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Cümhuriyet Halk 
fırkasının f.ıali
yeti miinaaebetile 

Bir iki günde nberl Cilmhu 
rfyet Halk farka11nın merkezi 
•e etraflı bir f aallyet göıterdl· 
ffnt, b1lha11a bilyftk kon· 
ırede çok esaslı tedbirler alı· 
na.cafını, bu eınada hiik6met 
Programını da teıblt edeceilnl, 
lkt11at ve maarif umdelerlle 
teçhiz olunacak pratik esa1-
larla hftkdmet makinesine 
Yeni btlkametler verlleceflnl 
hiitGn lıtanbul gazeteleri ya· 
zıyor. 

Büyük harflerle yazılan 
bu haberler, bilmem nedendir 
efkln umumlyede mahıuı 
bir ıevlm ve ümit tevlldine 
defli, hatta dikkat nazarla· 
rını bile celbe kafi geleml• 
Jor. Şubalde m~ıruf meıal 

neye matuf olabilir? 
Yapılan reklamlar, çok 

Parlaktır. lkt11at, maarif tılerı .• 
Bunlar memleketin ıuaamıı 
bulundufu eıaılı lhUyaçlanımz· 
dır. Memleket ve millet bu 
labada ~ derin ihtiyaçlar 
•rzetmektedlr. 

Bunlann tatminini dtııün· 
lllek ve buna çareler aramak, 
hükdmeU teıktl eden bir fır
kaı ılyaılyenln en ehemmi· 
Yetlt vezalflndendlr. Şuhalde 
lllillet ıevlnmell, Ye bGyGk 
Gmttlere düpnelidir. 

Fakat görGyoruz ki henüz 
böyle bir lnUba yoktur. Halk 
bu haberleri ıayanı dikkat 
btr allkaıız1ıkla dinliyor. Aca· 
hl• lbunun ıebeplerl nedir? 
ıte llleıelenln ruhu ve mttm· 

lekettn derdi buradadır. Biz 
l&ınlml olarak bu derdi biraz 
ıerhedecefiz. 

Halkın bfglnellll ıebeple· 
rint, Halk fırkaıı erkanı ıon 
faaliyet ve gayretlerlle, ıon 
teıkili.t tadillerlle, herkeıten 
iyi anlamıı olduklarını lıbat 
ettiler. Son Serbeı fırkanın 
teıekkülü üzerine Halk fırkası 
Zafının ıebeplerinl derhal 
anladı. Bu zafın en mühim 
ıebebı, Halk fırkaımın seneler· 
denberl raklpılz, tenkit ve 
nıuahezeılz hnknmran olma· 
••dır. 

Halk fırkaıı azaları ve bil· 
haıaa miitenefflzanı, aırl bir 
fırkacılıfın lıtl!zam etUrdlfl 
nıeıafyf lf aya artık lüzum 
&örıntyorlardı. 

Hattl hiikdmetln icraatını 
bt~e nıurakabe vazlfel mukad
deaeılnl unutmuılardı. Mem· 
lekette halkı meyuı eden ha· 
leu ruhiye bu ıcb. B67le 
oldufu içindir ki BGJ(ik Gazi 
larthe ıeçen nutuklarından 
birtncle, Trabzon Hallı fırkaıı 
11111.bfellncle, eza ve efrada: 

(Karşınızda rakipleriniz 
var imiş gibi fırkanın 
(o.., ... , a inci .,Jail.J•) 

imparatorunun kardeşi ıs. 
merasimle karşllanacaktu 

l"Japon,, 
~nhul'da 

Bugün ıaat 17 de Japon 
imparatorunun biraderi Prenı 
Tutama ve zevceıl Pire ta• 
rlkile ,ehrlmize gelecektir. 

Prenı reımi meraılmle 11-
ttkbal edilecek Te Perapalaı 
otelinde f hzar edilen dairede 
bir m6ddet lıtirahatten ıonra 
akıem üzeri Ankaraya har .. 
ket edecektir. 

Ankara 10 (A.A.) -Japon 

kıralı Hz. atn pazar günü 
lıtanbula muvasalatı 'beklenl· 

len biraderi Prenı Takamutlu 
ve reflkalannın rakip bulun· 
dukları vapur Korent kana· 
lmın kapanma11 dolayıılle pa· - Prenı Tutamı ispanyada iken 
zarteıl künü lıtanbula muva· 
ıalat edecekUr. Bu IUbarla metlerine, ziyaretlerine •e 
Prens Hz. aln lıtanbula ye ıereflerlne verilecek ziyafet· 
Ankaraya muvasalat :ve ha· lere alt program birer gün 
reketlerlne ve buralarda ika· fasıla ile icra edilecektir. 

irtica tel'in edildi 

Bütün geıiçlik yürekt.en 
teessür duymaktadır 
Gazinin heykeli önünde topla
nan halk bu içtimaın manasını 

tarihe haykırmıştır 

llün 6n•• t•zahurat yapılan Gazi heykeli, Htılk ve M. Meoollı 
Ankara, ıo (A. A.) - An· buıGn öileden •onra HikJ.ml· 

kara Hukuk mektebi talebe- yeU milliye meydanında mi· 
ılnln tertibi ye binlerce balkın tini aktedilmlıur. 

ak 1 M ndekl btfc:& Mitingde tik olarak töz 
tıUr i e eneme k k b ..iü il 

1 
t l'in ve bunun alan huluı me te i m6q r 

~~=::n K:bılay ve arka· ye hukuku dilvel ~Gderlıl 
daılannın hatıraunı taziz ·~~""'"' (Deoamı 3 ":'ci •alaıhu) 

Ziraatin inkiıafına dofrıı 

Kongre dün ikinci içti
maını aktetti 

Aziz şehit "Kubiliy,, ın başı kesi .. 
lirken mürtecileri alkışlıyan mel' 

unlar divanı adalette hesap 
vermeğe başladılar 

Şeyh Esat ve oğlu Alinin ilk istiçvaplan 
istintak hakimi Hikmet Bey tarafından 
yapıldı. Sabık Jandarma kumandanı Fahri 

Beyle nefer Ali de sorguya çekildiler. 
Menemen, 10 (Yarın) -

lıtanbulda tevkif edilerek hu· 

Bir Acem 
lzmirde bir sahte

.karlık olmuştur. Reşit 
isminde bir Acem teba
alı, heyeti ihtiyariye
pen Örfi idare mınta
kasında serbest gez
mek için başka isimli 
~ir ilmühaber almışbr. 
Bu adam yakalanarak 
Divanı harbe teslim 
edilmiştir. 

,afa getirilen ve lrtfca teıld· la, relıl oldufu anlatılan 

Son dakika 
/jdianame hazıTlan

maıa başladı 
Menemen 10 ( Y ann ) -

:l.Uç•plardan bir kıımı henGz 
bitr.ıec:IJflnden ltu ıün de lıtiç· 
vtLplara devam edilelecek ve 
l)IYuı harp ancak yann faali· 
rete ıeçecektlr. Tahkikat do1-
ya'arı müıtanUkhkten karar 
hiklmllflne, oradan da müta• 
leaıı alınmak Gzere baımüddel· 
umumiHldayet Beye tevdi edil· 
mittir. Mevkufların hemen 
hepıl liizumu muhakeme ka· 
ran almıılardır. 
7 5 bin lira sigortalı fab· 

rika yandı 
Şlmcb lzmirln Reıadlye me'f'· 

kimde Ye Urla yolu ilzeılndekl 
biiyGk zeytin yafı fabrika11 
amamen yandı. 

Y aııaını ıöndtlrmele kotan 
fedakar ltf alyemlz yol fizerln· 
de k1 bozuk köprüden pçer
kea rlklp oldukları otomobil 
clevrdmlı bet itfaiye memuru 
Alır ıurette yaralanmıılardır. 
Fabrika tamamen ye.narak kül 
h.ılne lnkıllp etmlfUr. 

Fabrika 75bln liraya ılgor
talı ldt. Kaıt olup olmacbtı 

-~--~ ..................... , 
Şeyh Eaat Efendi ile oflu hoca müzekkerelerlle aıkerl hapis-
Alinin tik sorgulan Menemen haneye nakl~di1ecekUr. 
miiıtantlğl Hikmet Bey tara• 
fından yapılmııtır. 

Divanı harp işe başlıyor Yobazlar 
Bütün Divanı harp azala· 

n Menemene gelmtıler ve 
hazırlıklar ikmal edilmlıtlr. 
Dl vanılJıarp bugiin veya yann 
muhakkak ıurette faaliyete 
geçecektir. 

168 kışi mevkuf 
lru.ca lle ali.kadar ıör6le

rek haklarında tevkif müzek· 
kereal kiıilenlerln adedi 168 
dır. Bunların ciimleıl askeri 
haplıhanededlrler. Bunlar• 
dan maada 6 kiti de nezaret 
altındadır. Bu altı kiti lltlçvap 
ecli' eceklerdlr. 

frttca ile allkaları al5ril· 
lGrae aayrl muvakkat tevkif 

. . ,, ~"'1 Ulf hAN"W 

6~".!,&ı;.ızoa.". u 
'Alll .... ,~#t.11. 

""':. ,.. ..... ••711 .-.,,.~ 

ldarei örfiye mın
takasında nlhMtsız 
sank saran iç lioca 
müsveddesi tevkif 
edilmiş ve kanun mu
cibince yakalanarak 
ciheti adliye,,, 1evk 
edilmişlerdir. 

lstanbulda da bu 
gibi adamlar laaldanda 
takibat yapdacakbr. 

Menemen aab• J.ndarma 
( Dnamı 3 inôl MlaileJ•) 
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Bu toplanışlann memleket zira. 
ati üzerinde mühim faydalan do .. 
konacağı muhakkak addediliyor • tahkik ecbllyor. 

Ankara: 10 - (A. A.) -
Umumi straat konpetl buıfln 
lldDcl umumi lçUmauı• akte
clerek enclmenlerdea plen 
çtc;ekdllk, ,alcllGk raporlarım 
mGzakere e7lemfttlr. Çlcekclll· 
illa IDldfafılll tdllD mak•clde 

enctımea tarafmclaa teldtf olu· 
aaa e1&1lan GzerJade Te bil· 
hana çicekdldde lntllaaılmuı 
için fmMla toprafımn mlaalt 
bir reatnil• c{~Cdere verdme-
11 Te hariçten ltlaal edilecek (,,_,,,.. .. ,.,.,,.,.,.,,41 

Hüsrev Bey Salı günü 
Talirana haraket ediyor 

tahran bDJAJc elçisi Hll
MT .,. mu•nl1etlDI ikmal 
..ı..- Salı ıtınG Batıam tarl· 
kile memufl,.Uae laareket 
.tlıaıktlr. 

- Yahu Bektrlır oemlyetlnln lttnlerı mi .......... 
- Yok oanıın yeni 91kao•k ı•zete llAnlart • • • 



Sahife 2 

Çok korkuyoruz! 
(Baı makalerleu devam) 

tealisine çalışınız) di
yordu ... 

Demek olurkl Cümhurfyel· 
te Demokraıfnln istihdaf ey
lediği faziletlerin biri ve en 
mühimmi, ıiyasi zümrelerin 
kendilerini ha'ka bihakkın 
sevdirmeleri zaruretidir. 

Yoksa, arkamda bükü· 
met var, millet ister fltemez 
gelecek diyip iti keyfe ve 
oluruna bırakmak, mutlakl
yett idare zihniyet dir. 

Halk fırkası bu yüzden 
çok fırsatlar kaçırdı. Serbes 
fırkanın teıekkülüne kadar 
adeta fırka azasının vezaifl, 
ıeneden ıeneyeJntihabı emre
dilen Beylerin veya Efendile
rin intihabım icraya maksur 
görünmüı rdl. ·~te halkın ve 
hattA bizzat Halk fırkaıı 

azasından pek çoklarının ıo· 
ğuduğu vaziyet bu JdJ. 

V aktak.J Serbes fırka te
ıekkül edip rekabetini th
ıasa baıladı Halk fır· 
katının baUplerl ıöylemeie, 

hatta kendi kusurlarını ıöyle· 
mefe, zarann nereıinden dö· 
dülürse kArdır demeğe baıla
dılar. Bizzat fırka erkanı gemi 
az1ya ~ldılar. lıte o günden
berl fırka da mahsus bir lnti· 
hah, Eallha doğru yürütl"ek, 
herhalde ılyaıt bir fırka 
8l('Z.lyetlerfnj alemi medeni· 
yelle tktfıap heveıl can bul· 
du. Af,on mebusu Alı, sabık 

Dahiliye vekili Cemil Beyler, 
ve saire ve aarle koımağa ve 
yeni teıkllltı ihyaya baı1a
dılar. 

Gazetelerin reklam1arın
dan da anlıyoruz kt her sahad, 
btlhaHa maarif ve lktııat 
ıehalerında fırkanın çok çalı§· 
maıı lazım geldiğini anlamıı
lar. 

Geç dahi olaa bunu anla· 
malan ıayanı ıükrandır. An· 
cak bu intibahın eurlerlnf, 
yalnız gazete ıütunlarında 
ıördü~Qmüz Kırk1ar, Yediler 
ve ıaire gıhl reklamlar üze 
rinde de~il, cidden millete ve 
memlekete rahmet ye refah 
saçacak bir eahada tebellür 
etmlı bir hakikat olarak gör· 
mek llterlz. 

Va esefakl bu ıiyü gayret
lerin gazete sütunlan üzerinde 
reklam olarak tar:he yad:gar 
kalmasından da çok korkuyu· 
ruz. Çünkü, Halk fırkasının 

karımnda gayretlerini tahrik 
edecek bil' saik, tabii bfr mu· 
ha rrlk, bk elyasl fırka rakip 
yok! Bu tabii muharrik olma
dıkça t .. k bükiimet fırkası er· 
kan Te efradının çabuk yo-
rulmalanndan, yine keyif ve 
zevke dal p Cümhurlyet ha-
yatının medeni mücadeleıt 
zevkini unutuvcrecelderloden, 
çok korL.u7oruz! 

