
Pil ın~~ie değiliz 1 
Londra ve Paris mat
buatımn telişlanndan 
endişe caiz midir? 

Kara kuvvetin korkunçs&vletikarşısında kene ....... _____ "'_ ... 
Danya lfyaseUnln mihveri, 

maltrbdu rkı LondAdır. Lon· 
drama ıiıli ufuklanndan ba· 

Cumhuriyetin ve türklüğün asil kanile vücude getirilen bu kalenin yıkıl~ 
yann da katiyen 

.. a,ı. a-ydanhldar aüzlkGrkf ·~----------
bitthı AYrUpa bundan lfJpt lruea ... 'eletlnden tehrl· mtlfettl;I Fahrettfn •e kolonla 

Şeyh Esat Elendi ve avenesi Menemen ,olanda 
lderfni s6riirl r, Dlnya llya• •izde teYldf edde11 Şeyh Eeat, kumandanı Muıtaf• paplarla 
ICUnfn lıUkrannı anlarlar. ofla Ati Ye he, Florlna maba· htrldde dtln Manlsada taldd· 

Maamafih bunu bihakkın drt busan Anfarta vapurlle aba ...... tLı ....... oldu 
temJfz de süçtGr. Y ant Lonclra Menemene sevkecldecektlr. 
-matbuatının zev.ı.trl lfadeafn· Şehrimizde ,ımddlk t.fka 
den haldkau g6nbfJmek pek te•kifat yoktur. 
mlfkGldir Böyle olduiu lçhi· 
d1r ki Lıstıtere lfyaseUnt takıp Şey /ı oflu Menemene 
edenler ekeeriya t•fll'IJ'lar. 

Tirlderin tarihde en ıu,. g6nderildi 
metil bir m8verrihf olan Mu· 
rat bey merhum, bazen mu· Ankara, 31 ( y ann ) -
laabbet ema11nda dostlanna lzmlftle Kıbrua "'çm17a .... 
pnu IAylerdlt mrlADU'ken yakalanan f9Jh 

•Teymil aazeteslnln ne de• Halı hl otlu Menemene setle 
mek. iltedfttne bihakldn vi· rflmtı, ilUcvabında baban 
luf olmak latenenlz, o ma· &fbi ademi aa16mat INıpn 
kalej'I tera tarafından okuyu- etml,Ur. 
nuz. Hakikatler mutlaka ora-
da mıadem1çt1r.. Tahkilıa devam 

Merhum o.tadın. ıu 16z(i. c1ı· 
nG, son &flnletde Franuz e ıyor 
matbuabnln Lonclra matbu- 811' Al 1 te klf dildi 
abndan naklen • Makdonald ay mamı Y e 

mllhim lfı••t v r kabtneılnln tezelz6lde. oldufunt 
ı&dei'en habwlerJ oklU'ken lzmlr 1 ( Jann ) ... Dahf. 
jbae ...._.._ tt. Veklll iilkıil "-J'• e .. ordu 

Pranııa mathuatma, • 
huea •Tan. ..-..e,are, 
loiadrada it buhranı fazladır, 
Makdonald kamarada bir ebl· 
b1et IOIJ'&liat fırka11clır,. LOtt 
Jorjıuı tulaiallle kabine ela· 
ru1or, halbuki buhran ar
b7or, Loıt Jorjan sonuna 
bclar - kabJneJt tutup tat• 
•Jacail ............ cllJOI". 

Bıu a,ı. ..ıı,... ki vazlJ81 
...ıc Frua. matbqabam ıar. 
ra .... 8 -- '1f1Aiiwle) 

Gazi Hazretleri 

Adana meb'usuFerit Ce
lil B. asker kaçağı oldu
iun da israr ediliyor 

Avukat Hasan Fehmi Ef. 

ve bu arada l.tanbuldan ptl• 
rlhatı olan Alay imamı Şeyh 
lbrahfm Hakkı •fendfyl ı.tloe· 
np etti. 

Rivayete "~ 

aallıtm lfpafta bulunmuttar. edllcb. irtica llldteetlacle hd-
~.. vealden Manllacla ..._ alllraclp oJu nakfi._. 

tarikab memuplanadaa baaları 
ela llWt'et .... :.ahdaJU. 

Baaduma ..... 1le ....... 
•""'- mnlmfludaa llbWn 

Şıyh Eut Ef4Jlldf 
cehlncle Vaqelfdlt imza" 
tappn bir mektup çıktı. Bu 
mektupta: 

• 
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Yeni neuioet: 
1 - • ----- . 

Sahife Z 

·~, 
Darülfün11nda 

F9ıı rak:Je..inJ bn sena ~k 
fa:~ YM 

Geçenlerde bazı l!'azeieler 
Darü.fünun Fen fakü teıalne 
rağbet edi'd ğ nl yazmıı'ardı. 
Din Darü ü un Fen rubes'ne 
meıasup talebe.erind bir tes
kere eldık. 

Bu teskettde Fe fUbedne 
l"llfbet edilmedift defjl, ra~ 
betin fcvka'Ade art.ığı bildi· 
ı11m.-ktedir. Teskere ıudıır. 

•[fendim 
Makine "e Elektrik ıu

beıl bet aenedenberi teıekkül 
«mit -olup kimya ıubeıinden 
8DIH'A fen Iakü emizin en kal.· 
balık bir .1.: sı.mdır. Ame.i 
"'" nazari tedrisaU gayet 
kıymet!J ecnebi :ve Türk nıü
derrlıler tarafından idare 
olanan bu ıubem'ze daha 
fazla talebe gb-memesinln eebe 
bt tedrlıatın nhbeten eğır ve 
,..aıldettmn de dört sene ol· 
~u. 

Maamalih teıekkül tarihi 
~ mekteplere nazaran he· 
Dk pek 7.akm bu"unan bu ıu· 
be7e mukayyet ve muntaza· 
-• devam e.le:ı 20 klıt 
olup m.ktnn da )azıldıiı ,l'I· 
bl 11eçen •er.ecen az de· 
§il bi!fı.kb fazladır. Seneye 
daha ıı:lyade rağbet öreceği 
ıliphealır: hulu an bu ıubentn 
flmdfTe kadaT olan mesaisi 
ve elde edikn neticeler fil· 
yanı takdir görüluek daha 
d,.de yanlnn da bulunulma11 
da aon Mecliai müclerriıio içti· 
11ıamda tekarı ür etml~tlr .• 

-·-
Türk - Bulgar 
TicaTet muahedesi 

tatbik ediliyor 
Bulgarl&tan'.a hükümatlmlz 

araanda akte<illen 1"caret mu· 
ahedeıl dünden itibaren tatbik 
edılmeie baflanmı§tır. Tatbik 
edilen muahedeye göre her 
dU ltüka\ınet ihracat eıyumdan 
az rilsum ••eıc•ktır. ---

MiiteYeDiler kazandı 
Bakırtu>J Katollk ldltseıl 

1nite'!ldlflerl tarafından Def· 
tenlar:.k aleyhine 3 iicü bu
kuk mahkemesinde açılan, 
.. azlne«1eo bir alacatı 't'ergiye 
mabanbu 1uıkkındakl da va 
m&bıtelliler lehine neticelen
.... .,. bren ..kar Temyiz 
•ahkemealnce de tasdik edil· 
mııtır. Halbuki Defterdarlık ba 

, •aran baJ'ft!lle karııle••k•• 
ve pyaaı kabul glirmedtğln· 
den infazı cihetine ııttmemek
tedJr. Keyfiyet Maliye ve Ad
llJ'lll vekalellerine akıetU&IR· 
den bu -ele vekaletler 
tarafmdan tetkik edilecek ve 
karara raptoJunaca'ktır. 

Gübre ihtiyacı artıyor 
Son günlerde ıehrlmlz ve 

civar kazalannda gübre ihti
yacı biaaolumr derecede art· 
••fbr. 

Memleketimizde en fazla 
kamJo• nald yatı olduğu için 
ıübreleır azalmaktadır. Hariç 
111emlekederdea aeleo tıGbre
ler lae kil ve toprakla kanpk 
oldufundan falde temin edile
memektedir. 

Bundan böyle memleketı

•'- ithal edJten gübseıer 
tahlil edilecek, kimJevt old• 

fu anla ıldıktan sonra sablıfa 
~br. Gelecelr 11übre
ler ldaıye:vi olmadığı takdirde 

uttırJmı,ocaktır. 

,, _____ ,, 
l 

İc;meyiniz 
Mikrop var 

Sıhhiye Vekaletinde ya· 
pıfa~ tahlil'er neticeııin<fe 

terkoı -yunan icilmiyecefı • 
bir au olduğu anlaıılm14tır. 

Halbuki biT cok mektep-
' laotie talebeye tnlw• auya 

1'erilmektedir. 
Maarif Vekaleti terko· 

•aıa g:zyri a<hhl oldağunu 

anlar anlamaz. mektep ida· 
relerine bir tamim gö.~der- 1 
mi, oe talebeye tnluu •a· ı 

J yu verilmemesini bildir
j miştir. 

Gazi köprüsü 
Şimdiye kadar topla

nan para 800000 
lirayı buldu 

Cazı köprü~ü için fimdlye 
kadar top anan para 800 bin 
lirayı geçmiıtir. Kanun muci· 

'nce bu para münhaSiran Gıu 
k Sprüıü için earff'dileceld r. 
Halbuki geçen hazirana kadar 
vesaiti nakliye biletlerlnc!en köp 
.rü in:a bed 1 ·ç·n J'alnız lOpara 
alınıyordu. Köprii par&Sl kalk
t:ktan so ra bu re im b.r ku· 
ru~a ç kanlmtf yekli değ İl· 
t!r. Artık bu b'.J' .kurUfUn mün· 
hastran Gazi l·öprüeü için ıarf· 
edl 1ec.,'!ııne dair bir zaruret 
ka'ıaa~ır. .Ma mafıh b"le
dlye varidatın hem Gazi 
köprüsü ln~aa tına hem de 
bankalara olan borca kar
.plı1' o!duğunu nazını dıkkate 
aldığından bu parayı sarfet· 
m yor. t.a bu'un ikinci bir 
köprüye \az!.& :ihtiyacını gö
ren belediye kambiyo müsa
deıinini yeniden latenllmellnl 
dü~ünmüttiir. 

Mü de verJllne e zaman 
münakasa tarlları ilan edl· 
lecelı:tır. 

Sıhhat meclisi toplandı 
Dün Belediye Hıfz uıha 

mecliıal Sıhhiye müdir!yetinde 
'çtima ederek Verem hall~
hanesinlo açı!maaı için müda· 
veleyl efkarda bulunmutlar 
ve ıtmdtlık bir ıeye karar 
vermemiı erd:r. 

/ngiliz lirası 
Dün 'Bort da ~ns!liz 1030, 

Dolar 212,5,20 Frannz ftran
gı 168 ku'ltu. 

Boraa haricinde altın 921, 
m~dlye 53 kuru~a satılmııtır. --

Belediye vergilerini 
tophyacak 

Beledıye vertıi~erinl ı'mdi· 
ye 'kadar ı.e~edlye da!releri ta
rafından tahsil edtlm-ekte idi. 
ldarei huıaıiye tle belediye 
birlefb'kten sonra idare! lausu
alye tahatl fUbelerl de Beledi
yeye denedilmi,tir Badema 
belediye werırilerJ de tahıil 
tubeferi ta- rafından topla
nacaktır. 

SpoT kongresi yarın 
toplanıyor 

Ankara, 1 (A.AJ - Spor 
kongresi yarm aaat 10 da 
Cümhur:yet Hallı: f'ırkaıı 111er· 
kez binaaında toplanacaktır. 
Kongrede, Ordu namına mir· 
1tva Galip pqanın riyasetin· 
de 12 zattan 11'Ürekkp bir 
heyet bolunacak, orta tedrl• 
.. t müdiiril Cevat, Faik, Ra· 
tlt Beyler Cle Maarif vekAle
tllll ı.e=aı edecektir. Hoagre
Dln 6ç dört gün devam em.at 
m•Ltın 'sl•r. 

Yol maarafı 
Avrupaya g· decek talebrnin 

barc:ra lan 
Maarif Vekaleti tarafından 

Avrupaya tahsile ,gönderilecek 
olan 33 talebeye ait harcirahları 

evvelki gün vekA'etten ıehrt

mlz Maarif emanellne gönde
rilmiıtir. Harciraktan maada 
blr de talimatname gelmiştir. 

