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Başlıksız makale ~------. "Y ann,, 1ıarilerine hahrlatr,yoruz: cç giba evvelki gazetemizin lnıfmakaıe- Gazimiz 

•inie ''Gazi boş dönmedi!,, dememiı miiJik? Yakında~ 
a.,.. ''Y ann,, lıarileri İıahrlti1'1ot ki ,,,, daha evoeı Arif Oruç, seyahatine çı· 

kıyorlar 
"Gazinin iş başına,, g8fmai tarihi bir emri mukadder ve müatakbel olllcalını ~~ .......... 
talımin etmemif miydi? Bu tahmin bugiin bir lıakikat olmuıtur. 

Muhterem "Y ann,, karileri emin olsunlai ki gazetemiz, memleketteki lıidisab çok yakın 
ve chirbin bir nazarla, ve derinleri gören bir ~ ruhile takip etmektedir. Oç gün evvel 
yazclı~ız bapnakale bir keramet değildi. Hiclileh görebilmek kabiliyetinin doğurduğu bir 
iclrakti. işte bu idrak kuvvetiledir ki karilerimize bil, tarihi gören bir gazeteci olduğumuzu bir 
defa daha isbat ettik ve edeceiiz de, 

Fethi 8. 
Ba devrede meb'a•· 
lafa namzetlifini 

koymıyor 

Örfi idare kumandanı 
Menemende 

MuAakeme perıe.mbe giln'ii ale
ni olarak icra eclilecektir. 

Muhakeme perşembeye 
başlıyor 

Boşuna gayret 
lımet PÖ,~ lıabineai 
levkaldde çalıııyor 
A~a, 12 (Sureti mah

ıuada ıtclea arkadqaqamlan) - J.,,.., PG1a Winui leo
ltiJiJ• pl,,nialıtaJır. ea;., 
JMml•hff• Halla mlcaa111111 
•hdiya lı6lıt.1111•-.ı ,.,,. .. 
.t1Mlıtir. 

Htklıt•f ....... ,. .. 
Ji•••İn• •M'9'ntiyd Nrmr 
m•lctedir• Mnalılı •aetele· 
rin 6a /ırısrıdalıi n•f'İyatı 
fmtlltftin a.ılamlw. a. 14. 
rnkliıinde ıayanı Jilıluıt •ir 
••• yalılar. M.tiı laer Aalta 
-tal if"n•l•IDI .... etrnd• 
ı.lir. 
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Japon Prensi 
{Baş tarafı 1 inci sahifede) 

müd r mnd n Mehmet Ali 
Şevki bey, Prens bahr"ye z -
bJU olması itibarile terf k 
edil n Behriye kum ndanı 
Ziya Bey \:e lstanbul mntbu-
tı müntcs blnt b r motör!c 

Sare.yburnu önünde Semira· 
miı 'npuruna gitmişlerdir. 

Mehmet Arif Pa;a hükiimetf· 
miz namına Prens 'e Prenses 
hazret'erlne beyanı ho§amedl 
etmfa, mıhmandarları ve gaze· 
tecilerl kendilerine takdim 
eylemfıtir. J pon kolonisi nn· 
mına M. Y asue arzı tazfmat 
etmlı Madam İkeda Prensese 
buket vermlıtir. 

Bu eanada İstanb~l görü· 
lüyordu, 1 tanbul hakkında 
malumat sahibi olan Prenses 
çok gllzel bir fransızca ile elra· 
fındakilere sordu: 

- Karım Galata edğl] mi? 
Orada YükgeJ..kaldırım ve 
Tekke vardı, içinde dervişler 
\ar delil mi? 

Mihmandarlar Prensese tek· 
kelerin çoktan kapandığını ve 
dervfılerin artık tarihe karıı· 
tığını anlattılar. Saat 11 vapor 
Galata nbtımına yanaıta ve 
misafirlerimiz Sakarya motö· 
rile Seyrlıefanin rıhtımına çık· 
tı1ar. Vali ve Şehremini Muhld· 
din Bey mlıafir?ere ıehrln hür· 
metlerini bildirdi, Prenses Ki· 
kuko hazretlerine güzel bir 
boket takdim etti. 

Muteııkıben otomobillerle 
Perapalasa gidildi. Misafirlerimiz 
ıaat bire kadar hususi dair& 
leninde btirahat ederek bir 
bir buçukta Japon sef aretha
neslnde ıereflerine verilen hu· 
euıi ziyafete fttirak ett ler. 
Saat darde kadar ef aretha
nede ka'mdı ve tekrar Pera· 
palasa dönen miaafirlerim"z 
6,30a kadar istirahat ettiler. 

Bu esnada Mehmet Arif 
Paıa büyük bir nazaket gös
tererek gazatecllerl çaya davet 
etti. Müteakıben Sakarya mo· 
torile Ha)'darpaşaya hareket 
edildf. Garda Vali Bey mi sa· 
firlerl ut kbal ve teşyi etti. 
Prenı hazretleri Gazi Hazret
lerinin cemile olau.k tahsis 
buyurdukları hususi vagonla· 
rile Ankaraya hareket ettiler· 
Prenı bauetleıi İstanbul ga· 
zetecllerlne: resmi meha· 
fille temaı ettikten ıonra gö· 
rüıeceklerlnl vadetdl!er. Pren· 
seı Klkuko ha~retlerl iıtan· 
bul'da kalmıılar ve Perapatas 
ote1inde ikamet edeceklerdir. 

Prenıedn mlhmandarhfına 

Vilayet kalemi mahsus müdürü 
Ekrem Beyin refikaları tayin 
edilmlıUr. 

Prensin avdetinde Japon 
ticaret sergisini geuneli fh· 
tlmallne binaen sergi müdiri· 
yeti vitrinlerde büy6k tadı' at 
yapmııtu. 

Gazi Hz. nin ziyafetleri 
Ankara 12 - (A.A.) Yarın 

cehrlmlz:e gelecE:k olan Japon 
fmperatorunun biraderleri P
rens T ctkamatso cenaplarlle 
refikaları öfle yemeğini Harı· 
ciye Vekilinin Çankayadakl 
köşkünde yiyeceklerdir. 

ReJalcümhur Hazretlerinin 
ziyafetleri, saat 20.30 da 
Marmara köıkünde verile
cektir. 

14 kanunusani çarıamba 
günü ıaat 13,30 da Baıvekil 

Paıa Ha. tarafından Prenı Hz. 
leri ıereflne Ankara palasta 
bir öğle alyafetl verJlecektlr. 

Beraat eden ı 
memurlar 

lhtil" ıtnn dolayı AAırceza· 
da muhakeme edilerek bfnne· 
tice bera t ~den Defterdarlık 
sabık muhasebe müdürü Ah· 
met, Mümeyiz Galf p, Nevzat 
Raılt ve veznedar Eıref efen· 
diler Defterdarlı~a ~üracaat 

ederek açık maaşlarının tedl· 
ye edtlmesinl lstemtılerdir. 

Defterdarlık, hazine vekilleri· 
nin da vayı hukuku ıahsiye nok· 
tasındn temyiz ettiklerini söy· 
Jiyerek netice! temyize ka
dar maaıların verllmiyeceAlnl 
mumaileyhlmaya bildirmiştir. 

Maarifte 
Mekteplerde 

menba suyu içilecek 
Mekteplerde içilen suların 

şeraftl ııhhıyyeye ha!z olmadı· 
ğından lise ve orta mekteplere 
belediye tarafından ilk mek· 
teplere de ldarel husuılye tara· 
fındıın memba suyu verilmesine 
karar verilmıştlr. 

Belediye riyueU ıubeleri· 
ne bir tamim göndererek 
mıntakaları dahilındekl Lise 
ve orta mektep adedinin 
ve bunların yevmi su ihtiya• 
cmın tesbftinl bildirmi§tir. 

Eğer bu l§ bu suret'e ya• 
pılacak olursa bir iki güne ka· 
dar tevztata baılanacaktır. 

Atlnaya seyahat 
Hukuk fakültesi talebesi 

Alina ya seyahat yaptıktan 
sonra, Alı Ticaret mektebi 
talebesi de Atina Darülfünu· 
nunu ziyarete karar vermietfr. 

Ticaret mektebi talebesi 
bu seyahatı sömestır tatilln· 
de yapacaktır. Seyahatin kaç 
gün ııürece~I ve ke.ç talebe· 
nin ittirak edece~i henüz ma· 
lum değildir. 

•• Q 14• 

Cemiyetlerde: 
Tayyare cemiyeti 

idare heyeti 
Tayyare cemiyeti heyeti 

1'1daresi bu gün içtima edecek· 
tir. Bu fçtfm da sinemalardan 
alınnn tal yare lanesi hakkında 
müzekerı.tta bulunacaktır. 

•• o ... 

fır~ada 
Kaza kongreleri 

Duo ak1amdan itibaren 
C. H. Fırkası kaza kongrele· 
rıne be 1 mı~tır. Kongreler 
sıraaile Beıiktaı, Bakırköy salı 
eeyoflu, Fatih, Beyazıt Çar
ıamba Şile Perıembe Yalova, 
Çatalca, Silivri, Cuma günündt 
Sarıyer, Adalar, Beykoz, Kar· 
tal, Üsküdar, Kadıköy kaza· 
ları ikmal edilerek ayın on 
altısında kongreye nihayet 
verilecektir. 

Saat 20,30 da gene Ankara 
palaıta Japon ıeflrl cenapla· 
rı bir akpm ziyafeti vere· 
ceklerdir. 

15 kanunusani perfembe 
günü saat 14 te Türk ocak· 
ları merkez heyeti rebi lstan
bul meb'uıu Ha:ndullah Sup• 
hi bey tarafından Prenı Hz. 
leri ıerefine bir çay ziyafeti 
verilecektir. 

• 
YARIN 

i 

Belediye 
Yeni 931 bütcesini 

' hazırlamakla meşgul 
Belediyece 1931 Mali senesi 

bütçeıi h zırlığına baılamııtır. 

B zı müdüriyetler dah §im
diden kadrolarını hazırlıyarak 
alakadar makama varmiıler· 
dir. 

Diğer m üdüriyetler de 
noksanlarını tamamlıyarak 

hazırladıkları bütçeleri alt 
olduğu makama verecekler
dir. Bu biltç~lerln en mü· 
himlerlnden biri de lktısat 

müdürlüAü bütçesidir. 

lktısat müdürlüğü kanunu· 
sanı muvakkat bütçeslle tevkil 

e:lilen müstahdemin ve &eyyahin 
kısımlarında yapılacak teıkilat 

için onar ve üçer bin lira tah. 
slaat konmuıtur. Bundan baıka 
lktııat müdürlüğü ayrıca 100 
bin lira istemektedir. 

Bu para ile yeniden üç 
;-,üeııseıe vücuda getirilecektir. 
Şefkat, ve belediye ve me· 
murin tasarruf eand kları Ün· 
Yanını taşıyacak olan bu san
dıklar ayrı ayrı m ksatlarla 
teıkll eJilec eki.ır. 

Şefkat sandığı,kıymeti nis
beten az olan menkul en a 
mukabilinde az faiz ile fl<r&· 
zatta bulunacaktır ki esaun 
sandal bedestanında mevcut 
1;an 'ık bir z daha tevsi edf le
eektir. 

( Belediye r;andığı ) ismile 
teşkil edilecek ikr :z sandığı 

bir sahada muamele yapa· 
caktır. Bu sar,dıkta mut ka· 
itlerin maaı koponları az fa· 
izle karılacak, kıymeti yük· 
sek efya mukabilinde ikrazat 
yapacaktır. Memurin tasarruf 
sandığı ise bütün devafr me· 
murlanna yardım edecektir. 
10 Bene müddetle yüz bin 1 ra 
tahııls ve bu para mütedavil 
bir sermaye olacaktır. Bdcdi) e 
bu sermayeyi yeni kanunun 
cmrett"ği erzak anbarları teş· 
kili gibi fılere t&hıis edilecektir. 

