fillerin dir'~t 'fe m~l -
anellerl kazamız halkı 6ze
rinde e!im tesirler tevltt etti. 
Zatı devletlerlle Cllmhuriyet 
hükümetine sayılmaz ve unu· 
tulmaz minnetlerle merbut 
olan alaah ve tırkamız men· 

' 
ıubıııtnııı teesrur ve tazlma· 
tını arz y etlttı Efendim. 

Kemal Paşa: Belediye ve 
C. H. F· A. Z..ıhtu: 
Reis 'cümhvr Gazi Mustafa 

Kemal Hazret 'erine 
Menemendeki irt:ca hare

ketini nefretle karoı ayan ka
zam z halkı genç feh"üin asil 
ruhunu tac:ze çaiışıı ken diyor 
ki: Cız o \!'atan haitılt:!rlni çok• 
tan gönlümüzden sildik. Mu
kadc.es -eserinize uzc nacak ha· 
tn elleri kökünden koparnıağa 
antlıyız. Cümhuriyetiıı muha
fazr.si için icap ederıe Kub'lay 
g.bi batımızı 'Vermeğe haıırız, 
BOyôk halaskar. 

Zara Belediye Reisi: Nail 
Türk Ocağı reisi: Suat. 1-1.F. 
reis•: Nuri • 

Türk l(ırım hari
tadan siliniyor 

Moskova gazetelerinin yaz 

clıkları a göre Moskova Ya· 
hutli Oı t te§ld atının kong· 
resi oln: uştur. Ondan ımnra 
Ya hudılerln isk2 n işlerine 
bakan Sovyet hiikumet"nin 
resmi komitesi iiKom~et,, 1931 
senesinde Yahudilerin iska • 
nına dair p"ogramı tırnz·m 

ey~emfştir.i 1931 senesi ikinci 
kanundan itibaren l\u yanm 
kuçuk §ehirlerinden Yahudi-
ler Kırıma ve Sibiryada 
bulunan yeni ''Blrc-Bfrean,, 
kolonisine ıevkolunacaktır. 

P. ograın tıaılıca ehunnıi
yeti Kırıma tı.hllı ~tmiıtıt. 

1931 sebea'nde Kırımda 4500 
lııro-Bireanda iıe 1 400 mu· 
hacir yahudi iıkln ohınaeak· 
tır. ilk bahar~ kadar yeni 
• Vatanlarında ,, yerletecek 
ole.n bu yahudilere Kir mda 
.f2,S'OJ, Bi,·o·Bireanda iıe 4000 
hektar arazi verilecektir. 

Za•alh Kıtım, htr tarAftan 
münevverlerin", köylü, anıe;e-
'tni bütön Tork ahaltstnl, bu 
ıanl TOtk yurdunu!\ uıl ve 
öz evlatlarını kaybediyat, on .. 
arı binlel'le &bitylllera, So

lovkilere sürerek mahndiyor
lar, diier taraftan Kırıma ya• 
'h11dl getfrllmesirıe tl~•am edil-
1t1dtedir. So't't~t Miktirftetl 
K1111tt1tt, n.illt Tütk Kırımm 
tınhatınlı yetmtı olduiu kara-
ftllda nl'ar totm ktedtr. 

............. c .... 

Boınbayda matem 
ve iğtişaş 

Yüz bin amele litihdam 
eden eHt fabrika lle blitün 
maıa2aJar Hintll•tan lmnf~ 
ranıında Mtiı iman dl1kesl olan 
"L1mtlf1l dt. buhtnan Mehmet 
Alitthı •M•tl haftbfle matem 
•t&YMtl olmak Gdre kaJMila• 
tabı kapamlflanhr. 

Müılittıanlard&n tnirekkeft 
bir cemmigafir tramvayl•rla 
otebOa'erı taşa tuttuklarından 
bunlar iıHyemeıniılerdir. Poliı 
rokaklarda devriye ıezdlr-
ınektedır. 

Tahran sefiri bugün _gidiyor 

Hüsrev Beye lazım gelen talimat 
ve salihiyet verilmiştir. 

Iran' la halledilecek meseleler var 
Tahran sefirimiz Hüsrev B. 

yarın PAke v~puru ile ve Ba
tum tariki ile hareket ede

cektir. 
Hüsrev Bey r fikaunın ra· 

hats1z1ığı uzerine gelmi~U. Tah
rana avdet eder etmez iran 
hukiimetl tle bir muddettenber 
devam eden hudut ve tıcaret 
muahedel ... ri müzake at nt in
taç edecektir. 

Hüsrev Beye fcap eden sn
lah:yel "erilmiştir. Iran hü
kumetinin Türkiye llefir!iğ", 
Furuği Hazretlerinin İran Ha· 
riciye nezaretine tayinindcn
beri bir senedir münhal bu
:urımaktadır. lran hükumeti· 
nin Türkiyeye Sefir tayin 
etnıemeııi bir kaç aE.bebe at

fedilmektedir. 
Bunlardan biri yeni sene 

bütçesinin beklenmesi, ikinc'ıi 
ihtiiafatın hall'ne int·:ıarla ye
ni ıefirin bütün pütüz'ü me· 
sailin hal inden sonra ~ön· 
tlerfmeıJ, üçü. cücü ise lran 
Hariciye Na~ırı Fru""i Hanın 
çekilmek arzusu teeyyüt e· 
derse, gene etki vazlfedne 
avdeti bu sebepler araıında 

gori1 mek edır. 
lranla hal!edıhnemiş ve 

senelerdenberi devam ede· 
ke en iki m sele vard r: 

Bunlardan biri küçuk eğrı 
m ıel ·s·d r. Zamah z man 

§kryalar ve hariçten t k 
edilen bir takım Kü tlerln 
tahasıü hı olan bu dağın 

h ıdudumı z d hiI'nde kalması 
iki mem' ketin & a~ i~ ve inzi
bat ın h f zası ·ç n lu
zum u o! ~u halde İran bu 
1 in hall"nde mütereddit dav· 
ranmaktadır. 

Halbuki b'z buna mukabil 
İrana ceın p' an d ha feyyaz 
arczi vermeğe arnad .. yiz. İkin· 
ci mesele i•e Tıcaret nıukave· 
lesid"r. 

İtan bunda da bazı müş· 
külat çıkarmı~ ardır. Hukümet 
bu sene Trabzon • Erzurum · 
İran ooı sini mü, emmelen ta
mir, o"tomobil servili tes's'ne 
karar v~rd"ğl c hetle, bu ifi 
hal ve mü§külA.tı izale etmek, 
lranın k ndi menafii iktiza
sındandır. Bu yo) lran için Av
rt p~ya en ·yakın mahreç ola
c: ktır. 

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

Ana doluda 
bir gazet 

temizruhlu mu'halif 
nin baş makalesi 

B'r kaç muvazenesi bozuk 
kalem, guya &kı. arınca hür 
kalemleri kırmak, h .. r v·cdan· 
lann se l rini susturmak için 
M :nemen h A dfseci i ne ka ar 
büyütmek k b 1l i e o der ce 
ıum eyi ·ıer. D a kayt 
'Ve f9ar t etfğimiz g bi tnak· 
ıatlal'ı ba§ka id&. Fe..knt h ku· 
ınet r cali on· arın ınaneV'ra a
rına kanrıutch ar, inanma 'ılar .. 
Aınmd. bu s rseri ka em er, o 
ıan:an da i,ard et fimf~ fe" 
ki efe, mem.ekete ve kı· aba 
kö ü ük yr.pmaktan hali kal-

rnadı. 
Karif.er çok iyi hatırlarlar. 

Beyinıiz yebazların Menemen· 
deki mec:mınane ve ihnne ka
rane harake.tlerini d kkatle ve 
ehemmiyt'tle tak p eylemtkle 
beraber <lahil ve harice karıı 
rEjimin benimsenmed;ği man· 
zaraunı vermekten kaçınıl
masını, Türk milletini ink1

1 ahı:. 
taraf tar bulunmad ğı şüphesi· 
nltı yetinde olnaadığıru, kara 
kuvvetin 'tiiı ki~·ede artık ha· 
yat hakkı kalmadığını defal~e 
tekrar ey1t:mittik. Malüm ka
lemler bi:ı.e laldırdılar. irticaı 
küçük gôatermeğe çalışıyorınu-
1uz. Hak.kalte irt"ca çok dallı 
budaklı lmh. Veıaire dediler. 

Son hafta zarfında gelen 
Avrupa ıa2eteleritıi btlha11a 
'Franııı matbuatını göroüf6-
mnz zam•n h"m -çok mfttenır 
old'1k, hem de hayretten hay
rete dütb'lekten nehtmizt me
nedemedik. Türkiyede neler 
ve neler olmuı ta b:zım lıa
berlmlz yok. 

"Ttırktyede halk dm lttt
yormUJ. lhtili.l varmq, htn
lerce lnıan kütle halJnde 
hapiıhanelere götüriilüyormuı, 

(Cazl Relsfcümhuriuktan çekt· 
lecekmlı Hökümet tetıl olacak 
yeni kabine kuracaknııı ve 
saire.,. 

