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Türk camiası! Nutuk illetine tutulanlar bağırmağa başladılar Şeyhler ifşaatta bulundu. ifşaatın mahiyeti mechul 

l(uru sözler milletin Örfi divanıharp bugün işebaŞladı Türk carniası, ruh!arı çe
ken, mhiı imanı yaıatan bir 
hl4ratirl 

Maruf 
T arihfn mektepleri hi.dise· 

lerdır. Hakikatleri biz, en zl· 
Yade bu zaviye üzerinden aö· 
rebtltriz. lıte size yeni bir ha
dise, yeni bir ders! Bugün 
Gazi Hezretlerinden, İımet 
Paıadan en küçük ferdfmize 
kadar muhabbeti kalplerimiz· 
de yaıayacak ve bizi ağ· 
latacah olan, btlha11a ismet 
Paıa Hazretlerinin mühtez bir 
nida ile ailelerimiz ve ev!at· 
larırnız arasında, ruhlarımızda 
rnuha bbetfni yaıatacafımız 
Cürnhuriyet ıehtdi mukaddes 
Kubfiay beğin fac:ai ıehadeti! 

karnını doyurmaz!.. Garbi Anadoluda bir çok te~ifat var! .• Manisada 
Menemendedivanıharbin istintak daireleri 

Bu hadise, ilmin ve harein, 
Tü kliık imanının, tarihfmize 
Yapmakta olduğu hizmetin en 
bariz, en ıanlı bir misali ola
caktır. 

Meıelenln ruhuna biraz 
ne zarlanmızı dikelim. Evvel 
Lee,·vel Cünıhurf yetimizin 
bünyadını kuran teıkilat 
eıaıfye kanununun ruhuna 

göz gezdlrelf m. 

Yeni Türk Cilmhurlyetinl 
kuran Büyük MiJlet Meclfıf, 
o büyük vazıı kanun, efradı 
lnfllette ıecere aramıyor, Zaten 

4 Devamı 2 inci •ahifede) ____ , ___ , 
Gazi H. 

D :in gece Derincede 
trene binerek Anka

ra ya gittiler. 
Buna, 5 ( A.A. ) - Reiıl· 

cünıhur Hazretleri saat 11 
de Türk ocağını ziyaret ede
rek ocaklılarla uzun müddet 

~ konu§muılarciır. Konuıma 
ocak yaıasının esaa maddesi 
üzerinde cereyan etmiı, 
Gazi Hazretleri oçaklıların 
nacıl çalıımdauı lazım gel
diğine dair kıymetli irıa· 
datta ve hare telakkileri 
etrafında te~rihatta bulun· 
nıuılardır. Temenlye köı· 
lü.ıde l:ıraz fıtlrahatten 
•onra fırka kumandanlığını 
ziyaret etmııler, saat 17 de 
Mut!anyaya hareliet buyur· 
o''tlardır. Ege vapuru ile 

ertnceye geçerek orada 
trene Hnece!der ve yarın 
Ankaraya vlııl olacaklar· 
dır. - I(aptanlar 
Tic -:ıret müdüriyeti 

muayen-gf erini istiyor 
k Denf z tfca:et müdürlüjO. 
aptanların mu~yenelerine JQ. 

zunı -di! 8.ıt'lr!üf ve muayene 
nıelerfni kendilerine bil-

edf rnıiıtı. Bu muayen.Jerde 

:;:l~llyetf, flıtlyarlığı .ıahit 
n •rın vazifelerine hitam 

't'ecllecektir. 

mi Ziraat kongreıi, bugün 
öğleden eyye) birinci umumi 
lçtfmaını akdetmlttfr. Kong
reye iki yüze yakın aza iıtl

rak etmtıtir. Bu meyanda, 
muhtelif vekaletlerle daire
lerde fenni mütaYfr ve müte

hanıs olarak istihdam edil

i ' mekte olan ecnebi mütehas· 
·lr .~ ~ • -'/ aı•lar da aza olarak buJun-

• / maktadırlar. Konireyi iktısat 

f ../ vekili Mustafa Şeref Bey 
açmıı ve bu münaıebetle ati· 

f deki nutku irat etmiıtir : 
"Çok muhterem Beyefen• 

diler, •ize lioı geldiniz mera· 
ılmeıinl yapmakla bahtiyarım. 
Yüksek ıahılyetlerlnizt hür· 
metle ıellmlanm. Türklyenln 
her tarafından buraya Türk 

çiftçiUil hakkında Ye çiftçili· 

Jktis•t V. Mehmet Şeref B. ( ffn bulunduğu vaziyetteki 
Ankara, 5 (A.A.) - Umu· (D•oamı 3 üncü •ahiftıJe) 

izahat 
- .. -

Dahiliye Vekili, ve Fah-
reddin Paşa Vekiller 
· heyeti içtimaında 

ŞevkiB. 
Bir Tıp alimini daha 

kaybettik 
Türkiye dön büyük ve çok 

kıymetJf bfr ilimini daha kay· 
Ankara, S(Yarın) ~Dahili· betti. Rontken ye Ffzik hocası 

ye Vekili Şükrü Kaya Bey Şevki bey, uzun zamandan· 
ile ldarel örfiye mmtakaları bert müptela olduiu ha.ta· 
kumandanı Fahreddin Paıa lıktan tlfayap olamıyarak 
buraya geldiler. Şükrü Kaya hayata gözlerini kapamııtır. 
Bey ve Fahreddtn Paıa, lımet Evvelce de Rontkende fki 
Paıayı köıklerinde ziyaret parmağmı kaybeden Şevki 
ederek lrtfca mıntakaıında beyin ölümü Türkiyede bütün 
icra ettikleri tahkikatı anlat· Tıp münteıtplerinl içten 
mıılardır Köıkte diğer vekiller yaralıyan bir hadise · olduğu 
de hazır bulunmuılardır. gibi bütün memleket halkını 

Şükrü Kaya Bey ıah günü da cidden çok müteessir eden 
de fırka grupunda izahat ve- bir facia idi. 
recektfr. Dahlllye Vekili öğ· Şevki Beyin memlekete yap· 

1 d makamına aele- bfı hizmeti bu bir kaç ıatırla 
e en sonra 0 d 

k d f 1 f kabul etti anlatmak maalesef kabil e· re alre re s n •

1 
Müteakiben vekilin riyasetin· ğildfr. " . 

d M
. Hil ı Umum Jan• Gazetemiz bfttun Tıbbıye-

e üateıar m , d d d 
K d K•zım Pı itlerle, allel ke er f esfne 

darına uman anı 11 ' 

(Devamı 3 üncü aahif~Je) beyanı taziyet eder. 

Sondakika: 
Bir şeyh daha . yakalandı 

1 mir 5 (Yarın) - Narbderede Şeyh ;::,eyyah ilminde biri 
zl ' t Yarın Menemen'e ıevkedilecektir. Divanıharp 

Yaka anmıı ır. ' d k k'k t t k "l 
k J 1 1 rm Menemen e gt ere ta ı a ı e emm w. 

zabıt it p er ya kl d 
d 1 ti a evrakına vazıyet edece er fr. 

e en r c J . , J b [ l 
Divanıharp azaları zmır ae u unuyo.r ar 

lzmlr, 5 (Yarın) _ Divanıharp azaların~n hepsi geldder. 

Bir kaymaka~a suıka~t 
bm 

5 
( y ) _ Foça Kaymakamına , .. kast etmek 

lrt arın (/Jn'iJmı 5 inci ıahifede) 

azami bir surette faaliyete geçtiler. 
' 

idarel örfiye mıntıka11na bir naz•r. 
Ankara, 5 (Yarın) - lda· alındıktan ıonra divani bar 

ret örfiye mıntakalarında ça· bJn faaliyeti derhal baılıya· 
lıpcak olan divani harp caktır. 
bugün fıe baılıyacaktır. Kubilay Mektebi divanı 

Jıtanbuldan Menemene harp için hazırlanmııtır. Mür· 
ıönderllen 9 kiti ıabahtan teciler mezkur mekteple muha· 

ak§8ma kadar istiçvap edil· / keme edilecektir. 
mlflerdlr. Bunların ifadeler! Aldığım huıusi malumata 

göre Manls Vallsa Fuat Bey 
hakkında tahldkc.t yapılmak• 
tadır. Fuat Beyin mesullyetl 
tahakkuk ederse derhal Veka
let emrine alınacalctır. 

lzmlr, 5 ( Yarın) - Mev• 
kuflardan bir kHmı uh:eri 
kııladakl hapishaneye teYk· 

edildiler. DoktorJarlar Şeyh 
Eıadın fezla yaıayamıyaeaiını 
ıöylemektedir. Bu saate kadar 
lznıtrde ralnız 10 'd~l tnkif 
edilmlıtir. 