Belediye gayrette 
Belediye sıhıyye müfettf t· 

leri tarafından yap1!an teftııat 
neticesinde bazı lokanta ve 
r..hçı dükkanlarında kırık ve ça. 
lak tabak Te bardak gibi ıeyler 
kullanaldığı görölerek bunlar 
imha edilm"ı ve kendileri 
hakkında da takıbat yapılmak 
üzere zabıt varakası tanzim 
edilmiıtlr. 

.... o ... 

Def ter~arlıkda : 
Kazanç vergllerlnt bede?i 

kar üzerinden veren mCke'· 
leflerin beyanname itası za· 
manı gelmlıtlr. Bu müddet 
Kanunusani nihayetinde bite· 
cektlr. Bu ~amana kadar be· 
yannameler verilmezse yergi 
miktarının yüzde onbeıt nia· 
betinde ceza tahsil edilecektir. 
Defterdarlık beyannameleri 
kabul etmeğe baılamııtır. Bun· 
dan ıonra göıterllen kiraların 
miktarı da teıkfl edilecek ko
mfayonlarda tetkik edilecektir. 

931 mali ıeneılne ait tar· 
hlyatın kanuni müddet zarfın· 
da btUrllmesl için her tarafta 
memurini maliyece faaliyete 
baılanmıfbr. 

Köprünün açılma 
saatleri 

Gal ta köprüsünün açılıp 
kapanma saatleri Heyeti ve· 
kile k r rile tayin edilmiıtlr. 

Kanunu ani ayı sonuna 
kadar köprü sabahları 6,45 te 
kapanacaktır. -----
N ütef errik 
Telsiz memurları 
Seyrhefafn tehiz memur· 

ları Posta Telgraf müdlriye· 
tine muracaat ederek imtihan 
edilmelerini istemişlerdi. Pos· 
ta ve Telgraf müdlriyell ta· 
rafından lmUhan edilen bu 
memurlardan be§i muvaffak 
olmuş ve ehliyetnamelcrini 

• almıılardır. 

Pozta memuru 
ffneadada posta müdürü 

Ragıp B. bir müddettenberi 
kendisine kin beslediği Ah· 
met isminde birisini öldür
müıtür. Posta müdüril B. za· 
bıta tarafından tevk f edı:· 

mit ve Posta müdlrfyetl de 
yerine bir memur göndermf~-

DördüncÜ şube 
muavinliği 

Polis müdiriyeti 4üncü ıuhe 
M. muavinliğine Mülkiye mek· 
tehi mczun!armdan Halit B. 
tayin edi'mtıUr. 

4üncü şube M. muavini Meh· 
met Bey de 2inci ıube M. mua· 
vinlığine nakledilecektir. 

Ucuz Bira 
Bundan bir müddet evvel 

memleketimizin muhte~if yer· 
ininde Bira fabrikaları açıla· 
cağını ve ucuz bira satılacağını 
yazmıılık. 

Fabrika açmak leşebbü

(Ünde bulunan Alaman grupu 
ş"mdilik bu fikrinden vaz 
geçmiştir. Fabrika be ki önü
müzdeki sene zarfında açıla· 
caktır. 
~ 

lktısa~i ha~erler: 
Cemiyet istiyorlar 

Küçük tacirler birliil na· 
mile b:r cemiyet tevkil edil
mek üzere bir kmm esnaf Be
ycğ.u kaymakamlığına bir isti

da ile mGracaat etmiıler ve 
Beyoğlu kaymakamlığı da bu 
fstii'ayı Galata nahiyesine ha
vale etmfıtir. Bu birlik Viliı· 
yele müracaat ederek esnaf 
cemiyetlerinden tlkiyet etmlt
tir. Viliyct ı"kiıyeU tetkik el· 
mektedfr. 

Umumi kongre 
toplanacak 

Dan Ticaret odası idare 
heyeti toplanarak Kinunuıa· 
nide aktedilecek umumi kon· 
grenfn ruznamesinl tanzim et· 
mittir. Kongrede bütün iktısa· 
di muhaftl ve Oda azaları 

hazır bulunacaktır. Bu kon· 
grede, ihraç edilecek malla· 
rımızın mümkün mertebe mu
haf azaaı, Sigorta meseleleri, 
milli sanayllmlz için bazı ma· 
kine ve yedek parça ltha • 
linde tahdit sistemi, deniz 
ticaretinde gayri meıru reka· 
bet komtslyonunun hazırladığı 
kanun projeleri, gemilere ait 
muamele, gemi tamirleri hak· 
kında karar verecekleı·dir. 

,aımı--..... --~ 
1 Gazi Haz. 
(Baı tar:ıfı ı inci aahifetle) 

Gazi Hz. Eskiıehlr, Af. 
yon ve Konyayı, oradan 
da Adana, Antalya ve Si· 
ltfkeyl ziyaret edeceklerdir. 
Avdette U ıak, İzmir ve 
Menemene uğr dıktan son· 
ra Bandırmayı tevrif ede· 
cekler ve bir müddet fa. 
tfrahat için lst nbula gele· 
ceklerdir. Gazi Hz. nin 
memleket dahilindeki se· 
yahatlerinln neticesine göre 
teshil edilmekte olan ısla 
hat projesi Gazi Hz. nln 
tasvibine arzolunacaktır. 

Ertuarul Şemsettin 

~ ' 
Valiler arasında 

Heyeti vekilede 
bazılarının tebdiline 

karar verildi 
Ankara, 12 (Sureti mahıu

sada gihen arkadıımızdan 

telefonla)-Dün ismet Pa§anın 
riyasetinde içtima eden Heyeti 
vt kile bP. zı Valflerfn tebdil edil· 
melerlnl görü§müı ve bir çok· 
larının tebdil edilmelerine 
karar ver·:mtıtfr. 

Ertugrul Şemsettin ---
Maarifte yeni tayinler 

yapıldı 
Ankara, 12 (Sureti mahsu· 

sada giden arkndaı·mızdan)
Maarif vekaletinde yeni ve 
mühim tayinler yapılmııtır. 

Ragıp Nurettin B. Talim ve 
Terbiye heyeti r'yasetfne, Orta 
Ledriarı.t reiıi C vat B. Avrupa 
tele be müf eltiılfğine, İzmir 
Maarif Emini Orta tedrisat 
müfttl§liilne tayin edılmi§lerd r. 

Ert-grul Şemsettin -·-
Romanyalı balıkcılar 

Romanya Balıkcılar cemi· 
yeti ıehrimlz balıkcılar cemi· 
yeline müracaat ederek Ro· 
manyada Balıkçılık etmek üzere 
Türk balıkçı istemektedir. Ce
miyet bir çok bal.kçılara va· 
ki teklifi bildirmlı ve arzu 
edenlerin gidebileceklerini 
tebliğ etmiıtlr. 

Fevkalade komi
ser taşa tutulmuş 

Bombay 12 (A.A.) - Bu 
ıabah poltslerler Poonadakt 
4 mahkümun idamını pr'otes· 
to eden kongreciler arasında 
şiddetli arbedeler olmuştur. 

Tramvaylar ve diAer nakli 
vasıtaları durdurulmuı ve i· 
çindekller inmeğe mecbur e· 
dilmtılerdir. Fevk~dide ko
m "ıerl nakletmekte olan oto
mobil taıa tutulmuı ve için· 
dekilerlne küfür edllmtıtir. 
Etrafı çevrilen 3 polis idam 
edilen eıhaıa karıı hürmet 
makamında ıs pka!arını çı· 

karmağa mecbur edllmiıler· 
dır. Nümayifçiler ticarete 
ve münakaliıta mani olmak 
hususunda urar eylediklerfn .. 
den polis hücum elml§tlr. 

Polis ateı açmııtır, birçok 
yaralı vardır. 

-·-
Sulhu mu haf aza ---- edecekler 

Var§ova, 11 (A4A.)- Ha· 
riciye nazırı M. Za1eıkf Le
hislan' ın harci ılyasetl hak· 
kında verdifl mufaaaal iza
hatta Lehiıtan'ın sulhu mu· 
haza arzusunu teyit etmiştlt. 

13 Kinunuaan! 

Dayamız var 
haberimiz yok 

(Ba, tarafı 1 inci sahifede) 

kemesfnde nfyabeten bazı ıa• 
bitler dinleniyor. Ceza mahke· 

me!erf usulüne fevfflmn ala· 
kadarların da haberdar olma· 

sı, hl ç olmazsa maznun eki· 
linin haberdar edilmesi, bazı 
istizah hakkımızın istimaline 
imkan bırakılması lazım! 

Mes la Aıır Pa~a hazret· 
lerl hadiseyi emir zabiti rl 

bir yilzbaşı Beyden öğren· 

diklerınl söylüyorl r? Maznu-

nun bu yüzhaıı Beyin ne r ·deı 
öğrenmlı olduğunun lst zah nı, 
hiç olmazsa bu hadise hak
kındaki evrakı resmiyenln 

mahkemece tetkik ve taml· 
kini istemek hakkı bir hakı 
kanuni değil m!dlr? 

Bu haklar henüz i Umııl 

edimemiıtir. Fakat bun'arın 

nezaman, ve nerede fıtlmal 
edileceğini henüz kimse kesti· 
r bilir mt? 

Muhterem karilerimlz, emin 
o!sunlar! Biz davamızın bir 

adalet gayesine varmasına 

kadar medeni ve kanuni mü· 
cadelemlzede devam edeceliz. 

~ünki idam 

Baba kafli st hpada 
Bir ihtiraı yüzünden dağ 

yo1unda balta ile babaıını 

katleden Sü~eyman dün 
ıabah saat altıda Beyazıt 

meydanında idam edilmi§tir • 
İdam esnasında sehpa etraf .n· 

da binlerle kiti bulunuyordu. 
Katil, 1<>n arzun nedir sua ine: 

" - Ben, Babamı ö dür· 
medım, mahkemede kt -ıdiml 
müdafaa edemedim. Fecnm 

ıudur ki Gazi paıa, hay t ını 
çocuklarıma bağ.ı!aaın." De
miştir. 

Mütehassız mul:.a
sebeciler 

İktısat Vekaletinde ticaret 
odasına verilen bir c mre na· 

zaran Oda mt:hast.b r.ında 

mütehaasıı zavat tar 'mJan 
bir cem'yet teıkil cd lec:ekUr. 

c~miyetln teıkıli için Oda lR· 

rafından muhasebe müderris· 
lerl ve bankalardaL i zevat da
vet ed.lerek kendılerine bu 

husuı tefhim edflecekl r. Ce· 
miyet yakınde tefekku edecek 
ve bütün dunyada }llp•lan 
muhasebe kongresine iştirak 
edecektir. 



- ----

'....,JI Kanunua&nl 

ç at r . ı Milli • 
cınas 

y ana 
Hak fırkası teşkilatına memur 

muteme ferinin ha kın heyetler, 
parasını yediğini itiraf ettiler 

F :nkara, 12 (Yarın)- Halk 
~ .;;te~;dteşkilat heyeti içtimaı 

f. 

Cet BudçUmada İzmir meb'u,u 
R l ve Antalya meb·uıu 
~ b Jter izahııt verdfor. 

duğu u izahat çok mühim ol
•i l ndan büyük bir alaka ile 
.a n enınr .. t· B lk" ~ ır. u içtimadan sonra 

ln;:c~·~!r içtima d ha aktedil
lll 1 ayet teşkilat heyetlerine 

ensup b k 1 Lın r ço memur ar iza-
\"erınişlerdir. 1 

v k" . h &cat1 ı ıztı. atlar bir çok llaki· 
MrJ ydana koymıı.ktadır. 

