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Abone Ş"..-oiti ldtırelaane 

lst. Ankara caddesfnde 1 Tel. Santral lst: SOO:SOı 
dairef mahsusa DahiliNo. ı Başmuharrir 

Telgraf lst· (VARIN) > No. 2 Müdiriyet 
• > No. 3 Tahrir M. 

Posta kutusu lst: 305 » No. 4 Muhufbe 

DAHiL iÇiN , tfA,RIÇ iÇiN 
StntJiği : 1400 kuruf Senelifi : 27r0 kurut 
~ 111 Aylığı : 800 c Altı Aylıfl : 1500 c 
Uç Ay lığı : 450 « Üç Aybl! : 850 c 

Nüshası her yerde 5 kuru 
Baımalaarrirl ı ARİF ORUÇ 

O&ıderilen evrak iade otunmaı. 

-
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IMenemende kırk bir kisinin idamı istendi 
~., ...... , .• """''"" ............................................................. , .... .. 
Hakka muhabbet!! Bugün hak ve adalet bekliyoruz ' Prens Hazretleri dün , Gazi Hz. 
Adalete hürmet! Bugün tekrar lzır .. itte mahkeme heyetinin A k d d •• d •• 

Bazı ıahılyetler vardır ki karşısına açık alınla çıkacağız, bütün yazıla- n ara an 00 0 
hayat ve mematları cihan Ja· nnda hakikate, manbka istinat eden Arif Oruç 
rfhını ehemmiyetle ıııal eder. Beyı·n bu davada kazanacağı muhakkakhr. 
Napolyonları ~ Frederiklerl, 
Anibarllan, Sezarlan yazan Her taraftan işidilen bir şayianın esassız 
tarihler bu ıebeple cihan ta· olduğunu kimse iddia edemez. 
rıhıne mal oldular. Çünkil on· Memleket meselelerinde çok yüksek bir 
lann tarihinde bütün dünya hassasivet gÖ8teren Başmuharririmiz Arif Oruç 
içfn derıler ve ibret huıelerl " 
•ardır. Bey Eşref Bey gibi bir adam hakkında asla ifti-

Bır haftadanberl battan ra etmeğe tenezzül ebnez ve etmemiıtir. 
baıa koca Franaayı ve mat• Hiç bir vali için şimdiye kadar vukubulma-
buatını lıgal eden heyecan· d b • 
L ve tarihi bir manzara· yan bu kabil· şayialann bir zan an veya ır 
Y• ıahıdız ; Mare1&I Jofrın şüpheden ibaret olduğunu kanun ve adalet 
6IGm(l ve onun cenaze. mera• kitabı as'a kabul edemez. Binaenaley hak bi
•fıni! Ve bu mGnaaebetle Fran· zimle beraberdir. Adalete intizar ediyoruz. 
ıa matbuatının f&fam tetkJk 

Takamutsu Cenapları Gazi Hz. ve 
Türkiveden hararetle bahsediyor 

Oç gündenberi Ankarada 
balunan Japon Prenıi Taka· 
mutsu cenaplan din Anka· 
radan tehrimfze ıelmlftlr. 

Prenı Takomubu Tlllyet 
vt polf• erklnı tarafından lı· 
tJkbal edllmlıtfr. 
Prenıln lıUkbalfndc lstan• 

inalda bulunan Japon Kolunlıl 
ye •faret erklnı memurları 
tacirleri bulunmuıtur. 

Japon prenıl Tokamutıu 

cenaplan Haydarpaf& lıtyL 
yonunda ıörüıen gazetemiz 
muharririne demftUr ki : 

- Ankarada kaldığım müd· 
detçe, ıörd6f6m hüınü kabul 
bende derin bir ıamimlyet ve 
doıtluk teılrlerl bırakmııtır. 

BGyGk hallıklrımız Gazi Hz.lerf· 
nl tanımak preflne nail ol
dufumdan bahUyanm. 

Ankara cidden gtlzel bir 
( Dt!oamı 2 inci •alaileJe) 

Ye mütalea takrirleri ile Fran• 
la harbiye nazın Möıyö Bar· 
tonun Maretal Jofnn cenazesi 
•e onun önGnde duran Franuz 
ricali aıkeriyeıf ve ılyulyeıi 
nihayet cihan tarihi huzurunda 
lradeyledtfi belli hitabe, tarfh 
adamları ve mtlletler için dik· 
katle okunmal• ve teemmüle 
taYan bir kitabet tarfhlyecllr. 

Menemenleki tarihi mahkeme geceli giindüzlü çalıımaktadır 

Marepl Jofr hakikaten 
Franıanm minnet Ye ebedi 
lalraıetlerlnı kuaamıı bir Fran· 
• della11 ukertllclll'. Franaa 
.. rb.,.. ........ ...... -
•rclu ininde ltirafı yeçhlle 
lıarbı umumide •Maren. zaı. 
ferfııl temin eden aM:erl kah· 
ra111an budur. Bu deWetJe. 
dir ki Franıızlar Maretal Jofra 
·Fran1a71 kurtaran kahra ... 
dtyorlar. 

1914 aenell AfUitoı~ 
Belçika ordulanmn ltlr aacle 
~llnfyerek ıGr'atle Fraua 
lzet1ne yGrilyen muzaffer AJ. 
IDan orclularımn ~ " 
lcuclreı1n1 • MUea • de eler 
Marepa Joma alullar& 1aa,... 
ret •erea mukaYemetl karıp 
clurdul'BINqdı, ltlllf deYlet
lert harbi pybetml1t Franaa 
bu d•f• tamamfle mahvol
..... ldt Oadan ıonra Alman 
•rdalaruu durdurmak artık 
bnünawh.. 

Bbı alakadar edm Mare
tal Jofrm alkerllfe YeJ& har
'bt umuminin İafahab aekerl• 
7ellnl tahbl delfl, o tarlhler
tlen •e Fransa l)emlnln k• 
tlnkl baUbaJanndan aı.ltde-c 
cetltDla denleQ Olmmak raJ.ı 
eız h aokjalara tptel _. 
lllektlr. 

Franıular Marepl Jofn 
'-kdiı edeıken (Hıncb Çtnl• 
4fe, SAclanda, Maas.._.. 
Fra-.71 rlbtlteıa..,.......,. 
fr, ........ p...,.JJi..., 

··~ ....... ,..~ 
Jo& sudatllfl!'..-...~ 
O.aau1cesa ..... 
~eti '-ttli' ~ ... --~ 
1ra1nubaw..t,kck......-.1d,. 
.... Llblıılılle ~ .... 
...... ~--·'QMA.f 
liaectenl1et - hl......, br. 
~ .. ,,..~·~ . ...,. ........... . 
laal111c1n .............. . 

EYet'*lmlelaed.,._. 
(D..__ a 1ıw1 _,,,,,,.) 

Divanı harp kararnamesinde 41 kişinin idamı 
24 kişinin 120 şer seneye mahkUmiyeti istendi. 
Türkiyede Menemen hadisesile alakadar oldukları anlaşılanlar Mene
mene sevkedileceklerdir. Divanı harbin istiçvaplan yann tekrar başlıyor. 

Seyahatlerinin ikinci 
kısmına sah günü 
başlıyacaldardır 

Ankara, 16 (Yana) -
Gazi Hz. nba puarteet •• _,.. 
•lı ailnü seyahatlerine w 
vam etmek Gzere Ankara'· 
dan m6farakat buJUl'MÜ• 
lan tahakkuk etmftta 

Seyahatte Dalallı,. ftlrlB 
Ye mal6m HYat nıfalld 
edeceklerdir. 

Ankara 18 (Yana) -
met IUbarlle ~ 11bek 
Aaan aUkad.:a bul
k11 ıutunu millet ...ıilllll~ 
6nGne rekz eclflecektfr. 



YARIN ..,., Klnmıtr4tnl 

~~====~~~~==~~=~~~~~~~ ~ 
IBu seneki güzeller hiç~e 

Devlet dairele
rinden şikayet 
Meb'usların tahkikatı ve 

ıalihiyeltar ağ zla ın ifade
sl!e anlaıı dı ki, halk hükumet 
dairelerinde görduğü müıkü· 
lattan muıtekidir• 

Ed<ı ldarelHde hükumet 
memurları kendilerini milletin 
mutlak amiri ve halkı da ken• 
dl bendeğanı telakki ederlerdi. 

O un içindir ki zadeğan ço· 
cukları, zengin ev' Atları tahsille· 
rlni ikmalden sonra hep me• 
mur 11nıfına intisap ~derlerdi. 

Bu " zi) et bizi ticaret ha· 
yatana g rm kten, tktııadi it· 
l~e allkad r olmaktan men· 
etU. Turlder muayyen ve mu· 
kannen ınaatlarta devlet itle· 
t'inde çalıımata kanaat ettiler. 

Serveti mflUye, ticaret ve 

sanawf ya baıka. unsurların 

eline düttü veyahut ecnebi· 
lerin fdaresinde yürüdü. 

* f Mat rej m değiıUkten ve 
hi.ldmiyet bıli. kaydüıart mil· 
it le foUkal ettikten ıonra 

Yaztret böy:e devam ede· 
mezdl. 

Cümburiyet ve deoıokr&al 
ı ıtemlerinde memurlann vazl• 
yeU çok ehemmiyet ve neza· 
ket perda etmlıtir. 

BugJar mille n verafsl ve 
paranle millet tı.erlne bakma· 
ya ve bu hususta ça.ı\maya 

mecburdurlar. 
H.ç b'r k msc ekmeAlnl ye· 

diğlnl Ye itini üıtüne aldığı 
bir insanı hakir göremez. Ona. 
müıkül&t çıkaramaz. Bilmuka• 
bele her inıan c!a kend• unur 
ve klarea nl tevdi eyled ·ıı 

bir kimseye hürmette kusur 
edeıues. 

Yani devlet memurları hal· 
ka nezaket ve ıühu et göster· 
me1e Ye ha.k ta memurlara 
ldlrmet etme) e karıılıklı mec
burdurlu. Demokratlık bu de
mekUr. 

Buua rafmen maal'eıef 
IJlemurlarımız a halk ara11nda· 
\1 münasebet bİç te dediiimlz 
.,.ibl olmadı. 

Kırtaıiyc:cilik çogaldı. Me
nurlar halka inadına haıtn 
nuamde yapmıya baıladılar. 
Bir ıWade çıkması matlOp 
e>l6n bir it aylarca uzadı. 

Bazaa evrakı bulmak, ha· 
zan mva111eleyl intaç etmek 
hnk&m olıuadı. Bu Taziyet 
btr çok ntandaıların hakla· 
rının sa,i olmasına ve mal• 
dur olmalanm n ac etti. 

... 
Hük6metfn ergeç buma· 

razın teıhııine mu•affak ol
maaı ia Lbim için bir ka· 
.-nçtar. Fakat haatahtm tEt· 
'hl lrlfl clcfilcllr. Onun te
la Ylıt ile elzemdir. 

Bundaa sonra memuralrın 
kudar ye liyakatlerine Ye 
talka 161terdlkleri kolaylık 
'e itleri tedYir!ııdeki ameli 
~e ıerl wıullere ehemmiyet 
• e r ua ek mecburiyetindeyiz. 
löyle raparaak h Ikın arzu
unu )'eriae ae~irmlı oluruz. ... 

Bwnm için kendi !ecrGbe. 
ıerimiJen mnlbem hilkumete 
Lir taYtl•-lz Yardır. 

Halltua ılklyet!ertne çok 
büyük elaemmfyet vermelidir. 
Şlkareder tahakkuk ettıği 

'Ve memurların ıun'u taksirleri 
tebe,,.. eyledıtt zaman on· 
lara ıaJet tlddetll muamele 
7apmahdar. 