Mı: ruf 

Bir tashih 
Dünkü nOıbannzın llk ta• 

lı"fesinde Rontken hocası mer· 
hum doktur ŞeTld Bey hak
kında EtelD Ruhi Bey tarafın· 
dan yazılan :ınakalenln ba
tında ( Bir alimin öliimü 
bir ileırJn 6IümGdür ) cümlesi 
( Bir Alimin 61ümG bir ilimin 
l>lümüdür) ~nde çıkmııtır, 
tashih ederiz. 

Kastamonide grip 
Kaılamonl 10 (A.A.) -Son 

ıfir.lerde havalar aisli ve ıay
rl mutt.ırltUr. Bu yüzden te

hirde ırlp baatalalt fazlalaı

snııtır. 

l 

masalı 
Beledi yenin ahırları tamir 

etliğini yazmııtık. 

Şehrimizde 500 kadar 
ahır vardır. Bu ahırlardan 
yüzde kırla talfm~tnameye 
muvafık olarak 16lab edilmlr 
tfr. Aynca 10 ahu da Avrupa 
ahırlarına muadıl olmak üze. 
re yapıimııbr. 

Bu yeni Ahırhı.Tın terUbah 
çok muntazamdır. Burada 
bulunan hayvanlann ıütlert 
eskisine nlsbetle artmı§tır. Be
led~ye diler ahırlan da pek 
yakında aırl tekilde lnıa ede
cektir. 

Vi~a yene: 
Ayin nerede yapılır 

Bundan bir iki •ene evvel 
Dahiliye vekaletinden vilayete 
tebl=t Hlilen bir emirde, kili
seler haricinde dini ayln!er 
yapılmama ı l.i!dlrl!miıU. Son 
günlerde bu emre riayet edil· 
mediğl görülınüı ve yeniden 
teb!'gat yapdmı~tır. Bundan 
\:öy!e Kiltse?er haricinde dini 
Ayin yapanlar hakkında ta
kibatı kanuniye yapılacak ve 
tecziye edileceklerdir. 

ti o4• 

Maarifte 
Tahsile giden gençleı 

Almanzaya tahdle giden 
]erden to genç dün 18,50 
ektıpresi!e hareket elmiıler

dir. Gençler Maarif erkanı ve 
a.rkadaıları tarafından teui 
olunmuı"ardır. Haberi böylece 
kaytetUkten gonra çok canı· 
mızı sıkan bir meseleyi söyle· 
mek isteriz! 

Bütün Fransız vapurları 

\ e t.renlerl talebeye seyahat 
ücretlerinden }'üzde 30 tenzilat 
yaptıkları halde, tah,ile giden 
Türk genclerlne Şark demir
yolları bumpanyası beı 
para tenzilat yapmamııtır. 
Kumpanyaya la nl} e ederiz, 
tahsile giden gençlerd~n değil 
ba§'kalarından tam ücret alsın. 
Talebeye t<nzHit y pmamak 
ayıpbr. 

.. Q" 
Limanda : 

Vapurcular ~endikasz 
Vapurcula.r 1traaında bir 

ıendika teıkil edileceğini yaz· 
mııtık. Bu huıuıta leıt.bbüs
sata baılanmııt:r. 

Sendika projeıfnl yapan 
Ticaret odası bahriye rapor· 
törü Ali Rıza Bey Cumartesi 
günü vapur 1ahfplerlnt bir 
JçUmaa çağırmııtır. Bu 
içtimada sendika prcjesl tetkik 
edilecektir. 

Vapur eahJplerl ıendika· 
nın enı tekti üzerinde itti· 
fak etmiılerdlr. Türk vapur
cula rı sendikası ticaret filo
muzun hariç seferlerini de 
temin edecektir. 

.. o"' 

Sıh~iyede : 
Yeni Dispanserler 
Sıhhiye vekaleti ıchri:nlzde 

~enlden bir lld cllapanae:r ıçıl
mau için hazırlık y1ıp:nl'.ktadır. 
D11panserlerln ~u a7 içinde 
açılacalt söyleniyor. 

Bu münaalbetle Sıhhiye 
müdüriyeti kadroıuda tevsi 
edilecek ve yeni memurlar 
ahnacaktır. 

J 

YARIN 

.J1 Adalar 
Susuzluktan kurtu

lacak mı? 

J 

"zun zamandanben mal
zeme ve tesisatı çürümeğe 

:mahkfun bir halde bırakılan 
Büyükadadakl Kaz o~lu ıu 

teılsatının belediye tarafından 
iılettleceğlni yazmııtık. 

Kaz oğlu au kuyularının 

bopltı1arak yeniden temiz su 
getlrilmeıinln temini kin ls
tanbul belediyesi bu iti kana· 
Hzaayon şirketine havale 
etme~i münasip görmüıtür. 

Bu maksatla geçenlerde 
belediye makine §Ubesl müdü· 
rü ve ıu ıubeıi müdürü beyler 
kana1izaayom şirketi mühendisi 
Büyüka~aya gitmtıler, yeni· 
dı°'n teıiıab tetkik etmfı'er· 
dJr. Bu eon fenni tetkikat, 
tesisatın 1 1emeafnde hiç bir 
mani olmadığını göstermfotlr. 

Tetk:kat heyeti, müıterek 
bir rapor hazırlamakla mei
gu ld ur. Bu rapor üzerine 
kuyuların tem·zlenmest ve ilk 
hazırlıkların yapılabilmeli le· 
mln edilecektir. Belediye, Bü
yükadayı susuzluktan kurtar· 
mak için Kaz oğlu su tesisatı 
mutlr.ka bu sene itletilecektlr. 

Gümrükte 
Başmüdür gitmedi 

Gazetelerde lstanbu) güm
ı ücü Baımüdürü Seyfi Beyin 
Anknaya çairıldığı ve bu 
davetin Rıhtım ıtrketfnfn feı· 
hile ali.kadar olduğu ıöyle· 

ni!mektedlr. 
Meseleyi tahkik ettik. Or

tada ne Rıhtım tlrkettnin 
f eıhlle bir alaka ve ne Seyfi 
Beyin Ankaraya gtdecefi var
dıl'. 

Y amaklan!l marifeti 
Gümrük komhyoncularının 

nezdinde muavtn ııfaUle htz· 
met eden yardımcılann, ka· 
çakcılara y'lrdım ve tı!erlnl 

teshil ettikleri anla11lmı1br. 
Bu mühim meıeleyl naznn 

d kkate alan gümrük umum 
müdürlüğü bu eıhaı hakkında 
tatbik edilmek üzere gümrük 
müdüriyetlerine btr talimatna· 
me gönderrnlıtlr· 

Bu talimatnameye göre, 
komisyoncu oldufun• dair 
vesikası olmıyan hiçbir ktmıe 
Gümrükte muamele takfp 
edemlyecektir. 

Yardımcı ufa tile gelenler 
eıya nakUne dair .rlbi muame
latta alikaıı olmıyan iıler 
mqgul olabileceklerdir. 

Gümrük müdüriyeti bu 
emri komilyonculara tebliğ 
eltili halde g~çen hafta gene 
bazı kimselerin veıikasız 

olarak muamele takip etmekte 
oldukları görülmüı bunlardan 
iki Musevi ve bir Rum yaka
lanmııbr. 

•I D 1' 

Re1ediye~e : 
Yangın tertibatı 
Sinemalarda yangın terU· 

batına riayet edilmesi ve Hal· 
kın tehlike kabılanndan çı

karılmaaı! için belediye ılne
malara tekru bir tamim ı~n
dermittl•. 

Park 
oluyor 

Mezarlıklann Evkaftan be· 
ledlyeye devredildiğini yaz· 
mııbk. Dün Belediyeden al
dıgımız malümata nazaran 
Karaca Ahmet ve Maçka me
zarlıldarı kabili tamir olma· 
dığından parka kalpedilecek-
tfr. Şehitlerin fmarıda "imar 
Cemi) eri tarafından imar edil
d'ği için belediyeye devre
dilmeyecektir. 

Borsa faaliyeti 
Dün Borsad İngiliz 1030,5 

20 Fransız fırangı 168, Dolar 
212,25 kuruıtu. Borsa bari· 
cinde altun 922, mecidiye 52,5 
kuruıa sablmııtır. 

fırkada 
H.F. kongresi 

Dün C. H. f. sının Ş•ıll 
nabiyed kongresi ıon olarak 
yapılmııbr. Vilayet namına 

Cevdet kerim B. bulunmuctur. 
Heyeti idareye, Hüsnü, N.yazi 
ih1an Namık, Eaat Muhlis, 
Orhan beyler intihap edilmiı· 
ferdir. 

Kaza kongre!crlne ayın on 
ikisinde baılanacaktır. 

Ankarada bulunan Ali B. 
ayın on befinde ıehrlmizde 
buluna çaktır. 

••••••• 
İktısadi ha~erler: 

Af yanlarımız 
Ticaret odası afyon irt"hsal 

ve ihracatımızla dı.ha yakın-

c?an ve daha esaslı surette 
alakadar olmağa knrar ver· 
miıtir. 

Bugün ihraç mahallerimiz 
arasında afyon ilk safta gel
mektedir. Ve zaten cihan 
afyon muıtahıılları pek az 
olduğu gibi Türk afyonları 
keyfiyet itibarile hepsine fa· 
iktir. 

Avrupa kimyevi ecza fab-
rikaları en ziyade bizim 
'lfyonlarımıza rağbet ederler. 

Yeni bir sergi açılıyor 
Yakında Brükselde beynel· 

milel bir sergi açılacaktır. 
Şehrimtzdekl Belçika Ş .. mbr 

dö Kom meral Türk taciri. rlnir 
bu ıerg·ye fıtlraklnl temin 
için hazırlıklara baıiamııbr. 

•lnCınlt 

İnhis..rtarda: 
Zehirli rakı yapanlar 

Balatta o~uran Kemal Is· 
mlnde bJr kaçakcının evinde 
dün Müskirat muhafaza 
memurlan tarafından tahar
riyat yapılmıı evin alt katın· 
da, (12} fıçı cibre büyük bir 
rakı kazanı, 30 kilo rakı 

anidol ve saire yakalanmı§tır. 
Aynı zamanda Büyükada

da Nikolt Yanulıntn, Eyupta 
lnekcl Alinin, Topkapıda Is· 
mai in evinde taharrlyal yapı· 
larak kaçak rakı, kazan, cib-
re ve saire yakalanm11tır. 

Yakalanan kaçak rakıla-

rın göztaıı, a-:ıldol, nıtadır 
ruhu gibi zehirli maddelerle 
yapıldıiı görilldü~ünden sıh
hatı umumiyeyl ihlil ederek 
kaçak rakı yapanların cüm
leıl mahkemeye tealim edil· 

·mi f lerdlr. 

Tensikat yoktur 
Müskirat M. U. memur

ları ara11nda tensikat yapıla
cafı bazı gazetelerde yazılmıı 
hede, yapbfımız tahkikatta 
bunun aıh almadıjı anlaııl· 
mııtır. 

l l kanmnı.ai.ı -
-= 

Baba katili ıcm~rnca 
Yarın sabah siyah 
gömlekle asılacak 

Şilede babuını balta ile 
ö!düren Süleymanın muhake
mesi Ağırcezada nlhayetlene
rek idam edilmedne karar 
verilmi§tl. Bu hüküm Büyük 
Millet Meclisince tasdJk edll
mftıtir. Pazartesi günü bu baba 
katiline siyah gömlek ;giydi
rilerek Suitanahmet meyda· 
nında hüküm infaz e:dilecektır. 

Süleyman yent ltanun mu· 
dbince siyah gömlekıe idam 
edilecek olan ilk maznundur. 

Asım B. geldi 
1931 senesi M. f. bütçe· 

tlint Ankaraya götüren Müs
kirat lnhfsan M. U. Asım 
bey avdet etml§tlr. 

MPteferrik 
«Krop> müdürl 
Evvelki gün tehrfmlze 

gelen Krop fabrikası mü
dürü M. Valbuberg dün 
Ankaray.a hareket etmlıtir. M. 
Valbubergfn ~u seyahatine ali· 
l::ndar mahafilde ehemmiyet 
veri'rnektedir. 

:>rman muhafaza teşkilatı 
İktısat Veka 'etJ orman 

muhafaza t~kJ ~tını tevsi 
için hnz rlık1arda bulunmak· 
tadır. Bu sure le ormanları· 
mız daha iyi muhafaza edile-
cek ve hazineı.in zararları 
azaıacaktır. 

Bir rakam farkı 
Evvelki gün bir sabah 

gazelesl Alemdağı- Ömerli yoh 
inşaatında :0,000 l:ra ıuiis· 
Umal yapıld ğ.nı yazmııb. 

I:ü l na! a ser mühend:s-
iğ"nden h hlrlkat yapt k. Ne

ticede: Sui s• malJn 930 senesi 
Mayıs ayında olduğunu ve 
sulisUmal mikiı.rının 30 bin 
değil amele yevmiyelerinden 
cüı.'i n1iktarda yapıldığını 
öğrendik. 

Suiistimali yapan fen me
murundan Etem efendidir. 
Vak'a ~kibinda t-"vkif edilen 
mı.:.maJleyh elyevm ağır ceza 
mahkemesinde muhakeme edil 
mektedir. 

Sahte ilaç yapanlar 
yakalandı 

PolJı müdüriyeti 2 incl ıube 
memurları alz!I bir surette 
aspirin ve aa.tr hazır ilaçları 

taklit ederek p:yaaada ıatan 
iki sahtekar cürmü meıhul 

halinde yakalanmı tır. 
Sahte ilaç yapanla.rın imal 

ettiği Jlaçlarla, bunları sah
te bir surette yaptıkları 

maklneleride e!Je edilmlftlr. 

Ramazan hazırlığı 
Yak'aıan Ramazan müna

sebctile Müftillk tarafından 
Camilerde vaız vcrcctk Ho
calara alt muamelenin ikmali 
içfn Diyanet fıleri rnüdürlye· 
tine müracaat etmitl1r. 

Diğer taraftan havalar mü· 
salt olduğu takdirde Camilere 
Mahyalar kurulması için ter· 
tibat alınmııtır. 

Sefirin madamı 
lngtllz aefirl M. Jorj Klar· 

kın zevcesi madam Klork 
dünkü ekıpreıle Londraya ha
reket etmiı ve sefir de dahil 
olduğu halde tehrlmlzdeld l.ı
gtltz kotontsl tarafından te4J'I 
edilmltlir. 