Menemende örfi tdar3J 
baılamııtır. Esnaf tayin edl· 
len müddetler dahllinda dük· 
klnlarını açıp k pamaktadır. 
Divanı harp ht•gün fanlJyete 
gecek \'e taklıfkatı sur•atla 
ilaç edecek mürtecilE'r t1al-kın· 

dakf karannı verecektir. 

ifşaat 
Manisa 5 (Yann) Ş4;1ıfer ~!r

Yişfer bir çok !f~latta bltitınmış
lardır. İfşaat hakkın6a kufolliyet 
vardır. 
(Devamı 5 İnt.ı ahıfede) 

Huzuru adalete'/ l __ B_JR_S_U_A_L_V_E_B_IR CE v AP!. 

tekrar çıkıyoruz 
1 

Bugün lzmitte Türk ha· 
kimlerinin huzuruna tekrar 
çıkıyoruz. Biz hakkımızdan 
çok emin olduğumuz için 
müıterih bir vaziyette nitf· 
ceyl bekliyoruz. 

İzmit valisinin ve İzmit· 
teki diğer davacıların hak
kındaki Df'friyat kati' bir 
hakikate lıtinat ettfğincılen 
dolayı beraat edocejlmiz 
muhakkaktır. 

Biz bu neıriyatla mem· 
leketln ve milletin ahlaki, 
terbiyevi ve llyasi hukuku 
maneviye ve maddiyeslni 
nazarı dikkate alarak mü
daf aatta buluımuıtuk. 

Bizim bu müdafaaları· 
mız belki hl r valinin, bir 
hükumet adamnın, bir 
hükümetclnin boıuna git· 
meyebilfr. 

Fakat Türle miJleUnln 
ve onun temiz gençliği& her 
halde biiyük takdirlerini mu
cip olmuıtur. 

Bugün Türkiyede ıon hür· 
rfyet devrini küıat etmlı 

bulunanlardan birfıl olan Ari 
Oruç B. belki karanlık zin· 
danlarda bir müddet yatabi· 
Ur. Nitekim de yatmııtır. 

Fakat bu, onun için bü
yük bir zevk olmuıtur ve 
olacaktır. 

Arif Oruç B. cesaret 
ve mukavemeti niedenfyeslle 
gençilğe ve milletin biirri

yetçderlne büyiik bir tlmsaldl 

- Hak ve hürriyet nedir anne .. Büyük lügatto a,.adım 
bulamıdım. 

- Çocuöum daha 9ck 
bu iki kelimenin lllgatte 
•nlırıın ı ... 

küçüksün. Büyüdüğün zaman 
de~il, memlekettoki ıttıneımı 

altı 
ki 

ili 



Sahife 2 

Türk • 
camı ası 

(Baımalcaleden mabat) 

ilmi tevaifi beıer mütehaHıS· 
ları gibi ıecere aramakla. bü
tün bent beterin neıli niha· 
yet Adem babamıza, bir ba· 
baya vfıaıl olmaktan başka 
bir hakikatle ku§ılaıabfrlfr 

miyiz? Elbette hayır! O halde 
tarihi milelde toplanan millet 
camlalannın esası nedir? 

Küme küme insanlar bir 
kanunun hükmüne münkat 
olup bir mıllet ruhunu temıil 
ediyorlar! Acaba bunun esası, 
ruhu nedir? 
· Bütün bu milletlerin kal· 
bini ve ruhunu bir millet gibi 
çarptıran kuvvet, llim, terbi· 
ye ve nihayet milli harıUr. 

E vve1ce bu barı, mJlletf mtze 
aıılamak, fstenmlıtır. 

Fakat tarihin ve mazinin 
acı tecrübeleri, bu terbiyenin, 
Tü .. k camiasını yaıatamıya· 
cağını olanca fecaatlerile göa
termiıttr. 

Harbi umumide Sa!!cagı ıe· 
Tif açmak hlffeUnl göıteren 

Hilafet bnkumeUnln müslüman
.lık ıancaiı, Hint ve Afrika 
nıüslümanlannın Çanakkaleye 
hücumlarını menedememiı, hl· 
lakiı lngiliz ve Fransız barıile 
a~ılanmıı o müslümanlar harp 
ıahnelertnde, Anaf artalarda 
vesairede ecnebt askerlerden 
ziyade bela yapmıılardır. lıte 
tarihi milelde harsın kuvvet 
ve nüfuzu, Türk milleti için 
en ziyade o acı tecrübelerden 
ıonra anla§llmııhr. Anafarta• 
nın tarihi kahramanı, Türk 
nıflletlne bah~eyledlğl teıkilatı 
esasiye kanununu belki de 
o günlerde, Türk milletinin 
vatan müdafaası, Çanakkale 
müdafaasa uğrunda sel gibi 
kanları akarken habraıına 

yazmııbr. 

Mazinin bu gayri ilmi ve 
gayri ıuuri harıldir ki baıtan 
baca Türk evladı ve Türk mil· 
letl olan efradını bir zaman· 
lar adeta mliletlere ayırdı ve 
onları yekdf#erine aoğuk bak· 
tırdı. 

Fakat yeni Türk camla11mı 
'kuran Cümhurlyetln banileri 
te,kilatı esasiye kanunile 
Türk Tatanmda Türk hardni 
kabul etmit her vatandap 
Türk olarak tanıyor. Arnavut· 
{luğun müntehaeından yalın· 

ayak sefil buraya ilt:ca eden 
fve bir tek Tilrkçe kelime bil· 
mlyen bir Arnavut muhacir 
geliyor. 

Zaten Terk ruhuna kalben 
merbutolan buzavallı bu vata· 
na Türk ruhfle, Turk aıkile 

'geliyor. TeJkflilı eıaslyemizin 

inceliği iıte buradadır, 
Türk camiasına dahil olan 

her insan arbk o barse mer· 
buttur. Türk evladıdır, Türk· 
tür. Bu kanuna göre bu va· 
tanda artık bir nıh vardır, 
bir kan Tardır, bu, Türklük 
aıkı, Türklük barsidir. 

Bu harsin azametini göste· 
rece k en canh mi11al, en ıanh 
m'sal, bütün Türk Cümburl· 
yeti evladının ebedi bir mu· 
tafı olan Kubilay Beyin meı· 
hadi, onun mukaddes meza· 
rıdır. 

Kubilay Beyin aa1l fııml 

fehmi'dir. Kubilay, kabileıl 

unyanıdır. Kubllly çerkeılerde 
ınühterem bir kabiledir. Türk 

{ Cümhurf yeti fçfn ölmeğl bilen 
ve kanını ona helal eden 
kahraman evlat bu kabllenbı 
çocuiudur. 

Uemek oluyor ki bir Çer• 

1'ARIN 

Muhtelit 
mübadele Gülcemal karaya oturdu 

T. Salim 
Paşa 

Muhtelit mü· 
badele komis
yonu dün umu
mi bir içtima 
yapmı§tır. 