Bu talimatname a~akadarlara 
tet· i -edilecektir. 

33 gen~ ör.ümüzdeid per· 
ıembe lahı!I edecekleri mah· 
allere hareket edeceklerdir. 
Genç!er tahsillertnin i"k sene
lerini lisan öğrenmeğe çalıı· 
makla geçf,euk!erd!r. 

Şarap yapılacak 
ıMü•kirat tnhisarı bir f&• 

Hp laboratuvarı teaiı etmeğe 
'karar vermiftir. 

Müskirat idaresi ıarap mu· 
hafazuı için bir kısım yer· 
!erde tarap depo'an da yap
tıracaktır. Bu depo'.ann tnıa· 

sına da yakında baclanacağı 
söyleniyor. 

--
Yeni vapur alınıyor 
Halıç flrkctınln yeni va· 

pur~ar alacağ:m yı:.zmııtık. 
Bu busuıta hır çok ecnebi 
vapur ılrketlne müracaat 
ederek tek'lfatta bulucmak 
tadır. Haliç ıtrketl şimdilik 
hı. vapur satın almağa karar 
vermittlr. Vapur yakında sa· 
tın alınacaktır. -·-Liman işleri 
Islah ile meşgul ko· 
misyonun faaliyeti 

Liman Jılertnt ıslah ve tan· 
zlm etmekle meşgul komisyon 
meıalıine de't'llm ediyor. 

Komisyon timdlye kadar 
yaptığı tetkikata dair bir 
rapor hazıTlamı§lır. Bu rapor
la limanın durgunluğunun iktı· 
ıadi buhran üzerinde çok mü
essir oldu§u da zikredi1mek· 
te-dir. Rapor iktııat Vekale
ti 1e gönderilecektir. 

Limanın durgun olmaıına 
en mühim aebeplerin, ecnabı 
ecnebi vapurlara teshilat göı
terilmemeılnden ileri geldiği 

söyleniliyor. 

-·-Ucuz çimento sablacak 
Belçikalı bir çimento ılr· 

keti aıem'eketimlEde nc:uz 
çimento ıatmak üzere ıehri· 

mizde bir acanta tesisine 
tefebbüı etmlftlr. 

Bu ıuretle çimento fiyat· 
!arının düıeceğl ve tröstten 
kortulanacafı zannedilmek· 
teddir. 

Hırsızlık çoğalıyor 11U 
Geçen kanunuevvel ayın

da hırsızlık ve yankesicilik 
vaak'aları diğer aylara nlabe
ten pek çoktur. 

KAnunuevvelııle 310 b111~ 

aızlık ve yankıealcilik vak'
olmuıtur. 

'Bunlardan lıınızlık vak'a· 
lan faillerinin nısfı yakalanmıı 
yankesicilerin nııfından fazlan 
meçhnl kalmııtır. 

~6 Tal'Cllık ve do!andırlcl-
hk .,.,.k'ası da olmnttur. Bunlann 

falDerl ırak'a akabinde deitl, 
bıJlbua ıpoliı fotoğraf kol'ek
aiyonu vasıtaıtle ya"kal nmı ır. 
Kar.unue\ elde 7 c. yet vak' ası 
da kaydediimiıllr. 
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Mua limler te cin şıd
detle tel'in ettiler 

( Ba, tarafı 1 inci aayfatia) 

bir çok nutukar söylenmi§ ve 
Cümhuriyetın faziletinden , 
yüksekliğinden bahseden nu· 
tuJı:lar ıöylenmlıUr. 

Maar;t *minin Nutkunu 
aynen derç e<!iyoruL 

"Bundan bir hafta evvel 
Menemende vuku bulan feci 
hadise büyük bir tees ürü 
mucip olmuo ur. Bu gibi ha· 
dtaeler kurunu kadlmede ve 
yahut koyu mateaısıp'aruı bu
lunduğu devirlerde vuku bu· 
!urdu. Hakikatte bu hadise 
o ıı:amankferden çok daha 
ehemmiyetlidir. 

Kurbanlann adedi ile ö!
çülecek olan bu hadise hak· 
kında l:tr Türk vatandap ol· 
m;k!ığımız it barile fevkalade 
müteeaairiz. 

Bu teessür yalnız b 'zl de
ğil bütün Türk vatand ı'arı

mızı da ayni derecede lee&SÜr 
içinde bırakmııtır. Biz bun
dan yalnız hır vatandaı olmak 
.itibarile değil, daka ziyade 
mealektaı o'mak !Ulari'e de 
müteessiriz. Kurban'ann için· 

de vahoiyane ö dürülen Ku
bilay hizl lıem bir vatandaş 

hem de mes ektaı ltlbt.rile alA
dac!ar ediyor. 

Vatanın genç bir münev
veri cahı:ane bir hadise .,ğ. 

runda kurban olaro.k ver;l
mlıtir. 

Biz bt1nu kaybetmekle 
meyu• deği''z. Çünkü aarfbt'te· 
rln zihniyet. nl kabul etmekle 
enc!imtzde çok kuv..-etlJ he· 

yecanlar h!ucce i!iyort: z. Ve 
aynı umar.da çok mü,esanit 
bulunuyoruz. 

lıte hunlar bize blrf'r 
ku•vet kazandırmıştır. Bunun 
için diyoruz ki atide herhal
de bir ga ebe kozanaca,ğız 

ve kendimizi hakiki bir Türk 
olarak göreceğiz. Bunun için 
de bir çok yollar takip et· 
ınek Lazımdır. 

Eğer bu ıartları gösteren 
rollan takip etmey cek olur· 
aak bütün emellerim;z akim 
kalmlf olur, 

Bunun için emleket içind 
hl11enılze bı;;bet eden vazifeyi 
blhakkin yapmak ve bu gaye 
etrafında mesailmlzl hlrleıtir· 

mek ~Azın.dır. Bu hadlaenln 
mucip oldutu teessür diğer:e
rini!en bir :kat daha fazla 
o!arak memleketin her tara· 
fındakt muallim zümrelerine 
dokunmtıftUT. 

Bu surelle mem!eketin irfan 
ocaklarını teıkll eden muallim 
zümreleri bunu kalplerinde 
'büyük bir intikam Liul olarak 
'besltyec:ekler ve lüzumu gel· 
dikçe sarfetmekten çeklnme
yeceklenllr. 

Aynı zamanda inkılabın 
hayatı bir ihtiyaç oldui!unu ve 
yirminci asırda yaıayabtlrnek 

için bu ese.dara candan sarıl· 

aıak lazım 11eldltinl serek 
mektep aralarmda ve ırerekse 
-ıeket ~ tel.in 
edecek ytne aaalltmlenltr. 

inkılap valı:ılliıı: bir it de
ğtl tam vaktinde yapılmıı 

bir teJdJr. Naııl ki bir madde 
yaveı yavaı tekamül eder ve 
sonra kendJnl pterine bu 
lnlı:ılip ta böJ1e olarak ıken· 
diüııJ tıfistermlftlr. Memleke
tımtıı: içinde yetlten ruhlar 
lnlullp nıhlandır ve bu yolda 
ba di>keceğız. Anrlardan 

kalma köhne ruhlar inkılabın 
manasını anlamıyarak onu 
devirmek ve yerine kendJ· 
ileri kaim olmak isterler. LA· 
kin her ,eyde olduğu gibi bun· 
da da aksülamel kendisini g öı· 

terdi ve mağlup etti. Biz da· 
ima lrticaa kartı müıe!lah 

bir kuvvet olarak kendimizi 
göstereceğiz. Ve bizden ıon· 

ra gelecek nesil de ylr • 
mincl asra uygun o'arak 
yürüyecekler ve daima i .. kı· 
lAbı muhafaza edeceklerdir. 

Biz tlmdtye kadar ne 
lstipdadın lokmastle 't'e ne de 
hırkasile yaıam·ı kimseleriz. 
Ve daıma iknılAbın müdafüylz· 

Bona misal olarak kafa11 
kesllüp bayrak tepes'ne gezdi· 
dirilen ,ehıt Kubilay! görte· 
riyoruz. BIE Kubi'ayl tel:cil 
etmekle onu dı:ima kalbimiz· 
den çıkt.rmıyacak ve hepimiz 
birer Kubilay o!mağa çalı§&• 

cağız. 

Ei!er bunu böyle yapmıya· 
cak !olursak cümhuriyet hiç 
bir zaman yaıayamaz .• 

Nutuklar bitt.kten sonra 
"Kahrolsun irtica. diye bağrı!· 
mak ıuretlle mürteci)er t.J'.n 
edimiılerdir. Bundan rnnra 
bazı muellimler ıehlt Kubt
!ayın ailesine verl'mek ilzere 
herkesten 'k ıoer lira toplanma
sını tek:ıf etmi§lerdir. 

Bu tekl.f candan kabul 
edilerek iane toplam' as· a 
karar veri!miı ve b!r az sonra 
dağllmııtır. 

Edirne Muallimleri 
irticaı tel'in ett" er 

Ed!rne,l ( A. A.) - Bu 
aktam Maarif emini Hilmi 
Beyin riyasetinde BJrlil.."te 
toplanan mual:im!er, irtica 
hadisesinin nefretle vıı detmtı· 

miıler, o~h"t meılekta§larınm 

ruhunu tr.kdiı i!e Cümhurlyet 

tarihinde Menemenlı:a Kubilay 
lamile tebdilini rica ve teeı
ıürlerinl makamatı alıyeye 

arzetmeife karar vermiılerdlr. 

Bir tavzih 
i:lıi.zlz müddeiumulijlnden 

gönderilmitdJr. 

Gazetenizin 11-10 930 ta• 
rihli niiıba11nda (Müddeiumu· 

mide mi tehdit ediyor) baılığı 
altında münteılr K.,mallyeden 

gazetenize 10· 10.930 tarlhıııde 
çektlmiı bir telgrafname mün· 

derecatında belediye intihaba· 
tında halk fırkasının zorla rey 
almakta o'duifu lı'ibl mahalli 

müddeiamuınW.nln de halkı 

tehdit eyledlğl yazılı bulun· 
muı olıaaule bu bcpta ar•z 
ve amiJı: ıtcra mlmaa tahkikat 

neticesinde müddelumudll mu· 
maıleyhin vazife! kanuniye· 
sinden batka bu g'bl İflerle 

lftipl eylemediği ve bllhaeıa 

hiç bir klm1eya karp lu.lk 
fı.-kan 1ebtae NY yer~k içiıı 

her bangt btr suretle olursa 
olaun tehdidatta bulunmııdığı 
ıurett kat'iyyede anlaıılmıı ol· 

du§undan matbuat kanununua 
madde! mabıusaıına tevfikan 
keyfiyetin olveçhlle gazeteni· 
zln ilk çıkacak nOshaalle tek· 
zibinl ve mezkQr nnıhadaa 

bir adedinin memurJyetlmlze 
irsalinl rica eyler ve bilvesile 

h<irmetlerlml takdim ederim 
Efeodlm. 

-w: kanunu1anı 
--- -- ---- ____ z 

A , d ., rtceoa ogru mu 
( Baı tarafı 1 inci sahifede) 

ancak iddia hilafına her hı.ngl 
bir terhis veya tecil vesikası 
göstermekten baıl.:a hır ıey 

kaımarnııtı. E•nıen kendisin· 
den de bu lsteni mtyordu. Kıs
mi ıefeı berliğe diğer ga.zetecl 
arkadnılar gibi davet cdi~me
ılne ragmen ltUrak et eo "I 
için hakkında takı bat rapı~

ma11 t bii idi. Ve iştirak etti• 
ğlne dair bir terh's vesikası 
gösteremiyen Ferit Celil eyin 
.ddıa ettiği gibi lkıımi seferber• 
l;l<te tecil muame'.esl imad1ğı 
için teciline d irde bir veıJka 
göıteremeylace ıalak at.:ı ve 
askerlik ıubesindeki künyesi· 
nin lelklk edılmeslnl tavsiye 
eden mumaileyh lav ')·esine 
kendis.i de in nmadıifı için 
l.:ü yeıJ. 1 fllbeye 4ılderek biz· 
zat ı;ördü 'Ve cloıyalan tetkik 
e llrlp emirler arattı ise -Oe 
eli boı - nc!ü. u elice 
ön<inde efklin umumiyeye 
karp a.ker kaçağı olmad ~nı 
nasıl müdafaa edecekti. Ü'.'.\• 

ki: l:.ü y · rıde sevki ve yahut 
tec:li hakkında bir meıruhat 
yoktu ve apııçık olarak dave
te ademi icabet vaziyetinde 
kaTmııtı. . 