Bir yangın çıktı 
Evvetld akıam Sanycr 

kazasına tabi Zekeriya 1&· 
yllnde yanğın çıkmıı iki e•l• 
cüz'l miktarda çalılık "t'e Or-

Gümrüklerimizden 
şikayet 

Avrupa tarikile ıehrlmlz.e 
gelen bir dostumuz bizi mu. 
teesdr edecek bazı malumat 
Yerdi. Bu malumata nazaran 
Avrupa hudut istasyonlarında 
Gümrük memurlannın göster• 
dikleri teshllit ve 11ezakete 
mukabil bizim hudut :istas
yonlarında Rüsumat memur
iannın :icat eyledıklerJ müı

küliittan kemali samimiyet ve 
teessürle ~ikiıyet edf.mektedir. 

Uzun •eneler bizimle bera
ber yapmış ve harp meydan· 
larında silih arkadaşlığı etmiı 
olan bu dostumuz memleket· 
lerintn iıgaünden ıonra Türld
yenln kıymeUnl daha yakın
dan takdir elmif Türle dostlu· 

,,u ile maruf bJr ihtiyat r.abitidi11 
Uzun senelerin tahauürü 

ve Türklerin memleketlerinde 
buaktıklan asil ve clvanmer
dane hiıliyabn tahtı tesirinde 
olan bu dostumuz Türk toprak· 
?arına yaklaıırken duyduğu 

heyecan ve tehallükün bazı R u 
aumat memur:arı tarafından 

tarümar edild:ğinden ı:kayet 
edilmektedir. 

* Avrupadan memleketfm'ze 
gelen ecnebileri l k karpbyan
lar, Gümrük memur arımızdır. 
Bunların yabancılar ürednde 
bırakacak~an Uk hüsnü tesir 
1chim~e çok kuvvetli propa• 
ganda mah"yetlndedir. Aleyhi
m "zde senelerden beri ye.pı]an 
menfi propagand lar1a zeh"r· 
lenm'ı olan Avrı:pah!arın hudq 
;ataıyonlarında görecek!eri bet 
muamele, kökleşml~ olan sui
zan 'arı takviye eder. 

Cu hartket memlekete 
dü,man'ıkt·r. Einaen ley löy. 
le ıncel.k,ere chemmıyet ve• 
ren Avrupah' ara mef.u:ı ol· 
duğumuz nezaket ve asaleUn 
bütün lncelik'erint gö te·erek 
on1aı üzerinde hüsnü teıir 
bırakmak liiz•mdır. 

Bu hareket menfi propa
gandalann iftira oldu~unu 

gös~er~cek bir vest'edir ve 
çok yükıek bir vazif el va ta
niyedir. 

Seyyahların do·aıtıklan 
mem 'ek etlerde bıraktık lan 
para ıve temin etükleli fayda-
lar mütbiş!ir. Bunun için biz· 
dan ba~ka memleketler sey
yahlara, ecnebılere ak'e 
haya 1e gelır.fyen kolay'ık?ar 
gösteriyorlar. Pasaport mua-
melatı aynı derece kolay ve 
nazlkinedir. 

"'" Türk memurlarının kr. b!· 
Hyetleri fevka\aded;r. Bun'ar 
ltrbiye Ye asalet husugun~~ 
ecnebiler üzerincl.- sempati 
bırakacak inaanlardır. Bunun 
için Gümrüklerimizde ve pa-
ıaport muameleler mizde sar 
f ettiğimiz uf ak bir h:mmet 
ve dıkkatle meml,.ket mizi 
ziyarete gelen Jnıanlar i zc· 
rinde çok nafi tesirler bıra
kacağımıza, mern'eket m"zt 
yarn ağyara ıevdireccğim.ze 
emin o1ma!ıyız. 

Cevat R fri 

man yanmıştır. Yangın dık

katsizlik yüzünden çıkmıtlır. 
Jandarma tahkikat yapıyor. 

Bozkurt ne cemek 
soruyorlar 

Londradan Bo:d<Urt efsa
neainin ne olduğu Türk Oc~
ğ1nda11 •< -ulmuıtur. Tür Oca
iı da bu ıuale rnufoasal bir 
cevap vcrmi~tlr. 



irtica tel'in 
edildi 

.sa 

Vali va Bafa~iya Rıis.i Mı~itt iı Bey 
Şehir işlerini anlattıktan sonra . t. i 
d tl . . . ıç una 

Ziraatin inkişafına doğru 
(Ba~ tarafı 1 inci sanifecl.s) gül bulunduğu ve bundan 18 

1 Menemen facıası (Ba, tarafı 1 inci •afıil.Je) 

Cemil Bey çok heyecan Yeren 
nutkuna baılıyarak: 

er erımızıa ne olduğunu izah ecliyor. 
:Son günlerde Vilayet ,.. -~umiden IOnra yan11n yeri .. 

rınde yetııen, oraıl. doğan. 
orada yatan, orada yaıayaa 
bir takım çocuklu •ar. 

ç:çek bin miskal gülyağı miAs&l 
soğanlarının gümrük 

re ın :nin .tenzili temenniyatı edildiği zikredilmektedir. 
et f d Encümen tarafıodaa rapor-ra ın a leh ve aleyhinde bir 

k da. gülcülük ve gülyağcı!ıim 

l
ço murahhaslar ıöz löylemif nJc { 
erdır. i ita ı için ıu temenniyatta 

(Ba, tzırafı 1 inci ıahilede) 

kumandanı Fahri Beyle jan. 
d&mıa Ali, müstantik tara• 
fından ilk sorguya çekilerek 
ifadeleri alındı. 

"Ulu ve heybetli bJr man• 
zara önündeyim. Türk ı.tik· 
li.linJn ve Türk cümhuriye
tfnin ebediliğin tarihe s6ylf• 
yen Gazinin heykeli önünde 
Türk inkılabına alt bütün 
kararların içinde verildiği 
tarihi bina karıısında Türk 
cümburiyetJnin merkezi olan 
tarihi fehrin bütün gençliii 
toplanmıı, bu .toplanışın mır 
naflnt tarihe söyllyecei!lm,, 
demiı •e bu mananın bütün 
Türk gençliğinin C~huriyete 

kastedeceklere karşı andı ol· 
duğunu ila•e ey:em: ştir. 

Belediye daireleri ıehlr itleri
le fazlaca alakadar olmakta
dırlar. Vail Muhittio Bey, 
ıehlr içinde timdiye kadar 
yapılan ve yapılmıı olan itler 
haı..kında kend.iııile görüıen 
gazetecilere fU beyanatta bu· 
lunmuıtur: 

Sokaklarda Lııih di"enirlerken 
kah cebinizi karııtırırken gi,. 
düğünz bu çocıuklar tlnıdi 
lO- lZ yaıına aelmit~erdir. 

B· bulunulmutlur: lapartada bir 
( ır kı.,m murahhaslar feııni taktirhane tesisi için 
unda toprağının ormanlardan 

Ilı 10 senede ödenmek üzere 
.rac ının, bu g: bı ormanları· 

ını,zı tedrici ölüme mahkum 
fdeceği noktasmdan lsra r ey· 
eını,:erdir. Bazı murahhaslar 

1tha hariçten çiçek roğanlarının 
alini bir kısım paramızın 

~arice gitmesini intaç edect>ğl 
us"sunu nazarı dikkati cel-

~:~erek _itirazda bulunmu§lar· 
r. Mıl.i iktısat Ye b.ucrruf 

Fahri Beyle Jandarma Ali 
de Dl•anı harpte muh.Lkenıe 
edileceklerdir. 

30 mevkuf daha 
- Bu sene yapacafımız 

"n mühim it muaveneti içti· 
maiye tefl<ilatı olacaktır. Yeni 
hıfzıssıhha kanunu bize mühim 
aalıihiyetler Ye vazifeler Yer
ınlttlr. 

Bunların bayatı ıa:ı-nı dılıı
:attır. Yavaı ya't'"f cerh •u-
uatına baıladrlar. Bun!aı'Ul 

baıını boı buakırıak ileride 
febir için önüne geçilmeli 
rnü kül bir tehlike cılacak!u
du. 

ft:ıniyeti müdürü Vedat Nedim 
Y söz alarak harice paramı· 
~ rttmemesfai remin maksa· 

lyle Milli lktırat ve tamrrufa 
~a'lı gösterilen alakayı büyük 
ıoir memnuniyetle m- hede 
ebnek olduğunu ve anC11İı: dig·er 
san ·· · d ayum;z e ve mesela men· 
~a.t sanayiiııde kullanılmakta 
0 an ince yün fp'.iğin ithalinde 
Yene bu sanayiimizin inki§afı 
ınaksacliyle nasıl bir lüv m ve 
za.ruret Tarsa. çiçfkciliı(mizin 
Ye çiçek envaıuın teksirive inkl· 
l~fı nokta! nazarından şimdilık 
Çtçek, &ağan Te tohum! rımn 
da memleketimize ucuz mal 
olacak bir ınrette girmesi
nin faydalı olacağı müta!ea-

ır.ahalli ziraat veya zirai kre· 
di kocperatiflerine ziraat ban· 
kası tarafından elli bin lira 
ikrazı, bu taktirhaneye bir 
kimyaker komiserin tayini ile 
gülyağlannın resmi muayene 
ve kontrole tabi tutularak saf 
ve taihiı edilmemit bir halde 
ihracı. kcakulu çiçeklerin 
yet!Jmeıi temin -ksadi!e 
l•partada, A<lanada, Cöriyo!
da. iz.mirde, Bornovada ve 
1.tanbu!da. Kartalda birer 
ıtriyat tecrübe ve tahlil istas· 
yoiı!arı tesisi, taktir hane!ere 
getirilecek beyaz güllerin 
yüzde beti tecavüz etmeme· 
!erinin, gülbahçeleri ve fidan· 
lıkların beı sene müddet'e 
ar~zi vergisinden muafiyetleri 
buralarda tahlile talri tutul· 
mamrı •e tecrübe edilmemiş 

kimyevi gübreierin men'i is
timali, iktıaat yel{aletince bu 
hmusta tahsil iç"n Avrupaya 
talebe gönderilmesi, taktirha· 
nelere ait makinelerle ı!şele· 
rin gümrük resminden muafı· 

Mel'11n mürtrcilerl allar 
ladıkları iddlasile Menemen 
~· kından 45 kiti daha tev· 
kif edilmiıtir. Bunlaruı on 
betinin cürümleri sabit olma· 
dıjından serbest bırakılnııılar· 
dır. Diğer otuz kitinin cürüm
leri ıabit olmuı ve hakların
da gayri muvakkat tev· 
kıf müzekkereleri kesilerek 
a.keri ha pi ılıaneye aevkedil· 
mlılerd "r. 

lfutat pazar kurulamadı 
İdarei iirfiye mıntakasında 

if ve eğlence :;aatlerl muay
yen olduğundan hariçten ge
len seyyar satıcılar tar .. hndan 
kurulan pazar, seyyar ıatıcı· 
!arın gelememelerinden aıu· 

tat pazar kurulamamııhr. 

Sekiz yolcu tevkif edildi 
Bergama kazasından Me

nemene gelen 8 yolcu nüfus 
kağıtlarını hamil olmadıkların· 
dan tevkif edilerek Divanı 
harbe sevkec:lllmlılerdir. Bunlar, 
Örfi idare ahkamına riayet 
etmed:k:erinden muhııkeme 

edi?eceklerdir. 

Hatip sözlerine devam e
derek idealin kuvvet ve kud
ret ve azim bir im n yarat· 
nğından Cümhuriyetin genç 
liğe ideal ve Kubilaym bu ideal 
uğurunda ölmek suretile genç· 
lliin ·azmine misal olduğunu 

izah etmiı ve irtlcaın bir miJ. 
!etin ilerleme hayatuıda lltlaU 
aksama ve geri:eme olduğunu 
bunun en beterinin din ma• 
kesi ile geleni olduğunu, hal· 

Geçen sene bütçeye bu ı. 
için 5 bin lira koymllftuk. Henüz 

bin lirasını aarfettik. Bazı 
muhtaç klmse!erin bayatları 
knrtarılmıı ve bunlar memle
ketlerine aeyked !mittir. 

1 - Verem ıanatoryumu
na veya Cerrah paşadaki verem 
hastah&neslne yatıramadığı
mız verem baı!anğıcında olan 
kimıes · z, fınkara, batta bazaa 
çocuklarını bıra&amıyarak 1ı& .. 
ta haneye yatmamak mecburiye· 
tinde olan kadınlara aıda ... 
receğiz. 

Kaymakamlara emir veı
d lm, · bunların miktarını Eıisa 
bildireceklerdir ,iki medreıeyt 
bun'arın lsktnuıa tahsia edece
ğim Ye bir gün bunları so
kaktan toplattıraaığım. Gayet 
basit ve pratik tedbirlerleı 
bunlan i'b841 , iqe edecek • 
hepainl ınekteplere (1Öaderee8P 
ğiaı. 

Tunlu ederim ki pek k-. 
Dır zaman IODra ıokakl..a. 
dol tan bu 'iOCuklanl tesadiif 
edilmiyecektir. 

3 - B.Jam evleri teırJdl6. 
tmı sür'atle •ücude getuecr 
ğlz. 

lıukl irticam din ile münasebeti 
d:nı kendisine alet •tmekten 
ibaret hulunduiu111.1 ıöy!emlı· 

Bunlara günde iki yumurta 
biraz yağ ve tatlı, ekmek ve
rilecektir. 4 - Cıdasııı: çocuklara 

ıında bulunmuıtur· Kongre yeti hu.susi idareleri varl· 
orınanlıı.rdao fonda toprağı datı temamen nafia ve 

tir. Me~rutiy.ete ve Cümburl· 
yete tarkta ve Menemende 
kadedenlerin de nak~ibendi ol
duklarını i,aret eden hatip TiLl 
gençliğinin buna karşı sii ahı b. 
taraftan ideale ve onu koru· 
ma andı, diğer tarallan irfanı 
ve irıaılı olduğunu ıöylemi ~ 
ve şerefle yaşamak için Tiirk 
inkıli.bınm •e Cümlu: riyetiıı 
muhite herkese t ini 't'&Zi· 
E..ainin pnç'.iğe terettüp eW· 
ğlnl lıaret ederek gerile, ölfl· 
111 ve dönüm elan irücaa 
kartı dOıfan, . pemya.n aiinil 
aeç!iği gençliğe Cihnhuriyetı 

emanet eden GaziJ( tebcil 
etmittir. 