Hemen yazıların ıe1'!ev
haaı tlenrek olan 1ll yub'rda
kl taınlatm altımla ~ll 

yazı1arda her halde mem1e
k~fm z, m lle'iın:z ve rt'ji· 

·z n na e ef te l 
ctk s ırlat olm kt n çok 

ı:z kt r. 
Ne vardı, ne oluyordu ki 

bütiın A rt: pa mntouatına 

t kır ac}hm'ıde muta'e· 
al r ser tmek fır atı vui i? 
Bi iyorı:z. Garp A' mi Türk
leri ve T ürki1'e}1 ha ! anla
mam ~lardır. 

On ann anlamamakta nal
ları kabah ttarı olduğu kadar 
b"z'm e kend zl tanıtmak 
hu& hm!l ki 'ığım z 
me 

boy'-e olmak a 
beraber n lıld Eede bezı 

g1:1zete er z n y z ları, neş i· 
yatı ade a g p matbuatının 

mübalaf cı neı 1yatına mem
ba olmll} r. ~ r mize bir 
buçuk aat mesafedeki 
bir ka• a ceryan eım·ı 

bfr ha len n l•Zf"te erhr.iz"n bir 
kıımtna ı~kı de aktt tt ti 
malumdur. !u böyle o'd1.:kt&n 
sonra, bunun Avrı.:pa mem!e
ketlerınde yepıc:t it akia eri 
biraz da uuu~ur görmek Iaz.m· 
dır. Buna bir de b ze h ç l:ir 
2aman te\'cih göstermiyen, her 
fıraatta ale} htm12de prcps~an• 
daya hazt1' buiunan tF~k lltın 
gayretini lli ve ecleraek Avru
pa gazet~lerinde -ckudt ltlan
mızdan ıniUE~Ilit hayret.m:zı 
lmaıea tahfif eder. 

Denebiltt ki AYrupa ıa~e
teleri ile ya~atıa )'azımlaT. 
O!at1Jlr. Cer.çl onlann 1ae1l'l
yahbdatt yılacak, korkacak 
değiliz. Amma itiraf elmE-~e 
mecburuz ki kendi Alemimiz· 
de cihana meydan akurerak 
yeıamak zamanları da çoktan 
aeçlWftir.. Medeniyet ilemi 
i~l'iabıJe nıevkalmiaJ daima 
ku-.yelNndltmege oaecbu uz 
Elet" rejimin rneael~lcette be
nitMenmed ı·, her aa eaki d~ 
vif'lerin a fll ti fhU..11 bekledijl 
ltllt .n.a.ar, "J'8Htpcle .,,...,... 

Sahife 3 

nu~amazsınız. 

Fran a!da İngiltı.ce ıöyll· 
yemez11infz. 

1 a 'ya' da Rusça anlata· 
mazsın z. 

'rle berber N·ı,o, 
Rumca ıb "er. 

Bakkal Bodoı, Erivan 
li ko. ft·r. 

Japon s tıcı l:ile kendi 
isanile h 'tabeder. 

* Bira kn aş ınla dün aksam 
"Turkuv z,, a gitmi i . 

Ke.pwan gi erken, bııııgar
son Frans zca "Buyurun" c.edl. 

Rus kadını ne iç c(ğ mtıl 
Fsans.zca ô~renmek utedi. 

Kibrit isted k, getiren gar
son yamagı gene Fransızca ko
nuştu. 

Biz T rkçe Söyledik, Fran
sızca Cf:\ p a dık. 

Etraf1ma bir göz gezdirdim, 
laç için b r t k "Turk,, ga,. 

son görmedim. 
ismi Rus, sah bi Rus, gar-

onu Rus, Oyuncuıu Rus ve •• 
Çalğıc !arı Romanyalı o an bu 
yer acaba hangi memleket• 
ted r? 

Dün Rusyadan gelen 
"Gorpcdin Purlts" bugiln Türk 
parasıle bankalar s rasına 
geçti. } .. kşan l rı fnra ı ra 
d zi°en Rus f.kara'arma yemek 
ağıtan Türl'"uvaz sahibi 11c ha 

bir Tü k muhtacının tasına 

b r kaı k çc..rba koymuı mu· 
dur? 

'f 
S rmaye i terkoı auyundaa 

ba§I a lı y o m } an bır 
can ça a )ÜZ el ı kt.ıruı 

an " P r ts ,, t:.f nd ·: 
Gar.o 1 rı ara nb. 

Türk l a · ş ı · a gü ah na g rl 
Tü k san'a A r 1 r ı ç ' ı· 

c laımın yanına ctur u 6& 

cinayet m i ernı olu ? 
Bir Tu k ftl a as a beş ku· 

r ı ver r e i a u der. 

* Belki bunJa ın h pııl o' r. 
Zira b' · k mils ilm na yar• 
d m etm k bu adam nn f· 

af edi m·yen günah 1&• 

ar, tc.zy er l\USinde ya. an• 

d ğı ic..u a arını oıb ya atme.ğa 
fırat \•er mi. o ursa herhalde 
ne ma. i, ne ıktiliad ~e ne e 
mıUi ve medeni mevki mis 
ıçin iıab ti b"r )Ol thk p e 
mit on az. Eatta bu b r a:a ua 
memlekete ve rej me haod 
ECÜ m·ı o ur. Ne yıı.ptik ar RI 

ne istedikler"ni b lı!!eyen fY• 

unuz ka cm er"n Turk mi le
ttne ron b diyesi Avrupa 1.1.• 
ateleri 11 a eyhlm zde yale11 
ya mı rıeırtya\ yapmata tala ık 
etmek c mt: ilur. Eu. un1a ne 
kadar 7 edan istirahati dut•• 
caklana duyau ılar. 

biz bu n ıriyat kartında 
mtlll var ğunız n m1Aa s..kı ı
yol'Ga. Çünkü bit meınl kette 
normal bir idare ne b ar 
kl!YYellt o urıa o'aua o •••• 
ekete karıt ıtımat o nfalarUll 
artar. ikt ıadi buhraftla.r te
t iatnde kıvranan Türk yeyl 
tab.t bir idareye .. hip lıuh n
maktan uwa ,ö.termek. 
anarp içerisinde o'duğu %&11" 

nım vumek iktfıaden oaU 
<!aha fazla tahrp •' laklll ktil'• 
Bunun nerelere kadar var•· 
b"Jectji b'r dak ka cli§ilD

fç'mize ezap oluyOI', ~Jlll& 
onlar ürkmeyor, koriuna>'9" r. 
Çünkü on ar 1ne,.leketf ye"i.-

lulibı d~i l midel..W dılP' 
••orlar .. 
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1 Ecnebi memleketlerde j •-~~~! Cinayet değil 
!V:akdonaldın Paşa zade 1 Bakkal Mehmet ef. 

-·~;.,,.?RJf l_o_ 
m\ 

Memleket~ 
beyanatı Ta&1ıliye edildi. Yalovaya neziften ölmüştür. 

Londra, 8 ( A.A. ) - Bir gı" diyor Bazı gazeteler; Topkepıda 
bakkal Mehmet isminde bı. 

taze~e mu ha birine beyanatta 
d l b- Ai?ır ceza mahkemesince rinfn, arabacı Danyal tarafın. 

bulunan M. Mac ona cenu 1 d 'd beraetine karar veriien Remzi an ö ürüldüğünü yazdılar. 
Gal maden amelesi ile maden paıa zade Ş--vket Beyin ev· Halbuki vak'a §Öyle o!muı· 
ethabı arasındaki ihtilafın pek velki gece tahliye muame esi tur: 
yakında hal ve fasledileceğini yapılmıı ve serbest bırakıl· Aarabacı Danyel kaJe ha· 
ümit etmekte olduğunu beyan mıştır. rfcfnden gelm·ı, arabasını 
e;m·ıur. Mumaileyhe göre Şevket B. çlftlikterffıl idare bakkal Mehmedfn dükkanı 
her ıey yarınki kardif konfe· etmek üzre Yalovaya gide- önüne çekmiıılfr. Faz!a asabi 

1 d cektir. 1 M h b d k _ransına bağı ır. o an e met ara anın ü • 

Tavukpazarında Sofular 

Tahribat yapmış Kazara öldürmüş kanım kepamasına kızrnıı ve 
Danyala bağırıp çağırmağa 

Malburn, 8 J A.A. ) - Bir 
met da'gasy yeni Gne

1

nfn 
timal aahilinCJe tahribat yap· 
mı§tır. To.hr batın karadaki 
rahası 40 b'n yarda vüııatindc 
ve 3(0 yarde derinliğindedir. 
Dalga, 25 kadem irtifaa kadr. 
yükd yordu. Saporadako mis· 
yonerlere aft bir lilna ile Ma· 
dang ticaret kolunldnin binası 
harap olnauı, bir çok kimseler 
telef olmu§tur. 

Bir eşkıya reisi tutuldu 
Şikr go 8 ( A.A. ) - Leo 

Brothers ismindeki eıkıya re· 
lıinfn tevkif edildiği bildiri)· 
mekte ve merkumun "Alfred 
1Jnglen ismindeki b ir Ş kago 
tazeted<inl 9 Haziranda ö'dür
müt olduğunu itiraf e' ledlğ' 
ivayet edi'mektedir. ô'dür· 
cıeainin sebebi, gazetecinin bir 
-;ok huıusatı pek fazla bilmeli 
tmı,. 