Niht.yet ne ya p!Io .. Hiç 
bir ıey yapamıyadan sövüp 
511.ydıkları :cJhi dün azete!inde 
~Muk 11 verirler,,. .di~e ağzını 
oz u. 
Fakatd'" ü m ~ ukika -

!•Mnc;a v kuab adımJ adım l 
tAk!p eden efkiin umumiye 
artın; bayrak masalına gulc!üğü 
kadar ve daha çok fazla 
olarak " Asker kaçı..klıiı ., na 
aü:üyordu. 

Efkarı umumlyeııln bu ar 
ker kaçağına güldüğü kadar 
a!.5.kadar adııeri 'IDaka n da 
bu a e ılcıı b • meseleı.I 
üzerfnde takibat ye !arı 
lazım gelır. 

Ferit Cela.1 beye düt"" de 
nedamet ,den her hEngl bir 
atk r kaçağı gibi !ehlr adcer
Uk fUbesimı gidip hizmeti 
mukaddesel aııl-er1y•yl ifa için 
teslim o!maktır. (Yeni Adana) 
---~~---

İzmir telgrafları 
lzın.r fırka k!ıngreleri b.tti 
hm!r, l (Yann) - Halk 

Fırkasının Bere-arne, Tire kon· 
gre!erl bitti. Diifer ka.-alarla 
vl!Ayet merkezi bu hafta b•- , 
tectkt!r. Yirmi gün sonra da 
vı:ayette umumi bir kongre 
aklohuıacaknr. 

İz=r Meb'uau Vasıf Bey 
yarın ÔdemifO gidecektir. 

Yerm Menemende ihtifal vc:r 

İzmir, 1 (Yarın) - Yarm 
binlerce ki~ lzmırden Mene
mene gideoeidefllır. Yııpılacıık 
ihı.Hal ço.k heyecanh olacaktır. 

/zmirde M.,clisi umumi acılclı • 
İzmir, 1 (Yarın) - zralr 

Vilayet Meclisi umum:ıı bu
gün merasimle açıldı. Vdl 
Pa a lz:mino •a:r:iyeti umuınt
,.e..ı hakkında uzun uzadıya 
iaah&t verdL 

lzmlr, 1 Yarıu) - Umumi 
zireat kongresi için l:un;rJ.:n 
ıeçllen murahhaslar yarı;ı An
karaya hareket edecek! ıdir. 

lzmirJe üzüm satı ı , 
lzmtr, 1 ( A.A. ) - Bu güıı 

39.5 tan 43,5 kuruıa kadar 23 
cuval üzürı Ve 22 kuru•tan 2!1 
kurula kadar 86 çuval bclr &a• 
tılmıştır. 

Mareşahn hcı.sla\ğı 
P.arı .. 31 ( A.A ) - Satt 

16 da neııredilen raporda r.ı_. 
reıal Joffre'un umunıi vnz:ı~ 
ttnde bir tyi'ık gô.-i•lC:tı.,::o 
kaydedil~ektedir. 



YARIN 
2 Kanun!;! ani 

Dün Büyük Millet l\1eclisi çok hara
retli ir celseye sahne oldu 

(Bat tarafı 1 inci sahifede) 

rafından verilen ceva p ve iza
hattan· hadise etrafında kafi 
de recede tenevvür edild ' ğinl 

kayıt ve §ÜmuHü ve mürettep 
oldl· ğu teey} üt eden bu ha<li
ıe karşısında a! ınan f edbiderin 
yer!nde ve lüzumlu bulundu
fun iıar~t ederek demiştir ki: 

- Mücrimler ne kadar 
ıert cezay~ çarpılırsa o de· 
rece müeesir o 'ur. 

Görülüyor ki, hadise bir 
kaç serseri ve esrarke;in ferdi 
bar~ketl neticesi değildir. An
leplıyor ki, ortada 3 aydanberi 
devam eden b:r tertibat vardır. 
Gidilip gelinmlı ve muhavere 
ve temas'ar vaki olmut ve ni· 
hayet mahalli vak'a olarak 
Menemen tetbit olunmuş. Bu 
müddet zarfında mahalli mül· 
kiye memurları ne yapmııtır? 
tdarel mülkiy<d" ve zabıtada 
vazife fiilin vukuundan sonra 
nıiidahale d~ğil, onu vukuwı· 

dan evvel k~rşı:amaktır. 

Mazhar Mi'ıflt Bey, buaün 
için alınan tedbirlerle yarm 
için alınacak tedbirler etrafın
daki milta0

eatını fz"h ederek, 
bükUınetçe istikbal için teklif 
edilecek kanunda kanaatince 
konulması lazım ı;:elen ıeyle
rin mahkeme usullerine alt 
olmaııt lcabettiğ"nl röylemif 
u bi.di.aeııin V\ kuu enuınwl.a 
laallaa göoterd'ği haleti ruhi· 
yeyf teeodir ve lee .. üfle kar· 
ıılıyarak deıni§tir ki: 

- Kublayın ruhu nıüster'h 
olAın, Cümbur 'yet ve inkJabı 
kimae te' kif edemiyeceklir. O, 
daima yürüyecektir. 

MüteBkil:en, Ağaoğ!u Ah
met Bey ( Kars) Batvekil paıa· 
nın beyanaJarını derin bir 
bilrmetle dinlediğini ve mü-

' tarünel< yb hazı.-e tlerinin hadis< 
karıısında ettihaz ettiğini 

bildirdikleri t< dabirln hilr 
bir devlEtin korunması ve in· 
klıafı için çok melin lıir düı· 
tur, men:lt ketlio cerey~ eden 
pyri müsait ve ea:ııri mu-fık 
ahval içinde ıınemlt kete izah 
etmek büyük devlet adamı 
tlarıdır. 

Ahmet l!ey, Kubalayln ıe
hdeti ka1'§1ımda oradald lıat
kın gö.terditf vaziyetin yalnız 
Tlrl<im değll, hısan namını ta· 
"oıyan her varlığı milteeHlr etti· 
flnl ve bu halk kaşı.ında isyan 
eden ma,erl vicdanın bunun 
\ff11ltfı1tt ietedlflnl töykyerek 
~e tekl.f ounan ted· 
tlrfeıof. taevip etmf~ir. 

zümre vazifesini vapmamıştır. 
Bu zümre, Cümhuriyetin haki· 
katlarını bu cahil cemaatin 
iç tabakalarına kadar soka
caktır. Mes'uliyet bu sahada
dır. Mübarek şehidin, kanı 
önünde bunu iti af etmeliyiz. 
Cümhuriyetin yaşamasını arzu 
ediyonak, inkılabı yapan biz· 
ler, gece gündüz çalışarak va· 
zifemizl yapmalıyız. Bunu ya· 
parsak ve suret'e hükumetin 
yardımına koşarsak, hükumet· 
çe alınan tedbir!er müsmir ve 
müessir olur. 

Müteakiben Ali Saip Bey 
(Kozan)kürsüye gelerek Ahmet 
Beyin ifade.erine temas ile bu 

!ı&dhe karıısmda Ahmet Beyden 
"Bizi karplyanlar meğerse 

mürteciler, kana susamış in. 
ıanlarmıı, aldanmııız.diyerek 
af talep etmeoini beklediğ'ni 

söyliyerek demiıtirki:-Kubla· 
y'ın kafast takı'.an bayrak, 
o ha valideki seyahatleri es· 
naunda kendüle~inl kar· 
oılayan bayraktır. 

Ali Saip Beyl kendisinin 
matbuat dü.manı olmadığını 

ll&ve ederek, beyanatına Re
}lml müdafaa eden insanlar 
bizim, ilmimiz, dlmal!ımızciır. 

Ben bu r<ejlmi yıkmak istiyen 
l•in düpnanıyuu.. demiftir. 

Müteakiben t~kilatı eea· 
liye kam111u11un 86 ıncı m 

deeine tevf't.an Mer.emeıı 
zaasile &likeeir ve Man..~ 

merkez kaz.alarında bir ki
nuausaai 1.931 dea il.ibaren 
bir ay müddetle örfi klıate 

llAn olunduğu hakkındaki Bao· 
veltıi.!et teakereei okunmvt Ye 

milltefikaa kalul olunmıaftıır. 

* Ankaro, 1 ( A. A ) - Bao-
vekll lmıet Pata Haz,-etlerl, 
Büyük Millet Meclisinin bu. 
günkü lçUntaında Menemen 
hadisesi etrafında verilen ıual 
takririn& fU cevabı verml<t!r: 

- Baıvekll femet Paıa (Ma· 
l&tJ:a) - Kanunuevveli.ıı üçüıı· 
cü günü Menemende hi.cIU. 
vukua geliyor. Bu adi• 
lıakkında aldığmlZ ilk raporlar 
dökül- kanlar lçiıı \tQ:e fld· 
cfetli bir teueür ve vak'anın 
malılyett ittbarile üç dört kıp. 
nln devlet kanunlarına karıı 
çılgınca harekatı ve derhal 
ceu.lanm g&meL...ı. UU.luıl 
u.yıı..wludı. 

Milteakip raporlar Kubi
li.y Beyiı:ı yaralz.ndıktan ve 
derm~ow: düıciüktuı ıonra, 
ıerlrler tarafından tecavilze 
ufradığını, elemlnizl tahrik 
etmeyeyim tafelllıttnı lıep:ml· 
zln bildillml11 tareti• vehıiya• 
ne muamele p..dOfilnil bil· 
dirdt. Ayni 11amende nazarı 
dtkkatımid eelbetmlı olan ıey 
b&dtaeıl. ha111r bulan halk ilk 
raporlara göre kayılan ve 
hissiz bir halde ııeylrei ltal
maaıdır. 

yor. Fakat raegelenin bu ka· 
darı da ehemmiyet'e nazarı 

dikkatimizi celbelmek için 

kafi idi. 
Bundan sonra aldtğımız ra· 

por, hadise hakkında bildiğimiz 
tafsiiıittan bir kısmını verir ki, 
seyredenlerdeu bir kısmının 
ta•vipkar nazardan ruhiye gaı · 

terdiklerini ı :&ve ediyordu. O 
zaman bir kaç ncktai nazarda~ 
hadise bütün intibahimızı aç· 
mıı, bütün nazarlarım zı kendi 
üzerine celLetmiı bir hale 
geldi. 

Kanuna kartı hareket kar· 
şw.ııda aon kuvnt olmak 
üzere celbolunan bir aıker 

müfrezeoinln batında bullınart 
21, 22 yaıırıda bir çocuk hiç 
vazifesi olmadığı halde ken· 
disini ce:bedeıı ihtiyaç ve kes· 
disiniıı eaa& •an'atı derhal ıl· 
!ahını kullanmağı emrettiği 
halde onun esaleU top!anmı~ 
olan vatanda,Jarı kan <Iök· 
roeden ılaoihat.e, lhtıır:a yola 
geti.rmek ı;:ayıeliue sevket
mi.ftir. 

Bu eıaletin 21-22 yatında 
bir gence kartı hazıladığı 
nıuaDtele hiç bir suretle ka· 
bili ttfsir ve tevil görü'm:
yor. Hepimiz, aileleriıuiz de 
yetiıtlrd ğımiz çoçuklardeo bir 
kurban vermit oları, hepimiz 
bu kurbanda vatan için bü
yük ümitler yetiotirilen genç 
ve kahraman zabitlerden va
tandaı elile fe.Ia edilmit bir 
fdıit vaziyeti gördük. 

Bir taraftan teeısür ve te
el:üm zabtolunmaz bir halde 
iken, diıler taraftan da hadi· 
aeyl devlet -uru ve Büyük 
Mill.t Meclisi karıısınaa mes'u ı 

adaJ11lar 11fatllo lıadiııenln ma
hiyet ve hakikatini tetkik et
mek mecburiyelinde bulundui<. 