Tevfik Kamil 
B. Ankarada 
olduğundan bu 
fçtimaa ikinci 
Türk murah
hası lıtirak et· 
mişlir. Bu hü· 
ro içUmaı hak· 
kında ıa' ahi
yettar bir zat 
şb izahatı ver· 
mlıtir: 

Kurtarılması için Cümhuriyet va
puru kaza mahalline gönderildi 

Bir müddet· 

ten berJ Al
manyada bu· 

lunan Etibba 

muhadenet ce· 
mıyeti refıi Dr. 
Tevfik Salim 

Paıa dünkü 
ekıpreıle ıeh· 

rlm!ze gelmiı· 
tir. T evftk Sa· 

Vapurun satllacağı haberi doğru değildir 
Dün gece her tarafı kaplıyan sis büyük hır kazaya ıebebl· 

yet vermiıtir. Gülcemal vapuru JJora civannda kuma otur

moıtur. Kurtartlmak için lazim aelen tertibat alınmışsa da 

henüz kurtarılamamııtır. 

ihtiyati bir tedbir olmak üzere mahallf vak'aya Cümhurf· 

yet vapuru gknderhmtı ve yo!cular hemen bu vapura ahnmııtır. 
lim Paıa ken· 
di11inl gören 

lşUmada 
fevkaladelik 
yoktur. Hususi 
bir büro f çti· 
maı mahiyetin 
dedir. Tevfik 
Kamil B. An· 
rada olduğu 
gibi bitaraf a· 
zanm bir kıa· 
mı ve Yunan 
heyeti murah· 
basasından bir 
kaç aza noel 

Seyrlıefain idareılnin Gülcemal vapu.ıuoun aatılaca~ı hak· 

kında çıkan ıayıalar tamamen asılsızdır. Gülcemal satılmıya· 

caktır. 

hır muharriri· 
mize ıu be ya· 

nhtta bulun· 

Talebe hayatı 
Dişçi mektebinin cemiyeti 

muıiur: 

- iki ay ev-
vel tetkikat ve 

Yeni teıekkül eden di~çi mektebi talebe cemlyeU he· 
yeti idaresine geçen hafta Fethiye H. Selahattln, Mahir, 
Muzaffer, Nuri beyler intihap edilmiılerdl. 

tetebhüatta bu
lunmak züere 

sırf hususi ma
hiyette olarak Dün de aktetiklerl kongrede Barvekaletln, Mecllı riyaıe· 

yortusundan 111-
tif ade ederek 
memleketlerine 
gittik lerln den 
iiçUmada kat'i 
krar'ar yeril· 
memlıtir. An
cak Garbi Trak
yadaki Türk 
arazisi hakkan
da mü da velel 
efkar edllmit
tir. Komisyon 
hafta içinde 
tekrar içtima 
edecektir." 

tinin ve Sıhhıye vekalatintn Cemiyete gönderdiği tazimat 
telgraflanna verdikleri cevaplar okundu ve heyeti 
umumiye tarafından alkıılandı. 

Berline gitm!ı
tlm. Bu fıraat· 

tan is Uf ade e

derek tibbi Bundan sonra heyeti teftlıiye ile divanı haysiyet intiha· 
hına baılandı. Heyeti teftiıiyttye Samiye hanım ve Mümtaz 

bazı müesse
seleri gezdim 

ve Prağda fç· 
tima eden dok-

B. intihap edildiler. 
Divanı haysiyete de Ziya, Zihni, Hilmi, Lutfi, Sami, 

Ahmet Beylerle Münevver, Neriman hanımlar intihap 
edilerek ve kongreye ıaat bet buçukta nihayet verildi. 

torlar kongre
sine iştirak et· 

Um.,, 
Şöf örlerin sıhhat vesikaları 

Şehir Belediye meclisince veri'en karar mucibince bun· 
dan sonra ıoförlerin ehliyetnameler! her aene tebdil edll
miyecekUr. 

Tevfik Salim 

Pı. ile rf'fikaaı 

da Berlinden 
avdet etmJştir. 

yalnız lkl ıenede bir 1oförlerln ııhhat vesikaları tebdil 

edilecektir. 

Mü tef enik: 
T erkos suyu içilir mi 

icilmez mi? , 
Terkoı aularının lçilmeğe 

ıalih olup olmadığına dair 
Şehir Sıhhiye müdiriyetinden 
tanzim olunan tahlil rapor 
Şehir belediye riyasetine tak
dim edilmfıtir. 

kes kabilesinden dünyaya ge· 
len bu genç, kalbinde yer et· 
mi§ Türk harsinln, Türklüğün 
bütün aşkını benimsemtıUr.Bu 
gence bunu benimseten, hatta 
z,.vceai Vedide Hanımı "Cüm· 
huriyet içinbiz de ölmeğe ha· 
zırız,, dedirenkuvvet nedir? İt· 
bu kuvvet, yeni Cümhuriyetin 
bünyadını kuran hara ve ter· 
biye esasındandır. 

Cümhuriyet için Türk ru 
hile ö!en Kubilay beyin ru· 
bunda yer eden a~k ve feyiz, 
okuduğu mekteplerdendlr. Ev· 
vela iptidai tahsilini Türk ola-
rak alan ve öğrenen bu genç, 
btlahre bir Türk muallimi ve 
bir Türk zabiti olmuıtur. 

Emin olalım ki toprağımızın 
neresine bir kazma vursak 
Türk,, Çerkea, Arnavut Kürt, 
bütUn kardeı milletlerin ko
yun koyuna yatan ıehitlerln 
btriblrlne karıımıı mukaddes 
kanlan fııkırır. Bu karde!lerin 
kaffesi Türk Cümhurlyetinln 
hamur olmıuı bir mflletdir. 
Bunların hepeide yeni tarihin 
öz Türk evladıdır. 

Türk camiasında yaıayan 
her vatandaı, mukaddeı bir 
Türkdür. Arada sırada yekdi· 
ğerlne milliyet farkile eöz 
atanlar, hattl bu sözlen ga· 
zete sütunlarına geçirenler, 
Türklüğün hakiki hainleridir. 
Türk camlaıı, nıhlan çeken, 
mllli imanı Jaıatan bir hantlr. 

Maruf 

Bu rapor üzerine sürün· 
cemede kalan terkoı auyu 
megeJesl halledilf p ' katı bir 
karar verilecektir. 

Çalgıcıların müracaait 
Çalgıcılar cemiyeti münte

sipleri ıan'atlar yurduna glr
nıek ıuretile e11naf teskereıl 

almakıızın fcrayı ıan'at etme· 

lerlne müsaade Jatemtılerdir. 

Bu müracaat merciince 
tetkik edilerek Çalgıcılar ce
mlyeUnin bir llfm cemiyeti 
olmak dolayısfle her çalgıcı· 

nın bu cemiyete giremfyece
ğlnden müracaatın tetkikine 
karar verilmlftir. 

Bilet kesen otobüsler 
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lira arasında matlup aahibl 
gayri mübadillere yüzde iki 
prim itaama dün de devam 
edilmJıUr. Tevziabn dün son 
günü olması haseblle gayrfmü· 
badlller cemiyetinde kalabalık 
vardı. Dünkü tevzi&tta hu 
partiye alt prim itası nihayet 
bulmuıtur. 

Harap Saray yoktur 
Diin çıkan bir akf8.m ga

zetesinde bazı sarayların boı 

ve harap olmağa yüz tuttuk· 
Iarı yazılmıı ve "Niçin ıstffa .. 
de edilmiyor,, diye alakadar 
makamlara ıatılmııtır. 

Dün bu me11ele hakkında 
yaptığımız tahkikat vaki neı· 
riyatın tamamen aleyhindedir. 
Şehrimizde bot ıaray olmadığı 
gibi harap olmuı ıaray da 

' yoktur. Sarayların bazılan 
hükumet emrinde bazıları da 
kiradadır. 

Şehf r Beledi ye since verilen 
karar mucibince bundan böyle 
bilet keıen otobüslerden reımt 
munzam alınıp alınmıyacağı· 

na bir karar verilmesi için 
tanzim kılınan raporlar latan· , 
bul Belediye rlyasatlne gönde
rllmittir. 

Poliste tebeddül mü? 
Şehrimiz zabıtasında hu

günlerde:mühim bllzı tebe<ld • 
li.t olacağı mevzuu bahistir. 

Maamafih henüz mukarrer 
veya ıehrimlze tebliğ dile
mlı bir tebeddül .nıe-.cut de
lildir. 

Kubilay için mevıut 
Menemendeki büyük ~ehil 

Kubilay'ın ruhuna evvelki gün 
Bqlktaıta Abbaı ağa cami ·n1;.e ... 
bir mevlüt kıraat edilll.dJ~tir. 

Mevlndn Hafız Y aıar 8. 
olrumuı ve cami çok kala• 
balık olmuıtur. 

Def terdarhkda : 
Vergi taksitleri 

Müsakkafat ve arazi ver-
gilerinin 930 geneıl son tak· 
sitieriniı1 tesviyesi hususun
da Defterdarlıkça alakadarlara 

, tebligat yapılmııtır. Vergileri 
vaktinde verıniyenlerden &J'• 

rıca bir kat cezada alınacak• 
tır. 