2 - Zabıta vukuatı İttan
bu!d 1 gittikçe çoia"maktadır. 
Bilhana bu vukuat cerh 'f'e 
katil gibi insanın canına ku
teden vakalardır. 

yapmakta olduğumuz muave
neti teşmil 't'e le.al edeeeğia. 

İtte bu if er öy'.e üxut edi
yorum !:i İstanbulan lçtfr>.af 
mı:a venelinde pek faydalı ola• 
cz.k'ardır. Bu tene bütçern!29 
muaveneti içtimaiye fashmt 
zce hin lira kadar bir l'ılhmlıe 
kcy.luk. 

ihracı mes'elesini alakası dola- maarife h.hıil edilmiı oldu. 
Yıllile toprak ve gübreler encü· ğundan yardımda :ı,ulunmak 
llenine leydi ederek resmi mes· üure mahalli idareler bütçe· 
el<!!sf hakkındaki temeruılyat lerinden yüzde on be§!nln hl 
kabul etmııtır. Kongre ayni yaz ziraate tahsiai, giilyai 
zamanda encümen tarafında.o ihracatınm temini için gülya-
tnıı(a.ndacılığıa ilııya11 et· ğının boro7a ithali, mağfU~ 
r~fında ıerdedilen mütaleaya yağların iharatına müsaade 
ltıra:c elmif 't'e bilhassa bu edilmiyerek tahlil raporlarına 
tarz zerriyata en müsait bu· tabi tutulması yağcılara plyas 
~unanı ve halen zeredi:mekte kıymeti üzerinden ma;lanna 

ulunan Maltepe ve Kartal mukabil ziraat ve mfllf ban-
ınıntakalarında birer nümune kalar tarafından yüzde yet-
turfanda tarlası vücuda geti· mit beı nisheu.ı.da mUAveneUe 
rllDıea ve latanhul. izmtr mın- bulunma.,, 
takal~rında her ıene miika· 

Kırkağaç kazasında 
tevkif at 

Kırkağaç kazasında da 
· bazı tevkifat yapılmııtır. 
Kırkağaçta tevkif edilenler. 
Salih oğlu Hacı Hafn: bira
derlerle Bü: bül namıııda bir 
hocadır. 

Mevkuflar Menemene ıre
tirild ler ve doğru.ca aakerf 
!ıapishaneye aevk edildiler. 

Yobaz Mehdi Yunalnı
larla da çalışmış 

Bunun esbabı çok pyanı 

tetkkör. 

Şehirde bilba .. a harbi u· 

fevkalade tahsisat 
Ankana 10 ( A.A. ) - il. 

'la l Heyeti umumiye bu t-emen 
t ı birer çiçek ııergi&i açı.!- nlyatı kabul ederek lçtimaa 

-..aı hakkındaki temenniyatı nihayet menni .. ir, 
&ııavip aylemittfr. .. 

Bundan '°- ıre•ddok 
Jaakkındakı ııaporan miizake- Limaa nasıl kurtulur 
leıine geçilmistlr. Encümen Ankara, 10 ( Ya.rın) - fa-
raporunda memleketin büyük tanbul limımmtn iktısadi 
bir servet memba olan ve 
ney'ı itibarile terak:kiıiız bir buhrandan hmtimfll için 
ı.a u b 1 esaıh teıJdkata b&f!amnııtw. 1<1e u UD1ln gülyağcılığınıa 
••hW.Jlf aafa&.tıadM1 balue· lktıaat Vekil.Jeti ltu lfl! 

~ "'2 m- ) da lfadeled 
alın-kta o!ım maznunları• 
b:zılan 10D 24 .... t içinde 
Mehdi JHHmedln esrarengiz 
nayab ha» + clfWt:ate ıayaı: 
lfıaatl.a ıı...•clulıar. Bu lfıaata 
nazaraac 

MeW Melaı • " Akhisar • 
da doğ-., lılllil mücadele 
esnasında v-w.r. hizmet 
etmif. istlrGattaa -ra " Ak· 
ilİSU' • da bir tekke &flJlıf, 
fakat • ·-n Nakph ı dl de
iiliıııtt. Bektatf ı.n, .. Ve bu 
HJ'llt içindıe lamam iki aene 
geçirmlf, ..-ıra t.ır veaile ile 
•ekkeslnl ka.pamıf, baıka ser· 
guz c ft!ere alı'.mıt-

~~üteakib.a mı1derrl& Ak· 
çura oğlu Yusuf Bey lı:a.t et· 
tiğl nutukta mücıcisi olan. 
ıehitlerl ve azizleri ohın bir 
idealin yaıayıp ltAAlm olacaj« 
ıiylemlı bqeriyet tariJıı banu 
böyle ga.teııi1er, zira idealtmiz 
milliyet cümhüri:pt " ı-.. 
itidir. 

lan zayıf hu'<lukça harekete 
geçerse c-iyetlere .ınwallat 

Glan mikropların da zen.in 
ve zamanı müsait buldukça 
faa!lyete geçtilderine ifUel 
ederek Tii.-kü ....ınardanberl 
ıeııait va diı:a na-- teııakki 
yolundan çevJnnek lateyenl.e· 
ria bugün de zemin ve zama 
nı müsait zannederek yolu· 
muz üzerine çıktıklarını röyle
mit ve minetin bunlan hn· 

.hada tereddlit etmiyeceftni 
ilive ey;emlttlT. 

Hukuk mekteOI t&l.be'.e
rlnden Rebia Hanım eöyleııiiğl 
nutukta Tiirk k..ı.aıoın bu 
fada kar,_nda hi-tlijt bü· 
yiik acıya tema.ı eı:!.erck Jı::u. 
ııiliyı,ı 'ba11 kelilirkeıa likayl 
ve ıoıtyirci kalaıı!uııa baleti 
ruhiyesinin na.sıl bir lıaleti 

rWU,.e olchfuna anhyamMı· 
Pu ~ ve demi.jtir ki: 

M. Mec'. isi bugün Reü V ek.iJI, 
R;fat 1.eyin riyasetinde tQP
lanmlJbr. r enebi kadınlarla 
~leo111e metnnwı;y•ti ltakkın
ılaki kanunların ücreUI mii" 
tahdemlne teşmil edi.4> edil
miytccği hakkında kı teıke ... 
c-kuntm.ıf, meınurin ve tekailt 
kaau. ıla.-ı IMı mesele ette.*'" 
... eardı.u kafiyeyi. havi o
lup lir gün& iltlbata • k 18 
bırakmıyacak ıekijde bu!un· 
dvjut>den mttfttll~ ref# ... 
ma.ciığı h.aklı:ındalci meJ:IJ4frln 
k&aunu aw•aıkkat encümal 
ınazbaı ası kabul edilmift'r. 

dile -'- b fevlıalade eha-i)'•t v• r.,.. u gibi ıan'atlarımızın 
laanği esbap tafttı teairiade melde ve tetkikatına devam 
littikçe mevkliaJ kaybett.iğinl etmektedir. Bu- hususta bir 
izah ve halen l-parta ve çok müteha11ıılarm malüma· 
lıavallsinde 2000-2500 dönüm baa müracaat edilınijtir. 

Feıltildt heyeti nele;;;hemnriyet Vtel'mi,lert 
Ankara, 10 (Yarın)- Halk fırkan teıkililt hey'etl1!rinhı en 

fazla ehemmiyet verdikleri itler, memarla"n halka kartı 
iyi muamele etınıdııri •e if takip edemerilı ifleriıat lcııoam clMnı
""de •e aüır'atle lritıırmelerml teınindir. 

Bu aoktadaa ııessiz eiarak halksa müı:aca ta 't'riılerlnl ailrün· 
üren memurlar hakkında mevzuatıauza, mevcut ahkamdan baıka 
tlddetli hükümler koyacajın& haber aldım. Ankara fırka mer· 
keızıne vilayet teıkiliıt heyetleriaden fırka teıkllitma ait gelen 
baber:ere ve mall'lmata göre her tarafta münevverler, muaf· 
lfınter, Halk fırkanna Jahıt ohnakta "' irtica• lrarıı 
hıkıfalttn nüdafaıuı ıçtn Ha!k fım• mpheaaden ı...-. 
lllllhtat edecek llV kuv'9elin me.•cıd. elmadıiı kaııee.lıioi 
Yermrlı.tedfr. 

Ha1k F ... ka11 da tefki!atmı bll aukt.aJ aa:ı:ardan 
nıekte ve teıkili.tın baıH1a daha ziyade mün.evver, 
Ve muhlt!ni her noktadan tenYfr edecek unaurlar 
irararuıdadır. 

tevsi et· 
tecr.übeli 
ptirmek 

iddianame hazırlanıyor 
Müddeiumumi Hidayet B. evrakın mııtaleaıını ikmal 

etmiı ve iddianameyi tanzime baılam•ıtır. iddianame bu giln · 
akıa.na kadar ikmal "' Divanı harp riyasetine takdim 
edftecekttr. 

Kasapla.mı grevi de.ant edi18" 
Kasapların belediyenin halaız olenık ı..,-.p -rktma 

doC.11 hlli et ıatmamaktachrl-. 

Mehdi Mehmedin Aklılıar
da iki otlu vardır. Biri tene
kecilik yapac, adı Hüanüdür; 
diğeri semercltıkte geçinir, adı 
Mehmettir. 

Mehdi Mehmet ofulları ile 
altı aeaa ev-ı meçhııl ı. -
bepten dolayı kavga ederek 
ayrıhnıt ve bir daha Akhiaar
da göriltrinemlt .. Heriffıa bu 
ıJta aene,'i frtıica llAdi.nlni 1-
arlamaltla IEÇiııclij( taluıü11 
olunmaktadır. 

Mehdi Mehme'1a ejullan 
elyevoı Akhlsuda yaıamakta. 
dırlar ve serbesttirler. Hadiae
de alakaları olmadıfı i.çin ıa
dece ifadeleri alınacaktır. 

il s il( 

Konya1da 
Hareketi arz oldu 
Konya, t9 (A.A.) - den 
~ ,.tırimlaıia aıac hafif 
biri tiddetli elllNlk kere üç 
hareketi an g' I*•· Aııı
u.-,ıat -,..k-. 

Liealtmlz YAfAya.cak ye ııtt· 
tikçe a..tai yeuk tw.rilü hayat
ta a:ıarluca geri kalan mazlum 
Şarkı ayCuılatacak .,.. luırtıa-
r-ecektıa". 

Hatip aö:ı.ler.Jai fU uıretle 

biti.rını,ı.w: MıekkPJ arkadaı· 
larv11 lriit-Wıa peç va.taıt.da.tla· 

nm ıon sözler:mi z'ze, ileri 
karıJr.ol nöLet yerinde bizi 
değiştirecelı; Türk istikbalinin 
evladına söylüyorum. 

Sizin ltiiyük fftefJalz var. 
Gut Türk 1MiLJ&lı11• T~k 

' 
cilmhwıiJllllitai ılze •me+dı 

Hu bhli &bıral •• pırait 
iç:ı.de tlıaii •azif• lücık iatJk.. 
lalini ve cemiyetini korullMık
hr. Si• mnilden yetı19ea Ku· 
itdAy iN lıa}'(ik .... oi&r -Ufe. 
~ hay.Mile. öliilllle Ua eltL 
Emlnhalıi alzlD her .lıw:lnla 
bliW Kal>ilAydır. Hu tür· 
Ui ahval v.e fllE&ll içinde w.zi· 
fen! yapauJnan. Zinl muhta.ç 
oHaıaun kuvv.ı: d.a.mar!arın
claki aıil ka.IMl.a mevcuttur. 

Müderrfı Velıı .B. irat el@ 
-luk\a: 1a.aa biin cilne arız 
ı... best.kklana ıtaulbil w:ücu.t· 

Oraöa bulıuı.rruk ve Kubl
laya kastedenlerin b&ğaz'.arın, 
rarrlmak bu canilerin bc-ğ4z. 
lannG.a Türk ka.dıaıııuı tırnak. 
lanıun 1.ziai ~ later
dim. 

Maı .. ıme ı.tıklil ve 8QÇ· 

lik mat"fl...ıle N,!anmıt ve 
AYftf 1111reeıle ıtihayet ve1dwıı,.. 
tir. 

Bir . tavzih 
Aıle'ri bir meaele.ien dolayı 

Va.Nü B•yi öldür1DMk ieter
kcn Ş..vket Beyl.a mecnılıJ.. 
yetine sebebiyet veren -.e e•
velei ~n ~ereat edırm F th i 

Ahmet Pa,. aiıfo t ... 1t Hoiae,ı 
Remzı Pa,. ınahtumu Ş~et 
Beylr., Sadeddin Paıa haffdı 
Remzi Paıa mahtumu Ka<lı
köy:ü Şevket Beyte btr münas . 
beti olmadığı ve kendisinin 
Kadıkiiyde değil Büyükadada 
ikamet ettiği görülen )iizum 
iim .... tavzih olunur. 

1930 biltçesine fevkalad» 
tıJısiaat veri" ıııesi hal.k nd• 
ki kaanun layihan müz~teıY 
ve kıtbul olunmuıtur. !!hına 
naza. an dUyanu cır.it ıti79' 

1930 t ıltçeünde krbri• f rb~ 
nd.n iatibaz ~ n.eiı& fi 
I~ ae- i tek.iti aamJıe Y•,-. 
d.ın aÇt 'a11 2'Z iacl fula .. 
b;n 5~0 kü•ür Ura fev!calid 
tahshat kenu'.ıaakıadır. 