Boa mukabil Jalau 7ero 

Valilerin salahiyetleri 
İstihbaratımıza göre Vali· 

lerin ı:llah yetlerl teval olun ur· 
ken memurların mes'uliyet ve 
bu hususta tabi olacakları 
muameleye dair memurin ka· 
nununda esaslı bazı tadilat 
yapılacaktır. Bu tadilat, irti§a 
ve lrt kep kanunu ahkamı ile 
bir ahenk teıkil edecek surette 
o~acaktır. 

Hükumet bu hususta mu'· 
ul makamlanne mOtallaaını 

almıı~ır. --
İnhis:riarda: 
Müskiratla baren 

Mükürat lnhfıarı memur
larına 1931 ıene.dnden ltlbaren 
barem k nununun tatbiki Ma· 
liye Vekaletince tekarrür etmfr 
Ur. 

M. lnhlean memurlannın 
barem kanunu muc hince dere· 
cei tahıillerl, ıtmdtye kada.r 
bulundu} Jarı memudyetler ve 
loh ·sar idaresine derecel hfz. 
metlerinin tetkikine baılanıl· 
mııtır. 

Cemh·e'lerde: 
Eczacıların ictimc.ı , 

Dnn eczacılar :top'anarak 
EUbba odası için bir faal dJ· 
Aeri yedek iki aza intihap 
edeceklerdi. Bir kısım aza 
Darülfünun konferans salonun· 
da toplanmıı!ada ekseriyet 
halli olmadı&ından intihap icra 
edi:ememiıtf r. .... 
lktısadi ha~erier: 

Borsa komiserliği 
Kambiyo boraaıında komi· 

ıer muavini bulunan Abdülka· 
dir bey Tülün inbiaar idareıl 

mürakıpllffne tayin cdilmiıtir. 
Fakat yeni komiser tayin 

edlllnciye kadar Abdülkadir 
bey vazifesinde bir müddet 
kalacaktır. -·-Yabani domuzlar 

Yalovada çofalan yabani 
dumuz.arın itlafı için ıeyr.se-
f aln idaresi vt)lyete m6racaat 
etmistir. Bunun üzerine Ya· 
lovaya 200 jandarma gönderil· 
mlı •• ilk hamlede 50 60 do
muz U'if edtlmlıtfr. 

lstanbul a•cul1arından bfrı up 
ta Y alovada ı6reklsı tertip 
edeceklerdir. -·-Bir tayin 

Matbuat umum m6d6r mu• 
avfnl merhum Hayri Beyin 
yerine neırlyat ıubeıl mOmey· 
yizlerinden Muammer Bey 
tayin edflmlıtlr. Neırfyat ıu· 
besi müdürlüiüne de Hariciye 
veklleti müdürlerinden lsmall 
Hakkı Bey tayin olunıuuılur. 

Her iki ıence de muvaffa· 
klyetler temenni ederiz. 

tiki.yette bulunanlar ve-'ahut 
hnkömeUn halka ı61terdllt 
hüınn nlyeU ıuilstfmal eden• 
lerl ceza11• bırakmamahdır. 

• Devlet mekanlzmeılnl all'i· 
leıttrmek, tamir etmek ve me
murlarda fırkacılık ve menau
blyettf'n ziyade iktidar, llJ&• 
kat VJ.. ehliyet aramalıyız. 

Baıka tQrlQ muvaffak ola-

Cevat Rifı 

Bele~iye~e : 
A.z gelivor 

Şehrımiz belediye memur· 
larmın miktarı az olduğu na-

zarı itibare alınarak bir misli 
daha ço~altılması dilıünül· 
müıtür. 

Mt.murlar polise devredil· 
dfğf halde maaılarını be!edlye 
bütçesinden almaktadırlar. 

Emnf yeti umumiye mü· 
dürü poliı kuvvet1erinin tak· 
viyesl ve kadroların iıeniı· 

letilmeıi hakkında.ki tetkikat 
esnasında memurların beledi· 
yeden mi yoksa Umt:mi büt· 
çeden mi maa~ alacakları 

ciheti nezarı dikkate alına· 

caktır. 

Belediye Beyazıtta bir 
kulüp açıyor 

Altıncı ta 'i mübadele ko· 
m'syonundan tahliye edilen 
e ki har!c:ye l;fuaa ndald ta· 
m·rat bittikten sonra Eminönü 
kaymakamlığı bu binay11. n&kl· 
edilecektir. K ymakamlıfın it· 
gal ettiği Beyazıt da ·resıne de 
belediyenin bir kmm ıubelerl 
akledılecektir. Belediye ö.e• 

denberf bir ıehir ku.übü açmak 
f krinde idi. Beya:ıı t <!airesf 
büyük bir b"na olduğu için 

binan n bir ku:mının ıehir 
ku.ul:.ü olarak tahsis edilmeıi 
rlü"'ünülüyor. -·-

Bitlisli nerede 
Hamza isminde Bitl'sli bir 

ürdüı' Gurebaıa hastahanesindt 

Po!is lsmail efend'ye ıöyledl. 
ine da'r müh.m tözler ı•yanı 

dikkat gör61düfünden Adliye 

ve zabıtaca tahkikata devam 
edilmektedir. 

Evvelki aün bu meı'elenfn 
hakikat olup olmadıtını mey
dana çıkarmak üzere bazı cı· 
hasın ifadeleri ahnnııı hede, 
mevzuu bah s Bitlblf Ham· 
zanın adresi ve fzl bulunama· 
mııtar. 

••• 

Hakka muhabbet! 
Adalete hürmet! 

(Ba, malıaledea devam) 

tafa Kemal ne he Fran11z1ar 
için de Maretal Jofr belki odur. 
Fakat aradaki fark ıudur: 

Mareıal Jofr Marende a• 
nn l Gtün teçhizat ve veaalU 
harbiyesine malik bir muazzam 

ı.>rduya kumanda ediyordu.Fakat 
Mustda Kemal asrın en çıplak 
diyarında, ıöngüden ve iman· 
dan, katııı araba11ndan baıka 
sermayell olmıyan bir perfıan 
orduya kumanda ediyor, ha· 
rikalar g6sterfyordu. Cihan 
tarihinin ıaıtıfı nokta bu idi. 

Bu tarihi levhalan her 
saat ve ~er dakika diitünmelc 
Ye bu taribl yaıatmak lstf yen 
•Hakka muhabbet Ye adal~ 

1-e bürmet,, ıayeaJni cidden, 
rlyaıızca takdlı eylemek, bu 
sünkil Ye yannld Türk neall• 
nln mu1'addeı borcudur. 

Gaziyi ve onun tarihini 
takdiı ediyoruz. Cümhuriyet· 
çf ylz diyenler için, tarihin ıu 
ebedi derll unutulmamalıdır. 
Hakka muhabbet. adalete 
hiUmed 

Maruf 

Müteferrik 
1 güzel değildileı 

Radyo ile haber 
Anadoluda ki tüccarları lh· 

racat Jrlerinden haberdar et· 
mek için ihracat offıliğl radyo 
ile havadis verecektir. 

Mosolin Ahmet 
Komilnistlikle maznun Mo-

1<Jlin Ahmedln mahkemeılne 
ikinci ceza mahkemesinde de· 
vam edilmlttir. 

Polis birinci ıube müdOrft 
z·ya Bey'n malumatına lüzum 
ğören heyeti hakime mahke· 
meyi tallk etml§tlr. 

Mukakemeye Ziya Beyin 
Paristen avdetinden ıonra de
vam olunacaktır. 

Eyiple Eminönü ara-
sında otobüs 

Ey'p!e Eminönü arasında 
yolcu taı.yan otobüsler çoğal· 
mııtır. Bu nakliyat Haliç cir· 
ketinin tılerine teılr yapmııtır. 

Yapı.an tetkikata göre 

yo' cular bu gthl veıaitle daha 
ucuz ve daha çabuk iıler·ne 

gidebilmektedir. 
Ey"p otobüslerini lf)eten 

bir tirket delildir. Bunla· 
rm her biri kendi hesabına 

it' emektedir. 

Gençlerin müsameresi 
Dün "Cümhuriyet gençler 

Mahf lin Beyazıtta ki müsamere 
salonunda bu genenin dördnn
cü müsameresini vermtılerdir. 

Müsamere " Uçurumdan 
Uçuruma,, ııımli btr p·yes1e 
"Hoppala" ilminde bir per· 
del k komedi oynanmııtır. 

Bu müsamerede gençler 
cidden mu•affak olmuı '•r ve 
çok alkı11 anmıılardır. Gençle· 
rin bu muYaffaklyetlerinden 
dolayı tebrik ederiz. -·-

Prens 
(Baı tarafı 1 inci •alaifeJe) 
ıehirdlr. Türk • Japon doıtluAu 
eze idir ve bu doıtluk hiç bir 
zaman aar11lmıyacaktır,, de-
_mlıttr. 

Japon Prensi hazretleri 
· dün akıam Perapalaıta mlıa• 
fır o'muı'ardır. 

Perenı hasrellerl Pazarteıl 
günü trenle Bulgarialana ıide· 
ceklt r, bir kaç gün Sof yada 
misafir kalacaklardır. Japon 
Prenıl Bu!ıarlıtan ricali ılya· 
slyesile temas ettikten sonra 
Avrupaya gideceklerdir. 

Prens Takamuıu cenapat· 
rının zevceıf Prenıeı eyileımlt 

ve dün Hvçlerlnl karıılamıı· 
lardu. 

Milli tasarruf 
Ankara 16 {Yarın) - Milli 

tasarruf ve iktııat cemiyeti ıe
lecek sene den it baren zira• 
atin muhtelif ıubelerine olmak 
üzere her ıene bir ıubenln kon· 
ır• akdetmeılnl kararlaıtır· 
mııbr. Dlier taraftan bir de 
UcareU hariciye konıretl top. 
)anacaktır. Gelecek yaz An· 
karada gene yerli mallar MS

li•l açılacaktır • 
U D il 

Ticaret ofisiyemiz 
Ankara 16 (Yarın) - İktı• 

V ekAleti ıat harici ticaret ofiılye 
müdürü Cemal Beyi Ankaraya 
davet etmittir. Cemal Beyden 
ofisiyenln faaliyeU hakkında 
izahat alınacaktır. 

Tayyare balosu pek parlak oldu. , 
Tanınmış aileler iştiı,ak etmişlerdi 
Piyango çekildi, müsabaka yapıl~! 

931 senesi güzellık müsa· 
bakası evvelki akşam icra e· 
dilmiıtfr. Bu müıabaka geçen 
ıenekl gibi bir hayli meraklı 
kafilesinin müsamere yerini 
doldurmasına sebep olmuıtur. 

Bu sene müsamereye giren 
güzeller geçen senekinden da· 
ha çoktu. Fakat ekterlal mü· 
samereye İ§tirak etmemiı ve 
yalnız Hakem heyetinin hu· 
%Uruna çıkma~ı tercih etmiıler
dir. 

Altmıı güzelden ancak otu· 
zu evve'ki akıam Turkuvaza 
gelmııu. 

lıttrak eden güzeller, mu
ztkanın çaldığı bir marı ile 
bur.zarın önünde bir resmi ge
çit yapmıılar ve alkıt

lanmııla!dır. 6-ndan ıonra da· 
ğıtılan rey varakalarına gü· 
zellcrfn numraları yazılmıttır. 
Evvelki aktam yaln•z yirmi 
güzel int.hap edilmittir. Bu 
güz~ller içinden pazar günü 
Hakem heyeti tarafından 931 
kırliçesl lnt hap edilecektir. 