... ecliı azmanın k naatla· 

... na. - b bin go7e f r beledi~ reisi· 
~ Ya fırka: mutemedinin 

aa 
a 

aynı zamantla bir çok te§ek· 
küllerde bulunmalannı ve bir 
hayh paralar çekmelerinin hiç 
doğru olmadığını . ve balkın 
büliın ıikayetlerinin l>u uy
ğunııuz ve kanunsuz tılerden 
tahaddiis ettiğl kanaati hasıl 
olmuştur • 

işte böylece timdiye kadar 
rtlraf. edilmemesinde israr edi
len bir çok hakikatler, yine 
Halk fırkasının Eleman?arının 
ağ zlanndan dökülmektedir. 
Halk fırkası te,kilat heyetl
ninyeniden akteteceği bir 
içtimada bu soyucu itlere bir 

nihayet verilecektir. 

• •• 
sı muza,. 

• yor 
Kongrede hayırlı müzakereler yapılmakta 
\re t db. 1 e lrıer alınmaktadır. Acaba tetkik sa· 

hasında da böyle ç~ışılacak mı? -----
to Ankara, 12 (A. A.) - Ziraat kongresi bugü::ğleden evvel 

la~ ra fındık rnponmu müzakere etmiştir. Raporda, fındık· 
tek ırıb:an is'nhı ve ist h'Salatının tekessürü ve lıartç piyasalardaki 

a ete k ı b \>e b ftrft a ınması ica eden tedbirler izah edılmekte 
: td u meyanda fındık dikilecek toprakların tayini ve para 

en cinsi . . d"· ·ı " erının iKi mesi ve teksiri, bu maksatla mütenadp 
.ırer e nüm L · l ! ' ll une ııa ıçe eri lhtau, fındıklara arız olan haşere 

e hl<icad 1 b h g\J d e e ve u uıwta tahkikatta bulunmak üzere G"re-
( ilen a laboratuvar tu:ıı, en iyi bahçe yetiştirenlere ve haş~re 
( çe)e~ücade'e cdcn?ere mükafat verilmesi yeni yapılacak bah· 

~ lo&t~~n Le§ tene mü<ldetle vergiden muafiyet, mamulün 20 ~ ğus· 
il evvel piyasaya çıkarılması ve iyi kurutulmuı fındakların 
orııacla I lllü gatı ll'ası, fhrac tta "Stnndardi!iatlan,,un tatblkı ve bir 

t stahsi'ler ihracat kooperatifi ile bir çikolata fabrikası tesisi 
enı-cnni di' - '- _ı K d h c ımt:.Ate lci. ongre uzun münaka§alar an sonra 
b~ lem nnlyata iştirak etmiı ve ancak bazı madaelerin sarih 

ır- scre-tte tc~p:ti fç!n r poıu encümene vcrmi~Ur. 

RabBundan rnnra afyon raporunun müzakeresine geçilmiştir. 
l:ı :Or-da, af yan ist hta!lt ve imalatmm tahdidi etrafındaki 
I ekYnefmflel tema'Slar ve mukavelelerden b bsedilerek mem· 
e elimi . h l . zın mu im bir se-rvdl olan afyonun piyurJara, gerek 
8\thsal h I ed·t ıa a arından ve gerek ihracat merkezinden tağılt 

ı rned ·h ledb en, ı ra.cını temin maksadile a'ınmını lazımge!en 
_ h ler zikrclunmnkta ve bunun fç n zürra1l, komisyOJ'ICU 

bıuteva ti d b uı ar an kim olursa olıun afyona hile learqtıran ve 
u suretle morfin mik'armı tenkis edenlerin mallarının zal>tı 

~~ §lddetle tecziyeleri talep edı mekte ve bunun için ihraç 
I! elelerinde afyonlann gümrük, belediye ve hukuk lıimya· 
ıanderinde mual ene edilerek morfin derecelerinin tespiti ve 

0 turı tle ıhı-aç ~dilmeıl teklif o!unnınkta idf. 

Parll 11 (A.A.) - Milli 
cinazlanma layihası dün na· 
zırlar meclisi tarafından tas· 
vip edf nıiştir. Bu 'ayiha salı 
günü meclislere tevdi edile

cektir. 

Bir tayyare parçalandı 
Bruksel 11 (A.A.) - B

rukıel ile Londra arasında 
gece seferini yapan tayyare 
Alos civarında yere düşmüş 

ve parçalanmsıtır. 

20000kişiye yol verildi 
Londra 11 (A.A) - Lan

caı hire, dakl dokuma fahri· 
kaJarı 20 bin iu:iye yol ver

mitlerd r. 

Mecburi çahşdırma 
usulleri 

Cenevre 11 (A.A.)- Liber
yada esaret ve mecburi çalıı· 
tırma usuilerJ hakkında tah
kikat yapma~a akvam cemi· 
yeti tarafından memur edil
miş olan heyet raporunu tevdi 
stmiıtir. Bu rapor §idôetli bir 
1 san ile kaleme alınmı~tır. 

Afrika milli yerli 
kongresi 

NaJrohi 12 (A.A) - Şarki 
AfrJka milli yerli kongresinin 
içUmaına ait son safhalarda 
bazı sahnelere şahit olmuı ve 
bu sahnelerde mudarebe ve 
mücadeleler vukua gelmiştir. 

Bu mücadelelerin sebebi müf· 
rit ve mutedil hizipler arasın· 
daki ihti)afattır. Kongre bi· 
nası dahilinde başlamış o!an 

mücadele rnkakta da devam 
etmiıtir. Sf.Ah ateşleri teali 
edilmiş, taılar atı mış ve niha
yet po is intizamı iadeye mu· 
vaffak olmu,tur. Kargaşalık 
amillerinden üçü h stahaneye 
lcaldırılmıı ve bir çoklan da 
hafff surette yaralanmıştır. 

Tayyareler denize 
iniyorlar 

Bahva, 1 ı1 (A. A.) - lıai
yan deniz tayyareleri taat l'1 
huçukta denize fnmitlerdlı'. 

Asayiş ihlal edilmiyecek 
MadrJt, 11 (A. A.) - Na· 

zırlar meclisi, asayişi ve Eükii
nu ihlal ed bilecek her türlü 
hareketlerin cezri surette önü· 
nü almağa matuf tedbir'eri 
tasdrk etmi§tlr. Mecliı, gele
cek intihabat n Martm birinci 
günü yapılacağını temin et· 

mlf ve intihabat esnasında 
hiç bir kargaplık ve intizam
sı:ı:lık vukuuna müsamaha et
miyeceğinl beyan eylemittlr. 
Bundan baıka meclia Anda
luzi' de hüküm süren tısizliğe 
bir çare bulmak iç.in ecnebi 
rekabetine ve entirikalanna 
mani olacak bir takım tedbir· 

ler almııtar. 

b Bu nokta üzerinde hararetli müukereler cereyan etmif, 
~r luıım ~ural:ia-s!a'r bu t.:klifin aleyhinde bulunmuılardır. 
b C'hlfydl akvam af yon kcrni•yonunda hükumetimiz namına 
ulunın11 olan Nurettin Murqi Bey; Türkiyenln afyon mın-tak ı Garp cephesi filn-j 

a arife sair n:t:mlektr.1erde tatilııal edilen afyonların nıorffn ı! k h d k j • lstrazburrr- 12 (A.A) -
nrfKtarlan anı11nda ki fa ı iza e ere en yı -ar YO'llu T k M ddit t hlil rapor Garp cepbcsinde sükunet var 

n ür iyede yetiştirildiğini ve mutea a • larfle rf 
6 

ld ., f filmini seyretmek için yüz ka-
mo fn dere eninin yıüzde.- 15-1 o ugunu ve a -

}·on ihracat taclrluinin afyonlarnnızdakl morffn derecesi dar BaW,'11 ıosyalfıt lıtrez-
b.rJ~d ol k b" "k · tifa.ı_ burg'a gelınfalerdir. Bunların 

1 
eun n müstahsıl aleyhinde ara uyu 16 ~ '.5" l r t d ih arasında bir kaç maruf ıah· 

inin cylcd klerfni &öylemif, muayenenin sa ece racı 
na aıda değil borsalanla yapılacak afyon alım ve 61\tımında &iyette vardır. 

a tatb"kını ıstcmiftlr. Veba hastalığı azalıyor 
1( _1u .ı_ 'b ~ nstantin, 11 p\.A) -

ongre afyonlarımızın alım, s :tım mt amereıerinucı ve- ı ra· tında morfin derecelerinin muayen ı h l kındakl temenniyi Veba vukuatı .. azalmaA~ ~f· 
b.gvfp "Y. • Af - '-k L......... • 1 ._ıen tıbb1 fabrika· ı lamıştır. 10 Kanunusa.nıde ıkl 

emış, yon mureK eo.a~ 1 ıma ea , 1 
lara m·· h t f '· tı sren mıntakalara şüpheli vak• lia:ber veri nıif· 

uza ere ve a yon zer ıy:a m muay "7 

. he.sn telfüfini reddetmf§tir. tir. 

Zaleski 
Varıova 11 (A.A) - Diyet 

mecl"ıl hariciye encümeninde 
M. Za1eski beynelmilel vaziyet 
hakkında beyanatta bulunarak 
demiıtirki: 

" Bu vaziyet maddi ve ma· 
nevi büyük buhran hakim bu· 
lunmakta.Jir. Lehistan aiyase
Unin bar·z vasfı sulh fı ridir. 
Dahilen kuvvet bulan Lehistan 
milletlerle sulhperverane mesa
iye amadedir. Ancak ıarih 

haklarına haleldar etmek le· 

~ebbüslerine şiddetle mani ola· 
caktır. 

Beynelmilel bazı aiyasi ma· 
hafl;.de diğer milletlerin na 
zanna olarak bazı siyzu;i tadi· 

lat ile iktısadi mü l Ü attan 
kurtulmak düıunceleri baş 

göstermiştir. Böyle b"r va11ıta
nın tatbiki l ugünkü buhran· 
dan daha müh k bir yaziyetin 
hum bu masını mucip 'O!acaktı 

Cıhan İktısat buhranı an· 
oak lktısadi tedbirlerin tat
biki ile berl raf eddehilir. 
L h"stan bu vadide her türlü 
b~ mf el tef el büse iıtirak 
e.m k e berabt r ayrn makfadı 
"slihde.f eden mahnlli itflfıf. 
n ... m.ler aktfne teşebbüs et
miş ''e birçok devlet.erle ade
di J87 ye baliğ olan VE 

mühim hukuki. İKlısadi ve 
mali meslderi ha'leden itilaf
nam~leri akdetmiş'e d r. 

Bu iti "fna:melerin bir kıs· 
mı br

0
ün tasdik edilmek üze

re diyet mec is ne le ;eli edi -
rnio bulunuyor. D ğer kısmı da 
en kıs&. bir zaman zarfında 
rne,.cl!se te:vdi olunacaktır. Bu 
itilafoumeler meyanında Fran"· 
ile akt o'unan t"caret mukave-

1ename9fnin hus si b r ehem
miyeti v rdır. A manya. il 
17 Mart 1930 da imzalanan 
t"caret mukavelesine gdince 
A~anya tarafındnn itt!haz 
olunan bazı fktısadi tedbirler 
bu muka vclenin esasını da-

ra 'tmıştır. 
Binaenaleyh A 'manyanm 

bozduğu muvnzene..yi tekrar 
teınin için biz de bazı ted ir
leroe mür.acaal etmek mecbu
riyetinde kaldık. Lehistan -
A'manya ğümrük harb"nin 
Lehistan iktuıadiyahnın nefi
ne. olduğu yolundaki telakki 
}ere rağmen Leh· tan hükii· 
ıneti bu gayri tabii vaziye
tin iki taraf fçin de zararlı 
olduğu mütaleasında buJunara 
gümrük harbine daha z y de 
§iddd!enmesine mani o.mak 
maksadile ticaret mukavele
sinin mer'iyete girmesine in
tizaren odun hakkındaki mu
vakkat itilfıfnamenfn temdi· 
dini Almanyaya teklif etmij· 
tir. Almanya bu t klifl red
detm "ıtir. Binaenaleyh bu sa· 
hadakJ ikbsadi te~riki meıai· 
nin inkıtaı' mcs'uliyeU tama
men Almany,aya aittir. 