8i.r muhit ne kadar zehir
lenmlt oluıak l&zını geliyor ki, 
iıu•nların temiz ve mubake-
111e kahillyeünden bu kadar 
..-il daucave oilfaüoler. Hi· 
kayeeine tahammül edemedi
Aiaıl• -nzaralaııo filen vu
kwuıu ıöğu.k kanlılıkla uyr• 
edeblblaler. Sonra devleti.a 
müsellih kuvvetleri hadiseye 
çaflfthnııken, kuvvetlerin el 
leriadeld ailıi.hın hiç ıütbe 
götiirmes kudre lerine 111ulwk~ 
kal< iılc:tUmeaine kartı bu ka· 
dar meydan okuyan bir ha· 
leti ruhiye gösterilmlıtfr. Müd· 
del umumi derhal ife vaziyet 
etti. İ.k temaslardan az za· 
man zarfında halrikatten ad
liyen:n gayret Te dirayetle bil' 
çok hakikatler meydana çakar. 
çıkan haklkattes hedi197I tlra 
eden 10 gikıden beri Mrl 
mehdilik fikrini ye,.dıklannJ, 
lıuıumet açtt•ı-ueara uAra· 
dıklan baw köylerde ıillıhlen
dıkloamu mümeheret •örclilltJe. 
ftlll ve rıt.aıneen f"hrinde da
ha~ lıeıMıl ıell tertfp ile 
girdıklerinl aöıterdl. Keulik 
tehkdntt ı,. haiilftetthı filen 

Baş makaledea lKarakuvete karşı 
mabat gençlik bir kaledir 

düğü gibi dt>jildir. Sosyalist 
Mıı.lr.dooa.Wm kabi:ıı ıı·m ttM1ıD 

Loikt Jorj i'e diğer aristokrat 
fırkalar bu güne kadar Mak· 
donaldın .,ıa gözleri için oı:ı.u 
tutmuyorlar. 

Mesele lıı giltere:ıin hayati 
menfaatleri mukadder olmasa 
ne Loit Jorj ve nede d.ğer 
fırkalar bunu yapamaz'ardı .. 
İngiltere için bugıın on biiyilk 
endi~e Rus tehlikesidir. Soe· 
yal!s~ müııyil Makdonald 
Bolşevik Runaya ka.rşı l ıgil
tere için mühim bir s!per 
o! muştur. 

Eğer Maknonald kabinede 
olmasaydı şimdiye kadar lngil· 
ıre ile Rusya arasında normal 
va:ı: yet mümkün değil takarı ü 
edemez, su~bü alem temin edi
ı~ınezdl. fngilterede fırkaların 
ve fırkacıların vatan mefhu· 
mu'lda ne kadar yüksek 
bir terbiye! fikriye •ahibi 
olduklarının Hr misal!de budur 

B'ze kalına bin 1~ buhra· 
nı, bin parleman buhraıı.ı, bu 
dilnya siyaseline tesiri olan 
vaz·y ti pek dcğiflirmiyecek· 
tıı. Zira yalnız İna>ltere de&il 
butüo düısya ricali h.ilkQ~I 
harp tehhkeıindee fena 
halde ilrkilyorlar. Böyle elduğu 
içindir ki koc ı lngftere ıevketi 
slyadyeıinln yükünü, ekalti· 
Y"tte duran sosiya:ist müsyü 
Makdonald.ın fırkaoı taşıyor. 

U-a Mü.syli Makdonaldbd 
hakikaten dünya •ulla.üıı.üa au· 
hibbl ve bekçkid r. 

Bu aebep'.edir ki Londıa 
matbuatının eo.ıı ~ünlerde 114. 
Makdonalddan yCz çevirme1' 
• iyen te' aıın fan biz, pek 
endlıede değ • liz 

Meruf 

l er tanllim ohınmuf, toııra 

bizzat Menemen ıekrl içinden 
bu çetenön gelcceiinl bilen ve 
onlar gelince keAdilerlge _. 
zaharc:t lçlıı bir t&kım esbap 
iıuHladıldal'tBı rö)leyen acl-· 
!arla çerçeve: eomit bulWHiu· 
ğunu lfacle etti. İ.k tahkikat 
bu ,ekli verince o halde me· 
aele ıumul!ii bir tert bin ha· 
rekcl~ ııeçme.sJ. su.reUııd.e te· 
lıikkl olunmak l•hil l.dı.. Yine 
g6nl!Ciikl ehall t.Jıkllıatla 
teebit ol~nan bu tertip bir 
hareket ıafhaıında 3ne ıtııii· 
1_ m'dıtt·• .. davaıı idi. 
Yani yii:ıılerce ...-len beri 
dini ıüJuete alet itti.bu -"
bütüa ıı..eketlerin bit teker· 
rom ,eWıade hörüllyoııdu. 

Elbette, bnnu trrtlp ede .. 
!erin dfn perdeıt arkknnde 
'a 1 eattlı:'ed Wr tııkun mak· 
s~I~• vard'. Bu malı.&atlardau 
bir kıımını belki biz;r.al ha*'~ 
edenler, cindyet yapanlar ve 
uğurda canlarını verenler bi· 
lıyoı dul tıtr lmım da beltı:t m_el 
;adı lııllm1'9"..., Madiff 
hakkında berOlt b . il . eı-'m!z 
sureU umumlyede IHınean iba· 
.,.um. IW tfln, ltt itin alı· 
••it- tedWırlerl ayın etmolıı 
a.cıe- ... d..,,. 111u6aMlif oepo 

ıı.ı.rıniled dıkke•» e&.w 
ı.clbl••' taya et..ı. ..... 
la•Mae:ri -ı.tellf cephewla4"r 
clikkatll cııl-.k mittalea ... 
-k ....-u va""" W.. .: 
f-! Iı..aJe taalluk e.ı.. teabhlet 
ieiP kar._r -.-kte hW<ü...
kendiılai kat.'I va~elet ~ 
ainda sördi>. 

(Baş tarafı 1 inci aalıihde) 
ocıtğı Menemen fdı:ıtlertne ya
pılacak mezar.n kitabesini Kü
t4hya çini.aile: tezyin fdi'me-
11.İAe karar vermlft:r Ocak bu 
hususta. Dalıiliye veki.leti nez
d"nde te,ebbüsatta bu!unmuı· 
hır. 

MemJekd teessüı i;lıu'.e 
İstanbul, 1 (A.A.) - Me· 

nemen hidiaeal münaeebeti le 
uıemleketln heır tarafından 

Tilrk ocaklarıH&n, muatltınler 
birlikleriad.ea, B.elediyelerden 
bir çok Millt teoekkiilleııleıı 
Reillciiml.ıu 1-l.utetlorta. tel
graf[a, gohnekı.dir. B1U1larchuı 
bazılarını aıağıya dercediyo
rl<Z:. 

Reis:cumhur Gazi Mustafa 
KemQ l 1. fıur a tlerine 

Cahil ve tilaaup'a gözleri 
kararmıı vataa ve mil:iyet 
mdhumı-.dan -oıuibe.Iar ol· 
mam11 lın.zı eraziliıı Mene· 
men' de ınuazzez vatandaşımıza 
ve Cumhuriyetimize karıı .ka 
eyled.k!erl mecnunane, mür· 
teciene ve can .ya- hareket· 
[e.l (iimlıuııi:ııet. liy.ezal 
rabıtalarla bağb bMl
vi!iyetlmi<t halkı tlddetle tel'in 
eden Cümhuriyete kuıı de.oJl· 
enkıiraae efale teıt:bbüı vey<. 
iştirak edenlerin en ıtddetli 
bir surette tecziyelerine ve bu 
g:bı canlle.den v•le-:ııtn 
tathirine Muğla ha.lluntn mua· 
tuır bulund-iMmt mtıhltıaıillkı 
samimi hlili)'at- tercüma'l 
olarak arzederiz efendim. 

MuAla: Ciim'luriyet Ha!k 
fırkaaı idare heyeti ve Be
lediye R }İfıİ K. ı.vnı' Tür!· 
ooağı. Aaisi Etem, Ticar•t 
odaıı Reisi Ali Ri'.la, Hi:Ali
-hmsr merkezi R~i Baha, 
Himay~i etfal R!!isi Şe'lket, 
Mtnlflmhr biW'ot' R~isi Sa~i 

lolat -eı-~ b.i• tere4lüc.< 
cıa-diık. Bil&kiı ..&lifflthı 
ilk gii.ıı!eııle vaziyet edi11k 
r- eıı' .. ıeain kakikatibl ~da· 
ııa çlkarıaak ı.- giıler .... i 
~ ve di..,... hakıJ..•ea 

itmlnıaa •ercıeek bir lllfetted:r. 
Yük.ek bi" iktidar ile mes'e!e. 
yt nihayetine kadar adi.yenin 
takip etmesinde hiç bir man' 
J ellt11• Mes' ele11l11 lwNtt )"O i 

,. cek•dU' ki. btr defa had'. 
.-ilin W:in -k.kıetıe lıı-.k 
getiril tı elıeın ve t~e11ür, ıoıı· 

ra da11ayı •6Jt'alle. bthıç et.ek 
'çhı aii;ülen i.htlııaç. ıwılde da
da ıed· bir- bata bar.ket ilıti· 
var edllmeslnl lltizaaı Nlyorci• . 

Ondan •-r• alllıert w 
nrit!ld muhataptarı olan m• 
eet-ht ).ı.. nt•bk-ede rüyet 
olunmaaıudakl hnsuılyet da. 
vayı sür'atle intaç etmek lçla 
aynı;a bir- aııııil Glaıek a...-ı 
clıkk&tA alıı;ıı:ıHk li.ı.ıuı. idi. 
Sonra bl:tıaua gizlt tertipler 
ve uzun ırıamandan beri ya. 
pılan müukere!er netlce.aiode 
i:.ö. b,q. h..&ı.eıl ...... 
edı.c. HYdq•Jııde ı.t ~ 
u.,.:erın cereJaQ etaüı dld.Miu 
tabtntn ohtnal:li4eeelr yerde 
gizli lıo,reketlerl faallyetten 
derhal iıkat etmek ltzım ge
İiyordu Tertip, Menemeı:ıde 
bu ıuretle tezahzahür edip 
akaıııete ujrayıQca, dlfer ta· 
raften bu suretle ltledlğl he
nüz tahkikatla m"ydana çık
mııtı. Btnaeaaleyh, kat'ı ve 
mibtacel tedbir ile muhteınel 
ttrtltıin heyeti mecıuuuını 

atalete irca etmek mecburi· 
yeti vardı. 

Bu ınl>!Altaza, tt1tltfl6tı 

ismet Pt 
teşekkür 

Ankara, 1 (A.A.) 
vekil İsmet Paıe, yeni ~,.... 
naıebetU.. telgraf v•·•~!ll 
aldığı. telJrıkı..~- mlM!l 
aW.lıılanaıa ve aJl1 
vap ver-je. ilnk.Aa 
dıkluın.d-._ teı 1 ..... 

r:klerin!ıı ıbta.-_ 

Ajansı.nı t.avı:t bılJ'ıtamıı -·-Ankara treni geç 
Ankara 1 (A.A) -

bahk: J ta.nhul-An' ara po 
posta treninin Bilecikte:ı h 
ket!ndeıı eonra maktnes 
husule ge!en bozukluk 
den di>fi eaat teı.Wwtla 
12 de geı?eellkt;,, 

F arele-rle m.ücad4 
Kutouaoa.t, 1 ( .A..A. ). 

v ili.yet dahi!ı.dtıkl bı.I 
ziraat melllıulaıuam itll:.lıil 
.250 köy4'e YIPi1.all tuiL 
reu ınü.cadeleai lftU.'11111.fı 
yelle neticeleııoılıtır. 
d .. Je bir ay aürmüıtür. 

Meclaia taad.ldae 
Bun\t:l baerine di.~h 
örfı ıeo.er ahkim- t4l 
~dec:r ii c: IM;tle bittt.W Ultı 
de çok ıür' at te1J1in çluıı. 
tır. Hıid Mnin ıtı.üatacel t 
birlericl bi;yleı:e 11rzet'1kt 
sonra m.eseleyl muht~lf 
heler;nden mnt&:ea 
velllif• addediyon m. 
.~fn dini eiyaoele Alet 
edee aaAıasma nazart 
ka.timiai te11cilı e.mt-f ,..._ 

Bu ıafh.. bisa:ı e""'1ll 
diği~a &~bi ytWc,rc:e -
beri tekanü Mie• uıQalana 

Q ynsdır. ffjrr;yelin bidayeU.. 
den ber~ . akip eltili de'll
·ı~rtnl din lt'erio.den a~ı~ 
hath kareketi ihtimal ki bllQo 
dan bet ıt klz sen o e'l!vel cllA 
afeylHnde ttr lıattt hareket 
~t 19Dadat- ve ffııadata m .. 
hal verelıttınit. ('llnk!l bu ı .. 
ıı.adatm aua ol~n&t l8..._ 
--k ea -~- --••'llA 
aın,il, yani MIDan ....... 1'89' 

-•fil. 
E. ... .ıala. bıa ............ ,. 

y.apacak!artla. F-...ltsıt, ~ 
§l.,ri4ea diıa ı.:eri ıtJld 1 ' • • 
o.ııra aene!4'r a~çtJ, Yttlq..,._ 

IU'lD iiiko.'4t - vi,da· ....... 
tuu dıı. ••iroa her b.-:ııip .... 
müdaha 'esi memnualy.et 
tasarrufu olınaıd.ıAt ubtt aldı&ı 
Siyasetle aranı.lan 103' tın 
taktm adamların ve bt ha 
kolitt.llOl!atle aw fecllerln lsa.
ri}'Mi ale,.._._ - de·Ylıııtml"' 
ka•u.ı- ~hine ltir ••ı•·• 
·U.ft<l.Z ola~eAt kıHIAtDlılMI....-. 
dır. MeJUQU olaq, iV ~ 
Hadbede gqrü,o.nu kJ, rım• 
!etler{ bir luuıwı. 1:4Jıa • 
olabi!ir. 