!hından mualltm rnaa1•arnıı 
vaktinde verem 'yen vi ayeto 
!erce, DM!nhuff'lltt lıu m .. ıtr 
Mil tıediyelİ- lcaqıJJr .... 
tt ikı -ede M•••k ..,_ 
seksen bin liraııa kacar ik.ı:J<o 
zatta buluıama11 busuSIUlda 
Maliye ve Ma..arff Vcfıaletl .. 
r 'ne sa!fthlyet • · ren k ıMlll' 
müsalreıesl y•pıhtraılıı ~.W 
ecllhn!t '9ll per,emh 
tetııla-k ti~ ıç»,_ • 
hayet vul!m.:'.§tir. 

Sabık Başvekil 
İsfrahat için şehrim':e 

ge!di 
SJNk BuJsar nı.~•li 

Danef d»a ı1thriml• '• m 1 İl'· 
Sabık &ıvekll ia. 'rahııl ıçhr 
gelmiıtır. 
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) Ecnebi memleketlerde 1 

Umumi grev yapılmı
yacakmış l 

Madılt, 9 (A. A.) M. Be
ranğer, Dahiliye, Maarif ve 
Adliye nazırlarile Madrit ıeh· 
rem;nı askeri mıntaka cene
rarile göriiımüşlür. 

Dahiliye nazırı, içtimadan 
çıkarken yakında umumi bir 
grev ilanına ihtimal verme· 
dlğinl, çünkü umumi mesai 
birliğinin bunu arzu etme· 
mekte olduğu zannında bu· 
lunduğunu beyan etmlıtir. 

Mumaileyh, vilayetlerden ge· 
len haberleri her tarafında 
ıükün hüküm siirmekte bu· 
lundugunu göstermekte oldu· 
ğunu i ave eylemlıtir. 

Hindistan'da askeri 
mektep 

Londra, 9 (A. A.)- Nazır· 

lardan M. Thomas, Hint kon· 
feransı müdafaa kom·tesln!n 
bu günkü içtlmaında hükume· 
Un, Hint ordusunu Hintlileı· 

tirllmealni tavsiye etmeğe 

amade ve Hindistan da bir as· 
keri mektep teslal niyetinde 
bulunduğunu beyan elmlttir. 
intikal devresi esnasında mü· 
dafaa meıelesl geniı mikyas· 
ta tecrübelerle ihlal edilme· 
mek icap eder. 

~ uvarlak masa konfera~ı 
Londra, 9 (A.A) - Lort 

Sankey, yuvarlak masa kon· 
feransının merkezi komiteı.ni 
M. Mac Danad'ın, gelecek haf· 
ta ıonunda akdolunacak olan 
konferans heyeti umumiyeslne 
Hindislanın idaresi altındaki 

hülrümet projes!nl tevdi ede· 
ceğlnden haberdar etm:ıtır. 

Fransa tanıdımı? 
Parla, 9 (A.A.) - Fransa, 

yeni Guatemala hükumetini 
tanımııtır. 

Rus iktısat programı 
Moıkova, 8 ( A. A.) - 5 

eenel k lktuat pllanının 4 se
nede tahahkuk edeb lmesl için 
Teırinlevvelde teıebbüs olunan 
800 milyon rublelik istikraz, 
2 Kanunusan!de 18 milyon faz· 
laıiyle kapadılm ıtır. 

Hala istikraz meselesi 
Paris,9 ( A.A. ) - M. Brl· 

and, l 1gl iz sefiri Sör Wılllam 
Tyl el kabul etm!f ve kendi
ıile h rp emasında akdedilen 
Frans z istikraz!arının altınla 

tediye ine . dair olan lngillz 
h kkında görütmü,liir. 

HALİDE HUJR.Cr. 

ederim hiç kimseyi, bu kadar 
eevmedim, Mehhkal Ne ler 
pldım bilmiyorum. Sen olaan 
bana anlatırdın ••• 

Yine o pek tanıdıgın bom
bot aaatlardan biri, ruhum o 
kadar bot ki artık ebediyen 
dolmayacak zan ediyorum.Maa· 
mafl bu ıük(lnet, içimdeki bu-
1e11iz Te bot alem, beni din· 
lendiriyor. Bu alemi ben çok 
•viyorum, Mehlika. 

F otoğraflannızı ııönderece
ilııl yazmıflln. Pek ıe vlncllm 
amma, yazmaya idin daha eyi 
lılı. ÇünkG bir labse aklımdan 
flkmayor. Ve dalma bir lntf· 
ar, billnlakl pek ldnt6161* 

191dlr. 

YARIN 

1 Memlekette olup 
• • 
ıcın • 

çinin kafasını koparan adamlar ... 
Qaıta; b,r vuruşta 

Kemal paıanın Armutlu 
köyüne on dak;ka meeafede 
ve bir bağ kulesinde gayet 
feci bir cinayet olmuıtur. 
Kaz mla Muharrem namındaki 
carıavar, altmıı yaıında Muı· 
tafa isminde bağ bekçlıinl 

balta ile öldürdüler. 
Aldığ.mız malumata ·göre 

had'•e ıu ıuret!e olmuılur: 
Ô:en köylü Mustafa oğlu

Kitzım ve arkadaıı Muhar· 
rem, Ane ve Cemile n<'mın· 
da iki ıürtük kadın bulmuı· 
lar ve zevkedecek yer ara· 
mıtlardır. Kazım denilen herif 
klına bekçi Mustafanın köy 

c!varındakl ku!esl gelmlı ve 
burada ıeısiz, sadasız bir eğ· 
lentl yapabileceklerine karar 
vermişlerdir. 

iki karı iki erkek, yollan· 
mı§lar ve bekçi Mu&tafanın 

kulesine gelmiılerdir. Ku:ede 
Mustafayı bu!muı'ar ve yan· 
'arındakl kadın~arla biraz otu· 
rup eğlenecek'er:.1i söy"cm!ş· 

!erdir. Fakat ihtiyar Mustafa 
böyle kepazeliğin kendi ku· 
lesinde yapılmasını z'hnine 
sığdıramamıı ve mis fır:ere 
geldikleri yoldan dönmelerini 
söylemiştir. Hırs ve ıehvetle 

gözleri c!önen Kazım, Mustafa
nın •öz'er:nı dinlrr.emi2 ve ih· 
Uyara hitaben (yapacağ:m·z 
eğlentiye ıen de karıı baba!) 
demit ve bilaperva kuleye 
girerek keyfetmeğe baılamıı· 

!ardır. 
Fakat bekçi Muatafa ıere

fine bir dür'ü sığdırmadığı bu 
namussuzluğa karşı tahammül 
edememit ve münazaa baıla
mııtır. Zaten ıarho1 olan iki 
canavar, derhal ihtiyarın üze· 

Tahtından indiren adam1a 
muaııkaları ••• 
Lüks ve ihtlıam ... ıarkıları .•• 
ünüformalar ve büsarlar.l~te 
JEAN ANGELO· 
tarafından temıil edilen 
ve yarın akıamdan itibaren 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
lraes'ne baılanacak olan 
KIRALIÇA AŞKI 

(Mon coeur lncognlto) 
İlk fransızca sözlü ve ıar· 
kılı ıen f:lmi. 

( Yarrı) n Tefrikası : 28 

" Göndereceğim" diyeceği· 
ne gönderi verseydin olmaz· 
mıydı? ••• 

Belkıs 

- 16-
28 teırini•ani 892 

Resmini, reaimlerlnlzl, 
timdi aldım. Çok tetekkür 
ederim. 

Seni öptüm, 6ptüm, öp· 
tam... O kadar bebekdn, o 
kadar cici, o kadar teker
dn kil ••• 

C6rGyoraunya, 
dan, yazacak 18Y 
mıyorum-

ae'f'lnclm· 
de bula· 

lntallah Jalwıda -• ku· 
caklamak .. atp olur, Mehli• ..... ..... 

gövdeden ayırdı 1 başı 

1 rlne hücum etmiıler ve elle
rile buğazını 11kmağa baıla

mıı!ardır. Neye uğradığını an· 
anlamıyan zavallı Mustafan•n 
gözleri fincan gibi dııarı fır· 
ı .. mıı ve kısık, kısık nefes 
almağa baılamıştır. Canavar· 
'ardan birisi gözüne kestirdiği 
bıutayı ka\'ram ı ve yere ya· 
tırdıkları Mustafanın bat nı 
odun keser gibi bir vuruıta 

vücudundan ayırmışlardır. Hun· 
huvarlar, istedikleri cinayeti mü 
teakip sürtükler! almıılar ve 
bir de kurt derisini si kat e· 
derek savuşup gitmişlerdir. 
Kazım kasabaya gelm·ı ve 
kurt derlslin satarak, sinemaya 
gitmittlr. Hadiseden zabıta 

haberdar oluıımus ve K&zı· 
mm se.ttığı deri bulunmuı 
ve vak'a faillerinin Kazım ve 
Muharrem olduğu anla ılmıı· 
tır. 

Baıçavuı Kasabaya gl· 
derek sinemada Kaz:mı ya· 
kııl .. mııtır. Armutluya geliri· 
rilen Kazım cürmünü itiraf 
ederek arkadaıın:n Muhar· 
rem olduljunu söy'.emitt'r. 

Her ikiıl Kema paıa miid· 
delumumiliğine tes'lm ed ı. 
mitlerdir. Adli tahkikat de· 
vem etmektedir. 

Meksikalı güzel bir yıldız r 
olan , 

BEBE DAN}ELS in 
kıymetini takdir ec!ebilmek 

için 

Opera sinemasına 
gidip kendiıinl 

Aşk isteyince 
sözlü ve farkılı muhteıem 

filminde görmeli c~:t. 

Burada günler, ıslak, )a· 
pııkan, berbat, kar yağsa dl· 
ye dört gözle bekliyorum. 

lstanbul nasıl? , 
B. 

-18-
20 Kanunueııııel 192* 

Mektuplarına cevap ver· 
medlljlm için tlkayet ediyor· 
ıun. Hakkın Tar, cicim .. Am· 
ma, benimde hakkım yok 
değil ... 

BuııOnlerde üstümde tuhaf! 
bir bal var. ıuımak lıtlyorum; 
aadece ıuımak! Ve mOmkün 
olaa mOebbeden ıuımak 1 

Düıün ki, çılııınlar gibi 
aevdlğlm tanburumu bile gGn· 
lerce ıöyletmedlflm oluyor. 
Seı beni incitiyor, hareket be· 
nl Joruyor, Mehlika. Hut -
llllJUll neyim 7 

Sen benim kuıuruma bak
.. Javncuı-a, ..ı? G6:ııle-

Yangın yerinde 
Bir fıçı içinde kesik 

kafa bulundu 
Uzun çarşıda yangın yerinde Re

cebin boş kulübesi önünde bulunan boş 
bahçede bir fıçı ~çlnde boynundan ke
silmiş yeni doğmuı bir çocuk başı bu· 
lunın·ıştur. 

Zabıtaca bulanan başın khnin tara
fından kes terek boş fıçıya atıldığı hak
kınd tahkikata başlanmıştır. 

L·ralar denize düştü 
Dün saat (19,30) Kasımpaşadan ha

reket eı!n Hatıç şirketinin 3 No. ıu 
vapuru Unkapanı köprüsünün a·tınc!an 
geçerken, vapurda tulunan Ha iç şirke
ti !Jhsllı!arlarını!en lbrahlln efendinin 
clin~e bulucan (S07) tıralık bir pak<t 
den'ze cü :d ı;unü iddia ederek bağır
mtga. t.eşlanııştır. 

Tahsıldar lbrahlm efendinin bu 
iddiası üzerine vapur ~urdurularak 
den:zde taharriyat vapılmış ise de 907 
liralık paketten hfç bir eser bulunan1a .. 
mıthr. 

Ağır yaralanc!ı 
Oalall a !la idin berber dilkkıl.· 

nınc!a oturan tütJ.n ame'eslnden Hık
n<t:e kan urecı Hakkı bfrfbirlcrlle 
kavga etrtılşfcr llikmet, Hakkıyı bıçakla 
J&rt.lnn1·ştır. 

Mecruhun yarası tehlikeli oldu
undan h stehaneye )'bhrılmı~, carih 

yakalanmııt r. 
Dünkü yangın 

Ktçük pazarda Zindan kapıda tü
tün~ü Kirkorun dükkAnından yangın 

ç1kn:ıcıı, dukkln yenmışt.r. 
itfaiye ı etlşlnceı e kadar tamaml

le yınır.ış, ateş etrafa ıirayct ettirilme
miştir. 

Tramvay ç rpıştı 
Dün akfam Kaba tan geçen sucu 

Hikmetin arab sına ,·atman ı-·nhri efen• 
'"'inin h.l'aresln .. ekı Eebek tramv~yı 

çarpmış, ara a rarçal ndı!lı l lbl Atın 
birisi derhal ölmüş, dlı;er hayvan da 
ı aralaıına~tır. 

Aynı zamanda tram.vayın da bazı 

l'erıeri hasara u~ramıştır. 

----~--
ARTiSTiK c-. 

sinemaıında 

Seıli ve şarkılı 

RAKİBE 
filminde 

Gloria Swanson'u 
görenlere sorunuz onur. 
hakiki bir dram artisti ol
duğunu' tasdik ve :izin de 
görmenizi tavsiye edecek-

lerdir. 

rinl öperim. 
Belkıı 

Kısım 

-3-
Belkısın yeni defteri 

Kaııunusaııi 192• 
Evlenmeden bir kaç gün 

evvel, Fransızca çok tatlı bir 
roman okumuıtum. Sonunda 
ıöyle bir cümle vardı: 

" Mes'ut insanların hika· 
yesl olmaz. Hele mes'ut ka· 
dınlar, hikayelerini hiç yaz· 
mazlar! " 

Bu cümle beni, pek ıev· 

ııılı ltlyatımı terke aevk etti. 
Ben küçOkten beri bütün ha· 

tıralarunı ya:ııardım. imla yanlııla 
rlle dolu defterlerinin bala du
rur. Onlar benim 11rdaıım, 
dert ortağımdı •• 
Fakat evlenirken, mea'ut ol· 
mata •Jlce nl1et etmııum. · 

ı ı Klnunuanı 

~-H-uk-u-kç-ul-ar_A_t-in-ay_a_g_idtt=ke=n==ı 

''Hamsiyi koydum 
tatatavaya., sö ylenmiyecek .. 