Bostan mes'elesi 
Saray burnundaki bostan• 

lann bazı eıhaa tara fmdan 
fuzulen lıgal ve ıenelerden• 

beri itlenerek latif ade edildifl 
Defterdarlıkça te11pit edılmlt 
Te fuzuli ıagiller mahkemeye 
verilmiılerdlr. 

Yüzde iki tevziat ı 
Otuz [hin lira ile yüz bin 1 

Bunlar muhakeme edil .. 
celderi gibi ılmdlye kadar 

ı Klnunuıinı 
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Bizde muhalif 

matbuat 
Günün birinde bir taraftan 

bir irtica hareketi patlak ver· 
diğini duyduğum zaman: · 

- Eyvah matbuat hürrl· 
yeti tehlikeye düıecek, diye 
korutum. 

Bu endiıenln menbaını 

bilmiyorum. Bu, ister bir ha· 
kikatten ilham alsın, ister se 
yalnız bir evhama istinat 
etsin, herhalde iyiliğe delalet 
etmez. Çünkü Cümhurlyetin 
hakim olduğu yerlerde mef· 
kurecller, dürüst olan inaan· 
lann tereddüt ve endi~eye 

dü,melerlne mahal yoktur. 

Jf 
Zaman bize tereddüt ve 

endtıelerimizde hak verdi. 
lrUca hareketi ve genç bir 

ıili.h arkadaşımızın namerda· 
ne bir surette ıehit edilmeıl 
tüyleri örperten, vicdanları 

isyan dtfren bir hadisedir. 

Bu hadise mütalaa olu· 
nurken malum efendilerin 
muhalif matbuatı sık11k ağıza 
almd.ırı fena ve gayrl·medeni 
bir kareketlir. 

Muhalif gazetelerin vekar 
ve ciddiyeti ve hepsinin bu 
hi.d:ıeyl miittefikan ve tid· 
detle tenfir ve tei'in etmeleri 
iftira hücümlannı bir az tadil 
elU. 

Mecliste lrllcaa karıı mil· 
zakere cereyan etti. Kararlar 
verildi. Tedbirler alındı. Bu, 
hükumetin vazifesidir. Müza· 
kereden sonra bazı mebuı!ar 
kabine rehine sordular: 

- Muhallf matbuat hak· 
kında ne diiıünüyorsunuz? 

Bö} le bir aual tormağa 

neden mecburiyet hissedildiğini 
anhyamad.k. Muhalif gazele· 
lerle irUcaın münasebeti ne· 
dir? 

Muhalif gazeteciler ba 
gün bulunduğumuz yerden 
geri gitmeğl değil, bilaklı 

o" an icrl misilli de Defterdar· 
lığa verecekler ve fıgal ettik· 
leri yerleri kontoratoya rap· 
tedecek lerdlr. 

Liman da: 
Limanda müsademeler 

oluyor 
Son gönlerde limanımızda 

baZ! Ecnebi vapurlarının bir· 
birlerile 11ık sık müsademe 
ettikleri kayt ed;lmiıtlr. 

Alakadar makamata göre, 
bu müsademeler mürettip ve 
i~11lzlik yüzünden yapı!makta· 
dır. 

Yani para kazanamayan 
bir çok vapurlar sigorta üc
retlerinden istifade etmek 
üzere birblrlerlle müsademe 
etmektedir. 

Bu çirkin har"ket, ılgorta· 
cılar tarafından alakadar maka
ma ta btldirllmlt Te bu gtbtler 
hakkında kanuni takibat ya. 
pılmau lstenmittfr. 

Vapurcular Sendikası 
Ticaret odası bahriye Ra· 

portorlu~u vapurcular arasın' 
da teıkill mtitesa vver olan 
Sendika için yeni bir proje 
hazırlanmııtır. 

Bu projeye göre, Tapur· 
cular araaında rekabet kalkacak 

vapurcular menfaatlarını milt
ttereken emine çabpcaklardır. 

1 
ileri yürümeğl, ıztırap ve 
elemlerden kurtulmağı müda· 

fa11 ediyor. 
Biz milletin sırtına yük· 

lenmiı olan ağır yüklerin 
tahflfile bir az nefes nlmağı 
ve medeniyet yolunda bir 
az mesafe khtetmeAi illtiyo· 
ruz. 

llerllemek endlıesl irticaın 
tamam akıidir. 

>f 
Devlet Refafnfn muha'if 

matbuat hakkındaki beyana• 
tını bir defa daha tetkik 
etmi y eceğiz. 

Yalnız gönül arzu ediyor· 

du ki böyle hadiseler müvace· 
besinde lamel Paıa yalnız 
muhalif matbuata değil, bir 
az da hükumet gazetelerine 
nasihat vermeli idiler. 

Bizim kalemlerimizde tld· 
det görenler onun sebebini 
hayatta ve çekilen sıkıntıların 
dehıet ve azametinde arama• 
lıdırlar. 

Blze direktif verillrken bir 
az da kendi organlarındaı> o
lan matbuata bakmalıdır.ar. 

Biz devlet otoritesini asla 
kendimize hedef ittihaz etme
dik. 

Kalemlerimizin ifadesi ha· 
kika Un ve blrikmlı t ikayet· 
lerin kelime ve cümlelere in· 
tlhalinden ba~ka birşey de· 
ğildir. Bıınun ıedit veya ha· 
f if olması kikaU değiıHrmez. 

B:z namuı erbabına hücüm 
etmek ve hak diye açılan ngız· 

lara paçavra tıkamaktan be
riyiz. 

* Bizden ne mefkurelere hü-
cum ne de hakiki fnln'a cıla· 
ra tariz beklenemez. 

Biz ne fikre hücum cr'c r 
ne de gazetelerimizin baı r 

feledni lnıanı tahr"lc eden; 
çıplak baldırlarla do1durmayız. 

Vazif emizln nezaket ve 
ehemmiyetini takdir edi· 
Joruz. 

Cevat Rifat 

1 

Bu proje vnpurcular tara· 
fmdan da kabul edilmi tir. 
P roje Ticaret odasının mecli
ıinden geçecek ve kabul cc!i· 
lere ktatbikına ba~lanaca dır. 

Bahç"vanh.r cemiyeti 
Dün bahçevanl r cem yeti 

heyeti idare in ·ııabı ıçln iç· 
tima etmi~tlr., 

Reyi hafl ile icra o'uııan 

intihapta mevcut kırk b r k' i 
ekseriyeti te~kil etmed'"i 1 n 
intihap bir hafta sonraya hı· 
rakılmıstJr. 

ltriyatcılar topla dı 
Bu gün Sirkecide Ho a n• 

cıyan hanında It:rıyah .. la r ce· 
mfyetl heyeti idare intahnba~ı 
yapılacaktır. 

Verem hast'1nesi 
Geçen gün içtima c~en 

Hıfsınıhha meclisi bir verem 
hastaneıf açılmasını ve has· 
tane olma~a elverlıli bir 
bina bulunması için btr h •yet 
tarafından tetkikat yapı m:uı
m kararlaıtırmııtır. Heyet 
bina aramakla me,guldur. 
Da•utpaıa kııla ıında tetkikat 
vapılacaktır. 

Bu bina muvafık görülür· 
ıe haıtane yapılacakt:r. 
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Tediye muvazenemlz açllr
br. !Bu itim •7Ak mh' kı .. 
.ma tk4lıet 111 vazenemtzdekl 
,:ırtan ileri .Pli10r. O bal· 

ther ıMJıien eve), Ucaret 
•••sene.miat miıbetleıtlr • 
.ıaelr.mealmriyeUndeylz. Bunun 
Lfl ile .bir taraftan clban 
1ID&tlanna 1 •rzetliil...,. J.i11i 
batlı ihracat mail anmızı 
daha ziyade aramr, daha zl· 
,..de >P•• eder bir hale .
U. ı ! mnırett aathr. ---

•tiık ~· 
rant.naalı.ımnaın Ja~ btdltıa-
ae DlDllQpol me.ıttl kalma. 
mgtır. Ve .belki _gttdlıçe .,. 
tan, ıfd'detlenen b r rekiMt 
karpaınCladır. :Z1'*1 ....._ 
mtzi o tarzda tanslm t!tDI• 
11,._.,kl milıadllelbdbd "ldilh fi' 
-llllla " ,...a:lıla 4llllllriltPl'rr ............ ..., ..... 