E"ve'ki ak~am verilen 
müsamerede 930 kıraliçesl 
Mübeccel Namık Hanım da 
mağrur bir eda r. clo'aııyor· 
du. 

GeÇen sene yapılan mil· 
ıabaka çok kalaba.k ve çok 
intizamsız o1muıtu. Bu ıe:ıe 
belki daha genlt bir yerde 
ve daha muntazam olur Ü· 

ı m:dinde idik, maalesef ki eı· 
ki hamam eıkf tas. 

1 

Daracık yerde blrlblri üze· 
rfne ç kan binden fazla kadın 
ve erkek adım atacak bir 
yer bulamıyorlardı. Halbuki 
içeriye reıml poliı Ye inzl• 
bat dahi gtrmııu. 

* 931 senesi güzellik mOıa· 
bakaıına l§tirak eden ve gilzel 
rliye resmini gönderenleri ev· 

velkl aktam yakından gördü· 
ğümüz zaman hayret ettik. 
İçlerinde yüz'erfne bakılamıya.. 
cak kadar çirkinler de vardı. 

lıt1rak eden güzeller ara• 
ıında na--arı dıkkati celbeden 
fiç kiti vardı. 

Tayyare balosu 
çok güzel oldu 

Maksim'de verilen Tayyare 
balosu, bu sene her ıeneye 
nisbcten çok g6zel olmuıtur. 
Ne tenha ve nede kalabalık 
olan bu baloya memleketin 
yü1 sek tabakasına menıup 
al!eler iftfrak etmfttir. 

Balo rabaha kadar bir 
ahenk içinde devam ederek 
bir çok eğlenceler tertip edil· 
miıtır. 

Evve?A piyango çekilmfı, 
ve bek çok kimselere güzel 
ve lüzumlu hedıyeler çıkrnııtır. 

Bundan sonra bir Tango 
musabakası yapılmıı fakat 
haksız olarak bir çifte birin· 
ellik verllmittir. Hakem bey· 
eti evvela çok güzel danı 

eden 16 numaraya birinci iği 
verm ıken bflineroiyen bir se
bepten dolayi evvelki hük· 
münde vaz geçerek pek 
okadar iyi danı edemeyen, 
alta Gaz"yf nez h danı eden 
14 numarya vermi§Ur. 

'f 
Tayyare balosunda frak 

ve smokinler araaında çiğ kaçan 
kahve reng•, lacivert kostüm
lu adamlar da dolaııyorda. 
Bunlardan baıka birde ıpor 
kostümlü vardı ki bütün bütün 
göze batıyordu. 

Tahkik ettik bu zatın mem· 
lekette mühim bir mevki sa· 
hıbı, hatta halk fırkasının 
te§killt heyetine mensup ol· 
duğunu öfrendik. 

Saıdık kaldık. 

1 Azerbaycanda vaz'iyet 
Azerbaycan komünist fırkası merkezine gene 

Yusuf Kasimof geldi. Ağa Sultanof k · mdir? 
Baku'de inlifAr eden "Ko- 1 komüniıt fırkaaı te,kilitlar n• 

mQnlat" razeteıl ( 30-11-1930 dan ihraçlarına karar vermiı 
No. 280) Teırinisaninin28 inde ve buna motıf olarak Mı ve-
Azerbaycao ko~Qnfll fırka11 rayf Kafkasya komünfıt mer• 
merkez heyeti le Baku komi· kezi muhalefetinde it Ur ak et• 
teıfnln tafıllatını kaydetmek· tiklerini göıtermiıtlr. 
tedir. Yuıuf Kaslmof 1929 senesi 

Müıterek içtima Moakova• Mart kongreainda A~erbay. 
dan ıureU mahıusada gefm·ı can merkez komitesine ik ncl 
olan ve Tifliıte Maverayt K(lf· kltlp o'arak seçlfmlı, fakat 
kaaya komünlıt tefkilatları ayni aeoenln temmuzunda 
merkezJnde Lomlnadze-Çap'ln· Moıkva aleyhine o!duklın 
Rubullah mubaleletlni • ett k· ıneydana ç•karak Mlrzoyan, 
ten ıonra Bak Oya gelen Kira.' Ye Karayd ile beraber az' edl· 
un raporu ilzerfne çıkardıfı m'ılerdl. 1930 ıenesf yazınd• 
karardaı vuku bulan Azerba;·can ve 

Azerbaycan merkezt ko- Maverayi Kafkasya komüııiıt 
milnlst komitesine ikfocl ki· fırkalan korrelerlııde Mosko-
Up olarak Yusuf Kaslmofun vanan Azerbaycan itlerine fas-

. ilçClncCl ki.tip lae Azerbaycan la müdalıaleaiııl tenkit ederek 
maarif komiseri Aia Sultano· köylü layanlarından moıkova• 
fu tayUı etmeie karar Yer- yl meı'ul tutmuıtu. A§a Sul-
mlıUr. Ayal saman.da Balr6 tanof, ıiyat atmaca tebe'lQr 
komlteılne aluıan bU adam· etmemit bir adamdır. 
lardan baıka Assar Efendi Müıterek içtima Uirkf.e 

"ko,nüniıt. ıazetesf müdürü 
zade, Pozner, Peçorakl, GaJf. Hab·p Cebiyeffn Baku tepi-
lof dahi komünfat fırlcau Ba. tatlarından ve vazif ef,.rinden 
ku komiteıine alınm11tır. ihraç ederek TJfllse gönderil· 

içtima Lemlndaze, Çaplln meıl hakkında Baka k"-lle-
Ruhullah Ahundof, Muzr.ffer ılnln karannı lastik eylemlıllr. 
Narimanof, H. Narimaııofun (Btldfrft) 



Zıraat ke aresi o 
Ankara, 15 (A.A.) Ziraat 

--kongresi bugünkü içt'maında 
Eirnat tnak neleri ve-:kredilere 
ait ruporlar üzerinde müzake· 

· ratta. bulunmuıtur. Ziraat ma· 
k.nderi ıapo. unda bilhassa 
lerak.örlerceıı ehemmıyetle 
bahis ve bunlar.clnn memleke· 
le h· çbir knyde tabi olmaksı· 
zınithalinden çıkan mahzur· 
lara i§aret olunmaktadır. En· 
cümen üu m< ksatla bundan 
•onra ım mlekete soku]acak 
traktörlerle ale:ümum muhar· 
harrik maddelerle işliyen zi· 
raat mak!nelerinin itha'lnde 
bunlarin Mazot, odun kömür 
Ve ipirto g bi mevat ile i~le· 
enlerin alınma-smı alatı zirai· 
)'e i~halininin kontrol edilme 
linin temini da h 'lde imal { di· 
len alatı ziraiyeye razım gayri 

IDamul meva:dı -gümrükı esminden 
muafiyeti, yer1i imalat.n hi· 
lnayesi için hariçten gelen 
bıümas·li a'ata mahsus hima· 
Jenin iJg Sl zirai a· at yapan 
fma1athanelcrin kredi ile ya· 
kacakları satış' arın bonolarınm 
IDilli bankalarca iskonto edi'· 

'bıeleri, traktör ve d'ğer her 
tıevl alatı ziraiye ı:atışı yapan 
acantaların bu ~aldne1ere ait 
büyük aksamını bulundurma· 
lannı tesbit etmivtir. 

Romanya-Rusya 
dostlıığu 

AUna, 16 (Yarın} - -Ava· 
la ajansına göre Romanya hü 

Jtümeti, Romanya ile -Rusya 
ar.asında bir dostluk ve ade· 

ı mi teca:vüz m·rakı aktı için 
Türk ha ricil e --vekili Tevfik 
Rüştü Beyden tavaesut buyur· 

masını Tica etm
0

ştir. 
Tevfik Rüştü Bey de dos· 

tane tavassut edeceğini va· 

deyiemi tir. 

/zmir piyasasında 
İzmir, 15 (A.A) - Buğün 

29 kura1tan 51 kuruşa kadar 
1577 ç.u:val üzüm, ve 9 buçuk 
kuruıtan 11 kadar 15 çuval 
incir satılmqtır. 

Gal kömür madenleri 
Londra, 15 (A.A.) - Res· 

men bi!dirildiğine göre, cenul:1 
Gal lcömür madenleri ihtila· 
f ına nihayet veren itila' name 
-imzı.fanmıştır. Yalnız tereddüt 
t:d len nokta. Maden ame"cs· 
icra komitesinin bu itilafna· 
meyi Kardif'teki cenubi Gal 
amele murahhasları konferan· 

t d . ederken kabuf ünü 
Kongre bu tem en 'yatı bir nna ev ı .., . . 

kül halinde kabul eım·ş ir. tavsiye ed"p etmiyec gıd.ır. 

İvIÜstakb~I ';t vukatlarıınız Atina' da 
samimi ve candan karşılandılar! 
Çok bahtiyar.ız ki sizleri karşılamak 
şerefi bize düştü. Samimi ve kalbi duy· 
. gularımızı size açıkça arzediyoruz. 

Kaptanın dediği .çıktı. Saat 
. . onda Pir.e'nin belediyesi gö· 

rlindü. Limanda hissedilir bir 
faaliyet gczüküyor. 

Muhte!if l:ayrakiarı hamil 
büyük gemileri törd.üğüm za· 

inan f\.'m uzladı: iı.tanbulu 
düıüncftm. 

Avn·pa'mn transit merke· 
~fnJn Pireye nakledilmekte 
olduiunu işittiğim .zaman i
nanmak istemiyarium. Lakin 
bugünki hakikat kart :aında iti· 
l'af etmeğe mecbur kale ım. 
Malliip bir Miıletin ;istikbali 
için nasıl hazırland ğmı nasıl 
lkthadla uğraşdığını ıpek ya• 
kından görüyordum. 

.,İzmir,, apuru yavaf ya· 
•aı .rıhtıma doğru ilerliyor. 

Yanaştık ••• Talebe b:zi ku· 
aklayarak gemide kartıl~dı. 
"Ztto, cyaıaııın., nidaları i.çinde 
ıemiden çıkdık'. Pireden Elek· 
trikli tramvaylara binerek 
AUnaya çıktık Delhi otelir.de 
Lize yer aysrmı§lardı, Oraya 
~et'lflflik. 

Otelin salonunda :Yunanlı 
talebelerden biri bize beyanı 
hoı amedi etti ve alkıı' arla 
nihayet bulan uzun nutkunda 

.-tunları föyledi: 
· Memleketimizin hckuk genç· 

leri Türkiyenin, iki büyük ta· 
rihli Anadolu dullarının ıyeni· 
den birlqtidlen ııt ri dostluk 
menafiini taıdik etroeğe gelen 
çiçeklerini karıılar. 

Bu iki devlet sizlerce be· 
raber ömür geçirmif ve her 
iki taraf mütekabil hwmetler 

mütehassısı olm1.!ı!ardır. Hot 1 
geldınliz sevgili ıerik?erimiz 
\'e biz Hukuk fakültesi tale-

' heleri çok hah Uyarız ki sizle
ri karıılaroak şerefi b'ze dür 
tü. Biz bu kavme Yunanlı ta
(ebe ler..den evvel içiırıbdeki 
arkadaşlık, samimiyet duygu· 
larım.zı size arzı beyan et· 
!n ~kle ıeref bulutuz. Yaıasın 
Yuıa-ı ~ Türk mukavelesi ya· 
~asın Türk Hukuk fakiilt~ıi 

talebeleri ••• 
Hitabeye hocamız muka

bele etti ve dediki: 
- gördügümüz hüsnü ka· 

bulden pek ziyade mütehauis 
olduk. Yunan gençliginin gon 
mukaveleler do'ayısfe fzhar 
ettigl sevinç bız·m 'l'uh'ar;mız· 
da,da ayni kuvvetle vardir. 