Mali eahada Lehbtan harp 
ve sulh muahedenamelerinden 
mütevellit mukabil taahhüdatı 
ve metalibatı hai ve tes" iye için 
cereyan eden beynelmilel mü· 
ki em ta temam_n itlirak et· 
ıui4tlr. L hidanın imzaladıjı 
Lahe~e iti ~ n meleri Lehista
nın birçok beynelmi1el mali 
meıelerinl tasfiye: etm"ıtir.,. 

M. Z l i beynelmilel ha· 
Y-~lın an vi a H:l rine temas 
ed rek demiştir )d: Bu sah da 
cemiyeti akvam1n h .. kim ro
lünü ehemm.fyetle kaydetmek 
llzımdır. M. Braudı'ın Avrupa 

• 
ıy ki 

fednasyonu hakkındaki teıef>.. 

büsu Lehistan tarafından fev
kalade hüsnü suretle karı•· 

1 ımıttır. L histan bu prensip. 
ler.in tahakkuku emrindeki 
meealslne devam edecektir. 

Gelecek terki teslihat kon· 
feransı için itimat ve taah
hütlere hürmet hevesi hil
h ssa lazımdır. Terki teslibatı 
emniyete talik eden pren
sip Lehistanın noktninazarına 
tamamen mutabıktır. 

Lehlstamn en büyük arzu· 
umumi tenzili te.slihatın ta
hakkuk etme!idir. Ancak bu 
keyfiyet kendi emnivetl için 
bir tehlike te.şkil etmemeli
dir. Bu ~art Genevre proto 
ko'unun derpiş ettiği sulh teş· 
kı·atının ihd sile. k.mlı olun· 
abillr. 

~ ü ferlt ittlfıfn meler akti 
uretlle bu rtın la men ye· 

· e getiri mi~ olması fi i em
·yet ç!n bir znma:n tqkil 

mez. Teri i t tl hat kadaT 
emniyet le lazımdır. Pren-si· 
p"nin Lehistan iç.~ birinci 
d rece e bir emniyeti vardır, 
Bu prensip ihzari konf eranrta. 
n;ü n l bir t l kk'ye m hzur 
o mu tur 

Lehistan ve d"ğer bir kaç 
vlet n Sovyet Rusya hra· 

f.rdan must kbel erki tesliha1 
mukaveres· e kar ı ittthaız. 
olunacak hattı harekete dair 
Jermeyan ettikleri kuyuda ih-
ir«~·yeye gelince, Lehistan 

hükumeti, Sovyet Rusya mez,. 

ür mukaveleye ayni şerait 

ltı da iltihak etmed; ği tak
. rle mu ve'e ahkô.mını 

tbik elın mek imkanlarını 
min etmek i tem"şfr. 

Bu h de hareket kimseyi 

nacc"be dü ürmemelid r. 
Hı:ıusile ki Sovyet Rusy 

·ı er t dl'aset gçrekıe iktısı 
nhalarında mü ıasebetfmizi in
. f ettfrmeğe mütemadiyen 
l yoruz.Bu vadidcld her te
büs Lelilstan hükümet~ nez· 

di ıde hüsnü kabul görecektir. 
M. Zal d akal iyetlerden 

hs ederek deınittirki: Lehis· 
ın bu m eledeki hattı h • 

keti Cem "yeti Akyam katibi 
mum"iğ ne tevd olunan Leh 

ı asında ta rih ed·Jmiıtir. 
L€h"stan garp komşularilc: 

yj mün sebet idame etmek 
yor. n·tet meclisinin taı· 

ikına arz:o!unau Lehistan· 
Almanya itilafn m lerlnin do
l;a.,-yı&ile ak U-yetler mesele
inde de ehemmiyeti vardır. 

Bu suretle hareket eder· 
ken Hırricl siyas t'erini cemi· 
y ti Akvam mlsaki prensip'e
rlne istinat ettiren bütün dev
i ler tarafından anlaşılaca:ğı-

za şüphe etm:yoruZ. 

T ayyar.e 1 er hareket 
ettiler 

Natal, 1 (:A A) - İtalyan 
d nfz tayyar eri saat 8 buçuk· 
ta Bahya istikametinde lıare
ket etmi§ erdir. 

Müthiş fırtına 
Evler yıkılmış, insanlar 

ölmüş 
Tokycl 12, (A.A.) - Bü· 

tün memlekette esen kar frr
tı al..m ~ bunu takip eden 
iddeıli bora ar bir çok k"m
elcrln ö me i e, yaral nma

dna ve mühim hasarata se-
bebiyet vermiıtir. Tokyol'dt: 

seyrettim 
Sabaha karşı,.. ıaat beş, .• 

Beyaz.ıt meydanı bir düğüıı 
evini and rıyor.. kadınlar, kız· 
lar ve erkekler: 

Ne var? •• 

Bir adam ölBürecekler. 

* 
Sehpa, denilen üç bacak· 

lı canavarı yerinde durdur· 
mağa uğra§an üç çingene sa• 
bırsJZlanıyor. 

Her dudaktan "Naııl asıla
cak?' istif hamı soğuk rüzga• 
ra karı'§;yar. 

* 
Geliyor .•. Geldi. Kısa boylu, 

tıknaz bir a-dam, bir baba 
katili iUi gard·yanan araınnda 
kara bir çalı g bi göründü. 
Donuk ikı göz, kendi ölümünü 
seyre gelen ki bin kitinin 
üzerinde dolaştı. 

c~ . ... oy en }or : 

Ben katil d~ıl m, babamı 
en öldürmed m. Eğer kendi

mi iyi müdafaa etseydrm ... 
N~ o, ostu. Çünkü boğa"Zin& 

ağlı ve ka:ın bir ip geçmişti. 
Altı e ipe sarı.m ve blr tt;k· 
ne masayı devirdi. Doktor 

4 dakika sonra tamam rapo
anu verdi. 

* Sı.at tamam altı buçuk .•• 
Haya-ta gözlerini açanlar 

"çimlebiri d kap yor. Bu a-dam 
kimdir ? Biı odun keser gibi 

babasının başım dcesen .• 
BÜRHANETTİN ALI 

şiddPtH bir ro.ğuk hüküm tür· 
m ktedir. Mü"lakalat gayn 
muntaY.amdır. Denizde müh"m 
z y t vukua gelmiş o masın• 
d n en iJ edı mekteıl:r. 

4 idam 
Hükfım infuz edilm · ş 

Poona, 12 (A.A.) - cGeçeD 
Mayıs ayında bir takım yıtno 
g.nlann zuhuruna ve birkaç 
polia memurunun te!ef olma 
s.ına seb yet verm·f oıa11 
kargaşa'ıklardan dolayı ida• 
ma mnhküm edilmiı 4 mah· 

üm hal kınd ki karar bu 
sabah icra edilmiştir. 

Tayyare kruvazöre 
çarptı 

Roma, 11, ( A.A. ) - Je-o 
neral Balbo Romaya gönder
diö-1 bir te grafta p }ot Bais· 
roc:Hı'nin i resi altında bu U"' 

den· l&.yya.r s mn Noron-
ha ile Ne.tol arasında lü) ük 
bir dalganın sevkiJe bir kru-
vazöre ç rp ğını bHit.m· t:.r. 
Tay)'llT inin rabih aleti kır;ıl
m t r. Mu.re ebat kurtarı1mıı• 
tır. Mot ·r er ı kanatlal" bat• 
mı§br. Fi o ş"mdıkı hal.de 11 
deniz tayyaresmden ıha.ret 
kalmlflır. 

İki tayyare çarpışb 
Roma, 11 (A.A' - Ccntoe

elle tayyare karargahında ıld 
tayyare çarptşnnstır. Pılotlal", 
para§Üt bul nmak fmki ·:ııı 
b:ulamam laT ve yere dü~e
rek ö m ·· erdir. 

Mutaassıptar Bir şehri 
zaptetti!er 

Mnrille, 12 (A.A.) - Yerli 
po1is, Tnyude ş !ır'n!n & ç n 
Cumar~ i gün-ü re•:'taeG .p'-r 
t rafından z pt d.:C·&:ııi ve 
bu s ıp \ ... n lıe!eru ..., 

dJ.tc a ra 
~ n b w ı } a!..ı ' 

lduk'arını ö : r. H 
ktül vardır, ~~ıdaıı ıki· 

i kadındır. 



Sahife 4 

t Ecnebi memleketlerde j 

~Tayyareciler şiddetle 
alkışlandılar 

Rfo de Janero, 12 (A.A.}
fSahia'dan bildirildiğine göre, 
federal memurları ltalyan 

' tayyarecilerini istikbal et· 
mit 'erdir. Halk ta)yarecilerl 
ıtddctle alkışlamııtır. 

Hapishaneye hücum 
etmişler 

Boor.a 12 (A.A.) - 4 
mahkümun idam edileceğini 
öğrenen Hintlilerden mürek· 
kep bir kalabalık hapishaneye 
doğru gilmfılerse de poliı 

tarafından dağıtılmıılardır. Ha
li hazırda poliı memurları 
yolları mu haf aza etmektedir. 

Büyük hava seferleri 
Kahire, 12 (A.A) - Bu 

ıabah büyük bir hava ıefe
rlne bavlanmııtır. Bu sefere 3 
Vickera tayyaresi lıtirak et· 
mektedir. Aıker nakline ka
biliyeti olan bu tayyarelerin 
katedecekleri meıafe 12 bin 
uıil olup 7 Şubatta Cap'a mu· 
vaıalet etme!erf icap ebr.ck· 
tedir. Uçuf esnuında Afrika· 
nın tam göbeffnde muh.tellf 
mevkilerde ha Ta tariktle as· 
ker nn kit manevrelerJ icra 
edilecelttir. Bu suretfe ilk defa 
olarak yerli askerler nakle· 
dilmit olacaktır. 

İstikraz zararlı 
olacakmış 

Tientafn, 12 (A.A.) - Ma • 
llye na7.ırı M. Soonı Çinin 
biiyük bir istikraz akteclmesi 
projesini kabul d•emekte ve 
bu itin pek zararlı olacafnu 
aöyl~mektedir. Mu111aileyh, A· 
merikalılarıa büyük miktar· 
da para vermek için ıabır

aızlanmakta old1.ıklarını, çftn, 
L:ü Amerikan gümüı maden· 
lerinln fazla iltihıalitıaın gü· 
müı fiatının tenzllf ne Hbebi· 

ı yet 'Yermlı oldufunu ıöyle· 
aıiıtlr. 

Amerikadan gümüı cel· 
betmekten ise altın ve aü
müı araaında daha fyi bir 
kambiyo nisbeti teslı etmek 
için baıka çareler bulmak 
gerektir. 

T enziiat yapıJmıyacak 
Boci um, 12 (A.A) - Ruhr 

madenleri federasyonu murah
hasları müttefikan bir karar 
ıureti kabul etm"ılerdir. Bu 
karar ıuretinde ücretleri yüz
de altı nlı cellnde tenz:l eden 
hakem kararı reddedilmek· 
tedir. 

• HAUDE:. NUJR,Cr. 

gayri tabii duracak kadar 
küçük. İ§te bir manasızlık 
daha. Bu kOçücük burun, yü
züne buda'a bir mana veri· 
yor. Halbı:ki benim ince, has
aas, hafifçe uzun bir burnum 
Tar. lngilizce hocam Mis Pi· 
ıll dalma burnumu sıkar, ba· 
na : " Burnunda bir ıeytanlık 
Tar! ,, Derdi. 

Mukayesemden bu netice· 
leri aldıkça; neı'elenlyorum; 
rengim ıeliyor. Cemile ile 
durmadan ıakalaııyorum ve 
onun aynadan çekilmesine 
aaanl oluyorum. 