1 5' .... ~ 
ealdeak&r ...._ 
.~...._nemde 

... ....... ıliraWr riJecek 
cidJ Nk dthal .eclea hır 11111-
1.ı .......... kumdm&k ... 
nuıeU ıar. 

'"Bu nzlfeyt a. ıtraat ... 
1an.,.ı •Gfterelrea -'!alet c'f· 
..,... 1MUettae 6w.llllaMr. 



-_.3r~4!!!!!!!1!!!!!'!!!!!!!!1!!!!!!11!!!!!!!!!!~~:==:::::::=::::=:~!!!!!!!!'~"::=-'!!!!!!~~==~!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!'!!~Y~A~R~IN~~===~~====='~==~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!P.!!!! ..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'l!!!!!!!!!!!!!!!!!Jlll~8~Kl!!!!!!n~u~n~u~aa~n~ı9 
....,.cemieketıer-d~ - Pfo~l.rTM il._D __ Memlekette_D_) 

af talık 
konferans 

va, 3. - (A. A.)...: 
11 bildiriyor: lzveıtla 

Londrada cereyan 
lan H ndlltan konfe· 
meıahinl tetkik ede· t" ki: •Yedi haftadan 

C&\m eden konferansta 
•ırar ittihaz olunma· 

ka.ıc!detll iktisadi buh· 
olvJıtanda milll ıerma· 
e~ııaf ına mani olan 
rulefevvuku ile yerli 

ara11ndakl reka betl 
bbl(rmlıtlr. D ğer ta· 
Ç&?Jinkü ibtllll hare
ye \unda ln,ılterenln 
Evve»tcabul etmek Hint 
aıılt için har· ketin 

~betmek olacak ı. 
-~ ... .t&t tabbnda bhtabl 

luai:lava•f ıl ile lngt tere 
a11nda lir uz'aıma ıeraitl 

_..~.,k flakln haricinde kal· 
lflır· Buaa binaendirkl in· 
terenin konferanıta tak·p 
il ılya1et, vakit kazanma· 

" Hindi ıtanın fdare•ine 
111ıtl48 lhk. teknik meıelelerde 

erltt 'MtlıHlmanlann ara00 

ifa inhisar etmittir. 
~.Hi•t Burjuvazlıinln 

a, corlarak lnıftereye 
faÇtfını zannetmek· 

konferan11n akim kal· 
n lnıtlterenin, batta Hin· 

itstandald Ajanılarıle bile 
madıflnı lıbat edecektir. 

Pem-Uruğe maçı 
Lfma, 5 ( A.A. ) - Peru· 

np t•kımları araıında. ya· 
Ja!an futbol maçında hazır 

lunan ye oyunun hararetile 
IM!lbD bainıma'annd&n mGte· 

• fc .olan bir takım aıker
bfr arbede çıkarmıılar· 

r. Neticede 5 kiti 6'müı 
bir çok kftl yaraJanmııtır. 

ilyon keğirlik elektrik 
Ne...,.ork. 5 (A.A.) - MG· 

Mnclııleri Nevyork hGk6metl 
••tllnde ele"trik •enaJflnln 

talı buaıunda tetkike me
olan komlıyon bir 

•nnltdfr. Bu projede Me .. 
'da kllıı Saint • Laurent 

rl &zerinde celim bir 1U 

dl intan turetlle 2 aül1on 
lfr kuneUnde elektrik 

il teklif olunmaktadır. 

bn 34,2000,000 lnaflb 

&ve 'bır'ii: tahmin 
aılyen ' 
ptty_i r tihabı 

I ·~ .) - Relıl· 
.. lik6n için· 

a kba 16yledi? dedi. 
- Bdmem, decliml hepini• 
llJonUDuz: Sen, Babam: 

11111 çabrmadı. Fakat 
hacliM benim içime bir 

Y111'du. Bunda her 
e bir ,eYler var. Mehlika. 

e 1en, mulaakkak bilinin 
.ayle, olurma kudetlm 

eocuk lmlcll? Neden kea
~ldlrclO? ... Ben bilmek 

lhrııllll'D1111 MeWıka-

~ sllcell mua:aam 
........ •hlll takip 

,...., .... Sua~ 
... lclll ...... .., llt· 

,; J 

..-.----·~ 
Kömürcüyü öldüren kardeşler 
A~liye. hizmetçi uğurunda kur~an oi~en Hasan 

Efendin in tahkikat ile uğraşıyor 

Cerrahpata'da kömilrcil 
Haıan lıminde birini 6ldilr

mekle maznunen yakalanan 
Ihsan ve Kemal iıimlerindekl 
iki kardeı bal< kında tanzim 

olunan tahkikat evra.kı dör

düncü müıtanllkliğe verilmit· 
Ur. 

Müıtantlklik fıtfcvabat ve 

tahkikat neUı:esi.nde hakiki 

katili ta'yfn •decektlr. 

de, bazı ıeh rlerde karıııkhk· 
lar vuku bulduiu ve bir k~ıl· 
nin le-lef olduğu haber alın· 

mııbr. 

Sovyet icra komitesi 
Moıkova, 4 {A.A) Sovyet, 

merkt zi icra komileıinln üçün· 
cü fçtima devreıl bugün M. 
Stalin PetrofEkf, Voroıllof 
Ojonlkldze intihap olunmuı· 
lardır. 

Komite, 1931 milli lktfıat 
programını, tıçiliii ve diler 
bazı meae?elerl tetkik ede· 
cektlr. 

Komiserler heyeU relıl 

M. Mo" otof, milli iktlaat bak· 
kandaki ilk raporu okumuıtur. 

Treni bomba ile uçu
racaklannış 

Bef grad 4 ( A.A ) - DGn 
ıece Mtlano • Zagrep • Belgrad 
ekspreılnln bir vagonuna, tren 
Zagrep iltaayonuna af rerken 
bir bomba lnfilik etmiı ve biı 
yolcu baflfce yaralanmııbr. 

Bomba, aıralardaıa birinin al· 
bna konulmuı bulunuyordu. 
Tren teabhürle yoluna devam 
etmlttlr. 

120000 vo;t'uk cereyan 
Moıkova 4 (A.A.) - Lenin· 

ırat elektirik f abrikalan 120 
bin voltluk cereyana mGte
bammll bir kablo imal et· 
mittir. Bu nevi kablolar tim· 
diye kadar Almanya, Amerl· 
ka ve ltalyada yapılmakta 
idL 

Harp şayıatan gOlünçmüş 
Santlaaıo, 5 (A. A.) - Str 

Drummond, bir Avrupa har
binin zuhuru ihtimaline dair 
olan tayıalann gülGnç olduiu· 
nu beyan etmlıtlr. Hiçbir Av· 
rupalı hiik(imet adamı böyle 

.__. . 

( Yarın) ın T elrilıa•ı : 23 

kat bana bir durgunluk gel
mlıtl. Danmek, köprünün ke
narına dayanup uzun uzun 
ıulara ve sahillerin koyulapn 
aalıelerbae dalarak düıünmek 
latlyordum. Düıbmek! Neler?. 
Kim bilir neler?. Dütiinlime
mtı, düt6nmekten korkulmuı 
.. ,.ıer diitünmek! 

Birdenbire yanımızda Gç kiti 
peyda oldu. Nerden çıkdılar 
bilmem derlediler. Sonra biri 
dinip arka11na bakdı; arala .. 
nada bir telaı, bir (ııılb oldu; 
dfser ikilide birer birer di
aap bakdılar; IODI'& aclımlannı 
Javqlattılar. Konutduklannı 
mlkemmel du1u1ordak: M• 
llkld• '-•MCllJOl'lanla- Ba 

Katil Zati müşahedede 
Marangoz Ahmet isminde 

birini aldürdüğü için Ağır· 
ceza mahkemealnce 12 sene 
hapse mak<km olan Zati Ef. 
bakkmdakl kararın nakzedll· 
mit olmaıı dolayırlle Tıbbı· 
adilce müıahede altına alın· 
mıı ve hakkında bir rapor 
verilmlıtl. 