Tekrar tekrar arzı ı.teıekkü 
eder.iz.,, 

JJundan aonra otelin üst 
kattaki büyük salonuna çıktık. 
Orada- da milli Yunan darül· 
fünun cemiyeti nam na bir 
Yunanlı genç bir buket tak· 
dim etti ve İngilizce olarak 
"tunları .ıöyledi: • 

- Yunaniıtanın husun 
bir davetini tatbik ederek ve 

· :cemiyetiB reisi olarak size bu 
buketi takdim ediyorum. 

Bu .çiçek!er Atinanın mu· 
kaddea toprakla·rında yetittl· 
ler. Bundan mak:sat bir halı· 
ra olınasıdır. İkinci gayede 
Yunan ve TCrkmuıtakbel ki~· 
resini eline alacakların samı· 
roiyetini göstermektir. 

Bu -gEn'Çlik yarın ıı baıma 

! k ve memleketi tdare geeçe 
edecektir. işte bu ge_nç insan· 
lar gelecek ıenelerın idame 
ıeklfni yine tıaylece samimiyet 
içinde geçirecek!erdir. • 

Sözlerinıia ıeaelerce hüınu 
etle te'akki edileceğini söy· 

ıur idi . 
?eyerek ıizlere ıef~ ge n z 

derim. 
Bu boket bilhassa yunan 

talebelerine aittir. 
Kafile naınına cevap yeren 

Hıfzı Bey fikrimnde tam bi.r 
mutabakat o'du~unu ve ıamı· 

. ti . deXil seneler, asır· • 
rnıye nın l!S 

}arca devam edeceğini ı;öyledf. 
Akıaın üstü Atinayı dola· 

f ·Je çalgılı bir gozinoda 
şan ga. ı 
oturdu. Türk musikisi çalmak 

ti·ı misafirperverliklerini .11ure e 
izhar eden orkestra tiddelle 

alkıılandı. 

. --YARIN 

"1 1 Tayyare piyangosunun 

Osmanlı borçları 
Ankara, 16 (Yarın) - Oa-

m n!i bor,çlarının tediyesi ve 
-dl\yJnler!e yeni bir an~a-şma 

tesisi için İtalyan ıefirinin ta· 
vas-sut ep~eği haberi doğru 

değildir. 

Maliye müsteıarı Ali Riza 
Bey tnva&sut haberini tekz:p 

etmektedir. 

Kastamonu Bankası 
Kastamoni, 15 (A. A.) -

Altı ay evvel teŞ,ekkül eden 
Kastamoni Bankaaı bugün se
nel.k heyeti umumiye içtima· 

mı aktet~ı. J3anka bu müddet 
z?.r.fında müessis hi~sesl hariç 
olmak üzere yüzde yedi le• 
mettü elde etmiştir. 

Kastamonuya kar 
yağmadı 

Kastamonf, 15 (A. A.) 
Buraya henüz kar yağmamış· 
tır. Hava güneşli ve adeta 
baharı andırmaktadır. Mahsu 
'atın kara .çok hliyacı olduğu 
için yağmı mcsı endişe ile 
karşılann:.aktadır. 

Şehrimizde -yapılmakta o
lan Vali konnğının inşaatı 

·kmal olunmuş~ur. 

Sabih havuz 
Londra, 15 (A.A.) - So

uthamplon'daki sahih havuz
'ar üç milyon lira sarfi'e 70 
bin ton hacminde trıınsatlan· 
til .. leri istiAp edebılecek dare· 
cede tevdi olunacakttr. 

ingiliz, rus borçlar 
meselesi 

L-ondra, 15 (A. A.) - fn· 
giliz • Rus borçlar mes' el esini 
tetkik ve müzakere için muh· 
te it bir Rus-İngiliz komisyonu 
teşkil olu.omıqtur. Komisyon 
Kanunusaninin. 26 ımdan iti· 
baren iıe baılıyacaktır. 

Hindistanın idare 
sekli 
~ 

Londra, 15 (A.A) - Hin ( 
diJtanın müstakbel idare ş ~k i 
-hakkında müslümanlar i e Bre,h 
menler arasında meT"cut o'an 
htılafı hal için dün ve bugün 
tekrar b zı teıeblüslerde bu
lunmuıtur. 

Rusya ve dünya 
posta işleri 

Moıkova 15 (A.A.) 
So-.:yet tdıiz telefon posta· a • 
rının beynelmilel teJs·z ittiha· 
dına dahil o.madığı için tek· 
mil dünya telsiz telefon pos· 
talırnnı kanftırCi ığı ıhakkında 
ecnebi matbuatta çıkan ha· 
ber'er dolayııile Tas ajansı 
hulaseten atideki tebliğe me· 
-a;un olduğunu bildirmektedir: 

16ffhakika So.•ve Rusra 
1927 de Y-açingtoa'da top':anan 
beynelmılel telsiz ~ofe.ransına 

davet edilmiı ve k yfiyeU eza· 
man ıproteato ettiği gibi, on· 
dan sonraki tc Jgraf.-ve telsiz· 
telgraf koPgreleı-inde de pro
teıtnsunu tekrar etmiıUr. Ru· 
ayanın ittirak etmediii Yaıin· 
ğton konferansında telsiz tele
fona verilen ehemmiyetin kafi 
olmadığı her suretle anlavıf mıı 
müteakıp Parağ' da Sovyet Rutı· 
yanın da ittirakile loplonan 
konferansta her memlekete te!
siz telefon için muayyen tulü 
mevçler tahsis cdi'miıtir. Va· 
~ington konferansına davet 
edilm~d!ğl için bu hususta el· 
hana karşı hiç bir mecburiyeti 

olmamakla beraber SovyetRusya 
bu icabata .riayet etmektedir. 

son keşidesine dün 
nihayet verildi 

6,000 Lira kazanan 
16299 

Lira 
28500 

3,000 
49124 

2,000 Lira kazananlar 
15534 
23710 
24595 
24391 

1,000 lira 
o::6B 170Cl t834 29838 
'3547 t~774 35932 28734 
15117 4~812 

500 lira 
59946 29280 40356 9586 
30653 18622 63969 52845 
6789 

1Z4.t6 
6266 

56615 
587~2 

41105 
42730 
13?81 
31C67 
8528 

3.7224 

2-00 lira 
27~0~ 57484 4~371 
25451 ~o 9 5soso 
17095 13391 28280 
4-4848 26 77 7271 
2 77 4U895 5~791 
3309 34507 26433 

40766 21523 7695 
284 1 481 .9 17 72 
107-5 4073 27416 
c0937 85~98 lb495 .. 

100 l ra 
43094 24979 32430 49063 
56625 5373 42929 391S9 
50150 25682 475-g 4949 
188 2 '25505 lf0.4 13364 
27487 f0004 46950 36026 
1 574 56973 19493 7155 
35738 37727 23611 7018 
3952 17886 59322 58488 

17439 23786 19148 26755 
58954 6380 59560 50353 
16923 35194 7051 14~34 
26600 57978 15115 25578 

149 2900) 11~46 2 853 
2Pfl32 .9213 ]2730 9394 
}3312 42326 ~558 672 
57954 9672 19438 29498 
23267 29871 22011 910 
37118 33931 

80 Lira 
50733 5618 22235 42392 
188 5 31957 5~56J 117 
.7.83 ~8992 37164 47656 

S9473 55255 12936 24434 
3593 i:.28894 29760 ~8582 

50920 47541 44318 17707 
-45992 36579 5&156 16239 
24969 11730 7502 18643 
37953 51459 48576 9360 
44676 14316 7861 2824 
ıü487 51135 10252 41069 
48858 28075 27V08 29260 

3509 
37557 

4921 
2352 

51'875 
45961 
!18903 
34139 
23032 
;13934 
20466 
1U953 
24=f 59 
f;725 
7250 

80 lira 
42563 15236 
18317 

1743 
26457 
34455 
18575 

2405 
52142 
31854 
32515 
63305 
ı65692 

24234 
5_719 

1187 
28223 
10357 
18183 
43777 

3.149 
.81770 
37998 
26035 

14526 
30461 
12996 
42550 
2672 

31006 
59378 
25678 

70SO 
,a8617 
11264 
51581 

~1020 16641 :.26175 
5871 45407 27550 
6490 

90 l!.ira 
5C913 52185 37e43 53834 
31727 
22790 

9564 
9602 

59C'69 
16202 
30213 

26824 
21441 

1420 
3.7215 
27394 
11572 
489~ 

1433 
22528 
38735 
13636 
52266 
28813 
32401 

4518 
56375 
7032 
6195 

36722 
6778 

43785 

42195 46488 3781 11628 
27184 13031 37505 21195 
51902 38090 17710 11005 
21340 25340 11997 34596), 
36922 34960 lü256 .32228 
~1300 47796 4405 49469 
10261 2516 13951 41629 
21774 26778 1738 35784 
59791 10012 49401 52240 
38584 23401 20C83 3L902 
42953 44€58 45738 33010 
34292 20311 200~5 26642 
18287 55627 23799 2scs6 
'32521 28621 11600 50840 
38560 57057 '59379 20439 
33425 25316 1446 43781 
50386 167 ~ 18668 '25598 
48436 5E870 452~7 36715 
11239 36715 11239 40970 
28380 16541 21833 55714 
38895 4EOt3 9237 40_82 
50737 11736 27724 36123 
~6773 17927 52100 19311 
4SCCO ~8368 52077 10 8 
11461 ~5875 ss:oı ss2s 
10285 29121 17735 ıos6o 

17622 9523 20225 
31416 22351 76(0 

4495 27.0 41257 
13802 51376 280ô4 
43731 33'621 

60 lira 

47.t3 
8287 

19919 
32875 

37144 5730 51330 6488 
4~425 24927 16953 46782 
57319 34431 22327 26844 
41146 32593 365 1425 
3668 15916 4~272 51107 
sı4C4 6967 50591 ı~s8 
2~617 15257 16044 6697 
31315 48677 ~o:so t33C7 
16505 61542 50415 1059 
449~0 24 82 5944 1107 
58745 2429 1102 3 005 
65595 19138 34683 58755 
54466 47741 57895 59177 
50370 5.C04 1414 47~58 
38066 36364 53336 5212f 
14478 .29181 .A2978 2226 
le863 ~6224 35L03 60 ~ 
c9219 38!9 57169 E6518 
16214 41106 40186 174~0 
3879) 23903 75CO 53364 
.6 92 17574 45L78 1022 
130-8 Z1657 4555Z 3~053 
11n26 57~86 655 ıo24 
53994 49540 48506 63697 
47310 11913 24578 12411 
5Q653 3~597 35421 43444 
~7846 24425 56826 45322 
13~52' 34941 27C25 3445 
30015 51558 783 5 071 
55215 41265 7017 '39135 
51895 49352 47224 52161 
~367 2co;1 47224 s2161 
54367 28051 49878 34579 
~498 20101 52779 41052 
8926 22469 2487 10396 

27661 A3738 20047 5409E 
22522 42717 18943 52556 
341215 
4158 

44457 
i!l9911 
6493 

14498 
30426 
2098 

54302 
1)9795 
29638 
38227 
17659 
63307 

6567 
38113 

1978 
5 883 
45926 

45341 
5279 

27568 
;t7392 
'31'703 

533 
.9832 
5708 
9838 
6802 

31872 
20449 
57179 
41522 
25766 
El711 
38279 
12276 
8 80 

17595 28379 
55374 42313 

3924 34812 

.39639 
196~7 

46111 
129379 
33342 
11~61 

27313 
6716 

31813 
58898 
5~971 

~567 

14691 
8948 
2302 

50378 
46977 
55768 
22522 
485 8 
3 816 
22691 

2 539 
21574 
i18E64 
43491 
'19804 
25647 
23!744 
19417 
2.7007 
41497 
15J23 
52276 
46061 
53865 
13876 
54645 
"5.9.346 
5ofü.9 
2 584 
11746 
2 863 
20226 

Sahife 3 

Güzellik 
Dev!et ku§u Mübeccel ha· 

nımın başına konduktan sonra 
uGL'Jzal,, ler ümide düştü. 