Hepimiz Çanakkaleyi anlatanı dinliyoruz J 
1981 ıenaal Kanunusanlal· 

nln 6 ıncı Salı günü dünyanın 
muhtelif 1 yerlerine doğıu va· 
tandan uzaklaıan insanlar 
arasında bir ziimre vaı dı ki 
onlar senelerce evvel ıize kur· 
ıun atan, fakat bu gün tam 
manaıile bir dost olan bir 
kavmin memleketine gidiyor
lardı. 

Solu nunl vatanında yaıa· 
yan gençler Türk hukukunu 
omuzlarında yükseltecek Hu
kuk fakültesi ta'ebcıinl va· 
tanlarına davet etmiılerd!. 

anlatıyor: 

- fşte Havuzlar mınta
ka.ı. 

Bu havuzlar mıntaka11 

bence pek mühimdir. Burada 
harbi umumide ıahte batarya 
vardı. iki ıoba borusundan 
ibaret o!an bu batarya müte· 
madiyen düımanı ıaıırt· 
mak için dumansız barut 
atardı. 

İste meşhur kalesi. Şimdi 
karanlık olduğu için pek 
gözükmiyor. 
Fat.h tarafından yapılmıştır. 

Arkadaılar! Şirnd karan· 
Ve ııte bu gün bu fakülte• 

nln içinden onu temıll etmek 
ve dolayısile Türk gençliğinin 
temiz nasiyes:ni ecnebi bir 

memlekette ilan eylemek sevin· 
c•.Ie koıan 35 gfnçten ibaret 
bir kütle baılarında muhterem 
hocaları Ahmet Re§it beyle 
beraber lzmir vapurile Pireye 
doğru hareket ettiler. 

l lıkların doldurduğu bu ıesalz 
eahı"lerde bundan 16 sene 
evvel • 5 Martta • insanlar bır 
cehennem yarattılar. B.r ta· 
rafta kısa menzilli, mahut 
cephaneli fakat imanı bütün 
Türk mi !eti, diğer tarafta 

M:ı:t m-rş provada 
Arkadaşlar l.ı.klal marıı

nı prova ediyorlar. Herhalde 
bu reyahatte "Hamsiyi koy· 
dum tatatlivaya ...• şarkısı mıl:i 

mart diye okunmıyacak. Bu 
rez lelin nihayetini almak ve 
hakiki Türk lstık'al ve milli 
marıını Yunan:standa aöy!e· 
mek için arkadaılar arasında 
tam bir ittifak var. 

Romanya seyahatinin feci 
akıbetine maruz kalmamağa 
çalışıyoruz. 

Bir ıaat bu tıle me,gul 
olduk. 

lık gece 
Hepimiz en üst gö-;ertede· 

ylz. Bize Çanakkale harb:nı 

anlatanın etrafını aldık. Ka· 
ran1 ık sahilleri 

( Devamı 5 inci sahifede) 

nun 
Dayanıln:az güzellikte bir 

erkek olan 
NILS ASTER ile beraber 

SEVMEK HAKKI 

filminde en büyük MEŞ'UM 
KADIN ve MUHTERiS 
AŞIK rolünü ibda etmlttlr. 

Önümüzdeki çarıamba 
akıamından itibaren 
MELEK rlnemuında 

LEON TULSTOİ' nln layemut romanı 
İV AN MOSJOUKİN' nin temsili muhteıeml 

HACI MURAT 
Şehzadeb~ı nda Ayaıolyada 

HİLAL 
~İ!'Jf ,\\ASI~[),\ 1 

ALEMDA 
1 S;nemasında 

Gündüz 3, 5, 7, ve gece 9,30 da 

Bende (Kepntlplör) gibi düıün· 
düm ki "Mesut insanların hl· 
kayesl olmaz.• Ve dedimki: 

"Me'sut bir zevcenin halı· 

rat defterine verecek bir ıaat 
olmamalı!" 

Umdugum, diledlljlm gibi 
mesut olaydım ıüpheslz bu 
fikrimi değlıtırmiyecektim, 
fakat .•. 

Maamafl, epl müddet, ka· 
rarımı bozmağa çalıtdım; pek 
taıgın hislerimi ikinci sırdaıı· 

ma, ıevltlli yegenim Mehltkaya, 
yazarak içimi boıaltıyardum. 

Ama bir zaman geldi ki, 
kandlmden baıka kimseye 
itiraf cesaretini bulamadıtım 
ıeyler hlı etmeğe baıladun ..• 
Ve bunlar okadar alır, okadar 
ağır, okadar memulOn fevkln· 
de ıeylerdl ki, benim zavallı 
gökıüm onları yalnız baıına 
kabil degll taııyamazdı .•• 

l,te bir aenı aekla ay evvel 

kapamıı oldultum defterime 
tekrar avd~t ediyorum. Dert· 
!erimi yine onunla bölüşece· 

ljim·. 
Hayatımda hazin ve çirkin 

ıeyler oluyor... Ben ıstırabı 

severim, elemin nmadanl 
çehresi bana yabancı d g!I. 
Merhum hocam " Sende fü
zulinin ruhundan bir hü ük 
parça var ,. derken, beni çok 
eyi ifade etmlttl. Fakat. .• Fa
kat bu tekilde 11tıraba taham• 
mülüm yok. O kadar çirkin, 
o kadar zebani yüzlü bir l.is 
ki ..• Buna tahammül edemi· 
yorum. 

Kocaaı tarafından aldatıl

mıt bir kadın olmak, bana 
hümma Yeriyor, cinnet veri 
yor, beni didik didik ediyor.M 

Benim bütün ı•de, müte· 
vazı, badt görünnGıüm altın
da, aç bir hayvan ıribi, dalma 

.__ ( Jnamı ""') 
. ----·-
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SPOR ı 
' 

1 
' 

Spo:r kongresinin karar 

ıw• 

lı--T_ic_ar_et_a_le_m_in_de_q 1 Harici haheıier J · ı 
Buğday buhranı Gene inkıta.,a uğradı 

Bu ıeneki hububat ve bıl
ıhassa buida7.buhr.anının elim 
aıetice1erl bat ıöstermiftir. 

Ticaret ve zahire bor-

Meraklı Dünya şey_le_r_i __ I 
Meşhur dalgıç ölüme nasıl kavuştu ? 

Uı i\i s11t denizin dibindu kı1aTI 
"Alberto,, ö J d ü a m m a l u k v a t a n d ı ı Kongrenin bazı futbolcular hak

kındaki kararı nasd karşılandı? 
neslin azmini kıracak ınane 

aaaına .-elen '.haberlere gö

r~ Amerikada Ayaaho Cüm
buıiyeU dahilinde '}iizbinlerce 
kiıJ açtır. Hükumetin ıdağtta· 
cağı e'kmeği a1~ak için Fırın· 

Cardfffo, 9 ( A.:A..J - K-ö
mür madenleri -ame1es11e ee· 
habı araıındaki müzakeratm 
lnldta'a uğramasmın ıebebl 
amelenin yeni telift beyin 
meclial tarafından mi.iata.kıl 
bir re'lı ta yln edilmesi :ve. bu 
reisin ücret•erm 'tenzili me11e· 
leılnde karar Terilebllmesl stt· 

retindeld teklifi reddetmele· 
rtdfr. Amele meteleİıln ken· 
dilerlle patronlar arasında 

halledtlmesl hususunu tar.ar 
ıeylemtılerdir. Her ikl taraf 
pazartesi ıgünü gerek maa· 
din ve gerek .ticaret na:z.ın 

fle Londrada görütnaeğl ka
bul elml~erdir. 

n yepyeni bir tdtelhdir hundı!!!_\ 
• Spor kongreııinin bazı fut· 

hclcular hoıkkında verdıği 'ka· 
rarı dünkü nüshamızda ya'Z· 
mııtık. 

Bu karar münaııebeti!e 
ııerdedılen mütaıe-a t matbuatı· 
nıızdan b ·r çoğunu ifgal et· 
nıektedir. 

Dün e.kıamkl gazeteler
den birinde lbu mes'releye te
rnaıı e<h.Ierek ıu ııure't1e nıü

ta1eatta bulunu'ma'ktac:hr: 
"'Mil i talcım ke.arosun:!an 

fhraç -edfle n!eri bugün üç k .s· 
ma •yırmıık 'lnt'bflclir. 

1 - Halen Milli 1:akım8a 
vazif1! alanlar, 

2 - Bu ıkabıUyetl 'kay· 
betnıft 10lurlar. 

3 - Fml:o•u itıerkec!enleT. 
Bun?ardan futbofll ter'ket

tniı 'Ofan1ar, umumi tabirile 
Unlannı elemi§, ee!elClerinl 
duvara asmı§lardır,, 

Bu ukl <ve emekleri ııep
k~tm~1, aaka1fanarak 11y1ar
ca hastahanelerde ka"m11 
geçlerin artık her ıefi bittik· 
ten ıonra böyle bir karara 
raptetmek k:,te doğru olma· 
Yan bir harekettir. Bu öyle 
bir nankör!üktür kl yeti,1· n 

ffukukcular Ati-1 , 
naya giderken 

(.841 tarafı 4 üncii •ahifede) 

kırk bir parça heyula'Yi aon 
ıiatem gemi.erile ilerJiyen 
bütün cihan vardt. 5 Mart 
l'iinünn size .anlatamam Çünkü 
tarih 'bile ODU mze ne kadar 
hahsetae yine o günü a.nlatm1r 
ola~az. 

Size yalnız fU kadar ıöy· 
liyeylnı ld o gün bütün 
l'c,ıa..tı harbiyeden mahmm 
0 1-.n Türk ordusu !boğa.zdan 
dü,ma1ı1 geçfrmemit v-e vatanı 
bütün 'kuvvetile akıllai"ll .hay· 
tet verecek ıekilde müdafaa 
etmı,u. 

• 
'Son fener gözüktü ve il" 

te dedf?er bo~azın harldne 
çıkıyoruz b,p beral:er istiklal 
hla.rıını ıöyledfk ve blr dakika 
ıüktıt edıerek Çanakkalede 
ılen 'fıürk J'anularmı taziz ettik. 
Sulh zamanında laer türlü 
fikirlerden t:ecerrlit -Merek 
tn1lletler .araııodald kaynaf
may.1 lemin :için en ~yade 

çalııan bu kütle; ııbu gece, 16 
seue evJVelki .kanlı mezalimin 
Yadı öadnde baıım ejerkt$ 
kalbi '6rpıyor ve titriyordu. 
Ve her yüzde bir derin çizgi .• 

Dııler kenetlcnmit ye kaı· 
lar çablmljtı. 

Bl, "e~ra :lın manaıını ey 
gevğill vataDdaı sen pek güzel 
bHir.fn!.. 

Ş:mdt eular bomboı.. Yol· 
-:ular uyuv.:>r. GemJ bütün ıiiı'· 
atile herl:yor." 

Bu •iktltu bazaD yabuz 
durmadan, dinlenmeden lıie· 
Yen nıaldneJer.tn ufultuları ••• 
ihlal ediyar. 

l:z:mlrde 'Tapur 7 uat ka· 
dar 1.;.Uracak. 

---------.............. ------~-
NapcJıo'nun saatı 
Retıkümhur Hz. &erinin 

tchır mecllıine ihta ettikleri 
"NaltOIJronun eaat1,, 1nkı11p 
rnüz"tme konulacakbr. 

. 
lr 
a 

viyelini sarsa-çaktır. 
fara hucum etmr'ktedirler. 

Halbuki Amerlka m-ue'hlt 

a 
gi 

Biı: bu '°yuncuların blçb 
kabahatleri olmadığını .tddi 
edecek .dt"ğiliz. .F .akat ıuna d 
emniyetimiz vardır 'kl,beT h•:n 
b"r cürüm artık ıa"hadan çe 
k lm1ı emektaTfann bu 'icada 
a,fır bir hii'.kme raptını iltlzam 

Cümhurıiyetlerinden blri olan 
Aydaho Cümburiyeti müh"m 
bir hububat memleketidir. 
Kanada ~ıda .buğday atoklannı 
yaktıkları halde nakliyat maa
rafım llrorumadığı için Ayda
ho''Ya na.ktiyat ıye.pı1mamakta 
ve ha k a~ık iç nele peripn 
bir vaziyette :katma1ctadırla:r. 

. 
r 

edemezdi. 
'.! Bu Efendi'er ne yaptılar 

!Vı.Jıır'ıla.rdan para alarak on 
ları gol yapmı:ğa serbest m 

. 
i 

bır:E ktı!ar? 
Çal şmadılar, idmanlara 

. 

. 
i 

devam etmediler diye bu o

yoncu1ar mea'ut ecü!me'k iste 

niyorsa bu da hatadır. Çünkü 
da.ha buradan gic!illı'ken, bun 
lardan istifade edi~miyeceğ 

aıikardı. .. 
Muhafız gücü

f ma.Latı harbiye 
11-9 çok hararetli o!mu' 

Ankara, 9 ( A.A. ) - Bu 
gün yapı!an futbol maçında, 
Muhafız gücü ile lma~itı har· 
b iye ıakmı!arı b:nr aayı ile 
berabere k11.•mı11ardır. 

TiYATRO VE SlNEMA 

Kadıköy 
Süre.} ya Sinemasmda 

HiCRAN 
Ve 

MAVi YILDIZ 
f limi ıgöster·ımektedir. 

* Üsküdar 
Hale 5inemasmda 
Altın Çılpılıjı 

\'e 

SahTa ~·yatrosu 
Müm ssi i: iL.ii D.agover 

Her güu gundüz 3 le gece 9 da. 
Cuma gün!eri 2 de 4 te 9 -da 
Oelecel prrgram : Care\ iç 

* Ferah Sinemada 
Bu .akşam 

Sinema rnenr ır JJt mfıs't:ahdimiııi 

tarafından 'ter.tip edilen bürük 
mLüa.mere 

Tiyatro, Sinema, mikemmel VMy.e.te 
ikramiyeli mülıt,.şem 0Jla 

IJ..Tarniyeler nras.n'.fa Altın kol saati 
ll(ıırava.t iğnesi 

• Cemal Sahir 
Temsilleri 

Bu Salı giinii akşamı !ferah sinemada 
ilk -Od.t dolarak 

[Bir şorörün cinayeti J 
En büyük facia 

Sultan Ahmet aclh lkind 
Hadtulc .mahkemeaind,n: 

:Müddei Cemile hanıman 
mı:kaddema Langada t•ı mek· 
pep c!varmda 4 nı:maralı ha· 
nede muk'r.a M~lunet Tevfik 
Bey aleyh~ne 21 J 1!;.·anın "ah· 
ııllJne C!alr fltih ~al eyled!il 
lJ-l2-93(\ t.ırfhlt 930-624 nu• 
maralı knann tarlM fl2.nınr:an 
itibaren 8 gün >&srfında tem· 
ytzt dava ecUJebilecel! Baıl..a· 
ttp lh'barnameıl makauına 
kaim olmak .u-_we 11& ... olur.ur. 