Bu rapor mahkemece kl· 
fi gelmemlf, Zati Ef. tekrar 
müıahede altına alınmııtır. 

büyük bir facıanm meı'uliye
Unl deruhte etmez. 

Ulüyü tebcil ediyorlar 
Dombay, 5- (A.A) -Dün 

ak tam birden bire vefat et
mtı olan Muhammet Alt'yi 
tebcilen 50 pamuk ipllkbaneıl 
kapanmııtır. Muhammet Ali, 
yuvarlak masa konferanıına 

Jıtirak etmlt olan Müılüman 
murahbaalarından biri idi. 
Aynı zamanda Gandt'nfn mah· 
puılyetinln 8 inci ayı milna· 
ıebetile mumaileyhin hatırası 
da tezkar edilm~ıttr. Müılü
manlar, Şehrin bazı yerlerinde 
tramvay ve otol:üılerl ta1a 
tutmuılar ıerviıler durmuıtur. 

Kalp sektesinden ölmü~ 
Londra, 5 ( A.A.) - Kral 

beıinci George'un ablası kalp 
haatalıiından vefat etmlttlr. 
6 haftalık bir matem yapıla· 
caktır. 

Kanlı müsademeler 
Berlin, 5 (A.A.) - Ren-Ve

ıtefalya kömür madeni bav· 
zaıında kuvvetli bir galeyan 
vardır. Grevcilerle poliıler 

araıında kanlı müıadem•ler 
olmuıtur. 

Geri kalmış 
Viyana 5 (A.A.) - Aw .. 

turya • Macariıtan ara11ndakl 
Ucarl müzakerat 15 Kinuml· 
.. ntde baılıyacakbr. 

M. Venizelos 
Viyana 5 (A.A. ) - Mat· 

buat mOme11illerlnl kabul eden 
M. Venizeloı Avrupa federaı· 
yonunyn taraftan oldufunu ve 
bu federasyonun tahakkukunu 
mantaka vl itillflann teahtl ede-
ceilnl beyan etmlttlr. 

Grevmi yapıyorlar ? 
Berlfn, 4 ( A.A. ) - Ruhur 

efendilerin lkiıl çok gençti 
ve zaunederimkl liıe talebeai 
idi fakat bir taneıl kocaman 
bir beydi, aııl münaıebet· 
aizlifi de utanmadan o yapı· 
yordu: Tanburl Cemal mer· 
bumdan bir takılm dinledifinl 
o ıeıin blll kulaklarından 

aitmedlilnl ı6yliyor, Hocama 
yana yakıla rahmet okuyordu. 
Set o kadar ıanıf mi 1 dild, bu 
babıın bir nümaylf delil, an• 
cak fena bir te .. düf eseri 
oldufuna loanacafım ıeltyor• 
du. Fakat zavallı Fuadımın 
16zel s6zlerl yine büyümüı. 
lıanlanmıtb• dltlerlnln araıın· 
da 16alp sayıyor, arada bir 
aakrat sfbl: 

- Beni kaül edecekler: 
S.nl katil edecekler! diyordu .. 
Yine o lnaam utandıran, ,_. 
!ere aeçlren hlı içime çakUL 
Yanındaki erkeil mutlaka 
'*'7a toka• -.lıak lracl•• 

Usküdar cinayeti 
Merkez memurunu vuran 

Çakır Mehmet tutudu 
lir hafta evvel Erenkö)iinde otu

ran ÜaJtüdar P. me:-kez memuru lsma!I 
Rasih beyin evine bir h rsız glrmif, Is
mail Rarih beyi yedi )erinden yarala
nmıt bçmıttı. 

Carfh pollı aıBc!lrlydl 2 inci tabe 
sivil memurlarından komiser maavl 1 
Rlfat bey tarafından takip edllmlt Eul
garyalı lsmall oğla çakır Mehmet olda
~u antaııldığ ndan diin Üsküdar çarfı-
11nda gezerken 3 akalanmıttır. 

Carlh sabıkalı bir phıs olduğun
dan kenC:lılnf yakalamak lıtlyen me
mura ıllah çekmek istemiş ise de mey
dan verilmeksizin yakalanmıştır. 

Bulgaryal ç~kır MehmeJln iizerlnde 
nk'a &ecesi lsmall Rasih be) in evine en 
aldığı Kolt ılst~mlndekl tabancanın üç 
karııı.na atıl ıfı halde bot ko\·anlarla 
beraber ) akalanmıştır. 

A) 111 zamanda crrlh Mehrnedln 
.. ırkat vak'a11nda lsmall Radh beJ in 
evine glrdlbl anlaşılmış, Osklldarda 
Bil iil dtreslndekl evinde tah rrl ed'le· 
ek bu vak'a kec ıl glycH'f kanlı bir 

c lı:et, bl· çok ev ere girerck/çatdıı,ı 
ef)a Jtalanm~ttur. Çakır Mehmtt buglin 
Adliyeye teslim edil cek ve hakkında 
tanzim olanan tahkikat evrakı müıtan

tlkllfe verilecektir. 
Kaçak rakı 

eliyükada Papas mektebi ıokağında 
10 numaralı Yunaıılı Nfkonun evln(e 
gizli rakı imal dildlğınden müskirat 
-nahafazı memurlrı tarafından 'in 
t.harriy t yapılmııı bü) ük bir rakı ka
zanı, cibre, kaçak rakı, ani<' ol ve saire 
)&kalanmış, kaçakçı Yunanlı Nıko mah
lı:eme) e verllm!ttlr. 

Dünkü hırsızhklar 
1 - Fatihte Emin baharı sokağın· 

da oturan Bahattin efendinin evine hır
sız girmit bir m ktar efya ile it ban· 
kasına alt iki kumbara çalmıştır. 

2 - Keresteci Yalı:ovos efendinin 
Ayazma kapııındakl dükkjnına diin ge
ce hırsızlar girmiş mühim miktarda ke
reste çal p kaçm ştır. 

3 - U.ıkapamn a KDçükpazar c!
nrında kala)cı Agoban GükkAnına hır-
11z girmlt bakır 'e saire çalıp kııçmııtır. 

Arnavutun marifeti 
Kac!ıkô}Bnde Tulumba tokafmda 

faat efendinin baneılnde din OJ un O) -

na} an lıahçn·an Arnavut lbrnhlm, kah
veci Fuat efendiyi ağır ıurttte bıçakla
mıt kaçmıftır. 

Ojnkü yangın 
Çenberlltafta Mehmudi)e aokaı'.ında 

hamama a t binadan dlln sabah atrt 
çıkmıf, itfaiye otomobilleri yet tlnclye 
lı:adar bina klmllen yanmıştır. 

Yangının esbabı zabıtaca tahkllı: 
edilmiş, k zaen yandığı anlatılmıştır. 

Bina Bozkurt ılgo. tasına ılgortalıC:ır. 

bavzaaanda maden ameleıl lt
leriııi tlmdlden bırakmıılardır. 

Bütçeyi kabul etmişler 
Madrit, 4 (A.A.) - Nazır

lar mecllıl tarafından dün 

tetkik ve kabul edilen 1931 
biltçe liyıhaıı buıün imza 

edilmek üzere Kırala takdim 
eclllecektlr. Yeni ıene biitçe· 

ıinden masarif kıımında 53 
milyonluk bir tezayüt bulun· 
makla beraber 62 milyon Pe-

çetalık bir varidat fazla11 ıö
rnlmektedlr. 

larını düıGndüm ye terle
dim... Baıımdan •talı bir 
deıtl ıu dökülmüt ıibl ter· 
ledim. Mehlika. 

Seılm çıknıayordu, Fuadın 
kolunu 11kdım, yalvaran ba00 

kıı'arımı yGzünde ıezdirerek 

döndüm; onu adeta ıilrGklt· 

yordum. Nihayet köprünln 

aal aahllinde bir az yürüdilk· 
ten ıonra, •Azimeti ,. n bir 
ıGnbOlG ıibl yükselen ihtiyar 
asaçlardan birine arkamıazı 
dayayarak oturduk., 

Buradan Edlrnenln profili 
aa11l hulyalı ve tatlı, lnaana 
aGIGmser! Solda T4lwk ormanı •• 
her J&prafı bir efsane beete
leyen bu orman ne ılzel ve 
ae kadar evarenıf:r.dtr! ... Mer
.. r d6 .. nmlf nehirde 11kanan 
carlJeler, ba apçlann 16lie
ade lmranur, atJinirdlı ıır
•Gt heçirmlf yerleri ... 