Aiıdanmıza artık kork· 
aaadan bakabl'trtm. Fakat ttl
nf etmelJ ki Cemilenin ıüel 

fARIN 

Bir sene gezdikten sonra •• 

Yüz bir seneye mahkum bir tüccar 
tekrar hapse girecektir 

C Çünkü delirmek ihtimali tardır 
Tıbbı ad:i meclisinin gös· 

terdiğf lüzum fizerlne,katiller· 
den 101 ıeneye mahkum 
olarak yatmakta bulunan Ber· 
gamalı tüccıı.rdan Sü1eyman 
Sırrı 8. tahliye cdi:mı,ur. 

Mumaileyh bir ıene müd
detle dı,arıda bir sinir hekl· 
mine tedavi olacak, bir ıene 
sonra tekrar hapse girecektir. 

Sahtekarlar 
Sahte olarak tayyare pi· 

ya go bileti bas p plyauya 
sürdüaündea dolayı tahtı tev· 
kif e alınan Kemal ve Vorli· 
kin muhakemelerine dün Ağır 
ceza mahkemesinde baılan· 
mııtır. 

Her ik"sl de bu cürümü 
yekdiğerlerfne atfetmektedir· 
ler. 

Mahkeme, meselenin aslını 
tetkik için icap eden tahkikatın 

icrasına karar vermiş ve mu· 
hakeme talik olunmuıtur. 

Bir şoför mahkum 
Üsküdarda Emine iımlnde 

bir kadının ölümüne, diğer iki 
kadınında yaralanmasına se-
bebiyet veren ıoför muavini 
Muhtar ef. nfn muhakemeBI 
dün bitmfı ve 1 sene 8 ay 
müddetle hapse, 165 lira taz. 
minata mahkum olmuıtur. 

H 

Usküdar cinayeti 
Üsküdarda bt r kahvede 

Me.hmut isminde birini öldü
ren ecrarkeı Hüsnünün muha
kemesi dün A2ırceza mahke
mesinde bitmiıtlr. 

Müddeiumumi 8. iddiasını 
ıerdeclerek Hüsnünün tehev
vüren katil (.ilinden mücrimi· 
yetini btemistir. 

Muhakeme kararın tefhimi 
fc!n talik edilm"ıtfr. 

Yunan Baıvekili 

M. Venizelos niçin seyahat etti
ğirJİ ve Yunanistanın devletler
le olan münasebatını anlatıyor 
Veaizeloı matbuatı ecne· 

biye •urahhularını kabul et· 
tiğl vakit muhtelif llH'. mleket· 
lere rılt seyahatinin bir eseri 
nezakettea baıka bir ıey ol
madıiını, maaMafi iıbu seya· 
hallerinde vasiyeti umumiye· 
ye dair faidell teaUI fikirde 
bulunduğunu beyan etmiıtir. 

Ezcümle: 
"Bir anr4ian~erl İnelltere 

ve Franıa fle dost olan Yuna· 
ni&tenın İtalya ile de dost 
ohna11 lazım4iır. 

Zira nauazum bir "•hrf· 
sefit hüku•etile hali ihtilaf
ta bulunamaz. 1928 de her 
1ki hükumet tarafıatlan mu· 
ahede Ue tesbft edilen mü· 
ne.sebatın tekemaü.ü fcap 
eder. 

Tü t"""-'"'e gelince ltalya· 
nın lavaesutu dostanes.fle Yu
nanistan bu memleketle ıa· 

yanı nıenanuniyet ve açık 
bir münaacbet tesil ctnıittir. 
Küçük ltflifla olan münue· 

(Yarırı) ıtı Tefrikası : 30 
bir ağzı var : Kırmızı, etli, 
muhteris iki dudak... Güzel, 
her halde güzel ve eminim ki 
erkekler daha güzel buluyor
lar ... 

Benim dudaklartmla da 
üıenmeden uiraımıf. O ne 
ince kıvrımlar, ne hoı çizgl· 
ler ve etrafında ne tatlı çu· 
kurlar... Sonra lüzumundan 
fazla sivri bir çen~ var ki, 
ben pek çirkin bulmıyorum 

doiruıu. 

Kaılarımızı mukayeıe bile 
etmiyorum. Kaılanm çok gü· 
zel. Bunu berkeı ıöyllyor. İn· 
ce, uzun, keıkln, ılmıtyah •e 
çok manalı. 

•ccızel mlflm? ••• Ondan 

güzel miyim? ... ,, 
Kendi kendime soruyorum. 

Ve son hükmü vermek için 
aynada lcolları biriblrlerine 
earılmıı duran iki rakip ka· 
dına, tekrar bakıyorum ve 
o zaman içim Eızlıyor: Kır· 

mızı bülüzun açık bıraktığı 
zengin ... 
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Penbe dekoltenin nıtünde 
renklf, büyük baıı birdenbire 
o kadar göze çarpıyor ki! ... 
Kalbim acıya acıya ıon hük· 
mü kendi kendime tebliğ edl· 
yorum: 

- ince ince tetkik edilince 
ıOpheslz ıen ondan ıüzelıln 

Belk11. Fakat birdenbire ba· 
kınca... • Metin ol, kızım!- -
O daha güzel! •• , . . • • • 

Halbukf, bfll lrayldü prt, 
ondan pel olmak laterclim .. 

Kapanan umumha
neler 

Oalatada Kemer altında bulunan 
umumhanelerln gayet fena bir halde 
olduk arı yapılan te[fşat net:cuindc 
anlatıldığından on kadar umumhane 
zabıtaca kapattırılmıttır. 

Acem Mehdi vuruldu 
Kadıkliyfinde Kilise meydanında 

kahvtcl Acem Talip arkadaşı Abbas 
Mehdiyi bıçakla kalçasından yarala
mııtır. 

Mecrug Tıp fakültesine yatırılmış, 
car ıh l akalan mıştır. 

Apartıman soyanlar 
Pangaltıda Olimplya apartımanına 

geee hırsız glrmi' 1000 liral ık eş) a çal
dıkhn sonra hiç bir fz bırakmadan 

kaçmıştır. 

Uçan paralar 
eeyoğ'unda Bülbül Ali bey apartı· 

manında, Ali Beyin ze' cesl Fe3 z"ye ha
nımın cebir.de bulunan €0 lira sını meç· 
hul bir yankeı!cl çalm ıft r. 

Komiserler arasın~a 
Eminönü po!is merkezi 

komiıert Ata· Bey Beıiktaı 
P. Serkomfserll~ine, Eminönü 
Serkomiıerliğine de Arif Hik· 
met Bey naklen tayin edilmlı· 
lerdfr. 

Açıkta kalan polisler 
lıtanbul Vilayettnde bulu

naB mü!ki ye ve polis nıüfet· 

Uılertnln yaptıfı tahklkat ne· 
ticesl poliı M. kadrosundan 
Serkomfıer, muavin ve polh· 
lerden bir çoklarına muvak· 
kalen tıten el çektirll•itti· 

Memurların uzun müddet 
açıkta kalmaları mağduriyet· 

lerinl muc·p o1du~undan hak
larındaki tahkikatın tesrii için 
tekı ar makamı af dine müra· 
caatte bulunmuılardır. 

20 Kanu 1usani 192 
Buaün müthiı ıoğuk var. 

Yerde kar bir karıı. Araaırada 
güneı dofuy"r açıyor... O· 
damdan ıaa tlerce saray içini, 
Tavuk ormanını seyrettim. 
Edirne bu ball!e okadar gü· 
zel ki insan bakmağa doya· 
mıyor .•• 

Ben dalgın dalgın pence· 
reden bakarken Cemile oda
ma girdi. Neşeli neşeli bana 
aarılıp yüzümü öptü: 

- A... Sen daha odanı 

toplamamıısın, Belkıs!.. Dur 
dur ben ıana toplayıvereylm. 

Ne canlı kadın! Odayı 

ıarıarak öteye beriye dola
pyor. Ve ıöylenlyor: 

- Of, odan nekadar ıı· 
cak .•• Bu aeceliğf n f ıl ne güzel! 

Sen mi iıledin? Ger·f 
çek mt? ••• Afertn Belkıı. Bu· 
a«n belki Remziye H. l'ellr 
Belkıa. Buacın ne? Cuma de-

D-niiunuiadf 
J ::s 

Kanunların tatbiki 1 
Menemende bugün icrayı 

muhakemeye baı'ıyan Fevka· 
lid et divanı harbin hükme 
memur olduğu kanunlar Ü· 

zerine Ankarada, hem Hükü· 
met mehafllinde, hem Mec
ltıte ve Halk fırkasında 
uzun ve hararetli müzake· 
reler cereyan etmit olduğu 
anlaıılıyor. 

Bu müzakerelerin neti· 
cesl olarak hükumet meha· 
filinden tere§ıüh eden haber· 
ler gazetelerde ıu yolda inU· 
ıaretti: 

Hükumet Menemen hadi-
seli dolayıslle ittifaaz eyled!ğl 
tedbt rlerde bütün kuvve· 
tini mevcut kanunların mev
zuatından almakta devam ede
cek, fevkalade tedbir diye fev· 
kelade yeni kanun'ar utar 
edecek de~l dir. Bulün teda· 
biri fevkalademi z~ yine mev· 
cul kanunlar hakim o'acaktır. 

Bu haber, bütün Tilrk va· 
tandaıları için ıayanı ıükran 
bir hadise olduğu gibi mem· 
leket ve hükumet için de, Av· 
rupa ahengi düvclisindekl 
mevkıfmlzi tahk"me medar o· 
lacak bir hadiael meden"yedir. 

Avrupai, asri bfr hükümet 
olarak Avrupa ahengi düveli-
ıine girmit olan yeni Türk 
cümhuriyetinfn c:han nazarın· 
daki mc.vkıl kanunlarıdır. Bir 
hükumet ve •illetin kanunla· 
rının aza•eti demek vaziyeti 
teırifyeılnf n azameti demek· 
tir. Vaziyeti teırliyeıl ve ka· 
nunları her hadisede tehaY· 
vüle mahkum bir hükumetin 
Avrupa ahengi düvelisinde 
yeri yoktur. Türkiye Asyai 
bir Hanhk, Dlr lran veya H "v• 
değildir. Asri fğt temsil ıerefile 
te•eyzüz etmft bir cümhurl· 
yettir. Böyle 0 1duiu iç:ndir ki 
halihazır hükumetinden de 
mafey kalkanun tedbirler bek· 
liyenler, ne istediklerini bil · 
mi yenler di ... 

Türk cümhuriyetfnfn bün· 
yadı, Teıkılaltı esasiye kanu· 
nudur. 

Bu kanunu tebdil ve tağyir 
yine Millet mec isine verilm"ı 
bir haktır. Fakat onun da 
ıalahiyeti mahduttur. Kanu· 
nun azameti, milkü millete 

ğil mi? ... A .• Öyle ya, Cuma! 
Belki mualime arkada~ların· 
dan da gelen o'ur... iyi ama 
Fuat nereye gitti kuzum? 

Mutlaka ocağa kadar çık· 

mııtır ..• 
Ben hiç blr~ey söylemiyo

rum ve yerimden kımıldana· 

mıyorum ... Cemile yatağı top· 
)arken ve "Fuat ocağa git· 
mittir.,, derken gene fena bir 
buhrana tutuldum. Ah bu 
his... Bu çirkin hil .. 

Dünya da bu kadar azap 
verici bir his tanımıyordum: 
Sev~ide lıttrak, gönül meıe· 
lelerhıde tıtfrak... lkı kadın 
aynı erkek kalbinde yer tut
mak, aynı erkete alt olmak 
düıünceıl !... Ah bu... Bu .. , 
Anlatılamazkt... Bu hfs, ce· 
hennemden kopup doirudan 
dofruya kalbe düten bir ateı! 

Camile Fuadın gecelfilnl 
devıtrtrken hemen elinden 

temel taıı olması h :kmeti bu• 
radadır. Böyle olduğu için
dir ki hükumet Teıkili.tı eaa• 
ıiye kanunundan aldığı kuv· 
vetle hadiee yerinde bir Diva• 
nı harp le§kil etti. D:vanı 

harbe ile yine elde mevcut 
kanunu tevdi etti. Al'ahın ve 
milletin em neti olan kanun 
ehil ve ıerff ellere tevdi edil· 
mlı o!duğuna §ilphe yoktur. 