Müthiş fesatçıl~r 
Havana 8 (A.A.) Za· 

hıta bugün bir çok oteller 
Jinamitle berhava etmek 
•ayesinl takip eden bir fesat 
tertibatı keıfetmittlr. Feıat
çılardan bir çoğu tevkif edil· 
miı ve bunların Alleguaton· 
claki ~arargahlarında her bi· 
ri bir kaç ki:ogramhk dina· 
,,nit ihtıva eden bombalar 
)}de edilmiştir. 

Başvekile cavap 
Lon~ra, 9 ( A. A. ) - M. 

caddesinde boyacı Salih ism ·n· 
de bir·nı ö düren T erlikçl 
Ihsan Adliyere teslim edilm § 

ve mü tantiklıkçe tahtı tev
kife alınmı~tır: 

Ihsan kasten vurmadığını, 
cinayetin kazaen olduğunu 
iddia etmektedir. 

Borsa kurau 
Borsada ıpekülasyon yap· 

mağa çalıştıkları sırada polis-
çe yakalın uak Adliyeye teı· 
lim olunan M. Miç ismindeki 
Musevinin muhal.emes·ne ikin· 
el ceza mahkemesinde baı'an· 
mııtır. 

Bugün de bu da vaya de· 
vam edilecektir. 

Bugünkü celsede muhake· 
menin inlacı muhtemeldir. 

Küstah Yahudi 
W.uiz iEminde l:,ir Müsevi 

Türklüğü talık r cürmünden 
maznunen Adliyeye verilm·ı· 
tir. Mahkemeye \•erilerek mu· 
hakeme edilecektir. 

Hava işleri 
Madrit, 8 (> .... A.) - Kıralın 

ha va iflerl servisini yeniden 
tensik eden emirnameyi imza· 
lamıı olduğu rivayet ediliyor. 

••• 
Bu ne demek? 

Atina 8 (A.A.) - Bahriye 
nazırı, it'arı ahire defin Ko· 
rent kanalından müruru u· 
buru menetmiıtır. 

baıla mıştır. 
Danyal iEe bir kaç dakika 

~onra arabasını çek·p g·dece
ğfni söylemiş sede, ~r ehmedin 
asabiyeti bir türlü tükün bul· 
mamış~ır. 

Bu sırada bakkal Mehmet 
ansızın clü~üp ö'müş ür. 

Vak'a jand~rma mıntaka· 
sında olmakla bere.her, 
pol~s kar<ı.kolu da kale 
kapısının önünde bulundu~u 
c hef e polis le meseleye vaı
yet etmit ve hadiseyi cinayet 
zannederek, j!lndarmayı ve 
müddciumumiliği bu suretle 
haberdar etmiılerdir. 

Biraz sonra vak'a mahal· 
line ge en müddeiumumi mu
a \ini hadfreyi teıbit dmft 'e 
doktor da muay(!nesi neticesin-
de bakkal Mehmedin asab:yet 
nelicednde nezfi d·mağıden 

vefat ettiğini tayin elmitUr. 
Bu suretle iı anlat?lınca, 

ilk anda tevkif edilen araba
cı Danyal tahliye o 'unmuıtur. 

Yol bozuldu 
Amman, 8 (A.A.) - ş·d. 

detli yağmt ı-lar neticesinde 
Maan Akaha yolu geçi:mez 
dir haıe gelmtıtir. Akr.ba ıeh· 
rfnin yanıı 1 e Akaba körf e

z:ndekl birçok sürüler mahv
olmuıtur. Suların gü·üllüzünü 
duyan halk kaçmıt :ıe de bin· 
lerce kiti me~ken··z kalmıf'ır. 

~ intihar 
Çapa muallim mektebi tale
besinden bir hammın intih--rı 

Çapa kız muallim mektebi talcbe
şlnden 18 reıında Sunt hanım cv\•clkl 
gLln, mel teb n men ivcrılerlne kendini 
iple asarak intihar etmiştir. 

Suat hanımın intiharı mekt~p ida
resinden polis merkezine ve mü le iu
mumlliğe maHlmat verilerek ttıhklkata 
başlıınm ış esbabı intlhnrı kat'll yetıe ıın
laşılrrışt r. 

Suat hanımın intiharından bahseden 
dün a şamld gazete.erden birinde mer
diven c:ı düşfi !i yezılrnış ise ı:e 'ar
t I:ımız tahkık tta, l nzdıbımız gibi ken
disini ip e ararak lr.t"har ctml~t·r. 

Çnpa kız mna tim m .. l\tcbl g 0 bl 
Türk J.:ızlnrının t hs·ı ctt ı;I b r 1 fan 

m:icsseseslndcn genç bir hanımın müessif 
bir tarzca lnt hr et esi zabıt c.:ı şa
yanı d!kkat g6rülm"ştJr. 

fı:t .. nlıul m arif < manetl gerek Suat 
hnnımın ve gere s g nçeı le ( e ene 
Çapa rr.urlr n ır.ektebl t lcbesln(en 
1 en evinde k ncini tavana es rak r) nı 
ş k 1 ·e ir.t har <t esi şıı~ anı (1 kat 
g5 ü:düyünden mektep f nresine gön· 
1erllen tir maarif müf.ttl,1 tarafı dan 
t:ıhk.kata başı nı.rr:ıştır. 

:-levaya silAh et~n iki hovardP 
K sırr:paşa a B hrl.) e cadde lnı'e 

2 numaralı kain ede 1 r.nen<.'e'lk c en 
Hem l et h nımla Ahmet ve E) üp lsrln
de lkı k:şı evvelki gece lir otomobile 
Llnmlıler Be.)cgluna gczmebc cıkmış
lardır. 

Bu esnada Ahmetıc E) üp tabanca
lar:nı çekerek on t:e~ yirmi el havayıı 
silah atn·ıy:ı taşlarrışlnrdır. 

Silah sesine yetişen polisler ellah 
atan iki h ... rnrdanı:ı e l.rindcn tala -
calarını alarak mahkemeye \ermiş erdir 

B:r kar-mnnyola 1 
Suıt ıı Selim c ctJran maden k5-

mürii fkarc t le iştigal eden is all nLa 
evvelki gece ev.ne g'dcrkcn, arkasın
C:an hiıcum eden °kl meçh 1 kıırn an
yolr.c , 1 m il ui: n n lObllZ nı s lı rt1k 
ö:ü le hh 'it ctt kten sonra ceb nde 
bulunrn 65 lire sını a ıp kaç
mışlardır. 

lranh Hüseyinin mırifeti 
V. lcth nır<la oturın se) var aat cı 

ffjsr) in evvelki gece Ze\·cul H t ce 
hanımla k8\ ga ctm'J, Hüse} in bıçakla 

saı: k ·çasındım yıırala'11ı~tır. 

Carlh ellncekl kan'ı bıçakla ya
kalar.mıştır. 

Şapka kanununa muhalefet! 
Hask·:) de oturan Mehmet şırka 

kanununa muha'lf nclbüşşclc"I bir scr
ruş ile g(zt!ı~·ndcn polis er tarafın
dan yakalanmıf mahk mt)e \'erllmfftlr. 

Manto hırsızı 
Dın utr nş da Mercnrof solcaı:;ında 

oturan Qj ha e muı:ı:ımterlnden (ok
tor Nevzat bel in evine giren h rı z <4 

manto çalarak lı.açn ıştır. Pol s meçhul 
Jı pııı~ı ,. ~p ..,n· t "· 

Mc.cdonald'ın dü Jkü beyana· 
tına c vap olarak büyük Bri· 
lı.nya madenleri eıhabı, kömür 
madenleri hakkındaki 193) 
tarih l kanunun hiçb:r terafı 
mi li sanayi meclisinin mukar· 
reratın· kabule mecbur edecek 

Emsali görü mem f bir lüks ve ihtiınm çerçevesi 
içinde ıecaa t ve besc Jet ıahnelerile ma' amal 
zengin, muazzam ve gayet kuvvetli bir flim olan 

bir maddeyi ihtiva etmediğin 
ıöylemektedirler. Bu Mecliair .. 
teıkil edilmesinin yegane s~

bebi, Mil i maden ameles 
federesyonuna ücretler meıe· 

le•l hakkındaki müzakeratta 
lltikaroet vermektir. Maden 
eıhabı, bu meclise muarız hu· 
lunuyorlar çünkü, 1926 sene· 
ıinde vukua gelen hndiselerin 
tekerrürünü hiemfyorlar. 

• 
NAUDE:. NUJR..CT. 

a• kin zevahiri n altında kendi
min bile haberdar olmadığım 
nasıl acafp bir tehlike glzlı? 
Kendi kendimden korkuyorum 
Mehlika! Acaba hastalanıyor· 
mıyım? ... 

Belkıs 
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fena bir haber, bir feli· 
ket haberi, Mehİika : Cimile· 
aln kocası Hüaamettfn Bey 
Turuldu Te öldü. Üç gece 
eTvel, bir arkadaıından eviae 
cl6nerken. 

ZaTalh adam, Eminim ki 
lth- kazaya kurban sittl; Mut
laka birine benzetUler. Onun 
laiç dClıma::u 7okdu. Ve ola· 
mazdu Kalender, bot ••er•p, 

"'YA>-.ZAN : , • . 