Batla iMiaiar lalr l&hHDID 

"Hizmet,,haıa mahkemede ... 
Sabık Adliye vekili Mahmut Esat B. huzu· 
runda dayak yiyen vatandaşlarkimlerdir 

Zeynel Besim Bey birer birer sayıyor. 
lzmlr 5 (Yarın) Hilk<kme

Un ıahıiyetl maneviyeılnl 

neıren tahkir ve efkin umu· 
miyeyl tehyiç edici neıriyat· 

tan maznun (H'zmet) gazeteıl 
Baımuharriri Zeynel Beılm 
ve meıul müdürü avukat 

Bedri Beylerin dün öğleden 
ıonra muhakemelerine devam 
edllmiıtir. Bir gün evel veri· 
len karar mucibince (Hizmet) 

gazeteılnde yazılan b'r yazıda 
Ad:fye vekili Mahmut Eıat 

beyin huzurunda dayak yiyen 
vatandaıların dönkü celsede 
lıimlerl bildirilecekti. 

Zeynel Bey bu buıuıta 

matbaya celipte tlkiyet eden• 
lerln Necati, Cafer, Seyit 
Akmet efendiler oldufunu ve 
bunların ıtkiyetl eına11nda 
ılkayetl dinllyenlerln de avukat 
Ömer Fuat, Orhan Rahmi ve 
Nuri Beyler olduğullU ve Rab· 
mi ve Nuri Beylerin berayl 
ıehadet geldiklerini ve Fuat 
beyin Kuıadaıına ıttmlt ol· 
dulunu ıöyledl. 

Relı beyin bir ıuall üzeri• 
ne bu ıahitlerln neye ıebadet 
edecekleri evve'i Zeynel beye 
teıbit ettirilerek, mumaileyh 
lf adetinde bunların yani darp 
ecli~enlerin hadise zamanında 
Adliye nezaretbaneılr.e getlrll
diklerlni ve koridora çıkardık· 

Şiddetli bir zelzele 
Atlna, 4 ( A.A. ) - Y edl 

ıanlye kadar ıüren tiddetll 
bir zelzele Corinthe haval.ıln· 
de büyük haıara sebep ol· 
muıtur. Burada, Eıklıehir 

kıımında bulunan evlerden 
bir çoiu 11kılmııtır. Ahali, 
dıtanda bannmaktadır. Zel· 
zelenln merkezi muhitinin 
Mora yarımada11nda oldufu 
söylenmektedir. Asao köyün· 
de 10 ev ile bir kilise 11kıl· 

tarını ve darp edilirken o 11ra• 
da müddeiumumiiikte bulu· 
lunan Adliye vekili Mahmut 
Esat beyin dııarıya çıka• 

rak koridordan geçtiif za
zaman darp 1-.adireıini gcrmGı 
o'duklarına tehadette buluna• 
caklannı ve maamafih bu ada .... 
tarın bugün de olra ken 'llerlnl 
tanıyamıyacaiını ıöylemrıur. 

Muavin Şükrü bey; Zeynel 
bey bu yazının kaydı ibtlrad 
ile yazıldığını ıöyliyona da bu-

nu ela kabul etmediğini ve hadcl 
zabnda bu hldlıe doirb ol-, 
madaiını farzı muhal olarak 
kabul edilse dahi bunlar bak• 
kında maznunen tahkikat Ja• 
pılmıı olduiunu ve e .. sea 
kendilerinin bu yazının ef.. 
kira 'umumiye Gzerindeld 
teıb ini dil2ünmeleri ilzam 
ıeldiğinl ve phltlerln ce~ 
lerine IGzum o!madıfına 
serdetmlt ve Zeynel bey d•. 
o günlerde üç, bet yüz kiti-· 
ilk bir teYkffat yapı"dıfı fçl•ı 

teabltlne imkan o'.mıyacaiına 
ve o gün oldufu gibi bu ıDn
de her vatandaı için gazete' 
idarehanelerinin açık bulua
duiunu ve berkeıln gelip ıl
klyetlerinl ıerdetmekte muh• 
tar bulunduklarını aöylemlı 

ve mahkeme kıaa bir müza• 
kereden ıonra tahltlerla latle 
maına karar vermlıUr. 

mıttır. Ayın zelzele, Trlpo~ 
ltparta, ve Kalamata'oa da 
duyulaıuıtur. Buralarda n~ 
fuıca zayiat yoktur. 

Liberaller federasyonu 
Brükıel, 4 (A.A.) - Brik• 

sel mıntaka11ndakl Liberaller 
federaıyonu Gand DarGlfl
nunu meselesi müna1ebeUle 
kabul etUll bir karar aureU... 
de maarif ve ınzel san• atı.. 
nazınnın ılyaıetlnl tatbik et• 
mlıtJr. , 

VILLY FORST 
LILIAN HAID ' • 

HAY ALIN SCNU 
Muılkill 

ROBERT STOLZ'u19 

GLORYA'da 

içinde d61'1nmG1üm, Mehlika, 
Fuat ellerlmf tuttuiu zaman • 
baıka bir Alemden ıellyorum 
zanettlm .•• 

O, bileklerimi kıracakmıı 
ıfbl ııkıyordu ; 

- Bu itler, diyordu, ko· 
can yanında iken aana teca• 
vnz ettiler, ıöz attılar. Söyle
bakayım, ben yanında olma· 
ya idim ne yapacaklardı? -
Söyle bakayım, ne yapacak· 
lardı ?.. yalnız olaydın? •• Ne 
yapacaklardı? •• 

- or, canımı yakıyonun 
diye lnlecllm, bırak ellerimi 
Fuat 1 ben ne bileyim ne ya• 
pacaklardı ? Onlara dk defa 
teaadlf ediyorum. 

- ilk def amı ? Dlmek ev· 
nice 16rmÜf olaan tanıya• 
cakbn7 

- Ben ne blle,ım Faal 1 
Ne Japıyonun?Bırak ellerimi, 
canım aaror. Sklerlml ta• 

1 
ıırıyorum .. blrak Fuat c;aJım, 
yapma! ... 

Aı!amamak lçm dudalda• 
nmı ııırıyorclum.P·:aen u anda 
ne zelil, re- ıefll· '!m, Mehlika! 
Fuad•n ea ıevdlil zel un, mu
ti bilim vardı;bütün kuvvetim] 
bGtOn milcadele kab1ltyeUm J 
bltmlıtl ••• 

Blleklerlcl bırakb, eonra 
ellerinde Ofuth rdu, nptc: 

- Beni afet! 
Dedi. Fakat u sonra tek· 

rar çehreıl kan9t1, adaır.lua 
atup tutmafa Laı1a.d•; ta7lea
dl, ıöylendl... Ben, 1ıo'!a.n.ıu 

bacaklarımın etrafı:.& aa:JıM, 
bapmı dfz!erl~ C.Ay•duııa. V • 
dinledim, Jinled:aa ... 

Giinet çekil.ık•n lala.-..ık, 

yavat yavaı d6nmele ha .... 
dık. K6;>nlye 7alnaıınca ..... 
blm flddetle ç.rpanclı. 1-·aatla 
belli eb eden bir llhu Ör 

\DeHRU ""') 
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Haymlı keaılileriıi nasıl te n i~ ~if11 ediyılı 
Düşmanını görünce zehirli gazlar, keskın kokular ç~ka~a~ak, 

bombalaT atarak kendilerini koruyan hayvanlar hangılerıdır 
Milyonlarca sene zulum 

gördükten IODr& hayvanlar 
düpnaalanna karp kendileri· 
nl nasıl müdafaa edeceklerini 
keıfedüp balmuflardır. Bun
lar gayet mahirane bir takım 
uıullerdir. Mesela zehirli gaz· 
lar, Mlnüörlü bombalar, buhar 
nepnden küçük tüfenkler ve 
l:ı una benzer bir çok ,eyler· 
den f~arettfr ki asırlarca 
sonra gelen fnıanlarda bun· 
ları kullanmıılardır. 