Teıekkül eden Divanı harp 
heyeti, tamamlle en güzide 
ve en mümtaz ricali aakeriy .. 
mlzdendir. 

Vicdanlannın istiklal ve 
edalet duyğusu ile ittihar ctmtı 
zevatlır. Bu zevatın seçilmesi 
de ıayanı d:kkattir. Yine en 
güzide Adliye erkanımızl'l 

teırikl mesai ederek vazifel 
hakimiyeti temin edecek bu 
ali heyete, adalet ve asayf~I 
temin için e~de mevcut ka· 
nunlar kafidir. 

Mt-vcut kanunlarımız bir 
medf!ni millet için vukuu mel. 
huz bütün hadisata tekabül 
edecek kadar ıümullüdür T.e 
esulıdlr. Memleketimizde gö· 
rülen bir haylı fenalıklann 

yegane ıebebi kanunların ek· 
seri ya anlaıılamamasından 

veya yanlı§ tatbik olunma· 
sındandır. Hangi cephei fela· 
kete bakarsanız, dalma ceha• 
!etimizin veya yarım ilimle
rhnizln meı'um neticel_.rlnl 
görürüz. 

Kanunların fenası olmaz, 
Kanunlar dalma ihtiyaçtan 
dofar, ihtiyaçlara tekAbül eder. 
Onları yine ihtiyaçlar r::fü ta· 
dil eyler. lcrayi hükumette 
aılolan fazilet ve meziyet, 
i~te burada yani •kanunlann 
tatbiki,, noktasındadır. 

Mı ruf 

Gaz nümunt-leri 

Muayene edilmek üzere ta.h· 
lilhaneye gönderi!en bazı gaz 
nümunelerinln ıslak ıl,elere 

konduğu ve bu ıurcth gaz!ı.rı."\ 
renklerl değ ştiğl gibi, bu ha 1 
muayeneye de tesir eyle.Jiğfn· 

den badema nümunelerln ku· 
ru tltf"ler içinde gönderilmcıi 

alakadar ara teblii edilmt?Ur. 

kapup alev aleY ya.nan ıol a· 
ya sokmamak için kend:nıı 

pek zor tutdum. Hem 1ıac1 0 

gece'iğini deg·ı, Cer.:ıile•ı · ·ı 
parıltılı ba~ır.ı da bera.be,.. 

26 K&nunseni 1~2 .. 

Cemile yavaı yava• e•!me 
sahip oluyor. O, gÜJa ba,a 

ve dadıma yard.:n ctn.ek .çln 
aıağı yukarı gezinirken, ocn 
kendimi on'1n evinde üç &ün· 

lük miaafir ıamyordı.:m. Bu 
yuvayı kurtarmak lazım •. 

- lif -
Lazım mı, pek de b:lmiro-

rum ... Eğer bir çocutunı c,J,.,-. 
dı, izzeti nefsimin feıy:ıdmı 

suıdurur, ve ı•vrumu bahflııl' 
bırakmamak için hnıeye k~l· 

lanır, her fedaka. !1fı yarar, 
evimi kurtarırdım... F:ıkııt 

timdi bunu yapr.1alc için kr.on• 
dimde lıtek ve kuvve bula· 

( aevamr "a' J 



• Darülfünun 1ı~Jisesi ~ Tayyare piyangosuna 
lşınden çekılmesıne ka- clün de de\fam edildi 

( Meraklı Dünya şeıleri 1 

Soğuktan mı öleceğiz? 
ar verilen muavini 

Adem Nezihi Bey hatasını itiraf 
ettikten sonra, bu işe eski bir 
ihtiras yüzünden pişkeş çekile-

rek kurban gittiğini söylüyor 
Fen fakG'ıeıl müderrisle• 

tinden M. Hovaı ile müderris 
nıuavlni Adem Nezihi Bey 
arasında çıkan mal6m hidi
ıeden dolayı Fakülte mediıl 
Adem Nızlhl Beyin muavin• 
IJkten çekilmelhıe karar ver• 
nıtıtL 

Hadiselert daima tek cep· 
heden gönnefl muvafık bul
hı•chimuzdan bu mesele 
haldaada da Adem Nt>zihi 
Beyıa ftknm aormak lüzumu· 
hu hlıeetttk. Adem Nezihi B. 
bize bu lıuıuıta demlıtlr kt ; 

• Fakii~te Mecli&i müderi· 
•lnt beni vazifemde aalihiye
tiınt tecavüz~e itham ediyor. 
Bu, helkt dofrudur. Çüldi be-
1\l• bukiin oğrendtğime naza
rt.n hiç bı .. mua•in Mecliıl 
llaGderrta!nin kararı olmadan 
clerıe girmek a~ahiyetini 
... z defilmı,. 

Fakat ben bu itle hotbe· 
hot, kendi rey ve irademle 
hal"eket etmedim. Ancak ben 
Uzun zamandanberf devam 
eden bir kin ve ihtirasın 
kurbanı o!dum. lzalıedeyim: 

M. Hovu bir kaç ıene 
~-.Ve) memJ_,kette bir hay· 
~at btatJona tesis et• 
~ iare Franaaclıanı 
ıeUrllmtı; fakat bu müesseseyi 
teıiı için lbım aelen tahaiaat 
0lınaclıfınclaa muvakkat bir 
:taın .. iç.in Mecltat m6derrilin 
lcar&rlle F aldl!ede hayvanat 
hıiidenfıl Alı Vehbi Beyin den
.._._ lllr ... tinin M. HoYua 
~rilmeabıe karar verilmiı. 
M. lio'Yaa ta bunu kabul etmıı. 

Şimdi muaYinl bulundu
luoı Ali Vehbi B. bana tah· 
tiri Ye lif ahi olarak derse 

·:-• için emir veriyor; ve 
~ Hcnıatla Fakllte reWne de 
~.ala enel tahriren 

Bu on ala middet zarfın· 
~ hana bqka hiç brr ıey 
11611--... cletddtr. Ben de al· 
dıinn e1111r kerbıe pazar g(l· 
ili '..,ı__L . 'A...._...,. pdim. 

Biraa. IOma &'JDI denha· 

neye M. Hovaıla tercümanı 

Bey de ıeldfler. M. Hovaı 
derhal fena muamele yapa• 
rak Adeta kovarcuma beni 
dııarl kaçırmak istedi. lzetl 
nefıl bütün talebeler yanında 
rencide edilen b r kimae ve
levki bir muav:n kendini mi
dafaa etmek [Gzumunu his
seder. Ben de bu 11brari lüzum 
üzerine kend:mı nezaketen 
müdafaa ettim ve tercüman
lada Fakülte reidne haber 
göndererek meıe!eyf hal!etme
ıfnl rica ettim. Bu eıaada 
talebe çok büyük bir nezaket 
göıtererek 11nıfı terketttler. 
Ve mese~e de bu ıuretle neti· 
cel~ndi. Burada dıkkat edile
cek iki nokta vardır. 

B:riıt Fakülte reiıinin ev• 
velce b"'na derse gfr.:ml~ 
ceilml haber vermemHI, dl· 
ğeri de mGderrfı AH Vehbi 
Beyin hilafı talimat emir ver
mesidir. 

Ben bu tı•e tekrar ecllyo· 
rum bir idares'zlik ve uzun 
bir kın ve ihtiramı tesklni iç.in 
çekiimft bir peıkettm. 

lıtifama gelince bu, me
ıele ile a·akadar değildir. 

Çflnkl kanunen (mua vfnler fa 
külte harfdnde hiç bir vazife 
alamazlar. Halbuki benim ha· 
rlçte iki 'uife:n vudır. Da· 
riilfünundan aldat m para 
beni ~indiremlyeceifnden 
dfğer'erinl değil Darülfünunu 
terkedecefim. Ve zaten Darül· 
fünuu bize hiç bir istikbal 
vadetmiyor. 

Temenni edelim ki tU.den 
inhisarcılık ka!kıın ve bu ıu· 
retle de genç lıUdatlar himaye 
görsün. Bana lılifa itin blç. 
bir tebliğatta bulunulmadı, 
ancak ben zikretUifm sebep· 
)erden do!ayı b ... latifa ede
ceifm." 

Ba hldiae hakkında Da· 
rGIRlnun Emini beyi ıardak 
Emin bey de diyor ki: 

-Heak W- •ayle bir..,. 
ıelmecb. Gelcltifnde tetldkatta 
buJmaup)ıuan•ım yeıeeelfs.,, 

Malôllere yardım edelim 
Bir defter tasdiki acaba kaç sene sürer? 

Ztıa lamaıde ı dıkkatlel'lnl " merflamede. 
M•l41 aazllvla tevd edd• rlnl celp IRl711rmaaım t.urha• 

celc bir eclertm ef- ıı-. 
bar paraa YUclır. Banma Halt dayak atılı1ormu? 

L llılktan tevzi eclddL Bir l':...L...- T lalr -XI- K•a-
balKt&l'llUa te'ftl defrerlerf ~ & .,.... 

el'~ Ankandan tudlktenıel- ıma,:: onunca ıeceü Cebu 
:_c1ı. Acaba bu defterin ta.. :Oda kalıvede oturdujum 
lla~ !leden bu kadar uzadı? :::da eıki hmumetfD teslrfle 
..1..._._ illerin t..mlan lafn don- 11.. dentzt bllA•beP karakola 
""~tall IODl'll "'1 bu ltUhkalda- ıuen 
l'llı ,_ --•-•- __ ıt__· c:elbettder. 

ı ·~ı .KaıakoWa ••••• b,.._ 
Biran enel wrlWe mefı. IOp& ye palaska 119 feaa hal-
~ ~e •• de dqtldflm. lteJfiJetl mtıtl-
clar .. ••• .-.1 Ba ealell detumumdlJe Ydırclfm. F .. 
ltendt fltddı~ :ye............ iat ıabd& me~ bu 
il lb..._ ye .JDU&JP9tllr. ... fena JaarebderlBI Ulll 

ı.t. . .._....._ D-_ ayne arucle,ı-. Maiaau atdlllfn 
'era lllwnliftDtr 9raıae mülı· •uar& dddtatlal .......... 
lere111 'lltllie-m.;tıDltsta auarn rica edetl• 

47 361 numaraya 4000 lira, 17978, 
39652 ve 29061numaralara2000 

' 

Danyanın sonu yaklaşırken fen adamları 
buna bir çare bulabilecekler mi? 

Ahiren me,hur alimlerden 
"Yer Cemı Jnsennln dünyanın 
birkaç milyon sene aonra buz 
devrile nihayet bulacap hak· 
kandaki tefeülü inıanlar arasında 
bu meseleye dair olan alaka· 
nm tezayGdGne bir delllclir. 

lerml.dtr? Bundan benim .... 
evvel tayyareden bahsetmek 
bir neTt delilfku. 