( Yarın) ın Tefrikası : 21 

iyi ka'pli bir adamdı. 
Cem ·ıe durmadan ağlıyor. 

Gerçi aıkla ıevlım~zlerdi ama 
yine meıud bir çiftdiler. 
Zavallı Hfüam Bey, karııının 
bir dedigfni lkl etmezdi ... 

Ölümün ıeklide pek fena. 
hem kolay degil, kızcafazın 
yuvası dafıldı. Allah klmıeye 
göıtermeıln! 

Fuadıma timdi marazi bir 
hassasiyetle merbutum; onada 
bGyle bir kaza mukadder zan 
ediyorum. Her dakika yüreffm 
çarpıyor. Bu mOdhtt Tak'a 
ılnlrlertml herbat etti... Fuadın 
tlıUlne tltrlyorumda zaman 
saman tçf mde ıtzli bir eee: 
• Ke,ke HOeam Beyin ferine 
Fuat nruba idil • Dt7or" Ne-

nam ıaheıer Rus edibi LEON TOLSTOY'un la
yemut romanından mt ktebes ve bü) ük ve dehakar 
artist IVAN 1\ O~JOC'KINE'ın temsili güzin'dir. 

Ş~hzac..cb. ıı'nda 

HiLAL 
SİNEMASINDA 

güzel, doya, doya a~lardım, 

yanardım, harap olurdum .. 
Ben ıztirabı ıevdigim lç'n 

galiba, Allah bana daha ziya· 
de ıztırap veriyor. 

Hocam merhum bana: 
Sende fuzulinin ruhundan 
büyük bir parça var; derd(. 
Nedimden de küçüle bir par· 
ça, sen bu iki zıt ve büyük 
ruhu kendinde bfrle§Uriyor 
sun!,, O zaman çocuktum, 
gözümün önünde dörde bö· 
lünmüt bir elma çekerdi: Üç 
parça11 fuzuli, bir parça11 
Nedim! 

O merakla, bu iki ıairin 

divanlannı adeta hatmetmittlm. 
Hakikaten bu büyuk adamla
lann lkiılni de ıtddetle büUin 
canla eeverfm. Fakat bu gün· 
lerde hep Fuzuii ile arka· 
dapm... lıte ıcne ee•ıtll bir 
beyltlnt batırlayorumz 

As e7leme inayetim eldi 

Ayuofyada 

ALEMDAR 
s·nemuında 

« ç 

dertden. 
Yani ki çok belalara kıl 

müptela beni! 

Diyiyorum ya, sinirlerim 
pek fazla bozuk·.. Cemile de 
bizde. Onu teselli etmek için 
ne yapacaiımı bilemiyonım. 

Sen burada olaydın bana yar
dim ederdin, ıende lstaubula 
yapııdınmı bilmem ki ? ... Bir 
dür'ü kalkup iki adımlık yere 
gelemiyorsun. 

Mütemadi yen yaf mur ya
fıyor ••• Bu hava, bil!raln. Beni 
nasıl ııkar, harap eder •.• Kur-
ıuni gökler alçalıyor, alçalı· 
zor .•. Rutubet, yafmur Te alı, 
gözlerimden ruhuma doluyor. 
Sıkılıyorum, bunalıyorum ... Ô· 
leceflm Mehlika... Bana uzun 
mektuplar yaz ••• 
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Aakaraya &itmekte nere-

Görülmemiş 
lzmf r 8 (Yann) - Aıan· 

ıörde Halil Rifat Pı. cadde
ıfnde: bir numaralı henede 
mukim Ahmet kızı Hatice 
H. ile biraderinin niıanlııı 

Kuazzez H. bir gün karder 
lerfnl ziyaret etmek üzere 
Eırefpaıada Kavaklıpınar cad· 
desinde evine gitmiı!er. Laf 
lafı açmıt vakit geçiku.iş, 

ha va karardıktan ıonra ev· 
lerine dönmek üzere yola 
çıkmıılar. 

İki kadın o civarda balık· 
çı Sadık ağanın evının onu· 
ne gelince üç erkPğin teca· 
vuzune uğramıılar, cebren 
balıkçı Sadık ağanın evinin 
fçersine Eürüklenip götürül· 
müılerdfr. 

Bu tecavüzü yapanlar ay
ni mahallede kahveci izzet 
çavuı ile liman ameleslnden 
Etem velütün amelcd ıden Rıza 
dır. Evin içeninde H tice 
Hanımı bıçakla tehdit 
ve her üçü de Muazzez 
hanımın namusuna tecavüz 
etmiıler ve Muazzez hanımın 
çantasınında mevcut beı l:rayı 
da a lmıılardır. 

Hadise zabitaya aksedince 
takk.kat yapılmıf, kadınlar 

ve maznunlar bu sabah adli
yeye verilmiıttr. lzzet çavuı 
Muazzez hanımın asıl isminin 
Leman olduğunu bir çok kimse 
)erle düıüp kaktığını ileri 
sürmekte hatta kendisinden 
de 5 lira aldıklarını hergün 
beraberce tatlıcıda bak1ava 
yeC: iki rini ıöylenm k ec 1 1-Ja. 
tice harım iıe "Ne olur a ol· 
sun. Kırk gün günahkar bir 
gün tövbekar.Bu güne bu gün 
kardeı:mizin niıanlıı dır, töv· 
bekar olmuıtur" demekted r. 

Adliyece ta,Jıkikata devam 
ediliyor. 

İzmir Millet Mckteple
lerinde kaç kişi ~'ar? 

izmfr 7 (Yarın) - Y pı'an 
en son t t ıkata göre vl aye
timiz dah11inde dört yüz elli 
sekiz derı:ane faaliyettedir. Bu· 
raya devam eden vatandaşla· 
rın yekunu (9725) erkek 2917) 
kadın olmak üzere (126 ı2) dir. 

Mlllet mektep eri talimat
namesine levfkan bütün Tür· 
ldyede (1978) okuma dersa· 
nesi faaııyelltdir. Bunlara da 
kadın crkckt292,638) vatan
daı devam etmckledir. 

Zeytin yağlarımız! 
lzmfr, 7 (Yarın) - Triyes-

den aklınıza g idi kuznm? 
lstanbulun uzaldığı yetm yor· 
muş gibi. Ne kadar ka'aca· 
ğınızı da yazmiyorsun? 

Cemile, matenlne göstt-r· 
dili alaka fç!n sana müteıt.:k· 
kirim. Zavallı kızcağız yavaı 

yavaı kendine geliyoı·. Dudak· 
)arının ezeli tabe11ümü yine 
yanup aönmeğe baı'adı. Siyah 
matem esvapları ona bir 
yakıııyor kil 

Fakat hala sokaAa çıkma· 
makta inat ediyor. Yarım 

aydanberi hepimiz onu avut
mağa çahımaktan baıkablrıeY 
yapamıyoruz. Zllvaallı tanbu-
rum, öksüz çocuklar gibi bir 
köıeye atıld1. Babam bile, ka
palı tabiatından umulmaz bir 
rikkatle bu bedbaht genç ka· 
dının matemile alakadar olu
yor. Hele dadım! Benim muı· 
ftk dadıcıfım, durup durup 
allıyor... Göreen fedaklr ka· 

bir hadise 
te ticaret mümessiliğ!nden 
ıehrimiz Ticaı et odasına zey• 
tinyağı piyasasına dair gelen 

raporlarnı mühim noktalarını ber· 
veçh:zır iktibas ediyoruz: 

Zeytlnyı.ğı gerek burada 
ve gerek dahi'deki p 0 ya1alaJ1. 
da son hafta içinde fiyatlarda 
mühim bir tebed~ül hasıl 0J. 
1nuı;tur. Tr·yestede İlal} a mah 
sulü cüz'i bir teref ı ü göster• 
miıse de ecnebi me.hau:ü eski 
fiyat'arını mt hafaza etm·şur. 

Halihaz, da İtal}·a zt;ytln 
yağlarının f atı iyi cins'n be
her kentalı 670 ile 7 50, Yunan 
adaları levant 420 i e 530 t 
Arnavutluk 380 ile 450, lspan .. 
ya 455 ile 550 Dalmaçya 
500·550 lirettir. 

1 arsosta bir katil 
yakalandı 

Taraos, 7 (Yarın ) - On 
beı gün mukaddem kayma
kamlık daırcıi odacı ı Reyhan 
hanımı kurıunla kati eden 
z~vci Muh ddin firar ettiğiot 
) azmııdık. Takibatı mütema• 
oiye nedcesinde dün akvam 
L z •rI saklandığı hane haber 
a 'ınarak deı dest ed.lerek pen• 
çel kanuna teslim ediJm·§u._ 

ı:ıC"•~ ---

Komünıst nümayişi 
Nevyork, 8 (A. A.) - Bu 

gün komunıstler tarafındao 
yapılan büyük nümayiı eına
unda göz ... aıı döktü ücü ga•h 

ombalar:a mücehhez iki tay• 
3 are nümayiıçilerin üzerinden 
t çmuı.ur. Polis bu arbedeyi 
müteakip nümayifçiteri dafıl
mıt ve bu arbede esnasında 
2 polisle 12 kadar nümaylul 
yaralanmıştır. 