Beyofl• ddud icra me
murlqwıdaıı: Plaabcuz ve aa· 
tılma.tı atukarrer Sultanl:a· 
mamında Çarııla handa maY· 
cut ipekli ye yi\ntil yunak, 
tireler ve galr;, 13·1-931 sah 
glinll saat 10·12 de mezkih' 
hancla açık arttr•ma aıTett 
ile eablacaf".nclaa an•k lı• 
tfyealer •uNC&•t ebhal.,r, 

' 

Buğdayın tonu 37 tilin 6 
.penıtit. Buna mukabil kömü· 
rün tonu 64 tilin 4 penstJr. 
Bu uiiAasebetle mahrukat ye-
rine odaha ucuz o:duğundan 
buğday kullanılmaktadır Bü-
tün Amenka hükume't!eri te· 
laı içinde tıalkı açhlrtcn kur
tarmaia çalışmaktadırlar. 

Djğer taraf.tan yalnız A· 
mer!ka mütteh:t devfet~eri 
23 mJyon 'ton uğday btih· 
sal eder "er. Görü!.üyor ki 
buhranın "Ve :binnetice açb
ğHl cel::ebl fazla istih~aldir. 
Analoluda da ayni feci va
ziy.et "n tahaddüı ettiğine da
ir h~ ber?er a!maktay:-z. 

Hükfımatimiz buğday müı-

tahsilierim:zi himaye etmek 
için ecnebi buidaylarm kilo
gundan 5,5 kuı Uf gümrük 
resmi alır. 

i 

F.akat 8 8,5 kuruşa satılan 
buğ'daJlar maliyet fiabuı ko· 
rumadığmdan hükumetin ted· 
bir?e .. inden de eıulı neticeler 
alınmamaktadır. Zürraın vazl· 
yeti cfcıden acınacak bir §ekil 
alm:jtır, 

l 

---8 İtalyan tevkif edildi 
Nevyork,9 (A. A.) - An· 

ven~ien gelen Emile fJ"anco1i 
namındaki BeJ,:ka ":Vapurun
dan hapııi de ltalyan tabiiye· 
ı·nde 8 giz!J -yolcu çıkm11br. 
Bunlar çıkar çıkmaz hemeıı 
kendilerfnf tske!ede belde
me'kte otan bir otomobile 
<!ofra gttmlflenede cm.lal 
tevkif olunmuı1arclır. 

--

1 

Mahalle rahatsız 
oluyor 

Süley1JH1111iyed• Mehmet 
Tayyar i~a•Üe: 

Süleymant,Je aıöze1 ve tari
h1 bir ıeemtttr. A.nupah 19e)'

,..1ı!t1' relclilderl zaman daha 
ztyade ,ehrim1z!n bu semttnl 
clotaırrlar. Böyle o!dufu halde 
buraıı ço'k bakımsız bir halde
dir. K.aranbk ve çamurlu ao
kaklarda dolaımak güç oldu· 

i u kadar tehlikelidir de. 
Hele Dökmeciler taraflal'ı 

z ., 
• 

berbat bJr vaziyettedir. Ayni 
amanda buraları bir fuhuı 
eri haliai alJDlfbr. Geceler! 
ilah bile ablır. Geçen .güa 

a 
b 

f)ölnnedlerde ıs.20 el nlah 
tıtdılt haWe mahalleliden 
, 1ka kim•• buaua farkında 

aefddlr. 
f'ahlteler •akkmda gaz. 

a 

bata yap&1'a'k fahfte ve dllh 
tan edepal&lerilı takip edd· 

ıuelerlnl, mahallemtz laey'ett 
tbttyarlY911Dden rica ettik. 

NamU1 ve .. yatmnzın mil• 
&a~a .......... tltfJoruz. 

BilneUee, cenubi Galle. 
-sre•t blr Jcaç -gün daha de
vam edecektir. Çünkii, Lonc!l
rt.da bir Iti1af e1de edHıe 

bile mesaJye haflamazdan evvc 
bu iti lafın bütün me"Tahl mu· 
rahhaslan tarafında-n ıtaavip 

edilme.i icap eder. 

Aı:,erto c:!eni~s inerken ... 

Brezilyada neler 
oluyor? 

Londra, '9. - (A. A.) 
İngiltere Bankası idare mec· 
liıi azasından 'Slr Otto Nieme· 
yor Brezilya hükümetl tara· 
fından, alıiren !kabul ıedllmiı 
O~&B p:&ıı hakkında ıreuy.ada 
bulunrr.ak üzere, Brezi?ya ya 
davet edi31llftir. 

'Bu p!in, ıu maddelere te

aHuk ıetme'ktedir: 

l - Brezilya. &u'kuınm 
IÜT'tıtle mmrzi ;bir !banka 

haline getirilmetıl. 
2 - Mezküki.tın Jsli.lu, 

kambiyonun •st:ikrannı temin. 
3 - Bül çe muvazenesinin 

muhafaza'Bl Te buiçeırakkam· 
larımn vakı'"t vakit neyrl. 

FranM. nın Ş"mal de11li! ve 
Bahrlnıuhit ıu.billerincle fntı. 

naya tutularak, veya harb1 
umumide Alman tahtelbahlr
!erl tarafından torpillenerek 
batan ıemi enkaz'arı. O el· 

vardan aeçınekte olan ıefain 
için büyük bir tehlike teıkil 
etmektedir. 

Fnaıa hukiurıet~ denlzln 
altında yatan bu ıemilerin 

parçalanmaS1nı 'bir lta!yan 
dalgıç ,lir"ketine vecm:ıtır. 

4 - Gerek hükümet ve 
gerek Brezilya Balikalan tara· 
fmdan dofradan doğruya veya 
:ba-?vasıta ya.pılaa ecne1d ıatfk. 
razlannın tahdidj. 

Bu Şirket daha evvel ee· 
ne Mant denizinde ıalailden 
yirmi .mil uzakta ve yüz 
yirmi metro derinliğinde bir 
milyon lngiliz liralık altın ha· 
mulesi'e batmıı .olan "Egy,pt,,, 

ismindeki gemlyJ bulm11.k Jç.ln 

İngiliz ıf ıorta kumpanyaları 
tarafından yapılan teklfil ka
bul etmif ve geçen yaz hu 
gemiyJ ltulmuı fakat havala· 
.rın ademi müıaadeılnden ha· 
mulenfn kurtanlma11 iflnJ 
cnümiizdetd bahara gjjk 

Heı-yerde sis 
LondTa, -9 (A..A} - Manı 

denizi iizerinde mtina'kalatı 

ıuıal eden kesif bir 111 hük6m 
ınrmektedtr. 

Bıı ne biçim 
memur? 

F0ttlclchdoıt Rem~i lmza. 
.il.: 

Fındıklıda 'Ye Ka'bataıta 

ticarethane ve dükkanlara 
cebren bir ıliraya takftmier 
dağıtan reami untfoımah. 
uzun boylu bir zabatai bele
diye melnU1""ll vardır. 

Bir .zabıta! heled~ _mr 
murunun yaztfel resmiyetini 
bırakarak dükkanlara tahak· 
kiim edercesine herhangi 
bil' müeıaeıenin yirmi kuruı· 
luk ..bir takvimini 100 kuruıa 
ıatmauaı pek ıarip bu1dum. 
Zannedersem bu zat beledf· 
ye ıeyriisefer memurlann· 
dandır. 

Vali -.e belecllp relıt 
Muhittin Be,Sn nazan dik· 
katını ceıt.ederJı:. 

lıçileri kovacaklarmış! 
Londra, 10 {A.A.) - Men· 

•ocat aanayflnde çahıan amele 
ile J>tr anlaıma temini m6m
k6n olamamtı takdlree b6t6a 
ltçller. 16 K ........... de yol 

.......... lraiulafbnl•lfbr· 

etmi§tir. 
Şirkelln (Rootro ve A~lı· 

lio) ismindeki iki gemisi ıon 
zamanlarda Fransız hükumeti 
hesabına çalııma~a baılamıı· 
lar. Ve bu meyanda Breıt 

limanı önünde b.tan gemiler
den '(Florence) iemiıuleld -bir 
aaldiye genl•aı paTçalaaa.fa 
karar vermiılttdir. Esasen 
c,ph. .. yük1ü olan La gemide 
dalgıçların gemiyi parçalamak 
için koyduktan dinamitin te-

11friyle dehıetlt bır lnffllk ol· 
muı infilifın tiddetl orada 
bulunan ( Artiglio ) nun bir 
dakika içinde batmasına webep 
olmuftar. 

Bu kaza aettceslnde tah· 
liılye geml&I mürettebabadan 
on iki kiti ölmüı ve bu.tar 
meyanında dünyanın -en ma· 
hir dalııcı denilen me§hur. 
(Alberto Giamf} de ölmeden 
kendini kartaramaanıfbr. 

Heaü 39 yapnda oia11 ba 
dalgıç gökııünüa teıekkülitı 
fevkalideahaden v6cudunua 
•on derecede kuvvetli olma· 
.eından Jatifade ile .:ıenç yaf

ta dalgıçlıfa baılamıı 98 .... 

muml harbın ilanında aıkert 

dalca~ meyaaına claı.ll e
dtlm1ıtlr. 

Ve <ilk ,c;hreUa&, de.ize 

ladirilidten batua ltlr tah
telbahir ye 40 klplJk miret
tıebatıaı kurtarmakla elde 
.tnılıttr. 

*Spezfa., 4a lnrk indro 
•rınllilnde olan bu ıtı&tatelba· 
1drl brtanaak tçfa.. yaJdt. 

Jer Almanlar tarafuadaa icat 
-edilip "~ hem;,. tarahnd.a 
ıtekemmü1 eltirilmlş ılmdikl Yelal 

heniiz n.evcut olmadığından 
c:1afgıç1ar <!aha ziyade bnc!I 
f&hıi mukavemet kabiliyetle
rine istinat mecburiyetinde 
idiler. 

Tahtelbalılrin içinae 40 ki· 
1t bUlun foroa.. .ita ya Bdı-Jye 
yaptığı müteac!dit talaliı te
ıebl:.üslcrin!n ak!m ka 'd1j&ol 

gÖrC:n "GiamJ,. b z:z:at bu ifl 
yapabileceğ:nı iddıa eder k 
mü~acaat etti. Ve .keacl"s' .e 
lazım gelen v ıan ve müsaade 
verildi. 

O zaman dalz.ç'"ar ancak 
iki li' pat den "Z altında ka• 
labi irl~rken "A beno,, tam 
12 saat den•z ıaTtında kal k· 
tan sonra, tahte1ba1ıiri deni• 
z·n ü \üne çı\ arJ1 .. Ve ken· 
dide baygın b r ha de r-ynn 

-yüzüne ç kmeğa mtJTaffa!c 
o1tfo, bu fevka ide enetif o
nun o gün hastahanede kal• 

ımaeım intaç etti fakat. de•· 
Jetiaede ,.epyeal bil' &&btel
balıJr ve kuk rataıuaf kuan-ı 
dırdı. 

iki milyon lirabk b~r 
kaçakçılık 

NeYyorktan JNWiı' dl~• 
söre, mabaJii gusrük memur.:. 
n, Amerikan gilmrildenncle 
timdiye kadar 11ılsli .......... 
mfı bir kaçak,ılalr vak" .. W
etmiılerdlr. 

l.Jmana gelen Alesta tatmll 
bir gemide btr m!lyon dolar 
.kıymetinde kaçak kokain ve 
aalre bularak derhal .njıadere 
etmiılerdir. 1( açak kokainler, 
laam tavpn ve ilki del'tle tlf 
ihtiva eden eancMfrınn ~ 
.on derecede 1n&hiiretle yerle,. 

tirihıYt ~-
Bu mühh:ı ~akçılıguı ki

min h~abına 3-,,pdcLjı iteniiS 
tesbltt edilememiıtir. 

---·~-....... ---
T ayyarecilikte tensikat 

f3. pı yor!at-
Madrid, 9 ( .\.A) - I__. 

gazete, esbri ı.. ,,..-11 ,. 
tenlik eden ve taJJ& ....... 
dığer .ukcri ııntf:ıara att .umu-
mi prenaipleilD tat:,JUnt lıt ~ 
cLaf eyleyen bfr ar....
DeJrıetmektedtr. Ahiren, ball 
tanarecfl~rl .,.z lelala '
hiraf etmelerine s b ... bfyet veıa 
mlı olaa ferdi .,,.,.. taareket-
•erine ınant o't1Mftrık Oı:eJll 
b.a&ı tedl,irler itüha: ecli'DMll 
muhteme'd!r. Tan:arecfW bel 
tent1kı.t ve t...,,.. )•?Jl ~ 
2an soıara. ta ~yarc:-cd.lde 
laôflecekıerl gibi etki t1n'l
l&rwa av4et al ~lıecdJe dJc. 



f Sahife 6 YARIN 

ALBAYRAK MUSTAFA 1NEZIH ÇAYI 
tt 1\.JllıUDlllAlll 

Daima bütün çayların 
birincisidir. 

Tayyare piyangosunun yeni pilanı 
931 senes'nde tatbik edilecek Piyango planı hakkında 

Tayyare Piyangoıu müdürü Fikri Bey bir muharririmlze 
berveçhl iti beyanatta bulunmuftur: 

1 ~~:en~·Bcı~~J!~.~JOksürenlere: KATRAN 
ktidar muayene elektirik tedavihanesi ı S A B E T G ı• Ş E S ı• 

HAKKI EKREM 
Karaköy Börekçi fırını sırasında No 34. ~ 

Yeni kabul edilen plan tabedllerek tevziye baılanmıı· 
tır. Yeni tertip malum olduiu üzere Kanunuıanlde bat· 
lıyarak ve ilk keıldeıl 11 Şubatta yapılacaktır. 