Bir kumıı.ın bil~re~ tc." 
nıimlerl ile - •iitı\lclt "'dtı9. 
e!clen pltııar-. hüı-._ıle bıa 
ad ı flır -t~,.. Wr ial''ll 
mete sevk oh:nuyorlar. Bu Iıa. 
rekctler, Dc:v!et 'ile ciw~ 
ytıt .ı.,.,,_ ru.. ........... 
kaıt mahiyetindedir. Din fi• 
dünya itlerinin aynJm-· ın-..,. 
•lee'a .,. bwadaılı.\', Wlk 
!claA1ele lıerkee IW.:at wv. • 
dımiyalJ.1'da her t\iı<li .anlet' 
dQ Ye ~AUlyeUen ...... 
dedir. • 

Afeoifu Ahmet Bey beyana· 
- devam ederek Türk mtfle. 
tnf medentyet yolu üzerindeki 
.. mleler-ini her d&vrede karıı· 
Lyan ve mant olmak lstiyen 
'-vvelln aynı mahiyette ve 
~ hamurdan oldufunu fakat 
lm,on .. 6 hidi!enln yeni bir 
ali-l "•lunduğunu ve 
bunun faeia ltarımnda la· 
h1't kalan halk1tt haleti m
lıiyf'll o!duğurıu ı,.,...et eclerek 
ılem!ttir ki: - Bu halethuhiye
UQ karımnda kendimi ı.açru. 

~ g&rmrı~nım ve akıtılan 
\.;ııı bir kısım m.-s'uliyetlnin 
ı;;,.a düt'ü!ttinii hi•eedlvorum 
Ti. diyorum ki, mem'~kiılin 
lllltefekkirl, alimi, gazeteciıl 
bll\,.. nıilnevner dedijimlz 

Bu kadar malılmat lıtie 
.. ıu,..nın delguulutynu, ltuıu· 
m .. lerlnkl vahıetin hawala· 
nın almıyaeağı dereeedo ~ 
oldutunu, sonra ebafta .,._ 
luoan kalahalıjtın 1e,,.trclltmien 
anlaplmaz blr haleti rutılıı~ 
içinde ıatkın, Iehlerla• tefur 
etmelt için ıa,kıo bir halde 
bıtlunduldannJ b• talldD Ö 

tlteıne 10-gtln - 1 lıathı-1911 
otdufllnu " te.Ten ~ dört 
kiti tarafından deruhte edilntft 
ı,ır. te..,bbil•ebna,.r clalııa .... vel 
Mamsada ·iki ~ eyden beri 
biP talıılBl fftimalar netlc.,.ln. 
de kaıarlt<ıtınlllUf, lıilyük ıao 
hülu er-nM ııdqler, •elJt. 

Teılı:ilatı eea,tye ve ellaıhu· 
aleyhinde fili te,eblıriis vuku
unu mileyyft kat'ı emareler 
fördi.fü vakii hAkO!ltiete btr 
&JI' milddelle idarei örilyerilla 
edebilmek aaliıh"yetlnl veriJOI\ 
Biz c.yni c6riimlerden delaya 
adli1enba mea' ele1i takıp ve 

-e',eain verdlif ealilıiyetl 
t arl>ilıı ile ~ ltaaecla ldarel 
örfiye t'&oma zaruri. btt(h..le 
acıkt• lıiaret öriiJ.-11 BAJ(ık 

Ancak, vatandaılo.r hu 
siyaset vasıtası ltt'haz (~eli 
aharı icber rçln veya devlo*. 
idaresinde uile•ı!r o!ma!ı: lflO 
k-ullanmaz

0

ar, lulrat we vıeda
nlyatta lıu l11ahab vertrkca 
illv• etmeliylJB k• llaavu
ınemau olan lı.ar•-ln .I&. 
t")l;llti ve -ınnu faaJlreJ 'Y• 

1 

t4=1ok kille.ria lu.; VEJ lı:""" 
leca' üz cllrümo ıır.. '°,,,,... f]~ 
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1 Ecnebi memleketlerde l 
Bombalarla tahrip 

edilmiş 
Nevyork, 31 ( A. A. ) 

Houvelle orleans ıeprindekl 
löş bir tiyatroda üç bomba 
patlamıı bu tiyatro ile c:varın
dakl beı bina harap olmuıtur. 

C Nüfusça zayiat yoktur. 

2 milyon işsiz 
Londra, 31 ( A. A. ) 

t2 K. ranfde iıs'z'erln adedi 
ı 408.571 f bulmuıtur. Bu mik· 
tarda geçen haftakine naza
ran 108.779 kitilik bir tezayüt 
~ardır. 

Acaba battı mı? 
Londra, 31, (A.A) - Vt

cero} or india ilmindeki lngiliz 
poıta \'apuru Gaskonya kör
fezinden istimdat fıaretl gön· 
derm'ı olan Yunan bandıralı 
Teodoroa Bulgari gemisinin 
yardımına gitmektedir. Bu ge· 
mi, gönderdi~I haberde bat· 
mak üzere olduğunu, tayfaeı· 

nın kurtarılması için yardıma 
ihtiyacı o'duğunu blldfrmiıttr. 

Huzur ve sükun 
Londra, 31 (A.A) - Cenubi 

Cal kömür ocaklarından ıükun 
ve huzuru temin maksadile 
ehemm~yetli teıebbüslerde bu
lunulmuıtur. Bu al<ıam, cenu
bi Gal maden amelesi f ede· 
ras} onu icra heyetinin ye ptığı 
içtima hükumet rr.ümessilleri
ııin gelmesini beklemek üzere 
muvakkaten talil edilmiıtir. 

İki taraf arasında bir içtima 
7apılacağı ümit ediliyor. 

isyan harekatı 

Katil kardeşler tevkifhanede 
-------· 

Kömürcü Hasan efendiyi hiç yoktan 
öldürdükleri anlaşıldı. 

Evvelki gün Cerrah paıada 
bir evde kömürcü Hasan efen· 
dlyl öldüren Hatll Ihsan ile 
kaptan Kemal fsimlerlndeki 
iki kardeıier Adliyeye ıevk· 
olunmuılardır. 
Haıanın hangfaintn öldürdü
ğünü morg teıbit edecektir. 

Zabıta amirleri 
Mülk:ye müfettişleri tahkikatlarını 

bit.rdi~er 
Şehrimizdeki mülkiye mü

fettlılerl, bir müddettenbert 
bazı zabıta amirleri hakkında 
tahkikat yapmakta idiler. 

Bu tahkikat tamamf e bit· 
mit ve evrak Dnhiliye vekale
tine göndc!rilmi~Ur. 

DeTlet Şurası hunlar hak
kında lcabeden karan vere
cektir. 

Kadın ve kama 
e;r gazino kahramanı tevkifhaneye 

gönderJidi 
Evvelki gece Sirkecide bir 

gazinoda Makbule isminde 
bir fah'ıeyl yaralıyan koltuk
cu Ali Rıza dün Adliyeye tes· 
Um edilmlıtfr. 

Ali Rıza, bu vak'ayı ıar· 
hoılukla yaptığım, birıey bU
mediğinl söylemektedir. 

Ali Rıza, hakkında tevkif 
müzekkereıl kesilerek tevkif· 
haneye naklolunmuıtur. 

Hastahanede bulunau Mak-

bulenin hayatından ümit ke• 
ıilmektedir. 

Halı hırsızları 
mahkemede 

Ceçenlerde Gümrükteki 14 
bin liralık balı hırsızlığı tah· 
kikatına vazıyet eden dör
düncü müstant.klik, bu ite 
dair olan tahkikatı ikmal ey• 
lemittir. 

Mevkuf bulunan Kurban, 
Veli, Haydar ve Mihran hak· 
larındakl kararname bir iki 
güne kadar tanzim edilerek 
mahkemeye ıevkolunacaklar
dır. 

Sahtekarlık davası 
Ticaret ve zahire boraa· 

ıında sahtekarlık yeı.parak 
külllyetll miktarda buğday 
almağa muvaffak olan Sava 
ve Zoh lllmlerindekl iki ko· 
miıyoncu hakkında altıncı 
müıtantıklikçe yapılan tahkl· 
kat bitmlt ve evrak ikinci 
ceza mahkemeılne verilmiıtır. 
Muhakeme orada yapılacaktır. 

Suiistimal yokmuş 
lıtenbul Gümrükler Beı 

müdiriyetinden gönderilmf ıtır. 
Gaz tentzin 368 numara 

25-12-9~0 tarihli nüshasının 

ikinci ıahifasının dirincl ıü· 
tununda ( Suiistimal ) Eer• 
la vhalı bir bent neıredildiğl 
görülmü§tür. Halbuki Güm
rüklerde böyle bir mes'ele 
olmadı ı fçin bu namlarda 
fıten el çektirilen memurları 
da bulunmadığından keyfiyetin 
matbuat kanunu mucibince 
aynı sütunda tekzibini rica 
ederim efendim. 

Beşiktaşta bir vak'a 
Betiktaşta bir tütün tıirkeUnde 

çaJrıan 20 kacar lsitif amelesi işi rln
den çıkuıldıgu:dan esbabını anlamak 
için nvelkl gün şlrl etin muhesebe 
memuru Bahar efendiye nıüracaat et
n.lşlerd r. 

Amele ile idare arasında bu su
retle lh!lldf ç ktı:ından ameleden bazı
ları fdırenfn camlarını kırcığı gll I 
Bahar efendi) 1 C:e hafif surette baş r.
dan } aralamışlardır. 

Bu arada l azı hanede bnlunnan 
mustahdemfn ve daı ti!o matmazeller 
masalıırın altına Jceçmı~lardır. 

Beşllı:taş merkezi memurlara ma
hallf hAdlseye gelerek tecavn-.ctta bu
lunanları ca; ıtmıt tahkikata batlamııtır. 

Kadın, hep kadın 
Evvelki gece Tavuk pazarında So

fular hanınca teri kçl Ihsan Sa t bir 
kacın mes'elesindcn boyacı Sallhle 
kavga etmit er. 

lhsım S. it bıçakla Salihl ağır ıu
rette Jaralamıştır. 

Mecruh Salihfn ya-ası ağır o'du
dul;undan Cerrah paşa hastahanesine 
yatırılmıt ise c'e dun vefat etmf,tır. 

Sallhl cer heden Ihsan S •it kaçar
ken elindeki Jıanlı bıçakla yakalanmış 
dün tevkif edilmiştir. 

Balatta bir cerh daha 
Fatihte Sarmaşık sokağında Şerif 

efendi, dün gece fBat (:'.1) de Balattıı 
Is. kın kahv. 6fnde Laz Kemalle kavgıı 
etırlw"er, bllAra kahveden dışarı çıka
rak dÖVÜfmeJ e br f'nmıfardır. 

Ka\•ga nrasınc a Laz kemal Şerif 
efendiyi Ur keç ) erinden yaralamıştır. 

Bu da silAh atanlardan 
Tophanede Kabaş ır.ahal'eslnde 

oturan şerbetçi Ali ile arkadaşı sabı
kalı Sırrı <ün gece Ga'atat"a Şdtail 
soka~ında Uran!) enin evine sarhof o' a
rak git işler, tehdit eC:erelr ılllıh at
tıklarından 3 okalanmışlardır. 

S.IAh atanlar tutuldu 
Gal. t.:ıda DcKlrmen sokağında ma

dam Effmyanın e\ine, evvelki gec 
mavunrcı Alinin oğlu Mehmet e Ahmeı 
gitmişler, sarhoş olarak s"llıh attık! . -
rın(an hak:arında bhklk .. ta baştanıl

mı~ır. 