0

BJr milyon 
aene ıonra aeyyaıe hicret et• 
mek neden mGmkiln olmamı. 

lira isabet etti 
1000 lira kazananlarl 
29306 54915 18060 36619 
46158 

11003 
12191 
22750 
57405 
57455 

20620 
26082 
23506 

3152 
6892 

20675 
164 

8633 
9262 
2020 
4016 
2886 

19601 
43266 
38504 
37229 
35282 
56196 
10930 
38362 
11912 
34269 
25359 
13579 

500 lira kazananlar 
23324 52756 40102 26237 
48921 9937 

200 Jira kazananlar 
58712 
10045 
30523 
55243 

39365 
26484 
44631 
18648 

38669 10561 
3902 42366 

34711 468i6 

100 lira kazananlar 
11460 215SS 26955 5087 
33810 42491 23680 6843 
25905 31896 41261 38384 
'J9787 10926 41021 36806 
14331 979 43189 35882 
4C096 49291 30567 39106 
6123 31951 7101 41308 

28244 54504 46726 46824 
47353 55195 14050 22151 
22557 6823 11816 43344 

80 Lira kazananlar 
59440 
50741 
32331 
27558 

8687 

19284 
10706 
56714 
31219 
26'991 

3472 
12913 
35479 

5181 
4101 
7374 

56205 25060 
18105 19852 

4531 
45009 
20425 
46702 
44330 
59672 
59913 
44579 
24686 
57574 
50215 
46819 
17627 
23501 
24529 

40578 
19890 
16810 
10173 
46406 
30530 
41462 

2619 25626 
253 6 42813 
48042 14461 
12u02 52486 
22723 17685 
4247 59870 

16364 50253 
2032 3884 

58576 44712 
40990 69319 
56266 41338 
35524 43202 
47094 55649 

1834 9107 
50812 28731 
54065 57663 
26824 32838 
38169 53388 

51985 
39675 
2854 
2545 

45675 
18278 

112 
20359 
3747.5 
10967 
24504 
30759 
25380 
51100 
1550S 
42~1 
S5809 
l7610 
1808 

46605 

60 Lira kazananlar 
30703 
41963 
34758 
30868 
13168 
18397 
3S994 
42446 
51456 
27306 
32718 
29759 
41638 
5144 

2.5239 
45192 
10731 

388 
47838 
46099 
59388 
56510 
56471 
11697 
zam 
Z6487 

7S167 
24019 
12884 
14701 

11227 
23141 
2.8946 
45068 
55726 
•mz 
34619 
17917 
21275 
38533 
ıısa 

49263 
48681 
46407 
6491 

13142 
9317 

13088 
19297 
10697 
15680 
33050 
35990 
39&al 
7S1 

53221 
2aıa 
1584 

!9601 
!0711 

37341 
25737 
56679 
ff SŞS 
17523 
19116 
l8471 
58158 
55641 
2482~ 
38858 
51535 
52S22 
42145 
46294 
55173 

1698 
47614 
61%42 
49873 
128&4 
11551 
1747% 
12121 
SIG 
12774 
assız 
S3888 
49336 
7089 

18765 
9583 

643-11 
17171 
12239 
3757 
•&15 
4145 

27360 
47585 
211128 
58lm 
47910 
24723 
18802 
1873 
4412 

5'n24 
460l5 
46231 
4ION 
4SZIO 
17309 
363$8 
4323S 
25156 
26169 
32n7 
15910 

433'f8 

6593 
21211 
15535 
14268 
7758 
1172 

25810 
53076 

1694 
37855 
35925 
48414 
11270 
58083 
16Ş08 
22103 
35967 
27264 
51S32 
38178 
22565 
55874 
37971 
48 .. 20 
29086 
59916 
43757 
40277 
31834 
44251 
'40287 
36790 
57861 

J 35125 
21513 
48524 

3964 
52569 
40884 

9166 
14371 

212 
f4974 
~91 
lU147 

~ 
26489 

1456 
5858 
5828 

48622 
3690 
6791 

~3617 
8013 

9696 
W66 
&3218 
42628 
23f)93 
&3609 
40061 
0158 

33930 
b753 
12418 
26662 
33967 
ş1ı11 

29375 

58982 
36130 
30807 

7490 
57623 
29223 
30749 
16223 
20204 
36956 
44156 
35707 
46260 
53438 
14351 
7242 
5568 

53873 
95 6 

18634 
6699 

17438 
9382 

48482 
58882 
18353 
46023 
56122 
6809 

5853a 
54285 
21042 
56406 
46152 
34024 
25301 
3674 

41725 
11725 
42752 

3672 
33537 
7886 

34423 
&773 

53950 
51049 
46673 
39278 
50847 
2410 
7180 

31547 
55361 
43008 
&&938 
14379 

6948 
33859 
53922 
1764 

32299 
55325 
49274 
52867 
20136 
41895 
58981 
10&64 
52330 
45932 

44889 
47066 
57472 
5767 
4580 

27405 
2482 

24269 
18655 
32344 
32402 
40047 

1802 
29771 
6163 

31744 
21686 
32988 
57941 
4712 

22240 
39865 
22174 
21472 
33276 
19032 
37645 
25443 
36419 
22250 
24348 
13960 
!8484 

5177 
18274 
13782 
26869 
38395 

6161 
4ll73 
59446 
38477 
37818 
51847 
45247 
26013 
39682 
24067 
35308 
56456 
22328 
47930 
13280 
57998 
7995 

37338 
53<l86 
11855 
13028 
34879 
41411 
11969 
24228 
50556 
37102 

1425 
18204 
17462 

9690 
23872 
47880 
2890 

19387 
7708 

50117 
34838 
4522 

5085& 
58021 
4875 

37638 
41921 
16548 
19598 
31915 
43373 
50062 

1485 
5876 

35885 
4609 

22502 
58655 
11004 
9988 

35478 
10386 

63 
39674 
43385 
22746 
25021 
2616 
866 
4176 

38167 
39746 
2767 

56346 
40813 
27772 
37471 
40489 
6336 

55006 
39697 
6380 
6717 

44180 
27966 
6202 

53805 
39815 
9188 

46151 
56665 
31064 
7092 

36768 
24889 
41567 

Milli Mecmua 
122 inci mtahasmda Mehmet 

Meılh, Cemli Sena. Natl Fik· 
l'et, Mahmut RaaıPt M. M. 
S.tla, "'{'. K••.. S. S. beyi• 
Hll kıy..edl JUi n fllrlerlle 
•Ola o..taauma {S., 86)Ak) 
.......... Na&ç .... ..,.... ~ ....... . 
m IUbann tercim_,. bat

ltaJnlan lAntol ftance) ın 
"DoıtumaD ldtalx., adlı romanı 
••rclar. Bılhatta tanlJ• ederiz. 

Birkaç aıır evvel halk dün· 
yanın nehayet bulmpınıa fen 
noktal nazarından deitl ilkin 
din noktal nazanndan allka 

' ıaıterdl. Hali hazırda vaziyet 
111 ıuretle teihtı olunabilir. 

Binaenaleyh dünyama ni
hayeti selecekttr c11,. ne.il 
beterin tekemmülü.ne çalıım•• 
mak temaınen hatadır. 

DGnyaaın nihayeti aeı.. 
bile fikir ve dO,Gnce bu bl• 
Jilk fellketten aonra da ~ 
f&J&caktır. 

DGnyadakl nesli beıerl ıillp 11 a H• 

lilpürecek bir ıeıa.ket vukuu Müstec~nn heVıe. 
takdirinde lnıanlann tariki ~ J · 
t•kemmülde kat'ı merahll ede- canh hava 
bdmelerinl temin için acaba 

bu fellketla biabiitün önüne seyahab 
ıeçmek veya onu tehir eyle-
mek mümküa deiilmldlr? 

Fılhaklka tabiabn her tUJ't 
16 tı!ne kanf81Dayıs. Llkln 
onu tabdid edebillriz. Mesela 
yafmur yafmaıına ma.nl ola· 
mayız ilkin bilfarz elektriklen
miı toz lıtlmalf ıuretde ant 
hava kontrolu metotlan kul
lanarak veyahut evler fntaslle 
bir dereceye kadar yalmurun 
lttediilmfz yere yağmasına 

muvaffak oluruz. 
Ayni nazariye dünyanın 

sonuna da kabib tatbiktir. 
Llkin bu zaman okadar uzun· 
dur kl o devirde gelecek fen 
adamlannm vatl mikyasta 
buna çare hulacaklan o nlı 
bette metk\Wtur. 

Llkbı ODU temdit edecek 
bir va11ta bulmalan muhte
meldir. ÇünkG o zamana ka· 
dar feade pmdildle p,...ıkabili 
kı,.. '* ....... .-. ... o1 
edeeeldlr. 

QW dlaJ'um Dlha,..U 
hubkla aelecelne bm kar 
fi ~ftldr ........ ..... 
cfıl «fanya .... , • ...,. lia-
kukla .... tollal ,_a illa •• 
fennin teblp etmal, ddacl· 
clıl oradaki amamn um 
olmaa lçlndbl ita nma 
zaaaa .. ...ı. imanların 
fevkaMde lıkımmGI .terek 
bu- bir PN ._......._ 

muldı•el•'-•• cllnllwwwW 
... db7U1D ............. 
aev'I beterin dahi sonu de
mek .....,.._.. cllMtle ....... 
lana _,,..,.,. ,.Uat kainata 
hicret ederek daha mes'udane 
ha,.at ıeçlrmelerl fikridir. 

Lakin fennin bir ıubeılnde 
ihtilat lahlltl olaa atlamlum 
w.ar .. ,... 8'bl •upcatı 
beterfreye iham olan meva· 
d D lalta1111 IJe lal&idana IO

iuk wya açlıktan aleceklerl 
liakmdakt nazariyeleri J••· ..... 

B•lar ıhu,.t olarak ehle 
baluatun cif,. ,-_. kanet " 
hararet ........ ketf etmeli 
taftl,. edenlerdir. Bunl.., me
tıel& *1 Jfla sen• enel selen 
lntaalar sllll Ol'ID&lllara .-... 
rak eler bu ormaalarJ bitecek 
oluna ...._., m elacalc .ıt
Jenlerdlr. Acaba o zamanlai
tla ıelecek mlltnd•sler •• 
cumuclfyelednl ...,.,... fala,. 

vd edeml1~? Yaluat 
tmaalar • n•••'*nla laayat• 
larm lnm ........ ıön tebdil 
• ..,..... .... dlr7 

Soara IBıanlar bafka bir 
•JJ&reJ'9' hicret edemı1tteek• 

' 



Kuru lcuruya gargara ediniz. <Jargara 
etmek ... brrr ... ve beyhude zahmeti Aitzınız 
kuru kuruya Oaba ile gargara edlnTz ay~ 
nı tesir fakat hiç bir zahmet bilAkis bir 

mahzuzl) et. O kadar leziz o kadar güzel rayıhalıdır ki 
alındıkta boğazınıza icra e) le} eceği hüsnü tesir katly-
l en midenize tazmin etUrmez, münhasıren tabii mad-

delerden mürekkeptir. Arzu ettlğlnız ka
dar mas edeblllrslnlZ: Eczanelerde ve ec-
2:8 depolarında satılır. 

~9"8e 
HR&MŞ~ 

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

Tayyare Ptyangoıu müdOrn Fikri Bey bir muharrJrlmize 
berveçht ati beyanatta buluıtmuıtur: 

Yeni kabul edilen plan tabedilerek teTzlye baılanmıf· 
br. Yeni tertip malum o?du~u üzere Kinunusan!de baı· 

lıyarak ve ilk keıldeıl 11 Şubatta yapılacaktır. 
Biletler ıtmdiden tevzfe baılanmııtır. 

Tayyare Pfyangoıunun ıatııı çok iyidir. Piyaagomuz 
her zaman oldufu gibi büyük bir rafbet görmektedir. 
Yeni planın ihtiva ettiği esaaat lıe ıunlardır: 

Piyangoya lıtlrak edenler için bazı müıküli.t tevlit 
ettiflnden 930 ıenetıinde tatbik ettiğimiz çılc&.n numarala
rın lmhuı uıulü kaldırılmııtır. Busaun yerine numara ade
di .. SO~OOOn yapılarak isabet ihtimali tezyit edil mittir. Bu· 
na göre bir bl1et eTvelce olduğu gibi her keıldede lkra· 
mlye kazanabilecektir. 

ikramiyeler tezyit edildi~I gibi 3 üncil keılc:l.ye de 
100,000 lira gibi büyük ikramiye ve aynca "1 000" adet 
amortf ili. veıl sureti le tertibin ortasını teıkil eden 3 üncü 
keılde çok zenginleıtlrilmlıtir. 