" Üznit ,, fn&anlar için do· 
yulmaz bir zevktir. 

İhtimal, belki, olurya, ka
der, kumet g·bı müte~ kkil 
~limelere sığınarak ortaya 
çıkan Jıanımları o gece görün• 
ce ne -)'alan söyleyi Jiatemi· 
:yeı-ek: 

" Ey güzellik, nerdesln ,, 
dedim. 

Bu hanımların acaba ev• 
lerinde ,,Ayna,, damı yok, ya· 
but- bakmak mı istemiyorlar? 

Hani bir darbımesel vardır: 
' K §i noksanını bi!mek gibi 
.irfan olma?,, derler. Bu sa valfı 
iize'l~r de kusurlarını daha 

güzel görmek aabavetiıade 
bulunurduk. 

Kırmızı saçlı, çil yüzlü, çar
pık bacaklı, &eyrek di§li, kalın 
Judak ı şeh'iı gözlü-Şaşıdeme· 

im· di herler (!)resmi geçidini 
baygınlık. geçirerek seyrettim. 

S~bık Kıraliçe de, dikkat 
ttim bu garip revüyü kırmızı 
klarlnın ucunu bükerek 

üzüyordu 

İç.er nde güzel denebilecek 
eı ki~i ya -var ya yok. Bu baJı. 
iyar insan'arın numara'arını 
yazmıyacağ m. Olekiler mah· 

zun olmosın. 
Kat'i seçilme gününü ldm• 

bilir bu m ğrurlar ne heye
canla beklereler, .rüyalarında 
ıe renk, renk hülyalar yaıar-

ar • 
Ben gene insaflı bir adam 

sıfatıle hepsin·n birer Mübeccel 
olmasını temenni .ediyorum • 

BÜRHANEIT1N ALI ------·-----
~rens (!) Halit HiisnfJ 

vur.urdu. 
Geçenlerde bir gece, Var

ıova l:ar1annın bir nde, Var
şova Merkez komandanı M. 

""ovoiev l<i, Türk rprenElerinden7 
Halit Eürr.ü Beyi rövelveıle 
öldürmüştür. Vak'anın bir ka• 
ın yüzünden vukua gel~I~ 

söyleniyor. 
JI MI 

ltalyan Tayyareleri 
Rio, 15 (A. A.) - ha'yaa 

tayyare' eri bura_._saatile JB,15 te 
enfze :inmiılerdir. 

42575 5584 5sco7 
ı53 31385 686 

5S092 a0992 3Sl6 
L3122 40982 3816 
9102 46759 6839 

30349 39637 S7S72 
14404 56090 45075 
5602 38766 1515 
587ğ4 ~4643 18058 
19~55 4.ea66 1412 
14744 326G9 57602 

696 36996 33358 
~6952 12772 34194 
5434 ~6010 55565 

28(69 

49365 
4'671 
14840 

16893 -.s 
gı14 

16047 
3z&22 
4a;SO 
taıo 
25927 
31375 

100 bin liralık j)aa• 
ıniy~ en :son çekilen ş 
'On numara arasında tak 
sim edi!miş ve : 

1~081 

1-S991 
54177 
Jl538 
24591 

2'4136 
41Z99 
ıszG3 
46373 
25823 

nmnarah bilefer onar 
bin lira ..kazanmışlardır· 



-- - ::nu'Hte 4· "rt'" Kan an.,-am-

l Ecnebi memleketlerde f 

Komünist me b' uslarının 
tahliyesi 

Irakta Arap olmı- lto~i.r,.l!J) 1 Wll 
Parfs 15 (A.A.) - Meb'u· 

ıan meclisinde reis taraf mdan 
Irat ed len mutat nutuktan 
ıonra Komünist meb'uslardan 
M. Cachln, Martı ve duklos 
num•ndakl iki Komünist meb'u
ıun teırli vazifelerini ifa edebil
mek üzere hemen tahliye' dil
meferl ta!ebine dair olan tak
riri müdafaa etmittf r. 

M. Maglnot, tı.hliye key
fiyetine muarız olduğunu be· 
yan < derek demiştir kı: Hü
kumetin genç askerleri hi
maye etmekten ibaret olan 
·.az fesi bugünku kadar zaru
ri bir mahiyet iktisap etme· 
miştir. Biz ~nları komünist 
propagandasına kartı ıiyanel 

•etmek mecburiyetinde} iz. 
Rad ka lar namına ı;öz alan 

M. Daladier, töyle dem ıtır: 
Ş yet biz bu iki meb'usun ka
rar verirsek bu bizim komü· 
nistlere karıı zaıf olduğumuzu 
ıöstermez. Yalnız, Cümhuriyet 
prensibini tatb.k etmemız icap 
eder. Mevzuu bahso'e.n me· 
ıele, af meselesi değil, re
ziam usulıle intihai prensi· 
binhı vikayesidir. 

M. Ste' g, azasından biri· 
nln tah.iyesine veya tevk"f 
edilmesine karar verrnek hak· 
kının münhasıran mec:i ıe ait 
olciuğunu ve binaenaleyh hü· 
kumetin bu hususta bir karar 
Utıhaz etmek üzere meclisi 
aerbest bJrakmak mecburiye· 
tinde olduğunu ıöylemf~tir. 
Bunun üzerine meclis, M. 
Cachin'in takrirlnf 258 reye 
kar§ı 270 reyle kabul etmiıtir. 

Fransa bütçesi 
Paris,15 ( A.A. ) - Nazırlar 

mecl si, meclisten bütçeye aii 
müzakerata faaliyetle devam 
cduek bir takım celselerini 
de milli teçhizat meaelesinin 
tetkik.ne haıretmedni talep 

J eylemeğe karar verm 0 §' fr. Hü· 
kümet, meclisin Cuma ceisele· 
rinl hlizah takrirlerinin mü· 
zakeresine tahsis etmesini 
kabul edecektir. . / 

Mançorıye asker 
sev kedi yorlar 

Tokyo. 15 (A.A) - Endo 
Parifik ajan ı bi diriyor: Sovi
yetler, Çin tarafından Kha
Larvarovsa'da itılaf ahkamına 
rl yet edilmediği takdirde 
ıark, Çin demirydları üzerin· 
deki haklarını muhafaza ve 
himaye etmek üzere Manço· 
riye aıker sevketmek mecbu
ri yetinde kalacaklarını bildir· 
mi§lerdir. 

Çin - Rus hududunda fkf 
tarafın askeri hareketlerde 
bulunmakta oldukları haber 

. yan milletler 
Irak hükumeti Kürt ve Türk lisan
larına kanuni bir resmiyet verdi 

Irak hükümelf, Irak millet 
meclisine dokuz maddeden lba· 
ret b :r kanun layihası vermfı
tir. Bu layihaya göre lrakın 

Mosul, Erbll, Kerkük, Süley• 
niye vibi Türk ve Kürtlerle 
meskun §imal vilayetlerinde 
resmi ve umumi lisan olarAk, 
Türkler için Türkçe, Kürtler 
için Kürtçe olması ilan edil
mektedir. 

Bu mıntakafarda mektep· 
terdeki tedris lisanı, mahke
melerde, idare ve müesseseler 
arasında muhabere li6anı 

Türklere göre Tü kçe, Kürtler 
için kürtçe o!acaktır. 

lran matbuatı, lrakın bu 
yeni ıslahatmdan endi§e fzh1ır 
etm ktedir. frak, b:r A ap 
devleti o'mak !tıbarile kendi
sinden ıark tarafta hududu 
boyunda, İranın cenubunda 
olan en zengin Hoz"stan içi ı 
bir tehlike teıkil ettiği kaoaa· 
tı vardı. Çünkü Hozistan aha· 
lisi de Araptır. Şimdi lran 
Kürdüstanı ile İran Azerbay
canı hududunda Türk ve Kürt 
harııi merkezleri le§ckkül el· 
mektedir. 

Tahranda fnt"şar eden .. ~a
faki Eorh" gazetesi bu mcs'e· 
leye tal li İ S elt ği başmakale

l!fnde Kürtler ve Türklere ve
rilen bu milli • harsi hürriyet"n 
hüsnü niyetten zuak o:duğunu 
iddia ederek diyor ki: 

- Irak ahalisinin refahı 

için Kürt '\'e Türk l :ıanları teç
viz olunuyor. Fakat burada 
innnın al ima gayri ihtiyari 
olarak b:r sual gelir: Eğer Irak 
devieti Irak ahalisinin refahı 

için on.arın milli hususiyetlf•. 
rine ri"lyet etmeyi düşünüyor· 
a, neden Farisi lisanı o lisan· 

!ara 'zaf e Ha' bPki 

Süf era konferansında 
mesail 

Parfs 15 (A.A.) Sala-
hiyettar son süfera konfc.ran· 
unda mevzuu bahsedilen me· 
sail hakkında neşriyatın ani· 
S\Z olduğunu beyan etmek· 
tedir. A"manyanın Vusay 
muahedesi ahkamından ba· 
zılarıııa riayet etmed ği hu· 
su~unda mezkur muahedeye 
imza koymuı o'an devletle· 
rfn nazarı dikkatini celbet· 
mek Gzere konferans t ra· 
fından bir tamim hazırlan· 
mıı olduğu gibi böyle birşey 
tasavvur bile edllm,.mfşUr. 

Farisi liıanı lrak'ta ötekilerden 
daha ileridir. 

Bu uükte gösteriyor ki, I
rak parlamentosuna takdim 
olunan kanun layiha11 hi;cnü 
niyetle alakadar olmayıp, 1 '.l!C 

ahalisi arasına ihtilaf ıalmAk 
gibi ıiyasi maksatlar namına 
yap lmıı bir harekettfr." 

Gazele soruyor ki 350 mil
yonluk Hındis.ana nıaden istik· 
lal veri'miyor da lrakta Kürt· 
lere hak ver;liyor? 

-" Bunlardan ilave bu 
mes'ele ile iki komşu mem· 
leket alakadardırlar ve lakayt 
kalmazlar. 
Gerçi bazı vilayetlerde Türk li
sanına dahi hakkı hayat verm· 
Jer, f.-kat b z eminiz H Turkil 
Cü:nhuriye.fnin zemamdarlr..rı, 
Türk lisanına verilen bu hakkı 
hayatın zahiri bir komediden 
başka b ir ıey olmadığ nı, de
rin dü§ünceleri ve tecrübeleri 
sayednde, anlamakta müıkı:at 

çekmez~er.,." 
Gazete, lrek hükumetine 

ta niye ediyor ki. V .. kıt gec
m _n iıken bu layihal ı geri al
sın ve tatbik etmesin. 

İran"da üç hasta mesela var 
dır: Türk, Kürt ve Arap mes'elt 
si. Bu miilet"er bir yerde lran 
ahalisinin belki 0

/ 0 80 nin i teşkı 
ederler. Y nlnız 1 urk1er tek ba§· 
)arına - Farslardan çokkturlar. 
Bu mes'e"enen biri Kürt mes' 
elcsi Türkiye ile iran arasında 
müıter'- k b ·r lt' h ikedlr. liura
da Türkiye ile 1 anın ınenr aat 
leri birlet m ektedir. Faka t lran 
Ccm'yeti Akvama dahil bu
funduğu iç:n imza etmiş oldu
ğu akalliyetler mir.akına ria· 
yete dahi mecburdur. 