Biletler ıımdiden tevzle baılanmııtır. 
Tayyare P1yangoıunun ıabıı çok iyidir. Pfyangomuz 

her zaman olduğu gibi büyük bir rafbet ıörmektedir. 
Yeni planın ihtiva ettiği esasat ile ıunlardır: 

Piyangoya tıUrak edenler için bazı müıkülit tevlit 
ettiğinden 930 ıenesinde tatbik ettlflmlz çıkan numarala· 
rın imhası uıulü kaldırılmııtır. Bunun yerine numara ade· 
dl .,50.000,, yapılarak isabet ihtimali tezyit edilmlttir. Bu· 
na göre bir bilet evvelce olduğu gibi her keıfdede lkra· 
mlye kazanabilecektir. 

ikramiyeler tezyit edlldifl gibi 3 üncQ keıfdeye de 
100,000 lira gibi büyük ikramiye ve ayrıca "1,000,, adet 
amorti lllveıi ıuretile tertibin ortasını teıkil eden. 3 fincü 
keılde çok zenglnleıtlrllmtıtir. 

Biletlerin flatı : Yalnız 3 üncü ve 6 ıncı keıldeler lkiıer 
lira olmak üzere ceman 10 liradır. 

Bundan evvelki planlarda t lll 5 inci keıidelerde mü
kif atlar 10,000 lfra iken ve ceman bir tertip zarfında 
., 150,000,, lira mükafat verilirken, bu tertipte mükafat 
20,000 den baıhyarak 25,000, 30,000' 35,000 40,000 ve 
6 ıncı keıtdede 100,000 liradan ceman 250,000 lira mü· 

SADIKZAD.E BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Duinlu Pınar 
vapuru 11 p 
Kanunusani azar 

akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle ( Zong•lldak, ine· 
bolu, Ayancık, Samıun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, Rize ve Hope) ye 
az=met ve avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında acen· 
talığına müracaat. 

Telefon lst. 2134 

BÜYÜK YENi 
RAGIP T AKVIMI 

.kiayüz altmış dört s:ıhıfelik bü 
yükl tkvıındir. Muhteviyatı çok zen· 
gindir. Guzel bir muhtıra defterini 
havidir. Yanlış takvimleri almamak 
için Mehmet Ragıp Beyin fotoğrafı· 
na ve Turk ·Neşriyat Yurdu imzası· kifat verilecektir. 

Keıtdeler yine her ayın 11 inci gilnil yapılacaktır. na dikkat buyurmalıdır. Fiatı 25, 
bez ciltli 35 kuruş~. 

Piyango Mürürü ~----------•• 

1. . d M•JI" p· G. . ~ )Kolay tıraş olmakl r> tıma 1 1 1 ıyango ışesı ~~ ~~--~. ,,.~~,,~~ ~-..--. 
{U) Muhterem müıterilerimden· görmüı olduğu rağbete mu· Ut 
(Q) kabil her keıldede ikramiye çıkan numaralara hiç farksız (O, 
(t1) yeni bir bilet takdim etmfıttr. Ayrıca 9 uncu tertibin bl· (U) 
(t8 rlncl keıtdeıinde ilan edlldlil veçhlle bir büyük duvar sa• Ut 
Ü ati ile bir gramofon aıakfnealnl ıatılan numaralar üzerine Ul 
im bu keıldenin ıonuncu aün6nde "e arzu eden müıterilerf· ~ ve cildinizin güzelltlinl mu·r 

mfz huzurunda kur'a çekilmek ıuretlle kazanacak nu· (it) hafaza etmek isterseniz 
maraya hediye edilecektir. (U) 

· Altıncı keıtde biletleri keıldenln aon gününe kadar (U) 
muhafaza edilJr. Giıenılzln ıattıfı biletler hiçbir bayiden o:;) 
alınmaz. Doğrudan doğruya Piyanıo müdürliiiünden alı· (ttı 
Dır· Yeni k.,ide biletleri gelmfıtlr. Toptan ve perakende <tf 
•tılmaktadar. 10 uncu tertipte• yeni bir bilet almak tar· ın 
tf Jle ikramiye •• amorU çıkan biletlerin bedellerini rtıe- at 
tDla~•IJe ecleceflal din eder. (tl 

faUb tram•ay cadcleai No. 14 Tel. ist. 4002 (iV 

IMSAH 
(KROKODiL) 
marka hraı bıçaklannı 

kullanınız 

poıu : Çiçek pazar lıtratl 
yadı Han No. 7 -8 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERViS 

lzmitte 

İstasyon Oteli 

lzmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

lstanbul, Blrlncl lf!Aı me· 
murluiundan: 

Adreı Ortakö1de Katolik 
killıesi ıokaiında 149 No. h 
hanede Bodosald Koıtanti· 
nldl Ef. 

Balada lıml ve adreıl yazılı 
olan zabn İflilı açılıp tasfiye· 
nln adi ıekllde yapılmasına 
karar verilmlı oldutundan, 

1 - Müflhten alacalı olan 
veya mallarınu tsUhkak ld
dlaıında bulunanların alacak 
ve tddialannı l,bu ilandan 
bir ay içinde enama res
miye müsteına otmak Gzere 
her gün saat ( 13 • 16 ) ya 
kadar, Sultanahmette Adliye 
binasında icrayı Yaafe eden 
Birinci lflia dalrellne •elerek 

'caydettlrmelerl, 1e11et. ve defteı 
gibi deliller her ne lae bunları 
asıllarını veya ta~ ıwretle
rinl vermeleri, 

2- Müfliıe berçlu olanla· 
rın yukarıda h6sterden müddet 
içinde borçlan mikclarıDI yaz· 
dırmaları, llllilına hare• 
ketin ceze kan•'"'u mucibince 
takibat ve mes'uhyd! mucip 
olacaiını bilmeleri, 

3 - Müflilrin maHarını 

her ne ıuretle oluna olsun 
ellerinde bulund•ranlar iller 
ıahıı ı .. ter banka ve ıah 

müe11eıe olsun. bunlann üz<· 
rinde haklan maWuz kalmaı 
ıartll e o malları apl müddet 
içinde daireye .ermeleri, ver 
mezlerae cezai takibat ve 
mea'uliyete ulnyaoaklarının, 
mazeret bulunmaddcça rGchen 
haklarından mahrum kalacak· 
lannın blUnmeel, 

ttmmm••üdirlik b•yii : Bürh•nechlin ~ .... gg=cııgz~gg~g:=.<gy=~ 
Doğru takvim 

Müsafirlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini 
temin eden bu oteli 
herkese tavsiye ederiz • 

4 - 21 Kanunuaanl 1931 
çarıamba g6n(l aaat 13 de 
yukarıda yazıla elan lfllı da·' 
ireılnde alacakblann ilk içti· 
maında hazır balunmalan ve 
müflisin müıterek borçlariyle 
kefillerinin ve borcu tekeffül 
eden sair kimselerin tçtlmada 
bulunmaıa hakluı olduğu 
ilin olunur . 

Hfc .._ ... la..dllf bir zamaU. 
...,._bire HllClm olmak ancak TaJ· 
.,.. ,.,_. ~ileti al•llkla la· ..... 

ONUN iÇiN 

• 

Tayyare Piyan~oıu Biletini Alınız 
6 mcı Keşide 11-Kanuausani- 1931 -dedir. 

BÜYÜK IKRAMIY~( 200,000) LiRADIR 
l YBICli_ c.So,ooo> c 4o,ooo > «25,ooo> «1 o,ooo » 

Liralık ikramiye ve 
c..loo,ooo >Liralık bir mükafat 

VARDIR 

* BÜYÜK TAYYARE Piyangosu 
YENi TERTiP BAŞLIYOK 

J.CI KEŞiDE 11ŞUBAT1931 
Yml pl&ada 3 •e 6, ~· ke,adelerde büyük ikramiyeler 

ve aynca 
AMORTi VARDIR 

l.eG k ... clecle 100,000 liralık büyük ikramiye konulmak 
aureUle tertip içer keıtdelik iki kııma ayrılmıı ıtbl bir 

tekd almafbr. 
Mlklfatlar keıtde ıırallle: 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 

40.000 •e 100.000 liradır. 
Çok zengin olan yelli plinl"' talep ediniz. 
Biletlerin aatılma11na baılanmıttır. 

~KAZMIRCI4 
ALİ RIZA MÜESSESATI 
Su geçmez lacivert renkli gabarbin parde

süler trençkotlar, kıılık paltolar. Fantazi kos
tümler, zarif çocuk elbiseleri gayet ucuz fiatla 

elden Pıanlmaktaclar. 
l.taal>lll'da Falaiat'Dde ~ Aakan'da ŞUak mal na• 

Evkatı prlyyeyf, l.ütün ay· 
ları, her ıahlfeniıi arkasında 
hiklye ve litıfelerl, faldell ma· 
lumatı havi en delru duvar 
takTim Babıillde Şark ve Ma-

arif kitaphanelerinde 20 kuruı. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 

Tarihi 
18 Nlıan 928 

23 T eırlntevvel 928 
3 Eyltil 929 

Numara ve tarihli hlıse ae
aetlerl za1I oldufundan yenl
ılnl alacağım, hükmü yoktur. 

MGntehir Vehbi Bey alleal 
Sabiha 

Kadıköy Suh icra dair• 
llnden: 

Zahide hanıma borçlu Ali 
efendinin mahcuz bazı eıyayı 
beytlyeıl 14-1-931 Çarıamba 

sini eaat 15 de KacLkay 
pazar rolunda aPı artırma 
aureUle 1atalacalı illa olunur. 

Otelin altında bir de Kolahane vardır. Ucuz it yapan bu 
aılle11eseyl de herkeıe ta niye ederiz. 

lıtanbul üçüncü icra me· Beyoğlu ikinci İcra daire· 
murluiundan: ılnden: Bir borcun temini is· • 

Kuzguncukta kumba oilu tlf aıı için mahcuz ve furuhtu 
ıokaiında 21 numarada mu· mukarrer Taksimde Zambak 
kim iken ikametgahları meç· ıokafında 11 numaralı dük· 
bul bulunan Y orıl ve Pandell kanda mevcut muhtelif oto· 
efendilere: mobil yedek parçaları ve 

Murfılniz Anaıtaılya Hanı· manyato 13 K. Sani 1931 
mın Annika Hanıma olan ezgayrl tarihine müıadif Salı ıaat on 
masraf ve f alz 800 lira bor· ikiden on dörde kadar (12 den 
cundan dolayı Kuzguncukta 14 e) açık arttırma ıuretlle 
kumba oğlu Teya kuyu oilu ıatılacağından talip olanların 
ıokağında vaki atik 52 cedlt yevm ve saati mezkiırda ma· 
20 numaralı arsa ve halen hallinde hazır bulunacak me-
maabahçe ve haneye 4 Kanu· muruna müracaatları ilan 
ausani 931 tarihine müıadif olunur' 
pazarteıl günü öjleden evvel 
mahallen haciz yapılarak ehli 
vukuf tarafından mezktir ha· 
nenin tamamına bin lira kıy· 
met takdir edilmiatir. icra ve 
lflaı kanununun 92 inci mad· 
deılne tevfikan haciz zabıt 
varaka11 ıuretl teblli maka· 
mına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 

Zayi - Bir zarf derunun· 
da nllfuı hüviyet ciizdanımı 

ve aıkerl Yeıikamı •• yeni 
harflere alt ıahadetnamaml 

zayi eyledim, yenlılnl çıkar· 

tacafımdan blkmi olmadıfı· 
Dl ilin ederim. 

DaYUtpaf& mahalleıl med
nıe aokak 17 No. lı 
hanede Alamet C.Tat 

Beyoğlu ikinci icra dı:.ire· 

ıinden: Bir deynln temini fiti· 
f a11 için mahcuz ve furuhtu 
mukarrer Takılmde afaçaltı 

ıokafında 20 numaralı pansl· 
yonda mevcut koltuk, kanape, 
ıoba, maıa, yazıhane, büfe 
ve safrenln blrlncı aatııta kıy

meti muhammlraelerinf bula· 
madıfından ptılamamıı, ikin· 
el arttırma olarak 12 K. ıanl 

1931 tarihine mllıadlf Pazar· 
teıl ıiinü aaat on f ktclen on 
Gçe kadar açık arttırma ıure
tlyle ıatılacafından talip olan· 
ların yevmi •• aaatl mezkdrda 
mahalltnde hazır bulunacak 
memuruna 930-2872 Nu. ile 
mlracaatlan IJla olu1aur. 

Beyoflu İkinci fora datre
ılnden: Bir bonua temini lı· 
tifası için aatılma11 mukarrer 
lıtanbulda Mahmut paıaca / 
büyllk Abut ef..dt M111nda 
Osman Zf ver Ye Mabdııamları 
çorap ve f anile fabrika11nda 
mevcut ve mahct1z ikt adet 
Şodet tralçe.t mullah iki 
adet çorap maldaai 11-1-931 
tarihine müıadif Sala aünü 
ıaat on beıten 90 J'ecliye (15 
den 17 ye) kadar aç.k arttır· 
ma suretiyle Millacafmdan 
talip olanların J•ftll " ıaaU 
mezktirde mahaUkade buluna· 
cak memuruna m•raaaatları 
ilin olunur. 

----------1 Y A H 1 N 1 M T A C / ı ,d 
............ ' · Ki~unuıam 

Senel Puar Senet 
Htcrlye 

1349 
Reamfye 

1931 

Namaz 
Alafraqa 

banet 
Ôil~ 
.lkin:ü 
Aktım 
Yatsı 

imsak 

.. d. 
7 26 

12 20 
1' 43 
16 50 
18 33 
5 30 

Şaban 

18 

11 
Vaıulır ı 

Alaturka 
.. d. 
7 30 
047 
o 4$ 

Olneı 
ôııle 
Üıiadi 
Akpna 
Yatsı 

lmsak 

12 J) 
1 37 

12 44 

Kaıım 

64 
M. Mildilr: Burhanattin Ali 