TJY.ATRO VE SlNEMA 

Bu aksam .. 
Panraltı ::; nemasında ko

mik. D. 1 ma·l Ef. temsili M. 
Anaıtas T ryete hey' eti ilk defa 

Nişanlım bumu? 
Komedi 3 perde 

Danı • B le · Duete • Rakı 

Önümüzdeki Çarıamba 
akıamı 

MELEK SİNEMASINDA 
GRETA 
GARBO 

ve N 1 L S 
SEVMEK 

AS TER 1 
HAK Ki 

fitl'Tl:nde t kdim ed~c ktir. 
fi 

-
dın artık ne kadar çökt6, 
Melihka. Artık onun kö ede 
oturup rahat edecek zamanı, 
ocak baılarında sürünecek balı 
yok, yok ama ... ne yapar!ın? •• 

Dert bir değıl ki Mehlika 
Bent ad•t ıeviili Mt'hlfka 

mütemadiyen ıana dertlerimiden 
bahsediyorum. 

Belkı• 
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Teıckı ür ederim, Mehlika 
benim dertlerimden •ıkı'mıya· 
cağınızı zaten bilirim? Hüsa· 
mettln Beyin vefatından bert 
bugün ilk defa elime Tanbur 
aldım. YavrucuAumu öyle Ö:&· 

lemi .. m ki... Onu korarımın 
arasında sıkarken, yıllarca 

hasreti çekil mit bir sevki llye 
ka vuımuı gibi oldumda göz• 
lerlmde yaılar bopndı ... Diln
yade ben biç btr ,ey'i, ve zan-

, .l•uam• '1Gr) 



1 J 
Dünkü: maç 

F ener-Beşikİaşı 0-1 
mağlUp etti 

~ok hJyecar.lı ola maçta fener snıı ılakitalarıla 
yaptığı bir golle utlcE~ kazan~ 

(Baı tarafı 1 inci sahifede) 

ıonra Fcner!e Ga!atasaray 
milaavt vaziyete gelmif bulu· 
nuyorlar. Bu suretle, dlger 
takımlar arkada bırakıldıktan 
so:ıra Is· an bul 13mpiyonlugu• 
nun tld eze't rakibi yirıe kar· 
fi kar11ya k·almış' ardır. 

Maç nasıl oldu ? 
Evela Beıiktaı ve onu ta· 

kiben Fenerbahçe te.k1mları 
aa.haya ç'ktılar. Bilhassa Fe 
nertn toplr.dığı alkıf, halkın 
teYeccGhüne iıarel edecek ka· 
dar candc..n idi. 
Para alıldı, Fener kaza.".ldı ve 
rQzglrı lehine o~an kaleyi 
intihap etti. 

Hakem Harbly~den Niyazi 
Beydi. ' Oyuna başlanacağı 
zaman aahada her iti re.kip 
fU suretle yer aiciı~ar: 

Fenerbahçe 

Cevat 
Niyazi Ala 

Rza 
Sadi 

Zeki 

Beşiktaş 
Şevket 

Reıat 

muzaffer 
Eikret 

Adnan Hüsnü 
Feyzi Taht" Fahrt 

Efl'ef, Mes'ut, Şükrü, Nazım, 
Hayati 

Oyuna üçe beı kala baı· 
landı. be iktaıın bir hücumu 
derhal seri çevriliyor ve ha· 
kimivet tE.mamen Fenerliteıe 
lnt•kal ed"yor. Müteakip ze· 
nıa n zarfında, birinci devre 
Dlhayet buluncaya kadar hep 
~enerln Beıiktr ıa ait nısıf ıa· 
'ıa dahilinde oynadığını görü· 
/oruz. Yalnız Beıiktaı akıncı
•nnm bir kaç ferdi ç11kılar1, 
~yah-BeJaz... kale önünde pey· 
-la olaa devamlı sık11ıklıiı 
bir parça tahfif ediyordu. 

Feaerl ler, birinci devre 
zarf mda ·adeta tesis ettikleri 
tek kale oyununda miitem~ 
diyen Beıtktaı defansını zor· 
ladalar. Bilhaua soldan inkiıaf 
edea bu hücumları, Beıiktaı· 
lılar pek sıkı bir müdafaf 
tabl17eaile hep gayd müe11ir 
hiraldyorlardı. Zeki, Hüsnü 
tarafından marke edilmek ıu
rettyle bertaraf edilmeye ve 
top hangi Fenerlinin ayafına 
'1tce Gç Beıtktaıtının maka· 
•.ına dGılrftlmeye çalıpldı ve 
tlrind dew• bu .mette FçU. 

ikinci baftayın riizglr Fe
ıer aleyhine ıdt. Betiktaı mil· 
iaf aada yedi oyuncusunu top 
1Amak w fırsat düıünce çok 
oehllkell akınlar yapmak ıure· 
1yle canla baıla oynuyordu. 
Buna m11k,bil Fenerltlerde 
clddea ,Ozel bir oyunla neti• 
ceııla kazandmuı lçbı çok ça• 
bııyorlanh. 

Bettktat akmlarmdan bl· 
rinde Fener kalealnla önA 
kanfbt kaled topu tuttuktan 
t0nra eltndMa kaydırdı. Befik· 
taılılann ayafına dllpn top 
açık kaleye clofru yollaD1Jor. 
Muh•kak bir 901 delil mi? 
Tar.a.rtar fae,eean lflnde. .. 
F akatc \09UD kale direlderiD• 

birkaç defa vurduktan ıonra 
avuta kaçtıfını göroyoruz. 

Bu suretle, tabii beraber
lerine alan aarı • lacivertli!er 
yapılma11 muhakkak olan bir 
gol kaçmıı oluyordu. Fener 
yine hücumda .. Hüınü Bey, ıa 
la sola kctarak - icabında 
ıtddet de iöıteren bir oyun 
tarzıyla - fener akınlarını 
def etmefe uiraııyor. 

Beı~ktaı ka?esl önünde yine 
karııık bir an... ve top bir 
fener akmcıalyle beraber kale 

içinde •.• 
Hakem, bunu rol saymıyor. 

Ve oyun yine heyecan içinde 
devam ediyor. Tekrar Fenerin 
bir akını! Kale &nünde ayak· 
tan ayala doiaı·n topu, Fikret 
kaleye ıokuyor ••• gol! 

TrlbGn'er inliyor, ve Be· 
ı=ktaı kaleıl arkuında gol 
seyri 1 çf n toplanan halk ta 
nntraye kadar koıarak Fikre
ti kucaklıyorlar. 

Beı, alb d•kika sonra maç 

bitiyor. 

Nasıl oynadılar · 
Her iki takım da pek 

mfikemmel oynadı. Fener 
defanıı, çok lyl idi. Haf bat· 
tında güzel . oynamıyan bir 
Sadi B. vardı. 

Ala, Fıkret ve Muzaffer 
netice üzerinde müe11ir oldu· 

lar. 
Befiktaı kaleciıi, muvaf· 

fak oldu. MO.daf aada Hüsnü 
ve Tahir Beyler temayüz et· 
ti&er. Sol açık ve aai içle, 
ul açık canla 'baıla oyna· 
dılar. 

f. H. 

Diğer ·müsabakalar 
lıtanbulıpor, SGleyınanlJ•JI 

0-1 7endl. 
Beykoz, Anadolaya 4-1 ra· 

l'p geldi Anadolu takımı te

ref sayısını maç aonuna doiru 

yapmııtır. 

Spor· kongresinin kara· 
kuşi bir hükmü_ 

Anadolu ajanamın teblila· 
tına nazaran Allkarada top' a• 
aan Spor konıreal faalfyeUne 

nllaayet vermlıtir• 
Alacalı kararlar la Spor 

1,ıer1mızt bir tekliniil safha· 
llD• ırtıUrmed beklenen bu 
konan. kapasurken ne 1asık ld 
aıeracele verilen bir kararla 
Ulvl. Bedri, l•et, Uttf, Bir
han, Allattln, Sabih, Ruhi, 
Vahi, Hüsna, (Siley.) Nevzat, 
Kadri, Bekir· Sadt ve Refik 
Beyleri milli takım maçlarıaa 
ııUraktea meııetaıiftlr. 

içlerinde aıtlll ı~refln kur-
tanlman iç111 bacalı kınlan, 
kolu sakatlanaa •• elyö•m 
Anupa taJumlanDda muvaf· 
faldnetle OJ1lll opa7an ve 
batta ,erini dohlaraeak OJUDo' 
cular bile yetlflfremedfftmiz 
ılaıalar bulunan bir ıporcu 
kafilesinin iki tlç celselik mil· 
zakeratl 1116tealdP 6ifıkallfye 
edllaıeıl haldkatan kara ku• 

1ıyane bir karar o~uttur. 
ZaaDecbJ01111 ki memleket 

ıw• • •• 

Rontken hocası Şevki · 1 Meraklı J?ünya şexleri . J 
· Beyin hayahL.. Balkanda komünistlik 
(Baı taralı 1 inci aahileJe) 

recek. Y olua o J•• ılmdl bot
tur. 