F ket bu ekalli) et hakkın· 
dan 1 .. n'da ya'nız miktarları, 
resmi htatistike göre yüz bini 
geçmeyen, Ermeniler ve Asuri· 
ler istifade ediyor. 

( Bfld rf") 

Briyan ile Henderson 
mülakatı 

Paris, 15 ( A. A. ) - M. 
Brin .d ile M. Henderson ara
sında vukubulan mülakattan 
bahseden Tan gazetesi, bu 
mülakattan mütevellit intibam 
gayet müsait olduğuııu yaz
maktadır. 

Enkaz altında kalan 
cesetler 

Rro, 15 (A.A) - Bir arazi 
çöküntüsü neticesinde yıkılan 

enkaz al.ın 'an 41 ceset çika
rılmı~tır. Bunun sonuncu o -
duğu zannPdllivor. 

Haliçte motör 
tutuştu 

Seydıefalnln 3 numaralı )'Bk mo
törn evveıkl gece Haliçte idarenin le
vazım anbarına çimento nak:etmek için 
><ıla çıktığı sırada makinesine ukat:ık 
arız oln· uştur. 

Motörün m!irettebatı çıkan ateşi 
~öndü me.;e uğraş ırken fştlal vuk 
ıı ulmqı, kaptanla ta) lalar motörü deniz 
i zerlnce yanar bir halde bırakarak 
lc ı:çn. ıf ardır. 

Molörün denizde yandığını gören 
( Başağa ) romorJ.:ö. ünün kaptanı 

tanı )aneşarak l anan motl.irü Kasım· 

a~a sığlı~ına çekmeğe muvalfak ol
ıuştur. 

l\1otörün makine dairesi temamer. 
eknenin b"r kı Fmı ela yanarak harar 

' cıuı;:u halde yet "şen itfai)'e otomobilleri 
arafından söndiıriılmüştiır. 

Bir kayık battı 
Limanımız 11 bulunan (Anafarta' 

vopurundr.n 50 çuval pirinç ) i:k:ü blı 
a) ık, Ga1 ret roır.orkörüne br ğh oıa
ak giderken J ö rün!in < ub sı a çarp
nış bnş t ırafır. d.:ın c'.c:inerek bı:t nıışt •. 

Kn3 ıkçı Arif l.e iki çuval pirinç 
kurt arı n:ıştır. 

65 Yaşında kaçakçı 
Evvelki gün Üsküd r vepurundar 

;ıkıın €5 yo.ındn Peııbe hanımın üzer 
ol s ve gümrük muhnfaın memurla 
ra 'ından taharri ecllmiş iki torbanı 

ç"nde 35 kilo ı açak esrar bulunarııl 
üoıa<'.ere edil i ş, Penbe hanım mah
emeye verilmiştir. 

GAvur Aliden el'am n 
Bıı3 az tta Ku3 ı:cu Murııtpaşa med

ese•i de sakin, satıka ı O vur Alinin 
vcesl, Me ek, kocıısı. ın kencis lnf c.r-

1 na nç b ırakar. k dövn.c n -.cn bılı;

ş, lir ş"ş tentürui)ot lçen:k lııtilııır 
tmek !Et n l.t:r. 

Me ek H. Ldavl için hastnhanl) l 
yat.rılmıştır. 

Kerışık iş 
Galatada Arkadl ı;okoğında Fofk 

le kard < ş Dc•r lnr, Deı;plranıu dostı 
·oçoyu başka bir kııla gezerken g - r
-ıil~ ve po3 lamak lst •m "şlerdlr. r akE.t 
·oço her lkis ni de <'.öbn ü~tiir. 

Kızların fer3 a ına karşı po:isleı 

Koçu u l aknlamışlıırdır. 

Bir Yahuci ne er yapm.ş? 
Kcn C: lslnln Tlcar. t g~zetesl ır.u-

harrlri o"dı:~unu 1 d a eden Meneho 
f ndl ismi de biri e\ ve iki gece bc
o tunda Lir hlrnhan ye g·d~rek sar
ıoş o:muş, bad hu Oalntasııray po"! 
nerkezine g de ek kcnd s"n"n po.ifç 
ima3 e ed.lmcslnl FÖ) lcml,t r. 
Oelııtuaray po:ıs merkezinin amir· 

eri Menehor efenC:iyl blr polisle evi
e gör. clern ek stcmif ers de, Men • 
or efendi Türklü,_iı tahkire ces .. ret 
tm•ştir • 

ı akkın<'a rebıt \•nrakosı tutular 1 
mahkeme) e sevk edllmlşt "ur. 

Rezillerin rez leti 
Dün g ece Beyoğlunda ( Otavanl) 

okııı;ında gevn rerseri f hlşel.rdcr. 
\\ur.zzcz, fatn a ile Madkn arasın r 
ost tutmak nı s'clcsinden k \'ga ı;ıl -

mış, bunlnrdan Fntme l\\ rllcnnın saç
rını ç kcrek b şı ı 3arrrıştır. 

Yetişen rolis mc . url:ır1 sarhoş 
fahişeleri yakalamışlardır. 

Eczacının partlerı 
Sııbıka " ı Artullınlfk, ve HüsnU ev

lkl gü 1 Lak rkö3 ünde HIUıl ecznh -
s ne gltm şer bir 50 liral k g6s
rerek iki şişe balık ) agı atmr.k 
temı,ıerdlr. 

Serse: ller eczacının saycfı~ı 24 
r } I e in en kar ı p knçmnk 'stemfş. 

r sc de, (ezacı ıırka l orını tak'p e c!e
<'k o halinin 3 arc;ım ) le l akaıanmış ar-

Asarı atika bulundu 
Tarihi kıymeti bulunan bir saray 
enkazı yol inşaatında kullanılıyor 

Edirne (Yarın) - Edirne· ı 
ye 27 kilometre mesafede 
Havsa nahiyesinde bazı asarı 
atika meydı.na ç karı!mı§tır. 
Bu asarı atıkanın meydana 
çıkması tesadüf kabi:inden bir 
şeydir. Nah"yenin ortasında 
eEki bir cami vardır. Bunun 
yanında yazları kuruyan ve 
'uıları akan Havsa deresi 
akmaktadır. 

Bu dere camiye yakın kıs
mında bazı yerini fazla aşın· 
dırdığından bazı duvar'ar gö· 
rünmeye başlamıştır. Na. ıa bu 
duvarlarm te.ılarından istifade 
için bunları parçalamağa baş· 
lamııtır. Ş"mdi bir de havuz 
meydana çıkmı~tır. Bu duvar
lar eski bir sarayın dıva~ları 
olduğu zannedilmekted:r. 

Bazı müsteh5elere de tesa
düf edi:miştie-. Bd .i çok kıy· 
metli o' an bu asarı at )ca zi 
yan olduğundan nazarı dik· 
kati celbederiz. 

lzmirde 
Kendine gazeteci süsü 
verenlerden biri hakkın 
da tahkikat yapılıyor. 

lzmirde kendisine Ticaret 
zetesi menubus süs \eren 1 m 
Hakkı isminde liri hakkında 
İzmir müddeiumumisi tahki· 
kata baılamı§tır. 

İsmail Hakkının ne zaman 
lstanbuldan lzm"re gittiği sa
bıkalı olup o'madığı lstan· 
den soru:muştur. 

lsmaıl Hakkının kendisinP 
gazeteci süsü vererek ban 
tüccari müesseseleri dolandır

dığı gibi e.hvali de daii süphc 
görü" düğünden hakkında tah
k"kat yapı'm ktadır. 

Y mıf e bir ı ı ... ı lık 
Yen l .te Mcp·ahoşta b ğ ı, lzn 1 

vapurı.ndiln beş san ık )aı,la, bir te
r eke ı:e}n ·r l !r şahsı n.cçhul tıır. -
fından çalınmı~tır. 1 

Bir otumobil kazesı 
Galatadn trarrval c d esirde Al 

babanın blrnh, nesi i:st.ııı l ki ev
de oturan Leman hanın a <!un cnd e
clen geçen 18 8 numar .. ıı otomcbi 
çarpmış ) üz,.m -en l arnlanmr.s na sebep 
.>I uştur. 

l{t zaya setcp o:an şoför firar 
ctıt !,tir. 

Bir intihar münasebetile 
Bir kaç g-n ev\ el Ll'l oğlunda 

1 ındıktıdn Se. r·sefnin kamarotıarır
dan Hilmi efendinin kendini tir ku ü
benin tavanına asarak iı tılıar ctt"gln. 
)8Zmışt k. 

l.llml efendinin intiharı seber li 
gö üldııgiln<!en n üddelumumi.ıkçe t .. h

' k k ta lıı> 1 nılmı tır. 

-
Yomra'da 

Yeni bir cinayet 
Üç gün evvel arazi mes' e'e

sinden aralarında ç kan mü· 
ne.zaa net.cesinde Uz meu• 
her:u Bilal oğlu Mehmet Bilal 
cğlu ~ü crüyü b"çakla öldürmür 
ve köy beke si tarafından ya• 
kalanarak yo'lanm"§ kotil 
karako~a teşlim edilmiştir. 

" (Yeni yol) 

Remzi Paşa 
Paşa!lın Kiliste oldu

ğu söyleniyor 
Mefsuh Serbest fırkanm 

Ceyhan heyeti reid Remzi 
Paşanın on günder. b!rf te
gay} üp ettf~i ve b r çok yer
lerde aranmasına rağmen ha• 
yat ve mematına dair bir ha
ber almak mümkün o~ma .. 
1 ığı evve'ce yazı" mıştı. 

Bu haber , Adana ve 
Ceyhan muhitinde kendisini 
anıyan ve sevenler arasınd• 

derin tecs ürü muctp olmuıtu. 
Paşanın kimıeye haber ver
meden esrareng·z bir surette 
tegayyübü bir kaz ya veya 
ci:- ayete kurban gitmi§ olduau 
endişesini tevlit etm şU. 

Dün bu endiıeyi ızale ede-
cck bir haber a!dık fakat ne 
dereceye kadar s hhatı otdu. 
ğunu t .... hkike imkan bulama-
ık. A'd ımız habere nazaran 

Remz· Paşa ticari bcızı i§'erinl 
sviye fç"n küçiik bir seya• 

hate ç:kmıı ve elyevm Kıliıte 
bulunmakta imiş. 

(Yen· Adana) 

1930 İzmir'den memaliki 
ecnebiye'ye neler ihraç 

ettik 
Üzüm 13,668, ısq incir 19, 

985,568 Palamut 27,383.773 
Po.mu ı 4,754,211 Ce) iz kö~ 
pesi H O Ol O Ccv z 194,178 , 
C v"z içi 49,409 Cc\ 'z luıbu~u 
35 947 Cev z a"' -ı.c k ... buğu 
<O 917 Pdlamut ç irdeği 4, 
132,89) Halı 675 794 Tütün 
17,0 ... 0,795 Zeytinyu 1 3,114, 
794 Arpa 4,385,271 Kt•mc:lart 
3 8 624 Baka 4,123,8(0 Dan 
6EO A yon 19u,664 Yumurt• 
1,109,283 Mnzı 219,554 Me
yankö},ü 2.33S,C61 Akdarı 

2 886,110 Kabuklu Dedem 31, 
893 Ba em içi 50 787 Kestane 
59,605 S1 sam 240, 180 idi odur. 
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Taılıkta uzanan büyük erkek 
gölgesinin yanına birde ~ıvır· 
cık kadın batı düştü. Sonra 
bu iki gölge birle§ti; kollan • HALiDE NUJRCr. 