Dör kurşun attı 
Harem iskelesinde kahveci Hay

darla topal Rü~tJ kavga etmişlerdir. 

Kavga arasında topal Rüşt i taban
casını çekerek Ha3 darın üstjne dürt 
kurşun atmı{tır. 

1 oı al R-tt:inün attığı kurşunlar 
Haydarn lsalc.t etmemiş ise ce, o sı 
ra<!a \al 'a rr:aha . ıın .:cn başça' uş Os
ma!l efenc!lnfn ogıu 8 J aşında Ccmıı · 

lsmln<!e bir çocu~un baş.nı 113 ırnı ( 
hafı fçe J aralamıştır. 

M{c uh çccuk taatı tedavlre alın 
mış carih tor aı 1 ü~tü l akalanırı~tır. 

D Memlekette" D 1 
- Sevgilim seni alacağım! 

1 Bu par~ak söze kapılan aenç, güzel h:r kız ko.farıi) 
1 atıl~~uı a~amı ~ava etti _ _J 

Fahri Bey altı aya ve 700 liraya 
mahkum oldu 

fzmfr 1 (Yann)- Belediye j 
yazı iılerl müdürü Fahri bey 
aleyhine belediye daktilosu 
Zeliha hanım tarafından ika
me edilmlı olan lğfalen lzalel· 
bikir davası dün hitam bul· 
muıtur. Asliye ceza mahkesl 
heyeti hikf mesinln ekseri ytle 
verdiği karara göre Fahri be
yin cürmü ıabit olmuı Te 6 
ay haplı ile Zeliha han·ma 
700 lira tar.mfnat vermesine 
hükmedilml~tlr. 

Fahri bey 700 lira taz· 
mlnatı ıahıiyeyl defaten Ter· 
diği takdirde haplı kararı 

tecll edilecektir. 
Bu karar iddia makamı 

tarafından temyiz edilmtıUr. 

deJlerl birer birer çağırdı. Bu 
celsede tirket idare heyetinin 
vekil tayin etmek üzere mu
hakemenin talikini lstlyeo 
istidası okundu. 

Kendi tarafından asaleten ve 
altı çocu~u tarafından vesa• 
yeten ve ıekıen davacı tara· 
fından vekaleten hczuru ma.b. 
kemede hazır bulunan avukat 
Mehmet Nuri Bey; kanunu 
Ucaretf n 382 inci ma ddeıi mu
cibince heyeti idare azalan· 
nın ve mürakip Hetfm Tekin 
Beyin mahkeme huzuruna ça· 
Aırılmalarını ve huzuru mah• 
kemede heyeti umumiyeye 
hesap vermelerini talep ettL 
Bunun üzerine müddeialeyh 
tarafından kimıe bulunmad,. F ahrl beye tıten el çek· 

UrllecekUr. ğından ılrkat müdürünün Ter
mfı o!duğu istida nazarı fU-

Şeker fabrikası bare alınarek muhakeme 29 
J d Kanunuıani 931 e talik edildJ. 

davası baş a ı ,--~ Cumanızı ~ 
Bes yüz kadar köylü fabrikadan 1 Asri sinemada 1 

davacıdır Haftanın en nefil filimi 

Uıak, 1 (Yarın) - Şeker 
fabrikası heyeti ldareıl aley
hine ikame edilen davanın 

bugün Uflk Ticaret mahke· 
meslnde rü·yetine baılanmııbr. 

Celıe küşat edilmezden 
evel hükumet ralonunda ade
di beı yüzü mütecaviz bir halk 
kafilesi bekleılyordu. Davacı· 
[ar meyanında bir çok kadın 
ve çocuklar da vardı. 

Mahkeme mübaılrl mGd-

Hacı f azll'ı 
ıeyirle geçirlnfz 

Mümessileri 
Çerls Farrel ve 

Greta N·s~u~n 

1"1 YA 7 RO VE SıNEMA 

Bugün gündüz ve akşam 
Şelızadebaşında 

f41llet Tiyatroıunda 
komik Şeh ir 1'/aşit Bey ve Reji30I' 

Karakaş efendi bırlıkte olarak 
(Fan Fan Kilodine} 

Rangoon 31 (A.A.) - isyan 
tabasında vaziyetin ''ahame
tini kaybettiği ve günden lÜne 
düzelmekte olduğu resmen bil· 
dirılmektedir. Miktarı iki bini 
bulan adlerin tam bjr muvaf· 
fakıyetaizliğe· uğramalan ve 
mütemadiyen askeri kıtaat 
gönderihresl vaz·yetin Eür'atle 

eyileımeıint temin etmlttlr. l,1--•J---·A--•1-~------.ım-----w1m.• ' AEkeri bir karargaha dün ak- ean nge O ve Mady Christian 
ıam yaklaımak teıehbüsünde K / R A L İ Ç A A Ş K / 
bu'unmuı olan 500 aliden mü- :...••••••••• 

Şehzade baıında 

HİLAL SiNEMASINDA 

(8) perde 
( Karanlık gölge ) 

(4) Perde 
Sinema: ZULMET SÜVARiSi 

tekmıli bırden 
rekkep bir grup üzerine mitral-
yöz ateıl açılmııtır. Gayriresmt 
tahminlere gore bunların ver· 
dikleri zayiat 130 klıtyl ıeç· 
memektedir. 

r oprah. tabakası çökmüş 

filminde 

flt~r:~~:z 6lORYA S!N[MASIKDA teırif 
ile 

MILTON'U BEDAVACILAR ŞAHI 
)ıı. Fllmfnde görünüz 

Qnümüzdeki Pc.zar gününden itibaren 

Maur'ce Chevaher ':;~· PABiSLi ~ARKICI 
sözlü ıesli v~ ~arlnh muazzam filminin iraeslne baolanıyor. 

~i::::e':~ HAROlD llOYD'VH t:~:~~~ ATf Ş GİBİ 
Johanneı Burg, 31 (A.A)

Gnrp~ekl maden ocaklarından 
birinde bir toprak tabakaıı 

ıöçmüf, yerli ffçllerden bet 
kiti telef olmuıtur, 1 l kfıi de 
yaralanmıtlır. Daha bf r çok 
ınaden ameleıinln enkaz al
tında kalmıı olmasından. kor
kulmaktadır. 

temsili muhte~emlerl S O N N 1 N N 1 
'L~ ..... Fransızce ıözlü film. Türkçe mükalemeler film üzerinde hususi b ir usul lle gösterilecektir. ~,.........,.--'ULr_,.,,~~ç. 

• 
HAUDE:. NUJR.Cr. 

eml dadıcığım? 
Kadıncığaz seı çıkarmadan 

yürüdü. Ben de kurulmuı 
bir makine gibi döndüm. 
Yukte aıılı duran ıiyah ör· 
tümü ve Cemilenin tesadü
fen orada duran ıiyah ipekli 
111antoıunu aldım .•• 

Az ıonra, harap merdf
Tenlerlmizln kuvvetli ayaklar 
altında inler gibi ıeıler çı· 
kardıklarını duydum. Yanım
da.ki odanın kap111 aıcırdı· 
Jarak açıldı, dadımım ıeıl: 
•Buyurunuz!,, dedi. Kapı tek
rar kapandı ... 

Bir llhza 10nra, babam 
l>aıını kapıdan uzatb. Nur 
7ü:ıünde f&t)qn blr mana ile j 

( Yarn) rn 'Tefrikaşı : 19 

bana baktı. Bir ıey ıorma-

11na meydan vermeden: 
Çareıiz, babacıfım, 

dedim. Siz gidiniz, ben de 
ıeliyorum. 

Zavallı adem, bir kellme 
blle ıöylemeden <itekl odaya 
geçU, bir dakika sonra da 
ben. 

Mfıafir odamızın fakir 
Te eıki etysı içinde ıenç 
adam, oldujundan daha ıık, 
daha parlak, daha fevkala
de ıörünüyordu. ilk gözüme 
çarpan ıey, onun uzun bu
runlu, Jepyenl ruıan ayak
kaplarlle ince ince ipek ço· 
rab!ara oldu. Sonra güzel 
0Ullenmlt srl ~antolonUDU 

gör~üm. Daha sonra birden• 
bire gözlükleri parladı .•• 

Babam sadece: 
- Belkıa. 

Dedi. Oda dönüyordu. iki 
adım attım, elimi uzattım; 

genç adam kemali hürmetle 
eğılldf, elimi öptü, bir ıeyler 

söylüyordu, ben de galiba ce
vap veriyordum amma, timdi 
bir tek kelimeılni bile batır
lıyamıyorum, o kadar aıkıl
mııtım... imtihan heyecanlarım 
tabit unutmamıtındır, itte ay· 
neıı o ihtiraz o heycan! 

Oturdum. Oturduk ••• 

Raik Şevket, evvela, beni 
rahataız etti il 1 çln itizar etU. 
Tabii hararetle .. Eıtaifurul
lah .ı baıtırdım. insanlar ne 
zelil, mahluklardır! Çok defa, 
hemen de her zaman düiÜn• 
düAümüzden ne kadar baıka 
ıeyler ıöyleriz! Ben itte ra
hatua olmuıtum. Hem cidden 

çok, pek çok rahatsız olmuı· 
tum. Fakat bunu o adama 
söyleyemedim. Çünkü dilime 
cemiyetin taktığı bin .. Gem ,, 
var. Dü~ündüğünü Eöyliyen· 
lere bu cemiyet: Nezaketaiz, 
terbiyesiz ve nihayet deli 
dlyoı·... deli! ..• 

Akıllı görünmek için riya· 
karlık etmek, yalan ıöylemek 
lazım! Pek ala! Cemiyetin 
kuvvetli kanunlariyle benim 
aczim m(icadele edecek de
lil yal ••• 

- Estağfurullah beyefen· 
di! Bilikiı ••• Şeref bahıettiniz! 

Görüyorsun ya, epiyce lif 
biliyorum!! 

Raik Şevket bey • müsaade 
edersem • bazı ıeyler ıorac•
fını ıöyledi. Tabii müıaade 
ettim. Her halde karp karı•· 
ya oturup havadan bahıet· 

mek için orada bulunmuyor
duk... 

Sormaga baıladı. Cevap1a
nmı güçük ve zarif bir defte
re kaydediyordu. Fakat ben 
timdi büsbütün baoka bir ıey 
düıünüyordum. Ve mü!ikatın 
bir an evvel bitmesi için ne du
alar ediyordum, bilsen! Fıka
raya sadaka bile adadım! .. Ya 
timdi Fuat gelirde bir kabalık 
ederse? ••• ,, Yapar mı yapar! 
Aklına eserse adamcaıızı ko
var bile! ..• 

Neyse... hamdulsun, Fuat 

gelmeden o gitti ••• 
Neler ıorduğunu, ne cevap!ar 

verd.ğiml f mdi uzun uzun 
yazmıyayım. Haftaya mecmu· 
ada okurıun... Ümit ederim 
bizim devlethanenln lhttıa.· 
mından, misafir ıalonunu:ı 
ağır tezylnatından bahsetmez! 

lnanırmısın, Mehlika, ben 
o güne kadar eıyamızın bu
kadar eııkl, bu kadar zavallı 
ıeyler olduğunu bilmiyor-

Kanto Varyete 

Bugün 
TEMAŞA GEMiSi 
Kadıköy 

Süre} ya Sinemasında 
Matineler: 2-4-6 dadır. 

Aynca saat: l 1 de talebe matinesi 

Üsküdar 
Hate sinemasında 

Praterde Bir Gece. ilaveten 
Sevgili Gazimizin son Anadolu 

ıeyahatl 
Her gün gündüz 3 te gece 9 da 

Cuma günleri 2 de 4 te 9 da 
Gelecek pr<'gram : Paris Bakiresi 

dum. Meğer bizim aynanın 
yaldızları ne kadar ıoluk, ka· 
napelerin yüzleri neçok yıp

ran~ıımıı.. Şuraya buraya 
attığım el itleri, duvarlardaki 
lavh~lar ve resimler.. hep:ıt 
ne biçare ıeylermft! Her birin· 
den ayrı ayrı utandım, Mehlf· 
ka. Ve onlar, bıı zarif lstan• 
bullu gencin önünde büıbOUin 
perlıan, büıbütün eıkl ve za• 

vallı, ıankl bana dan!dılar: 

.. Bizi lç'n bu müıkül mevki• 
düıürdün?... diye ıankl y(bO. 

me haykırdılar •• 

Velhasıl 11kıldım, Mehlika 
Parasızlığın sefalet ve feilk~ 
olduğunu h"ç o günkü kacll' 
hl11etmemf1tim... Böyle Ji. 
ıündüğüm için de ıtmdl ç-," 
mahcup ve plılmanım. fDCat 
ne yapayım ki o dakakod'lbu
nu kuvvetle, ~cm de pekcuv· 
vetle hi11ttfm, MehHk-· Ben 

(Deva11>• ,.) 
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1 SPOR 1 
Bıı günkü maçlar 
·----_.;;~------------------

Vefa -Galatasaray 
Geçensene Vefalılar Suprizler 

ta/amile bera6eTe kalmıştı. 
Ba sene? •. 