Doktor Şevki Beyin mü1-
teına fıtrab hakkında eyice 
bir kanaat edinmek için ter· 
cümefhalini ve doldurduiu 
botlulun ne oldulunu hılb&tan 
matbuata yermeli, ~talan ve 
memleket borcu bildim. Çilnkü 
merhumun hayatını çok ya 
kından bilen hayatta en yakın 
ıebabet arkadaıı benim. 

Şevki Bey an asıl eski 
Rumelii Şarki Vilayetinin ve 
ı"mdikt Bulgarlıtanda Haıköy 
kaıaban ahalltinden Rüstem 
Efendinin oiludur. 

93 Ruı mubuebeainde, 
memede bir çocukken anası 
babaıı ölmüf, ihtiyar büyük 
valdeli onu emztkle yaıatarak 
harpten latanbula muhacır 
olarak kucaiında kaçırmıı. 

Büyük annesi Çarıambada 
Mehmet ağa mahalleıine yer• 
Ieımlf, yalnız baıına bu yav• 
rucağı err zlkle büyütm.üı idi. 
O büyük valde onu Fatih 
aakeri rü§tlyeıinfn ilk 11nıfa ver 
diğl zaman, ilk sırada merhum 
ile yanyana oturmuı, kar
deı'tğimfz o günden teeasüı 
etmlf f di. Şevki daha o zaman· 
dıın 't ,in zekasını göıtermiı 
bilhassa riyı.z·ye ve fen .aıkını 
bütün kabiliyetile mücehhez 
bulunduruyordu. 

Dört sene Fatih askHI 
ı üıtfyeıinde, Qç sene Kuleli 
a!keri tıb idadisinde, iki bu· 
çuk sene de o zaman Gülha· 
nede duran büyük Tıbbiye 
harbiyesinde beraber okuduk. 
Bu dokuz senelik mektep ar· 
kadaılıfımızda bir lokma ek
meltmlz ayn yenmemif, hep 
beraber çahfırdık. Fakat ne
ye? Bizimkisi havaya! Aııl 
çahıan, asıl mualllmlerlnl 
hayrette bırakan, bilhassa 
rlya2iyeye ve fen kabtli1eU 
daha o zaman ıöze çarpan 
Şevkinin iaml (Riyaziyeci) idi. 
O, pce, gtlndils, ıade çala
ıır, bıkmaz utanmaz çabpr
dı. Ve zaten eon nefeııne 
kadar hep bayi• çalııtı, yal· 
nıa fen •• riyazi metad, nt-
bayet onun .,aktek pyelerl 
için ça)lf& ph.. can l•ercll. 

ldadi ıınıOarında cebir, 
cebri aH, hendese, müselluat, 
makine ve kozmofrafyada o 
mualllmlerlnfn takdirlle yedi· 
tull ıahlbl teli. Den esnasında 
bir cebir mes' eleslnl halle 
ufraıan meıhur Erklnı harp 
Miralayı Mennan Bey, Ziya 
Paıalal' teredd6tte kaldıkları 
bl r nokta oluna ŞeTkfye ao

rarla..rdı". 
g &Ell 

efkln umumlyeıl bu gençlere 
afaroadan :ıd7acle bir hiul tak· 
dlr v• minnet beıler. Ve spor 
koarretlnm ba kararı her •· 
mao için umumi hisıiyata 
taban tabaııa attlr. 

Kadıköyündeki maçlar 
Diln Kadık6yi1nde de üç 

maç 1ap1ldı. 1 k OJUD Hllll AI
tull ordu ar&1111cla idi. Altun 
orclulularuı bu maça fazla 
elıemmfyet verdikleri takım· 
lannm te,elddllOnden belli idi. 

Hılalliler be bu takımı yen· 
mek için çok ufraı~ı. Altuar 
orclulu1an nıııf sahalanndan 
d,.an çıkmadılar. Buna nı,. 
men yine 3-2 maili\p olcluları 

lklnd ofUA Pera-Boaaz iQt 
aratmd& ...,....w. Botu içi 

Gülhane1e ıeltp ul6muta· 
bilye ile karıılaıtılımız za· 
man Hikmet mtıderrlıbnlz 

lımall Ali Bey merhum ile 
muaTinl meıhur E1at Feyzi 
Bey merhum avlarını yaka· 
lamıılar, Şevkiyi ıımııkı 

tutmuıl• rdı. 
itiraf edelim kt o zamana 

kadar mektebi tıbblyecle bay· 
ılyeU memleketJe mütenaıJp 
bir blkmethanemlz yok tdı. 
ilk hikmethaneyl kurma~& ıe
bep otan lsmall Ali Bey ho
camızdı. Fakat mektebi tab
bly~dekl o muazzam hikmet· 
baneyl bilfiil liyile vücude 
getiren, onu ihya eden ve ya· 
ıatan merhum Esat Feyzi Bey 
olmuıtu. 

Eıat Feyzi ilmini bilmlyen 
ve onun ruhuna hürmet duy· 
mıyan tıbbiyeli yoktur. Fakat 
bu bedbaht millete fen adam· 
)arını çok gören felek 318 sene& 
içinde Esat Feyziyi kara topra· 
Aa gömmftı idf. Tıb ve fen llc· 
mlmizde henüz bu :acıyı unut· 
madan mesleke ve memlekete 
yadigar bırktı~ı h :kmethaneyl 
yata·mak için yalnız bir dok· 
tor Şevki hayatta kalmıı 
idi. Şevki zaten Eaat Feyzinin 
bir nüıhal ıan=yeıl ldt. Eaat 
Feyzi a:dükten ıonra tarihin 
o kadlrnaıtnaı Abdili Hamit 
HökQmel bile, Allahtan ba,. 
ka iltJmaıı olmayan Şevkiyi, 
~arktan garptan arattınp, 

Tıbbiyeye getirdi. Hem H k· 
met denlerini ve hem Hikmet· 
haneyi ona tevdi etti. 

Şevki o gün bu gündür 
yüzlerce talebe, hattl mücler· 

riı yeliıılrdi. Türkiyede ront· 
ken teıiıatına fer veren 1eıi· 
ne amil odur. 

Şevkinin mOdenialiflnde 
de bayat için tanıdıfı yfgine 

zevki, çalıımak, çalıımak idi. 
Dört aeae evvel fen tecrübe
!erile parmaklan yanmıı, ke
sif mi• kir. 40 derecel hararet 
fçtnde ydakda fnltyorken 
hlll ta!ebeıinl ve denlerfni 
aayıklıyodu. Ne bahtiyardır 
o Ş"vld ki binlerce talebeıinin 
göz yaılan araıında ye on'arı 
deıU tevklrtnde kara toprala 
diiıtü. Dalma lllm lnsanlann 
ıanı olan o yüktek tevazuunu 
mezannda bile g8rftrıinftz. 

Şevki Bey nihayet bir fn· 
sandır. Fakat Türk mllleU a. 
11rların zor 1eU1th eceil bir 
fen kahramanını gaybetmtıtr. 

Ôyle zannedlyorumkt Şev 1 
Tıb flkfllteılnde ve memleket
te pek bOyük bir boıluk bı. 
raktı. Zira onunla beraber 
tarihi bir fen bayab, bir Alem 
ölmüıtGr. 

Her ne kadar bu ıün a vu· 

Pera karıı11nca p~k zayıfdı 
NeUcede 6-1 Peraya mal· 

lap oldu. 
Kurtuluf • Eyüp 
Kurtuluı • EyGp maçı çok 

hararetli oldu. ._~, tki tara
fın ııkı hlcumlan oyuna zeYk 
Terdi. 

Fakat enelkl OJU!lla• 
nnda iyi netice alaa E,ılp 
bu 1efer maleıef 2-1 mağlup 
olclu. 

Bu Qç maçua hakemi. Re-
fik Oıman be7cll. 

Wareeiatlen dola11 keadA.-
ılnl tebrik fJllerts. 

Bura.la haklkab ı6yle-
mek lkım plfne ikinci 

kime talnmlan '°" M)'lftır. 
8a lmtlpl• mmtalralan 

Geçen authamızcla Roman· ı 
7ada Motkova beaabına çalı
ıan büyük komAnllt caıuı 

pbekeleri keıfolunduluau JU

mıfbk. 
Budapeıte'den Terilen ma· 

l6mata göre cenubi Avrupa 
memleketlerfnfn bir çofunda, 
o cftmleden Balkan memleket
lerinde büyük mfkyaıta komfi· 
nilt mı: ha kemeleri cereyan et· 
mektedir. Budape~tete ilç hafta 
devam eden 41 komüniıtln 

muhakemeıi bitmi§tfr. 
İddianamede komünistlerin 

Macarlıtanda hükömeU devir· 
mek ~e Bolıev!k hükümetl te
ıls etmek istedikleri kaydolun· 
maktadır. 

lttıham olunanlann baıın· 
da, Moıkovada beynelmilel 
telefon fıtaayonu mOdilrlftfftn· 
de bulunmuı F erdlnand V eyı 
durmaktadır. Komünist teıki
lahnı takviye ve idare etmek 
makıadile ıuretf mahsusada 
Moskova' dan Macar!stana gel· 
mlı olan Veyı yedi buçuk M· 

ne hapı• mabk6m edilmlfUr. 
Dlferlerl mdbtelif mClddeUe 
kilrek cezaıma mahk6m edil
miılerdır. 