Akıam üıtü idi. Ben o· 
damda tanbur çalıyordum. 

Kapının zili çınladı, "Fu· 
attır." ded m. Bekledim; Fa· 
kal yukarıya kimse çıkmadı, 
merak ettim, "Aca~a kim?" 
Diye merdivene kadar yürü· 
clüm. 

Dadım karııkl odada na
maz kılıyordu. Aıağıdan Fu· 
adın aeıfnf duydum. Cemile 
de gülüyordu. Bir kaç baıa· 

mak indim. Sonra birdenbire 
durdum. Taılıkta Fuadın göl· 
ıeıf nl ıördüm. Kollannı ye
mek odaaının kapısına ger· 
mlı, f çerde galiba ıofra buır
byan Cemlle ile konuıuyor. 

(Yarın) ın Tefrikası : 34 

bir iki gelime Eöyleyip gülü· 
yor, bazen de yavaı ve ma
hrem bir ıeyler fısıldıyor• 

du. Cemilt:ınln cevabını duy
c!um: 

- Belkıa haber verfr:m 
ama! 

- Pof! Belkıstan bahsetme 
kuzum. Tanburundan bir 
adım öteıinl görecek hali 
yok! 

ikili de, müıtehzl ve zalim 
aiilüttüler. 

Baıımdan aıai1 bir kova 
buzlu ıu dökü~dü zannettim. 
Benimle, benim ıan'atımla 
alay ediyorlardı! Beynimde 
ujultular baıladı. Artık ko-

ve yüz'eri birleıti ... 

Sessizce odama döndüm. 
Ne yaphğlmı bilmeden, bir 
tlıe kolonyayı saçlarıma bo
ıaitım ve ancak o vakit nefes 
aldım ••• 

Şimdi aklıma geliyor: Ga· 
llba avi kaplıyan kolonya ko
lanya kokuıu, aşağ:da birleı

mlt olan iki gölgeyi birbirinden 
ayırdı. Fuat, merdivenleri hız!ı ı 
hızlı çıktı : 

- Belk11cığım 1 
Diye ıeılenerek odaya alr· 

df. Ve beni öyle, saçlarım ır 
lak, periıan; benzim, gözle
rim kim bilir ne halde, görün
ce, ıüphesiz ki çok pıırdı, 
yanıma koıtu: 

Nen var yavrucufum? •• 
Jl&Z&D-.ıl1UUl&lıl:__JIA&ll&_-.Dll&ll~U..-L...lııU~IUı~.!Alı..IML-~llAlll,._MM..._..~ .... _._,~~ 

istiyordum: fakat bogazıma 

bir ~ey tıluınmış!ı, sesim çık· 

mayordu. E'imi kapıya doğru 
uzattım, öy!e durdum. 

O, başına bir topuz inmf ı 
gibi ıaşkındı. Bir bana, bir 
kapıya baktı. Bilmem ne hal
deydim ki, hiç itiraz etmeden, 
hır keleme bi!e Eöyfcmeden, 
bazı önünoe, omuz arı düıkün 
çıktı, merdivenleri hız· a indi; 
ve hiç vakıt geçmeden ıokak 
kapısının çarpıldığını duydum ... 
Sonra Cemile yukarıya çıktı, 

rüzgar gibi odama girdi: 
- Ne olu)'Or Belkıs? 
Dedi. Beni o halde gürün

ce boynuma ıarılmak isledi. 
ittim. Ağlaya ağlaya dizlerime 
kapandı. Bir çok ıey söyliyor· 
dı: 

- Rica ederim, rica ede
rim bir ıe>• söyleme. Dedim. 
ıodi ittiham etmiyorum. Çekil, 

Yalnız bırak beni ! 
Sonra kapıyı onun arka-

11ndan kaparken dış rıya ses
lendim: 

- Dadı, ben bir az has· 
tayım. Beni kimse rahatsız 
etmesin! 

Ve sürküyü sürdüm .•• 
Gözlerimi açt.ğını zaman 

oda simsiyahtı. Kap nın ara
lığından solğun bir ı~ık hattı 

kar) olama kadar uzanıycr, 

dı~arıda sivri ıinek vız.ıltııına 
benze} en biçare bir reı: 

- Belkıscığım! Bellcıscı-
iım! Aç evladım! Belkıscığım! 

Dive inildiyordu. 

- Dadı, yalnızmıııın? 

Zavalh kadının ölğün ıe• 
sinde birdenbire heyecan 
ürperdi: 

- Yalnızım evladım. Val
lahi yalnızım iki ,öz.üm, aç 
kapıyı! 

kapıyı EÜrme!edim. Kadınca• 
ğız yGzümü görünce feryat 
etli : 

- Ah eviatcığım, ne oldu 
sana? .. 

" Sus! " lrareli ettim, son
ra sordum: " Evde kim var?• 

Kinısı:c.kler yok ev"idun. 
O Ce~ i'e aşiftesi buradan çı• 
kınca llğ°aya. a~ aya gltU. 
Sonra büyük bey .:eldi; ıfzl 
Eorciu, birşey söy!Pmcdim, ıa• 
de .. biraz baıı esr•yor, uyu· 
y~cak " dedim, o y~mcae kü
çük beyi bekledi; gelm'!dfgfnl 
gö ünce merak etU. Yemek• 
ten tonra doktorun evine 
gitti. " Eaıka yerde kalmaz 
ka 'ırııa er ada kalır • ., Dedi ... 
Ah ev adcıgım, anlat bana 
bakayım ne oldun? 

Dadıma vak' ayı biraz ag.. 
ı~tt m ve çok ınü~kü:atln onu 
ikna ellim ki latanbula •it-
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Dünkü maçlar 

~latasaray Anado
luyu 9-0 yendi 

F enerbahce /stanbul Sporu 2-0 
• 

Beşiktaş Süleymaniyeyi 
5-1 mağltlp etti 

a,~n Taksim stadyomunda 
ele küme lik maçlanna 

Va• edilmlttlr. 
Mııabakalann, kuvvetleri 

._G'ıavat arzetmiyea takımlar 
&ratında o'm•n ye sahanın 
C•lc tal9ur!u bulunman ltlba· 
~· DJaçlar bfnnisbe az ali· 

tre laeyeunla eeyredildL 

Saleyma~iy~ • B!ıiktaı 
Sut en birde maça baı· 

landı. Her iki takım ıu ıuretle 
teıldı edtlm:s~I: 

saı.,,moniy• 
&brl 

85.Jart Necdet 
1>a tırban Ihsan Emin 

Vut, Nuri Muzaffer, 
M.._rrem • lstepan 

Beıilctaı 

Şevket 
Hısntl Adnan 

ı:&lırt Tahir Klrkor 
JaU Mes'ut Nazım E,ref Feyzi 

B Btnnc1 de,,re eınas:nda 
d et&ktaılılar bAklmane oyna· 
ılar. 

8 
SuteJmaniye defansı Slyah· 

ı.:adalann mütemadi akın· 
.. lcarpsında çok ça!ııtı, fa· 
oı.t it •:ra 7apılmauna mani 
bar lltacb. Sa e7111antyenln atbfı 
a..::ı; biriaci haftaJ'dll 3-1 
'- I D aabLi1eU de hitam 
DQtl .. 

....... tlewede Beflldatlılar :n ladeclınt bet• ~ardalar 
.. ._ ... ç 5. ı SlleJ1Danl7enln 
.....,,.._ laitU. 

1p~t' fonert hattında 
)ti .. Haıatl Beyler .._. 

etUler • 
......... ,.Anadolu 

O. bcıad maç Galatuan1 
~- arannda idL 
Aaactoıu takımı 1ahaya fU 

-- cıbuatn 
~c - ffcbeyta 
~ <>aman 

lle11 ..... ::_~ı~'at 
Laı .. C81tta euay takıllUDID. te .. 
.... et ........ 

AYlll 
alt,t Milat 

~~--- Mat ş.b "••al Necdet Latif 
Rebil 

....,. ~ .w.a 
~Mel- .. G. & .... 

-.wı-._ Detloe ıtlbarlle 

tM) --...,., 

çe mutat takımına ikinci tim· 
dem Şaban ve Seyfi Beyleri 
almak ıureUle küçük bir de· 

:tııildlk yapmııtı. Şaha• be:r 
Saf mua vln ve Seyfi Bey de 
Hf açık mevldloe ıottrd•lttL 

Birinci devre eıııasancla 
Fenerliler iki IAJI yaptılar. 

İkinci devre her iki taraf 
hesabına semeresiz geçti ye 
oyuD 2·0 Fenerbahçenin ıali· 
biyeli ile neticelendi. 

F. Hamd .. 
KaJık6ylıraJelıi lilı mafları 

Dilu de Kadtköyünde Gç 
maç 7apılciı. 1.k maç Kama 
paıa • ~eylerbeyl arasında kit. 
Oyuna saat ( 11) de Refik O.. 
man beyfn idaresinde batlan
dı. 

Kaumpaphlarıa lik blcu· 
mu Beylerbeyli eria midafaa• 
ıından geri d6nlyor, hlcum 
Beylerbet:ılere ı~yor. Her 
iki taraf ta güzel Itır OJ'UD li• 

temi takip edlyorlardL 
Birinci deyrede Kaıımpaıa· 

lalar iki gol yapblar. 

ikinci devrede her iki ta· 
raf ta l:»trer MJI yaparak 
OJUD 3-1 Ka11mpa .. AUI pll
lafyeuJe ..uceı..cll. x.-.. . Karlıılııı 

YARIN 

Bir malulün haklı 
bir şikayeti 

Bendeniz maldlinl askerlre
den olup Tophanede topçu!ar 
caddesinde (344) No. h düı... 
kanda UlUincülük ile lttiial 
etmekdeylm, •• dakklnımda 
il~ dört tlteden ibaret terhette 
bulunduruyorum. Kazano yer
arbl kanunu mucibince tüUbı 
mua(br. Konturatomda icar 
mlktan on yedi lira olduluna 
nazaran nı~fı için sek"z yüz elli 
kuruı ilzerlnden kazanç ta• 
hakkuk edecefl yerde onyedl 
ıra Gzerlnden tahakkuk ettirlJ. 
mlf olmasına raiJnea birinci 
taksttfml tediye ettba. 

ikinci taksit için bu ,an 
ıaat dd buçukta icra memuru 
dükklnımı hacze geldi, mevcut 
mebalfflm bulunmadıfı için 
Gç ıiin mG1&ade etmesi hu• 
suıunda sonderece rica etUm 
fıede hiç bir eemere hlsıl ol
madı ve kırk bet lira altmıı 
doku• kul'Ufa mukabil 70 lira 
47 kurutluk tlltOnGmll ahp 
göUlrcUiler. Kanunda memur
lann eanafa mGmkGD olablle
cell ıuhuleU ıöatermelerl la· 
zım gelirken tekmil mG,ktllat· 
lan gösteriyorlar ve bu nretle 
mafdurtyetlml mucip oldufun
dan mühterem gazetenizin 
tan11utunu rica ederim. 