Biletlerin ffatı : Y alnJz 3 üncü ve il ıncı keıtdeler ıkiıer 

lira olmak üzere ceman 10 liradır. 
Bundan evvelki planlarda 1 fil 5 inci keıidelerde mü

kafatlar· 10,000 lira iken ve ceman bir tertip zarfında 
.. 150,000n lira mükafat verilirken, bu tertipte mükafat 
20,000 den baılıyarak 25,000, 30,000' 35,000 40,000 ve 
6 ıncı keıtdede 100,000 liradan ceman 250,000 lira mü· 
kifat verilecektir. 

Keıldeler yine her ayın 11 inci günü yapılacaktır. 

lzmitte 

İstasyon Oteli 

İzmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

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

Piyango Mürürü 

Otelin altında bir de Kolahane vardır. Ucuz it yapan bu 
mile11eaeyt de herkese taniye ederiz. 

Ankarada ~ 
OTEL T AŞHAN PALAS~ 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİ~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

, - Odalarınızı telgrafla angaje ediniz. :J 
~~· * ~~~ 
KARYOLA ALACAKLARIN 

Nazarı dikkatine 
Eeıik ılyah, beyaz ve ıarı karyolaların bir 't:::.~ 

çok çeıltlerl vilrut etmlt oldufundan fabrika 
flatlna aabıa baılanmııtır. Bir ziyaret iddia· 
mızı lıpata kafidir. Fincancılar yokuıu Aari ~ltııtıı&.. 
Mobıl1a mafazaaı No. 27 'felefon btaDbul a407 

- YARIN 

Niçin erkekler ona 
prestiş ediyorlar 

O; ihtimal arkadaılarının 
ekıerilinden daha yaılıdır. 
Fakat onda dayanılmaz bir 
cazibe ve bir sevimlilik oldu
iu gibi yaıından daha genç 
görünmeıine amil olan da cil
diain tatlılıfı ve yumuıaklıfı 
ve teninin teravetldir. Bunun 
yegane ıırrı .kaymak köpüğü
nün lıtlm•Hdir. Pudranıza bi· 
raz kaymak köpüın karııtırı
nız. Ciltte yağmurlu ve rüz· 
garlı he.vaya veyahut danı 
ıalonunch. terlemeğe rafmen 
ciltte büt6n gün yapıımıt kal
ma11na medar olur. Munta· 
zaman istimal suretfle burun· 
dakl kızartıyı ebediyen izale 
eder. Petalia Tokalon pudra· 
11nda1 kaymak köpüğü fenni 
bir ıurette ve matlup nlıbet· 
lerde karııtırılmııtır. Bu To
kalon müesse1eıinln yegane 
lmUyazıdıı-. Ciltte gayri mer'i 
olan Tokalon pudraaı, ter, ta· 
ze ve cazip ten ile nefis H· 

bit ve ıehhar bir rayiha hah~ 
ve erkeklerin çı?rınlıkla preı· 
tlş ettikleri cazip ve ıevlmll 
gençlik temin eder. 

TiYATRO VE SiNEMA 

T. A. T. 

Dört haftadanberi 1 iiJal salonunda 
temsiller veren cı: T. A. T. » grupu 
Ramazan mevsimine hazırlanmak üze
re iki haftalık bir tatil yapacaktır. Bt 
itibarla bu haftaki mutat temsil veril· 
miyecektir. Heyet Ramazan ıçın 

er Taçlı canavar», cı:Düşman», cı:Ak
törler:ıı, cı::lki adam», a:Galatasaray
fenerbahçe» isimli piyesleri hazır
lamaktadır. 

lf 

Üsküdar 
lifüe sinemasında 

Altın Çılgınlı~ 
Ve 

Sahra Tfyatrosu 
Her gün gündüz 3 te gece 9 da 

Cuma günleri 2 de 4 te gece 9 da 
Gelecek pr(lgraın : Careviç 

* Kadıköy 
Süreyya Sinemasında 

Bugünden itibaren 
ASFALT 

fılmi gösterilccektedir. 

* 
Cemal Sahir 

Bu akşam 
Ferah sinemada 
ilk defa olarak 

[Bir Şoförün cinayeti] 
facia 3 derde 

Ayrıca Beylerbeyi musiki heyeti 
tarafından konser 

lf 
Bu akşam 

Pangaltı tiyatrosunda 
Komik Şevki bey temsifleri 

Türk operet kumpanyası artistlerinin 
iştirakile gala müsamere Tarzan şehir 

I<asımof be}·in iştirakilc 

Arıın Mal Alan 
Milli Kafkas opereti 

4 Perde 

. . . ·- .. .. . 
Avusturya fabrikaları hezaren sandalyalan uınumt satış deposu lstanbul'da 

I<atırcıoğlu hanında birinci katta 30 numarada Joz. Aciman Telefon is
tanbul 2309. Hamiş: Ayni depoda envai çeşit perde ve döşemelik kadefe 

hare ve fantazi kumaşlar mütenevvi istor perde mister, tül, k~ten perdeler, 
örtüler pirinç korneş halis ingiliz kesme lake karyolalar ve saire fabrika 
fiatma toptan ve perakende satılmaktadır.fiat maktudur. 

!FENERvkaB AHçEt 
~ RAKISI 
i()@f>-®•S> Şimdilik zalnız Kadıköy'ünde bulunur. ~~ 

Emvali metruke müdjirlüğünden: 

Satılık hane: 
Beyoğlunda Hüseylnağa mahallesinde Küçük duvarcı so

kağında 1 numaralı hane ile bu hanenin arasındaki Ama· 
TUl çıkmazı sokağında 11 numaralı münhedim diğer hane

nin bedeli sekiz taksitte ödenmek üzere 2100 Jfra bedeli 
muhammen ve 3100 lira mefsuh bedeli ihale ile 27-1 • 931 
tarihine müıadtf ıalı ıünü saat 14 de fcrayl müzayedeıl 

mukarrerdir. Taliplerin°/0 7,50 teminat makbuzlarile iıtanbul 
Emvali metruke satıı komilyonuna müracaat eylemeleri. 

İSABET GİŞESİ 
Bütün hıletlerin ikramiye ve amortilerini 

derhal tesvıye eder ve müşterilerine büyük 
ikramiyeler kazandırmakla iftihar eyler. 

Sirkeci tramvay caddesi Ne. 27 ~ 

Tütün inhisarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

5,000 kilo Üstüpü 
idaremiz için pazarlıkla 5,000 beş bin kilo Avrupa malı 

litıtl\pü satın a!ınacaktır. Nümuneıl mübayaa komisyonun
dadır. Talip olanların 250 Ura teminat akçeleri ile beraber 
14-Kanunusanl-1931 Çarıamba günü saat _t0,5 ta Galata'da 
mezkur komlıyona müracaatları. 

Emlil ve EytamBanka
sı İstanbul Şubesinden : 

Satılık Emlak 
Eıas NO. Mevkii ve NeYI Teminat 

244 Y eıilköy Şevketlye mahallesi Salih Ef. 40. - lira 
cedit 19 numara! Arsa 

245 Y •tilköy Şe•ketiye maballeıl Bulvar 100. - ,, 
ıokağı cedit 20-22 nu111ar alı Araa 

251 Beylerbeyi Çamlıca caddeıi cedit 45. - " 
75 NO·h Ana 

256 Büyükada Cami mahallesi Çakırçıkmazı 5. - ,, 
sokaiı cedit 16 numaralı araa 

260 Yeıilköy Şevketlye mahalleıi Salih Ef. 100. - ,, 
ıokaiı cedit 15 numaralı Arsa 

Bali.da muharrer emlak bedelleri peıin teıvfye edilmek 
ıartile bilmüzayede satılacaflndan taliplerin yevmi ihaleye 
müıadif 15: 1-931 Perıembe günü ıaat onaltıda Şnbemlze mü· 
racaatları. 

Bolu Muhasebei husu
siye müdürlüğünden: 

Yukarı pazarda kain Tütün lnhlıar idaresinin kirası altın· 
da bulunan dört tarafı yol fevkani ahıap bina altında ıekiz 

dükkan ve ayrıca ambar olarak kullanılan iki dükkandan 
ibaret bina müıtemilitile birlikte kapalı zarf uıulile ıatıla • 
caktır. 

13 kanunuıanl 931 ıalı günü ıaat 15 te ihale edilece~in· 
den iateklilerln muhammen bedeli olan 14000 lira üzerinden 
yfizde 7,5 teminat parası yahut muteber banka mektubu 
ve yah..ıt lllikrazı dahil tahvili.tını hamilen vilayet encüme· 
nine müracaatları ilin olunur. 

Doktor 

A. Emanüelidi 
Frengi, belsoğukluğu tedavi ha

nesi. Hergün sabahtan akşama 

kadar hastaların kabul eder· 
Sirkecide Trabzon öleli ittisalinde 

f otoinfhanenin birinci kabnda. 

1 Acele satılık arsa 
iıtanbul Fatih Edlrnekapı 

Rafet paıa caddesi üzerinde 
136 metru murabba'ında ki 
a.raa acele satılıktır. Taliplerin 
aıafıdab t adreıe müracaat. 

Çemberlitaı Nuruoımaniye 
caddesi prukir Hacı Bey. 

13 Kinunuaanl 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt, frenği, Belsoğulctwğu ve adem 
iktidar muayene elektirik tedavibanesı 
Karaköy Börekçi fırını suraiında No 34. 

~ ............... ICI .. ~ 

VELi ZADE YAPUllARI 
KARADENiZ POSTASI 

İkt1Sat ~«1fn~~us1a~ Perşembe 
güııu akşamı Sirkeci rılıt.mm· 
dan hareketle Zonguldak, lnebolu, 
Gerze, Samsun, Ünye, Gir,.son, 
Trabzon, Of, Rıze Pazar ve Uopa)ya 
aıiınet ve avdette ayni iskelelerle 
(Surmene, Vakfıkebir ve Oorele)>e 
uğrayarak avdet edecektir. 

\ uk \e yolcu için Sirkeci 
Gümrük salonu karş19111d.ı Alaiye 
Jfanının birinci katındaki acenhılı· 
ğa ın ıracaat. Tetef Oft lst. 980 

= 

Ameli 
Ceza tatbikatı 

Yazan: 
Zon uldak m hkemesi au anüfA imi 

M. TEVFiK 
Ceza mahkemeleri usulü kanununun 
pratik olarak tarzı tatbik1ndM1 00.lı -
den bu eser; zabıta ve adliye memur
larının vazifelerini lllUamclc tnrasile 
\e bütün fonnüllerile biC" arada \ a
zı han gösterir. Adliyeollere muhtır , 
muhterem halka güzel bir rehberdır. 
fiatı 2 liradır. 

Satış merkezi: Hilrai, Oban ve 
ikbal kitaphaneleridir: 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

teda vihanesi 

Yeni neıriyat: 

Deniz mecmua• çalmuıtır. 
43 at•nedenberl çıkan bu eıerl 
bütün bahriye milntellpleri 
okumalıdır. 

........ o•aa·~-------
F ey zi Ahmet 
Cilt, Saç Te ı.;Cl:?"eTlye 

hastalıklar tedavihaneıl 
Cumadan maada her pn 

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

Telefon ıstanbul 389;) 

O o k t·o r 
H 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cııildlye 

ve zühreviye CemlyeU aza 

gından Beyoğlu Ağacami 

karıı sırasında 133. No ö~· 
leden sonra müracaa\. 

J Telefon: 3586 

fA~INli T ' C I ~ 
At ' ' • • ' ' • Ki~~·n'usanl 

Sen el Salı Senet 
Resmiye 13 Hicriye 

1931 1349 

Nama ı Va.<ıilJı'ı 
Alafranaa Alaturka 

.. d. •. d. 
Oüneı 7 26 Oüneı 7 30 
Ôğl~ 12 20 ôıe 9 47 
ikindi 14 43 lxinJi g 4$ 

Akşam 16 50 Akşaııa 12 OJ 
Yatsı 18 33 Yatsı 1 37 

1 nn i< 5 39 imsak 12 44 

Şaban Ka11m 

20 66 
M. Müdür: Burhanettln Ali 

-