So!yada 17 komGnlıtln 

muhakemeıf baılamıftır. Bu 
muhakemede okunan iddia· 
namede komGniıtler"n bnkamel 
devirmek iıteclklerl kaydolun• 
maktadır. 

Fransa-Almanya 
ittihadı ve Rusya 

A"manya mat.buatında 
Franıa ile Almanyanın yakın· 

katsam da eıkt mesleklm olan 
tıbbiye lleml, bı:ha11a orada 
okudufum ulumu tabliyeye ar 
kım gönlümde pek yaıar. ÇO · 
kü bütün milletlerde olduju 
gibi memleketimizde de bütün 
inkılapları dofuran ruhu fey· 
yaz buradan, burada okunan 
ulum uta bilyeden nebean •J'• 
lemiıtlr. 

Mektebi Tıbbl1enlD bu 
memiekete ve inkılaba •• me· 
deDiyete yapmıı olduğu hiz-
metlerin azameti eıran bu· 
radadu. Bu duysu ile dır ki 
pek aziz bir ıebabet arkada-
ıım olan Doktor Şevki Beyin 
aziz rubu için ıu ıiitualarda 
b:r yadı rahmet okumaktan ve 
aynı zamanda sevgi t talebell• 
nf n ve tıp aleminin matem ·ne 
ffbrakten kendimi alamadım. 

Emtnlm ki arkadaılan ve 
falt besi onu •• onun yapclı· 
lı ilim llemlnl hOkamet bu 
fen kurbamnm ailel keder 
dideıfnf unutmıyacklar, bfl. 
ha11a Etibba muhadenet ce
miyeti kendisini ıöeterecekUr. 

Etem Ruhi 

dahillode olan kulGplerle blr
leıtiklerl takdirde oyunlannı 
zevk ve heyecanla 1eyredebf· 
leceilz. 

Hilal spor kıılübünün 
kongresi 

Dla Hılll apot lnallbl 
aenelik kongreıfnl yaptı. 

Hilallller on yedi senelık 
..,efil bir iıml husibakA ella 
bir vaziyetten kurtarmak l· 
çift heyeti fdaredacle eaaıh 
tadt!lt yaptılar. 

Rlyuete avukat Fetht Tah· 
•, Umumi kltfpllie A(f Rıd· 
yan, •emeclarhfa CeW, uma-
• kaptaahla Ebe., lclare 
mtdürUltnne de Mııstafa F• .... ,... ............ 

laıma11na dair ıon sam• ala.r
da çok tekrar olunan mevz~ 
lar Moıkovanın reıml uaılrl 
efkln olan • la:vestiya. ıaze
telinl tel&ta dlıftrmüıtüt. Ga· 
zetenln mal6matına ıöre AJ.. 
manyanın büyllk aanat ı&• 

htplert, A'aman orduıunun 

mıktannı arttırmak ye harbi 
ılpartıfer almak için Fransa 
ile anlaımaktan ye yakınl•l
maktan baıka çare voktur. 

Fr&nsanın büyük aadayl 
de artm'rrı Al .nan Ordusunun 
tech!zinde itllrak etmekten 
uzak defilmı1• 

" lzve tiya " nın mattama· 
tına göre " Polonya Koridoru
nu " Almanyaya c.ıade etmek 
ve buna mukabil Polunyaya 
Lltvayl ilhak eylemek hun
sunda gizli mGzakereler bat
lamııtar. Efer ltlllf ba-ttll!:loon_ 

olursa Almanya .,;dus 
artınnafa mtlıaade edeceJdtr. 

ltalya-Rusya ticareti 
İtalya ile Ruıya arasında 

aktolunmuı ticaret muahede
sini vaktlle tebrik eden İtal
yan matbuatı ıon reıml ma• 
hlmat üzerine yeiı izhar et• 
mektedlt. 

Sovyet Ruıya ile olan ti· 
caret münasebetinin dokus 
aylık hulA.saaını yapan retaıl 
istatlıttke ıöre bu mi.Wet 
zarfında Sovyet Rusya ltalyaya 
330 mil. liralık ruhte1if mal 
getirm·ı, ltaiyadan ise Rusya• 
ya ancak 80 mil. Llrahk mal 
çıkarı!mııtır. Bu suretle tica• 
rel hllnçosu dart defa Rusya 
lehinde ııetlcelenmektedtr. 

Dünyanın en temiz 
milleti hangisidir? 
Dünyanın en temiz m:lletl 

f neflizlerdfr. Zira fngff zler 

kadar çok aabua kvllaaaa 
millet yoktur. Hatta I~ 
reJ• nazaran daha çok ha• 
mamlara malik olan Amerika 
bfle kadın erkek nı çocuk 
çın adam bapna leftnl tatf 

edlle sabun hususunda ...... 
tere ile rekabet edemes. 

S• huausunda lngilter• ff 
Gal memallktncle ikamet eden• 
ler aGnde adam ba,ına takrl-
~?en otuz galon su ıarfetttklerl 
halde Londralılar bu miktar
dan daha zfyacle 111 ..,,...,,, 

ler. 

Domuz •afi ye tuzlu .,.. 
mckler• 111tbtell olad ini I~ 
elaalial bualatdaa .... :WftS 
~eman yetmlı iki lira ,..rf 
ederJerkl bu •fıyatta cLfel' 
memleketlerin NJ"ftJab111id 
daha çoktur. Lakla bu 1ek 
nun n11fımn senaJI fabd~ 
rınu kullaaücltiıtnM llP..İı 
edilir• asim bir ,.ek_. iM 
olur. 

Çok blAalar 1111& .r•14 
töhret bulan millet ı .. :ffn• fıi! 
ftllslerdtr. Oll .,... ı 
hiç bir memlekette lniilt 

clekt kadar ,ea! bbla fAf' 
mlfdır. 

Bina 7apmak fçln 4 .b 
milfon yani adam batına "1 

ketemft •" edl~ 1 
0-

iiltaler a1al s....-.oa 't t * .. bll' wdl19'1it• 
b..-• atıode doko& kibdl daı-,a,_. 



YARIN 
____________________________ ,# ............. . 

Tayyare piyangosunun yeni pilanı 
931 aeneı'nde tatbfk edilecek Ptyanıo pllnı hakkında 

Tayyare Pfyal\goıu müdtırtı Fikri Be1 bir muhanlrlmlze 
berveçhl iti beyanatta bulunmuıtur: 

Yeni kabul edilen plln tabedllerek tenlye baılanmıı· 
tır. Yeni tertip mal6m olduiu Ozere Klnunuaanlde baı· 
hyarak ve ilk keıldeıi 11 Şubatta yapılacaktır. 

Biletler ıtmdiden tevzle baılanm11tır. 
Tayyare Piyangoıunun ıatııı çok iyidir. Plyangomuz 

her zaman olduiu gibi b6yük bir raibet ıörmektedlr. 
Yeni pllnın ihtiva ettiği eaaaat ise ıunlardır. 

Plyanıoya ııttrak edenler için bazı müıkülit tevlit 
ettlifnden 930 ıeneainde tatbik etUflmlz çıkan numarala· 
nn lmhaıı uıulü kaldırılmııtır. Bunun yerine numara ade-
di 1150,000 .. yapılarak isabet ihtimali tezyit edilmlıtir. Bu· 
na ıöre bir bilet evvelce olduiu · afbl her keıldede akra· 
mlye kazanabilecektir. 

lkraıniyeler tezyit ecltldiil gibi 3 Oncl keıldeye de 
100,-000 lira afbl bGyGk ikramiye ve aynca •ı,000,, adet 
amorti lll veli ıuretlle tertJbln orta11nı teıldl eden 3 Gncü 
bıide çok zengtnleıtlrilmlıtir. . 

Biletlerin fiatı : Yalnız 3 üncG ve 6 ıncı keıtdeler lkif8r 
lira olmak here eeman 10 liradır. 

Bundan eVTelkl pllnlarda l fil 5 inci kepdelerde mü· 
klfatlar 10,000 lira iken T• ceman bir tertip zarfında 
•ıso,ooo .. lira miklfat nPllirken, bu tertipte müklfat 
20,000 den baıhyarak 25,000, 30,000' 35,000 40,COO ve 
6 ıncı kefldede 100,000 liradan cemaa 250,000 lira mO· 

fat verilecektir. 
ICepdeler JID• her aym l l inci a(lnG yapılacaktır. 

Plyanıo Mlrihil _____________________________, 

lzmitte 

istasyon Oteli 

/~mitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

Müsafirlerinin hususi 
bir ,ekilde istirahatini 
temin eden bu oteli 
herkese tavsiye ederiz. 

Otella altmda bir de Kolabane Yardır. 
....... ,. de berkeae tavsiye ederiz. 

Ucu ıı yapan bu 

Bu pazar aJc,amı Vemecilerde 

DARÜTTALIM 
Salonunda Darilttalimden 

MUALLiM FAHRİ BEYiN 
talebesi Hanımlar tarafından 

KONSER 
.. .. 

Her pel'fCmbe akşamı ve cuma 
günleri 

DARÔTTALIM ve HAFIZ 
BORHAN 

heyetleri terennümsaz olmaktadrr. 