Bue&ı LırlDct Lıiiıw,ıe alt 
... mplyonanm üçilacü laıa&a 

•açı.- •Ölııec~ğll&. 
ı ...... .aıacı..-da saat 

m ._,dıllll Mlacen ~~ 
ek 1ftn b11 .min\>aka1an 
-~ yazıyoı az. 

Anadolu - LianhnlSper 
Getıeik ~olu...,, prek 

htmdnil'lpOrcUla ... ıamamenz-enç 
tıJruncudu.rlar. Bu müıa'ba'ka 

.... emçtf ... --
- ... uyana -.ıudt tm
.. nını bahtdb&ed IUbarile .,.. ...,. ... 

İı&an lnıJ sporcuları pııoen 
enekt k•dwr Jumreıll .eleji!
.. Aa.del-. A·'rnn ,_ıetr
- +trtwsl .,,._ --vfnıa4a 
• Lafta yaptalt meçfm 
.. ,..., b:ttt ıbir -vat& V&ı· 
• ·an 
Beykoz -Sii1eymanlye 
.,._ ıtak-1, lauwldf 

•Mnmla 'Sabit h'lr kanaat 
lıilıl ..lece'k nu.t.ker bir 
awua 1uaı •ö•t ,., c1-
._. oyu.an -.etfcal lldı· 
•in r cıae•. 

~ 11e11e V• ile <Saiata
DT.&781 'lleraJı.et.e kaf.Wama 
eörmüıUlk. ~ea ene mu
"1lzeneyl GalA.tasaray aleylılne 
flılil eaen 'bu .neUce, l>u ıene 
de le'kerrür ederse ılk 'hamlede 
Ga1llasaraya DıilJ1'ül 'bir va• 
zlye.119 ıokmu1 .olur. Çnnkii 
eeçen bfta'k! beraber'llk'ten 
11Dnra "Fenerle Galltala!'ll'J 
pvan ftfbad,'te ......... 4f'Hi· 
~tte bulunmaktadırlar. 1111 
iftiharla lldnd idr 1.eıwl elle 
Ca)AtasaftfU• ıra&t,eıtinl fı· 
Lal eieıceılt bir _....,.. J.m 
~. 

1.tec'nlm"-l~a 
aldı,_.. l4r ~ile w aaı: 
lıak llfl'ıiln :RefJk Oıman Be, 
"tarafmmw 1fa Mfle~ Wh11-
.rilme4 .. Ah: • 

lzminle fik maçları 
e.--. t.t.nw çoruaa 

muıa1Ja:t olaa 'Ve• mlalRU1 
ld berttnwf .dilmlt .. .__ 
(IJıUliıf .,,. •ldr) llldtıi, Lmir
clen .ı.... -lralmıle• .Sr.e tau 
•efere .t...1r ~ruıa acw: Dl-
1nuıtmr.. 

ı-r•.a.a 7.amlcLiım _.., 
Vela- Ga1atasarar Lmtr a6: ~ı taa ı.,tı-
Vefa-c.iataa-y 91991 p t'•c• ••ııla aenplni 1mllp

.._ ,.. .t.mm1,.m ...._. cnı~ .... 1'lr OaUUf ... 
1a1anrchr.. ·· aıuncla lmfM'- ... ya atı-

.._ takmn, 1drlnd .mnf riklennıektedlr. 
Wkam1arla JBıl>tilı müaa"baka· Franıızlar • Her ıeyln al· 
ı..a. .ekaertyet1e 1cudret ve tınaa blr 'kac1ın parmala a•· 
lab.IJtreUaln fevkinde aeUce- malı. dedMelll aiii tıbim .. 
I• elde .etm1,ı·a. lı• .-r lbt*'mllı • ilk .... 
a...ıa Y..efaHnw .tıaılillı ... ' r ~ tehir ediliılnde kulOpçiilOk 

1w ...,_ •P'V-• d.Jali tllli- aeladiıl ....... 111,realill•iz 
.. , sellye& ...... kblbunu bir 

ea <li:udadeu dhmdı 1izmtt tkf gfhıe ....... netredeceflz. 

Ltanbul, Bır'lad Ifllı me
Dıurlujund.d: 

:Adrem a.iıkl&I cacYeıflt. 
de ... "°·. t;'iJııima w. ... 
t.. lıt ıW ft i Sıl ._ .......... 

8a•la ı ... •• dıeil ,_. o• aıam ..._ _..ı.p 
t•flJen!a ... ..,ww. ,..._ 
ıı nabnr ....... .W.. 
ı-~-... 

lteYlit 
P.M CaD4t .,..... ~ 

eden Bursalı Dafııtanh ka•f 
Hasan Efenm m .. dumı tof&r 
Hamdi Henılt.lnrs* ı Hafız 

Şevket "Ve 1bra1Um 'Beyler 
taınıimdn bir IDltVlddıerlf loraet 
e•leoek•. ba ei•lerln 
bugGn Akıarayda V alde ca• 
•iine teırlflen. 

j 

tslaıibul, 'Birinci IU.ı me
mur1qfundan: 

Adres: Caı.ta•aa Merkez 
Rıhtım Han 1J numara4a mu• 
kim MUril Max K1eln, 

· Baladaftmt -.e ..a.ft1.,nılı 
olan zatın lnlı· açılıp tuffye
alll .a teki.. J9afn\ r 11•• 
ku:ar nrtlmq e1duğundan, 

1 - Mnflf tea elıacajı olan 
veya mallanada utihkak Ü· 
aıaaında bu1unan1arua fıbu Ol· 
ndan 'bir ay Jçlncle enamı rel

mlye müstesna olmak .ilzere 
her ... ı...t < 114ea 16),.. 
ledar. :xa.aw+ -ne Adliye 
.._..ılMk kafi •ulfe eden 
lilirfaoi ifllı dairesine gelerek 

kaydeftlrmelerl, ve senet, defter 
-,fhi h'filler her ne Jle bunlan 
asdlal'llll ...,.. wHdl ıuretle
rlal •ermeleri, 

2- MUfliıe ~ otanla
:na ,adrenM w.trJha r d+t 
tıpwle ............ 181 ~
......... ,.. lt11lfmia .-ı-e-

aiiuı•I LJ a ıtll •• 1 • 11 

her ne ıuretle ek aı cılmn 
'lllerilnle 'lnlludıt.- ler Mıtr 
l&hıı lı.lıer baka • alr 
.U.ae ... , .. ...._ ltunlana ._.. 
sbıcJıekl lraldım ·• lıfu a\ Jr 
ıatıle • malları Q11 .. adrt 
JÇlnde daireye vwmde'1, ._.. 
m9lerıe cezai takftlat • 
me~~liyete ufrayacaklasdD 
manret IWluamidıkça .ril ... 
lıaldarnn1an ma1ırum 'kala•· 
--- hatanm1, 

-4 - .& Ki•••sr' 1931 
tte••rhıwl ~ ..m ti • 
,..-kanda ,...11 .._ Jlliı cla-
ireahnte alrcaldhnn tik ı.ııtl· 
'llnl'lnia t.a:w lrulanma'laa -.e 
mGfllahı mijterek bo~ 
ıtre!fllerlntn ve 'borcu te'ke'lftl 
eden afr kimaeleı!n !\tfmala 
bulunnıafa haklari olduJu. 

1 

Geyikten meyva gıbi ağasfanlan 1 

&ilrkan. Kartallan yılaa yiyen 
•. d . . i;? yer ~amuz mu. 

tl,ftak • ızmıza IDlkela ddşarsı llllUJlll 
Tablatte 'helJfSJl• ahi gö- .... alan dpl.,.,ak ldlmeç top-

ılilen bir memlek.a mevcut la._,;, .... •• Jnm Wa ıJı. 
olcluJu1111~ 1Jı1tiıaol'WUDU&? ÜJ&~ •aktur.. .8uaJaa MI• 

c>,le ...... ne ~clll9t .. --· lerae butanan arilara yem6 
laahklar ... y..anlr.r ci'bl tıe. içim ............ 

neffOI etsf-. .. adem tu· ~arda fıin '7JIYll!an 
llnae bal k&NıP .. topraktan varall'. Carlp o1dufu 'kaLr 
.çıl"'ıkıq, ~ ıdaP.nbw ~caylP olaa hu .te..r yalnız 
• ....... Lu • iN' r Jrepdteızı Malq Jlhilıcu1Nabıc1e deJO 
rif& ....,. ............. büiia ~ ........ .:w... 
..... .... ....... ... mhrrula •' "&. 
h ı rlebt Jıaranllk iılr ~ ı ...... wLlla• 
hlaw*p' ~ l;tiklı ~ .de ._.nime lllelUa 'Jl7m 
eri gibi ..... hk bir memle- balıklara 'telalUf ed......, 

1'efttr ,.. :twml sle ( Maiqa ' y .. ul 'Rlnc11alan cnlzl -yl7en 
•l>thcezlreılatr. Jtpa8eçler yahut afaçlann 

8u ımmleketlıe kıı .Yok&llr. 19elerinde yuva 7apbldan 
&Sebebi Ge: Bataklık ve orman-- • yekdijerlerint alaçlard• 
M .olan •u .. ziale bJljJju.m •tala ve )'»kan kovala)Wl 
Mts)dle ıae•.ım olmamambr. f .. Jer ~ Ttpla ~
Senealn 7arwncla ya.len Yd- ~ •mp .. r allııJ. 
IDW' dijer )'anım.el• daha ~ Jan. ermulnunlaa 
.atırclır ve .aıad.&d fark Aıa hö,. tafne ,ırenenls topniktan 
Ueoe aibapd .buhn:. t"dtia 1ıir iaaltı "811'~ '8Jft1t '1'ek .a~ bir 4'1epe lil· c .. r.llniz Bu fııılq,& ,.,_ 
)riai ıdökır.61 lXr Jw, ~örü' dii- bir nevi toprak Jıaaıeiidlr • .Ba-
p glbJ -ena ,JAkn .mervah r.illa ayn bir ~eil 'ftl"dır. 
IHr tıi•P& u )'ti•& J'a,pJIJ.1! ( Malay ) ormaulan nacll-
IJlr Jnı,a lıeıaiüf olUDur. Artlar rea .... ,... si a I _.. 

urada ba.,ka reA'.lerdekl ,.tbf lılw bt1e ._ ... 4e1l1a ,..,. 
l.al yapmazlar., l~an,Jok· ehlr aahlllerinl taklb eduleır. 

• Zlr.a •&Jı •nenin W.r Z.. .. .,........ W '\lil'k 
akttade Jttihal ~debtllrı... iller, ......... ,...ı.wa~ 
~lece bal klm8'1erJ .ı.ı. ba-. tdlade yhııhr ....... 

anlan altı kad_, azwılelua• maliki Jaaare,. mahwı .ıeWc· 
ela _.cak •edlil• .._, ~- ler ,,lr 'bhm PnlıJlj:IDM lMS
n, ~}eda• Jlb. .,ıu.--. tcek~bir4fmk-. Jav---
fjlu k~:.rtn ......... aWe• Mt 1rgg31 ............ .ı .... .. 
~ .-. ...tls1r u t>ualana lif ...... •V ıfl(ira ...... 
•ened•• .--,. Jerakam et· df1f .a....... 
•••ndeq aolyı ı.ı .-..,,•an Burada KaitaDar ,.ı.. 
~ ... ,, .... ....,,... ,... ,,..... 
.IUiL .......... , ........... 