Malal gazi BUll oflu 
~ükrii 

Şehremanetinin gör
miyen gözlerine 
Beyoilunda Tarlabap d· 

vanndakl caddeleri belr 
diyenin gözleri görmfyor. Her
keı evlerine giderken ceple
rinde onar kutu kırbit bu· 
lundormak mecburiyetinde· 
dlr. Evveli karanlıkta saniyen 
gıri.laiına kadar çamura dal· 
sıak bunun daha tatlısı, daha 
giizelt bataklıklara dalarak 
ve kostilmleri b1rakarak ha· 
neleri mlz• ıltmekteylz. Buna 
da çok tcıkilr. Bataklıktan 
çıkamıyanlar da var. Bu ne 
bal anlı1amadık. ...... 
TiYATRO VE SiNEMA 

f.KLER TiYATROSU 
Yun n Opereti 

11.me Kantioti • Riçiardl 
Bug0 kQ programası 

Kontesa Maritsa 
KALMAN MUZİKASl 

Yarın Matine 16,30 saat 
SOKAK KADINI 

Atina operetasi 3 perde 
Haci Apostolun muzikası 

Akşam saat -1,15 
Viyena operetası 

cORLOP > 
Muzika Erüna Grenistendtenin 

* Bu gece Panıaltı tlyatroıında 
Komik D. lsmail Ef. temsi leri 

M. Anastas varyete heyeti 

Himmet ata 
Taklitli komedi '5 Perde 

D ns • Dueto • R ks 

lU 1 2 
Salaır. ı-

Z2Ş 

1 Dünıa siyasetinde oluı> bitenler] 
«Maten> gazetesinin Alman BQfvekilinin 
Amerika bankaları- Şark seyahatinden 
nın ifldaı laaklııntlaki aonra hdsıl 

mütaleası olan vaziyet 
Maten gazetesi Amerika· Tan gazetesi bu eeyahatla 

daki bankaların lflln hakkın· BaıYekll için muzaff«!!rane bir 
yazdılı bir makalede resmi 1e7ahat olmaktan uzak bulun• 
istatlıWden nazaran sermaye- dulunu hemen her yerde mil-
leri mecmuu 312 milyon do- 11 IOlyalistlerle komGnistler 
lardan ibaret olan takı ibeJ1 kendisine kal'fı pddetll nl-
740 banka eermayeslnln mahw· maylı1erle karıılandıianı Ye 

olduiunu zlkr ve bu lfllslann bundan BatYekllia mGteelllr 
en ziyade TeırlnlsaDi &J'I zar oldufunu beyan ederek ııba 
fanda vuku buldufunu ve bu· seyahaU icra etmekten mak-
nunda Gç ıebebl oldufunu At Şark villyetleri ahalisine 
beyan etmtıtlr. Blrlnet ıebep ılyaıl ve lkbeadl 'l'aalyet hak• 
o!arak bir kaç banka Direk· 
torunun kendilerine tevclt edl· kında kendilerini allkadar eden 
lea paralar ile çabuk 1enet noktalarda hGk6metta sahtr 
sahibi olmak için spekGlasyon olac:aiını temin etmek oldu-
yapmalan, ikinci sttbep olarak tunu, ilkin hakikatte Briintay 
banka direktorlannın mftıterl- kabinesinin komlnlıtlerln ha· 
erine haddi!!den faz'a kredi aç- rakatını mene muktedir olma• 
malan ve llç\lndl sebep ola- d.ğını ve olmayan hilkOmet 
rak bir çok banka dlrektor- milletin faaliyetini felce uf-
larintn kendilerini s!raat hl· ramaktan kurtarmak istene 
misi ıöstererek zurraa haddin· sol cenaha mensup olanlara 
den fazla kredi açmalan key- karp hal'ak~t etmek ceMre-
ff yeU oldufunu beyu etmek· tini 16ıtermeıl icap e1lediiüd 
tedlr. beyan etmektedir. 

lzmitte 

İstasyon Oteli 

/zmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

VAPURLARI 
KARADENiZ MUNTAZAM 

" LOKs POSTASI 

Sadık zade 
..... 18 
Xlauouaanl Pazar 

alqam• Sirkeci nltt11mlKlaa 
hareketle ( Zonrdcfali:, Jne. 
.ltolu. AJ&Dcık. Sa...., 
Ordu, GINaun. Tr-almon, 
SGrmene .,.. ita. ) J'• ul· 
1Mt,. .......... 
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rARIN 17-KinunUMni 

··İş -~DAMI, F0RO' U . 

T E R C İ H lE O E R ...... . 

... .. 
ÇUNKU DAVANIKLIDIRl 

Oayanıklık. iktisadın haşııc~ unsurudlJr. Ford iktlsatlıdır. çünkü 
,.. 
"er şeyden evvel dayanıklıdır Bir arabanın çalışma ·senelerinin çok 

veya az olması mevaddı lptldaiyesinln cinsine bağlıdır Halbuki, fiati 

ne olursa olsun, hıç bır 

cıns mevaddı ıptıdaıye 

marka, Ford'un kullancJığından daha iyi - -
kullandığın .. · •ddia edemez. 

Otomobilin lmatınde tamamen hususi Ford ceııği kullanılmıştır. bu 

çelık otomobılın hem mukavemetin• hemde omrunu arttırır. Hıç btr 

markada elel<trık ıehımı bu kadar vası mıkyastt.t tatbık edılmemıştır, 

her tekerlekte Jant. teller ve porya tek bır parca teşkıl etmektedır. 

Karoser• ıse kaynakla tel< bir kutle haline getirıımış olup musademe-

ıere karşı hakiki bir i<all<an mukavemetını haızcıır 

'Bir mukayese ediniz: acaba 1ıangi araba,-.dayanıkfılı:..itibarile...~eni 

Ford'un gosterdiğ1 temınatı gosterebilir .. 

ı 

"1afıfll{:'ı ınısnılmıyaeare• 
derecededir. Vııcıır•m 

g.ıbı hızlan" SOraU 
ısdatıe ıOO k ııonı~trc> 1 
dur. Yokuşları 3ncu .,._ 
tt:osıe ı,;•kıtr Mevadd• 
ıptıcı .. ıyttnın cınsı tev
kıtladedır Amortısôr-l 
ler Houoaılleı rıuır1<ala..ı, 

d• r Mut&.ıdO ı t Karo-\ 

&er• n10C1ellerı nıevcı..11 
olup ~amıarı parç::ı

lanmdz cınsterı "e diş 
çerı,;evelen pa:;tı.ınma.ı 

çttlık.ıencı" Renklo' 
16"'kaıaaa cazıpur. 

• 
· Li11co!n • 

Fordsoll 

t 
Kolumbia Plakları 
EN METİN VE TABİİ SESLİ 

Makinalar En Mutena Ve Cazip Plaklar 

1 KOLUMBIA MA~KALILARIDIR 1 

Yeni sene münasebetile 

KOLUMBİA 
Fabrikasının piy'!-saya çıkardığı yeni plakları 

umum KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 

Yeni plaklar şunlardır: 

Genç Osman, .• Çingene· 

ler, .• -Gül Fatma, .. Sarı 

Yapıncak, .• Sarsam ko-
.. 

/umu, .. Bilmem neye. 

Yalnız! .. "KOLUMBlA,, 

Plaklarını alınız .••• 

NECİP BEY DİŞ MACUNU dişleri inci gibi beyazlatır 
sıhhi ve halis Türk malıdır. 

1 Dr. A. KUTIEL 
Teıgrafnamp • Cilt, Frenği, Belsoğukluğu ve adem 

......_, • iktidar muayene elektirik tedavihanesi 

Doktor 
•• 

Hayri Omer 

• 

.. Karaköy Börekçi fırını sırasında No. 34 Almanya Emrazı cildiye 

ve zühreviye Cemiyeti aza 

t11ndan Beyoğlu Ağacami 

karıı sırasında 133. No öğ
leden sonra müracaat. 

16 - 1 • 1931 1 Cuma 1 Saat : 131 lstanbul ı · ln}i~r~~~~,;;;;m'I 
---------------------------------------' 
Son dakika: -Bu defa Giıemizden yine büyük ikramiyeler isabetiyle 

bir çok kimseleri mes'ut ettigfnl bildiriyoruz. 

Cağaloğlu Uğur gişesi : 

Ömer Rıfkı 

1 
Hiç bir yerde ıubeıt yoktur. 

·----------

Doktor 

A. Emanüelidi 
frengi, belsoğukluğu tcdavı lıa-

nesi. liergim sabahtan akşama 

kadar hastaların kabul eder· 
Sirkecide Trabzon ötcli ittisafüıde 

PiYANGODA YENiLiK 
Gişemizden her bilet alana 

KIYMETTAR HEDİYELER VERİLECEKTİR 
Muhterem müşterilerimizden gormuş olduğumuz fevkalade rağbete bir mukabelei 

şükran olmak ve Tayyare Piyangosuna teşv;k emel ve maksadile: 
Yeni tertip biletlerimizden alacak her müfterimize ayrıca 
kıymetli hediyeler kazanacak birer nıımara verilecektir 
Pek ş1k ve zarif bir tarzda tertip edilen ve hiç boş numara olmayan 

Bu Amerikanvari ikramiye Piyangosunda: 
Mevcut cidden pek kıymettar ve hayretbahş hediyeler meyanında: 

Fotoiraf makineleri - Gramofon • Kol ıaati • Duvar ıaatl • lngiliz çakıları - Sigara 
tabaka ve ağızlıkları· Kristal cep aynalan, taraklar· Şık masa aynaları· Modren 

bilezikler - Kol düğmeleri ve Evliya Zade Müessesesinin pek latif ve ruhnevaz 
Kolonya ve esansları· Kremleri - Tuvalet sabunları veıafre veııaire .... 

Şimdiye kadar gôrülmemit bu derece şayanı istifade ikramiyeli Piyangoya ittirak 
ediniz. Hem tayyare biletinden ikramiye kazanacak ve hem de ayrıca mutlAka kıy. 
mettaz bir hediyeye nail olacaksınız. 

s~::ıJ:;i ~:':';;y iSABET GiŞESi 
• 

Yegane Talili 
• • • 

gışesının 

sattığı biletlerden 200.000 lirayı 

kazanan Matmazel • Artemisi,, 

"Artemlıi,, Hanımın kazandığı 

ikramiyeyi glıemfz derakap ve 
ta.mamile vermfıtitr. 

Müıterilerimlzfn kazandıiı ikra
miye ve amortiler, bedeli hemen 
Yerilir. 

Eminönü Yeni Cami kar
şısında No. 98 

Gazi Nazmi 

Telefon: 3586 

Zeytin yağı ve aabun tJca
retile fştfğal etmek üzere T ah· 
ta kalede Balkapan hanında 

75 numaralı yazıhanede 23 
Mayis 928 tarihli ve 14318 N. 

Mukavele ile teıki1 edilmit olaı 
Hüseyin Fethi ve Ahmet Tev· 
ftk efen diler kullektlf ılrkett 

1-K. Sani 931 tarihinden iti
baren ıJrekanın ittifakile Pesh 
ve muamelatının taııffyealne 

mübaıtret edilmit olduğundan 
ılrkeU mezkiire zimmetinde d, 
alakası olanların on gün zar
fında müracaat eylemeleri ilan 
o!unı.:r. 

Tasfiye memUt"ları 
Kemal Baki 

...................... ~ 
YARiNiN TAKViMİ 

·~ · ' · 'ı(i~~.;;aanl 
Senet Cuma Senet 

Resmiye 17 
1931 

Hlcdya 
1349 

Namaz Vakitleri 
Alafranga 

.. d. 
Oüneı 
Ôğl: 
ikindi 
Akşam 

Yatsı 

7 26 
12 20 
14 43 
16 50 
18 33 

;msak ıs 39 

Şaban 

27 

Alaturka 
.. d. 
7 30 
9 -'1 
o 48 

Akşam 

Yatsı 
imsak 

12 OJ 
1 37 

12 .(..( 

K.uun 

70 
M. Mudür: Burhanattin Ail 

1 