Gayrimenkul mallann 
açık arttırma ilanı 

Jstanbul 4 üncü icra memurluğundan: 
Açık arttırma ile paraya çevrile

cek gayrimenkulün ne olduğu: 
Çarşıkapı Hüseyinağa elyevm Mol· 

lafenari M. medrese çıkmazı ve cami 
s. r 2, 2 m. 4, 4 m. c. 3, 4, 6 J eski 
2, 4 yeni 4-6, 3, 4-3, 5, 2 No kayden 
ki bap medresesi çıkmazındaki haneler 
on bin lira ve cami sokaiındaki hane 
dört bin lira kıymeti muhammenelidir. 

Arttırmanın yapılacağı, yer, gün 
saat: lst. 4. üncü icra dairesinde 5-
2-931 T. S. 13 ili 15 30 a kadar. 

1 - ffbu e-ayrimenkulün arttırma 
şartnamesi 24-1-931 tarıhindcn itibar-
en 930-281 No ile lst. 4 üncü 
icra dairesinin muayyen numara
sında herkesin görebilmesi için açık
tır. lı!nda yazılı olanlardan fazla 
malOmat almak istiyenler, i§bu şart
nameye ve 030-281 dosya Rumara
siyle memuriyetimize müracaat ebne
lidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin yüzde yedi 
teminat gösterilecektir. 

3 - Hakları tapu sicillile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve masrafa dair olan iddilannı işbu 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap 
eder, aksi halde hakları tapu sicillile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin 
payl&fmasmda hariç kalırlar. 

4 - Oöstcrilen günde arttırmaya 
itlirak ~ler arttırma prtnamesini 
okumuş ve lüzumlu malCımab almış, 
bunları ta!namen kabul etmiş ad ve 
itibar olumırlar. Üstünde bırakılan 
gayrimenkulün bedeli zamanmda ve
rilmezse gayrimenkul ikinci bir art
tırma ile satılır ve bedel farkı ve 

••••••••••••••••••----•\• mahrumb~an y~e~ b~ve 
Rfc lteklenD•edlll bir amacla diğer zararlar aynca hükme hacet 

..,._Mrenqflloı.ü..UTa,. 
~ ,.,... Mitti alutla lra· kalmaksızın memuriyetimizce ahcı-
Mıllr. dan tahsil olunur. Beş numaralı fık-

ONUN iÇiN 
Tayyare Piyangosu Biletini Alınız 

fi mcı K•de 11-Kinunusani-1931-dedir. 
80YOK iKRAMiYE ( 200,000) LiRADIR 
AYRIC!i. c5o,ooo> c 4o,ooo > c25,ooo> el o,ooo > 

Lirahk ikramiye ve 
c 100,000 > Lirahk bir mükafat 

YARDIR . 

BOYOK TA vY ARE Piyangosu ı 
YENi TERTiP BAŞLIYOK 

J.d KEŞiDE 11ŞUBAT1931 
Y.a pllw 3 " 6, a ketldelerde bGyGk lkrlmlyeler 

" aınca 
AMORTi VARDIR 

3.cl fttlclede 100,000 liralık bGytlk ikramiye konulmak 
...ule tertip içer k ... dellk dd kuma aınlmıı atbl bir .............. 

Mtlk&fatlar keple ••ille ı 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 
40.000 .. 100.000 llradar. 

Çok unatn olan Jenl plim talep eclbm. 
Bdetlerln eablmauna batlaamlfbr. 

.......................... 
Pek yakında 

Fra~ız iıyatrosunda 
30 blJlk arUat, IS tarla " JO daa.._ mtlMkkep 

SAMARDJI 
llGJik •F••t turneılnln t ..... ••I•• beflenaoaldlP 

RepertaTan 30 opeNtlm ............ olap btmlanı v.,.... 
Fraw, hal,aa "Ywa • mıı•• ~ 

IDUhap ................. 

• 

radaki prt tahakkuk etmek keydile 
üç defa bağırıldıktan sonra gayri
menkul en çok arttıranın üstünde 
bırakılır. Şart tahakkuk etmezse art
tırma geri bırakılıp alıcı taahhütle
nnden kurtulur ve teminat ta kalkar. 

5 - Arttırmanın birinci veya 
ikinci olmasına ve gayrimenkule ta
alluk eden kanuni hakka ve satı

şın tarzına göre diaer şartlar: Mutc
rakim vergi, belediye, vakıf icaresi 
müşteriye aittir. 1 inci arttırmada 
Medrese çıkmazındaki c. 4, 6 No. 
haneler 4000 lira. Ve cami s. cedit 
3 No. hane 2000 !ıraya arttırılmıştır. 

Arttırma 2 incidir. Hanelerin temamı 
1 inci derecede Emniyet S. 5-11-9"0 
T. kadar maa faiz 4889 lira. 2 inci 
derecede lbrabim beye faiz hariç ol
mak üzere 21'>J liraya ipotek bunlar
dan başka Rifat Ef. alacağından dolayı 
vazettirdiği haciz üzerine satılmakta
dır. ipoteklerin maa faiz masraf baliğ 
olduğu mikdan geçmek prtile en 
çok arttıranın üzerinde bırakılacaktır. 

Yazılan gayrimenkul yukarıda 
gösterilen 5 • 2 • 931 tarihinde ıst. 4 
üncü icra memurlufu odasında işbu 
ilin ve ıösterilen artbnna prtnamesi 
dairesinde aatılacatı il!n olunur. 

Za,ı - Fauh aıkerllk ıu· 
beelnclea alm11 olduium ter
hlı teskereml kaza' en zayetUm. 
Y enl8al alacatamdan e+ıstnfn 
hlkml olmacbimı lllD .,ı.. ...... 

SGtlGcede Hamam aolıa· 
tmcla 12 amaarah hanede 
320 teT.0Gtl8 8111.L 

Doktor 
lımail Saip 

Dalalb .. atahklar mateıa ..... 
..,.... ., ..... , .... lafilMle 

Kolumbia Pliklan 
EN METİN VE TABiİ SESıJ 

Makinalar En Mutena Ve Cazip Plaklar 

f KOLUMBIA MARKALILARJDIR 1 
Yeni sene münasebetile 

KOLUMBIA 
Fabrikasının piy'!-saya çıkardığı yeni plctkları 

umum KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 
Yeni plaklar ıunlardır: 

Gene Os-• Sarı 
man, .• pıncak, •• 

Çingene- Sarsam 
ler, •• kolumur. 

Gül Fat- Bilmem 
ma, •• neye. 

Yalnız!.. "KOLUMBIA,, Plaklarını alınız .... 

An karada 

OTEL T AŞHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonlan havidir. 
SERVls MUNT AZAMDIR 

RESTIRAN KARPIÇ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Od•l•rınıza telgr•fl• angaje ediniz. 

·~ 24K&aunuaanl Cumarteıl ve 28 Klnunusanl 
Çarpmba günleri 

Fransız Tiyatrosunda 
Methur Maoar viyolonist 

PRIHODA 
Tarafmdan dd konser verlleeekUr. 

Doktor 
Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın •e çocuk· 

lann clabdl (iç) haıtabk· 
lanm c:amadaa maada 
her ıGn (2·4) de Dkaa
plmada 118 •m•nh n. . .................. .. 
eder. 

Telef• lttanlttıl: Z!l8 

Feyzi Ahmet 
Cdt, Saç " dh.-eYJ,. 

ha~lar tedavthane.ı 
CumadaD maada her ala 

aaat 10 dan 6,. kadar huta 
kabul ecllllr • 
AclN8 Ankara Cadd..ı N.43 

Telefon ıstanbul 389CJ 

OPERATvR DOKTOR 

HALiL SEZAi 
BASUR IEIELE 

ve cerrahi hastalddan mu ssı• 
Divanyolu ~. fmbi pquokü Np.20 

ADIKZAD~ öı.ttA.Ot.KL l 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LOKS POSTASI 

Dumlu Pınar 
vapuru 11 
Klnunuıanl Pazar 

akf&llU Sirkeci nlab mmclan 
hareketle ( Zon11dd ak, ine. 
bolu, A1ancık, S.••n, 
Ordu, Glreıun, Trabun, 
Snrmene, Rize ve Hope) ye 
az•met Te aYclet edwkllr. 

Tafsll&t 1ç1a Slrbclcle 
Meymenet hana akanda -. .. n 
talıjma müracaat. 

Telefon lat. 21 

oşunuz 

Koşunnz 
Koşunuz 

lzmir terzihanesin
de büyük tenzildt 

var 
Babl&Hde YllAJet _,...,. ... 17 

Ma•taFa Salilt 

1 1 1 ı ' { I 
Kinunueaal 

Seael Cumartetl 

Re.mı,. 10 
1931 

laııı 
~ 

.. cL 
dnnet 7 26 
Oıts 12 20 
lkiadl 14 ~ 
....... 16. 
Yata 18 aa 

~ 39 

Şallan 

17 

Va:.1.Jrı 
Alıblrl:a 

• el 
'nr"'ef 1 3C 
Oııe 111 
111111• t 48 
,.... 12 OJ 
Yata a 37 
.... 1%44 

Ka.aa 

63 