( Malq} ,erlOerl ..._ rala...a 9ıata ,.._ •• 

;:;::::;;;;=:=:;;#:;;;;:::==::;=----,t u'8 lıll la ae:a. •whı .................... 
r8'lll ;1!11111 ... .... ... ,.. 
ı..+ı d .. ' - .. 5 ••• 

......... •n<sf D 

,rl t Ilı o Caıe Mı .. ,,...._. 
lan tı6rilr airma heman 
denllııl }) ...... 
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.. YENi ÇIKAN o DE o N PiLAKi.ARI •• 

Sızlayan kalbimi sev 
202791 sevdasıhenüz 

Hanende lbrah:m Efendi 

San yapıncak 
202789 Çok yaşa sen Ayşe 

Mf! ure Hanım 

Genç Osman 
202788 Karam 

Gül ane Hanım 

Çingeneler kantosu 
202790 

Güldane Hanım 

-
Tüccar ve Banka memuru olmak 

• • Pazar ve çar~mba günleri saat 15 den 17 ve 
IÇıD: gece 18 20 ye k dar iki sınıf açı mııtır. Malümatı 
tGccariye, ilmi heıabı tüccari, uınlü defteri: Basita müzaafa, 
Pakradomar, Amerıkan usulfi ve banka muamelitı 4 ay zar
fında kimi en tedriı olunur. Son imtihanda muvaffak olanlara 
muhaMhecJ ıeh detnameıf ver) r ve ıt tedarikinde muavenet 
edilir. Dersler 11 kanunuıani 1931 pazar günü baılıyor. Prog· 
ramı meccanen almak ve kaydolmak için Beyoflunda Ame· 
rikan Sefarethaneli yanında No. 24 Amerikan Lisan ve 
Ticaret deuanea!ne müracaat. Hususi ders dahi kabul olunur. 

H ç h enlln ecı!li.1 bir zamaı a 
frcfrrıl:lre ıtnr;in olmak ancak Ta -
are Pi> anıo lıiletl almakla k -

blldır. 

Agop Pakradnl 

ONUN!ÇIN 

Tayyare Piyangosu B iletini Alınız 
6 ıncı Keş.de 11- Kanunusani .. 1931-dedir. 

BÜYÜK İKRAMİYE ( 200,000) LİRADIR -
YRlCA; <50,000> < 40,000 >«25,ooo> <Jo,ooo > 

- Liralık lkrami ye ve 
c 100,000 ~ Liralık bir mükafat 

VARDIR 
Eıklıehirde Mahkemei Temyizde itleri olup ta takibat ve 

marafaa isteyen muhterem halkımıza. 
Seliiz aenedeaberl göıtermlı olduiuauz raibet ve teTeccüh· 

Un dolayı arzı teıekkür t der, yeni aeneyl tebrık eylerim. 
Temy zde Adiyen takibatın dahi vekaletle takibine Mah· 

kemel T emylz rüeaaıı kar r vermiılir. 
Bundan ıonra gönderil cek itin tarih ve No. ılyle bir de 

lauıuıi vekiletnaaıe aönderllmeıl rica olunur. 

Tütün inhisarı 
lüğünden: 

Avukat Nimetullah Eıkltehlr 

A 

umu mı müdür· 

1 - 31,237.500 adat sarı ve beyaz küçük kutu raptfyeal. 
2 - Arap harflerJle 12,000 kilo defter, cilt ve evrak
idaremizce fstfmallne üzum kalmıyan bu iki kalem e.ra 

pazar! kla satılacaktır. 1 apıüllerln nümuneleleri mübayaat 
komisyonumuzda, Defterlu de Cıball levazım anbarıadadır. 

Taliplerb ihale gününden evvel nümunelerinfn görmeleri ve 
pey sürmek için 100 lirn teminat akçelerile beraber 6 ki.· 
nunuıanl 931 pazartesi g· nü ıaat 10 da Galatada mübayaat 
komisyonuna müracaatları 

İzmitte 
istasyon Oteli 

Jzmitin en temiz 
ve en mükemmel 

otelidir 

Müsafirlerinin hususi 
bir şekilde istirahatini 
temin eden bu ote i 
herkese tavsiye ederiz 

Otelin altında bir de Kolahane vardır. Ucuz it yapan bu 
m6e11eseyl de herkeıe ta vslye f"derfz. 

Türk maarif cemiye~i 

Eşya piyangosu 
Vilayetlerden alınan telgraflar üzerine 1 Kanunuıanlde 

~kile ek olan eıya piya lgoıu komiıyoo karariyle l Mart 
1931 tarihine tehir edilittir. 

Dr. H O R H n R U 1 1 
Cilt· Znhrevt beTliye teda· 

Yihaneat • Beyoflu T okatlıyan 
yanında Mektep tokak 35 ·mu
ayene berıün akıama kadar. 

En ••ilam 
LAstlklerldtr 

Zayi - Huköy askerJlk • 
ıubeılnden aldığım terhiı ve· 
sikamı zayi ettim. Y enlslni ala-
cağımdan tskislnin hükmü 
yoktur. Kıdemli baıça vuı 

Cemil 

latan bul Yedinci icra Me· 
murlufundan: 

lkametalhları meçhul Ha· 
ralamboı hacı Yanapoloı ve 
b.tkkal Vasıl ve Kidl Yani ile 
Y emiıte hasır lskeleebule 
Peynircilik ile ~gul iken 
elyevm ik~m latilu meçhul 
kalan Yuvan efoadıye. 

Bakkal Ya-gf Kidi efendi 
zfmmeliadekt alacaklannlian 
dolayı mumafleyh1n Kandillid~ 

Kandilli caddeıhu!e 31 ve 33 
numaralı dükkinlarıa Kan
dillide iskele cıı ddesinde ve 
kapamacı meydaaında 2 nu
maralı e~ike •~·uu hacfz. 
lerin eski icra kanununun 
118 lncJ maddesine tevfikan 
fekki borçlu vereMıl tarafın· 
dan talep ve lkametgllunızın 
meçhullyetl hasebile ilanen 
teblilat ifa11aa karar verilmlı 
olmafla tarihi ilandan tubaren 
bir ay zarfında 319-183 ticaret 
dosya numaraıile bilmüracaa 
kanuni bir itiraz dermeyan 
olunmadıfı tak.tirde bu bapta 
mavzu hacizlerin fek o!una• 
cağı ihbarname tebliii malca· 
mına kal• olmak Gzere ilanen 
teblii olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Cumaean mucia gün

rerde 6ğleden sonra saa1 
(2-ı4)de kaeır İıtınbuldı 
Divanyolunda ( 118) No. 
kabinesinde hastalarını 
kabul eder. 
Telefon İstin but: 2398 

Tahsil ve terbiyesi yükıek 
yalınız bir erkek, kimıesiz bir 
hanım efendi ile hayat arka· 
daılığı etmek istiyor. Parasız, 
kimsesiz olmuı matluptur. 

Bır fotoğrfla lstanbul 
641 numaralı posta kutuıuna 
müracaat. 

Yeni neırivat: 

Bir kadın söylüyor 
Genç muharrirlerimizden 

Yatar Nabi beyin BiR KADIN 
SÔYLÜY OR isimli romanı Mu
allim Ahmet Halit kltapbaneai 
tarafından neırediJmiıtir. Bir 
genç kız ruhunu bütün çıplak-
lığıyta teırlh eden bu küçük 
fakat güze1 eser bütün ka-
dınları alakadar edecekUr. 

• 

1 1 

1 
Defterdarlık ilanları 1 

Adalar 
malmüdürlüğünden: 

Satılık arıa N. 64 Agaaı sokağında ( Kmalıada vapur lı· 

1celeıi yakınındadır. Üç ıokak ağzındadır. 918 arıın mikda· 
nnda olup tahmin olunan kıymeti iki sene ve iki taksitte 
lıtlf a edilmek prtlle 500 lira 30 kuruı olup birinci takılt 
ihaleyi müteakip alınacaktır. Satıı muameleıl 11/1/931 pazar 
günü ıaat 12 buçukta Adalar malmüdürlüiünde aleni müza
yede ile yapılacaktır. 

I
~ İlerlemek istiyen gençlere! ~~I 

Tenzilattan ietif ade ediniz! l 
Ameli akıam derrlerl • Zengin kütüphane· Tenlı ve her t 

türlü spor yerleri ve jimnastik dereleri • Sıcak ve ıoğuk ı 
0 banyo -Konser, tiyatro ve salon eğlenceleri· ilmi konferans- ~ 
0 lar - Azalara mahıus ucuz yatakhane ve lokanta. l 

Senelik tenzilatlı ücret müddeti yalnız 26 1 
kanunuevvelden 7 kanunusaniye kadar ~ 
Fazla malalmat fçin atideki adreılere müracaat: i 

Y.M.C.A. ~ 
Ye Amerikan Liıın 

İstanbul ıubesl 
ve Ticaret dersanelerl f 

1 Beyoilu ıuhesl S 
'" Alemdar caddesi No. 23 
~ Tel-efon: lıtanbul 1737 

Senelerin ika ettiği 
hasarın en güzel 
vasıtai tamiridir. 

Kabrfltan ıokak No. 42 j 
Telefon: Beyo~lu 3300 ~ 

Meşhur Şengül hamamı 
Hamamın hertürlü levazımı asri bır surette tecdit 

edilmittir. 
Gelen müfteriler 1'ımamın temizliğinden memnun 

katıceklardır. Hamam sahibi 

200 ila250mumluk 
BENZiNLE yanar 

1051 nuınaralı 

Primu~ 

HüHyin 

Gazla yanan 
1001 numaral 

Prim us 

25() ilii 300 mumluk 

HARİCİ ~ ENVİRA T 

,,....... _., 
~ıil-
Şu teminat 
markasına 

dikkat ediniz 
Acentalan ı 

Y uda Levi Biraderler 
ve MAHDUMLARI 

lstan bul Çiçekpazarı Alaca Hamam 

Zlllnmnilalll 

BARTIN HATI'J LOKs EKs. 
PRES POSTASI 

CİDE K~:':.'::1s:nl CUMARTESİ 
SirkecJden hareketle ( Erelli, 
Zonguldak, Bartın, Kurucaple, 
ve Cide)ye azimet ~• avdet 
edecektir. 

Taflilit için Sirkeci salonu 
kar1111nda MizanoA-lu han No. 
2 Telefon lstanbul 354 

SADIKZADC BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

Sadık Zade 
vapuru 4 p 
Kinunuıanl azar 
akıamı Sirkeci rıhtımmdan 
hareketle ( Zon('ıldak, ine
bolu, Ayancık, Samıurı, 

Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene ve Rize} ye azımet 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat için SirJ,eclde 
Meymenet hanı altında acen 
talı§ma müracaat. 

Telefon lst. 2114 

l
•ı--llllmJ!~o ~tor---~ 

~~:>'~!ç ~~~.!. 
haatalıklar teda vihanesl 

Cumadan maada her gün 
saat 1 O dan 6 ya kadar hasta 

\ kabul edilir. 
Adres Ankara Caddesi N.43 

~ Telefon ı ~tanbul 3"91 
·::.....ı .... llllil~BiiıD ....... 

'PATHil 

~ 
EV ~lı~t.MA~ı 

J Filmleri tuturmaz 
1 Verici: Projektör Pathe-Kıd 

35 Ura 
Verici: Projektör, Pa he

Baby model G2 65 Ura 
Alıcı: Kamera ( reklam ft

atı) 22 lira 
Alıcı: Motokamera 85 lira 

fJatlar maktu 
Türkiye acenteıt: JAK M. 

BARZlLAY. Galata ı~ s'an han 
mlll1 Telefon Bcyoilu 3205 -

1 Kolay hraş olmak 
1ve cild 'nizin güzellfğinl mu· 

ff'iMS'AH 
(KROKODiL) 
marka tıras bıçaklarını 

kullanınız 

Daposu : Çiçek pazar lııtrati 
yadı Han No. 7-8 

4 
• *P A iiLWal ·--- ..... .-
( A~l ~l i TA( J il - ~ ·· KAn~0u0ı_a_n_i ___ , _ _ _ 

Senet Cuma Senet 
Resmiye 

1931 

Nama ı 
Alafıanıa 

.. d. 
Oüneı 7 19 
Ôll~ 12 o 
lkınJi 14 29 
Akşam 16 41 
Yatsı 18 20 
imsak 5 31 - Şaban 

12 -

2 Hicriye 
1349 

Va~ ıl lJ' 
Alaturka 

.. d • 
Oüı~ 2 37 
Ô71.: 7 28 
ik ın.li 9 48 
Ak anı 12 J.) 
Yat ı l J9 
lm:.ak 12 50 

Ka ımıı 

56 
M. Mudür: Burhanett.n AU 