Yiiz binlerce ıeneden beri 
lnetnık bir hafde bulunan 
(Senkilda) adannda bulunan 
Ye memal.dd bartdeye mahauı 
olup futına martlıl tabir olu· 
nan kaı'ar kenclJ düımanlan· 
nı def fçtn akl~an"' bir tedbir 
bulmuflarchr. İngiliz mulıar· 
rlrlerlnden olan bir u .t bu 
g·bı hayvanlar arasında ep~y-
ce bulunmuı olduğunddan bun· 
lara dair olan ihtlıaıatını fU 
suret!e taıvf r etmektedir: 

Bir yaz günil büyQk bir 
kayalık Gzerfnde ve bu hı-y· 
vanlann araaında bulunuyor· 
dum. Fotofraflannı almak fçln 
kifl derecede onl11ra yaklat· 
mak gOç ldL Lakin her defa 
onlana saflarına yak•qclığım· 
da karFmda ve yuvada bu
lunan blr kuıun baıını ileri· 
Je ve geriye doiru aötürdü· 
aün6 a&dGm •. 

Sonra ona biraz daha ziyade 
yaklafdıfım nklt tumanın 
ıawa.. açarak iizerime bir 
miktar fena kokulu eıil bir 
Yaj altı, aenç Martı kabu· 
lutıdan çıkd.ktan bir kıaç 

""ıııı!ı!:: 

ün aonra kendialnl bu tarzda rek tfddetle Ç&llfbiını ıiirl· 
~Gclafaa eder ve batta en 1 

rib. 
gend üzerime alb defa yal Eler iğne bizzat vlcudu. 
attı. Giinet batıncaya kadar muza batana airıh kabartıyı 
bu yal lekeleri elbisemin üze. aür' atle geçirmek lçba en iyi 
rinde kaldı. Ve Lu elbiseleri usul pannak brnaflnı fine 
harlçta afymek biç mGnaalp albnda tutarak lfneJI kazıyup 
olmadı. çıkarmaktır. Eter parmafı-

Kumbaraca böcek lle dOt- mızı linenln yukan tarafından 
manının önünden rlc' at ettJğl tutarak iğneyi dııan çıkar-
vaklt kendi küçGk topu veya mak lıtenek onu dafa fena 
tüfengile onlara karıı buhar yapmıı olüruz. Çünkl bu eına· 
ıa vurur. Nıtekf m onun lfra:z da zehir keıeıl bopnır ve 
ettfaf k~ük dumanlan aör- cildimize nufüz eder. Etek 

d.. • arı11 lineılni bir çok defa um 

Sak ,_ d il h aokmala muktedir olduiun· naaor en en ayyan 
ed dan bunun finell o nl..,ette 

da diifmanlannı ifraz eyi f· pddetli olur. 
ği zehfrlf gazla def eder. Bu Ad kul 

h ata vıanı ta ytanın • 
keyfiyeti tecriibe eden ay- .. 

J k 
_ ,_ )andığı 11Dudafaa tarzını ol· 

van ar fıe te rar ona ya&· 
1 renmfıtir efer adata Vf&DI ka· 

lapnafa cesaret edemez er. k f d t ki dili 
ım tara ın an a p e rae 

Malum Ot yılanı Ye Kakım brzan okadar korkar ki amala 
denilen h•yvanlar dahi ken• möcadele etmekdenae bir delile 
dilerinlnl bir rayıha i!e ihata gizlenmeğl tercih eder. La 
ederek düımanlarmı uzakda kin müdafaauz kaldıiından 
durmağa mecbur ederler. Bal diifmanı bir llhzede onun 
Arısı be töy?ü bir ııneye ma· ifini bitirir. 
lıkt1r. Ve düımanınm vücudunu Bildiğin mmtakalann bl-
bununla ıokar lakin bir defa rlnd• Adatavpnları kenc:ll-
lneslni kullandıktan aonra lkln· lerine yaklaıan Kakmalar o 
ci ıef er onu fatfmal edemez. kadar ehıniyet vermezler Ye 

Çünkü ileti müdafaasmı çek· bunlara kendi taraflanndan 
mek istediği vakit ğine ve ze- darbe vuracak bir menzile 
birli keıe•f vücuduna merbut kadar gelmelerine intizar 
oHugunda.n oradan çekilmeli ederler ve ıonra ıüratle 
iktiza ederki buda bittabi ka· dönerek arka ayaklariyle bua-
oil değildir. Bir Arının aoku· lar üzerine atılırlar ve tekr~ 
ıunu tetkik ettfiimtz Yakit yan,rma yaklaıup hiicumdua 
fneıfni dogrudan dognaya enel baalretle kareket etme-
düımartın vücuuduna dofru leri için buniarı bir tekme ile 
fttif ınl ve zehir keaeıdne uzaklara kaçmaia icbar ede~ 
merhut adelitın zehirl eme· ler. 

w 

lzmitten 14 mahkiim 
lstanbula getirildi 

Cenazeler 
Nakilleri için yeni 

bir talimatname 
hazırlanıyor 

Bu mahkumlar asayışın emniyeti 
için lzmitten şehrimizdeki hapis

haneye getirilnµşlerdir 
mevkufun da ıehrlmlze ge• 
tirilereli buradan da Mene· 
mene göUlrüldqihıdea balıa
ettfler. 

Bizim yaptJlımız tahkikata 
nazaran ıehrfmize ıettrilen 
14 mevkufun frUca hi.dilealle 
hiç bfr allkaıı yoktur. Bun· 
lar Adliye Veklletlnln gördG• 
p ilzam Clzerlne İzmft hapl· 
ıaneılnden Burıa hapfıhaneal
ne nakledilmek Gzere ,.hrlmlz• 
den 1eçea 14 mabk6mdur. 

Bunlar ıakilik, adam 61-
dürmek ciirilmlerlndea dolayı 

lzn-.itten getirHen mshkllm- mübteUf maddelerle laap• 
far bir arada mahkdm olmuı adamlardır. 

Din eabah bazı gazete- Geri kalan mttddetl mahk1l-

l
ler, irtica hidlıuf dolayııll• • 
z111ıtte de bazı tevkif at J&• mlyetlerfm ·Bursa da ••çfte-
pıldıfuıdaa bu ım:yanda 14 ceklerdlr. 

~#4.. 

ne ve itlerin ınr' atle ıörillebfl .. Ecnebi vapurlar 
istiyorlar 

Ecneba vapurlamuıı phrlo 
lftf zdeld aeantalan lıtanbul 
h11ıa11111da k6mür tahmd ye 
tahliyeıl fçfn 1erbet bir .mıntı-
ka. tetkd ............ talep ı 
etl'llektedlr. 

. Acantalar, a9ılacak ıerbeıt 
lllıQtak-.. ka.a. tahetl 'I• 
ı ... ,., .... "" • olacalı 

c:eilal 11,ı...-tedirler. Deals 
tlcareU ıaildürf yeU acantala· 

nn vakı talebini tetldk ederek 

kabul etmlt ve keyfiyet lkU· 
aat vekiletlne blldirmlıtir. 

Vekaletten cevap ıellr 
ıelmez ıerbeıt mıntıka açıla· 1 
calr Ye •apurcular beklemek· 
11111 brtarılarak ı,ler llr'ade i 
slrlleeektlr· 

Sahhlye Veklletl, ıebrlo 
mlze Slhhat •• lçttmal mua
venet müdürlüiine. cenazelerin 
nakline dair bir emir 86ndel"" 
mtıtlr. Llzım olan vantalan 
beleJfyeler temin edecekUr. 

Ayni emirde, umumi 
nakli va11talan cenaze aaldln• 
ma.hıuı vıı.ııtalarını ıalr huıu-
1ata tahıtıl memnudur. bıuyaf 
bfneclllen yerlerde thtfpc* 
aöre cenaze naldl için baıull 
su.kil ya11ta11 tedarik Ye t .. 

mlal lazım aelcllil de bildi· 
rilmiftlr. ••• 

lı!n 
Ahmet Yusuf beyin ikam~tg~hı 

meh~ul ômer Cemal ~9' ~e
tinde alacağı olan mebalıgın temıhi 
fçin tahb hacze alınan Kadıköy H• 
sanpaıa Atik Kızlar ağası cedit Şemi 

ef. sokağında cedıt 19 No.lu 1002,:ırşm 
murabbmda bir kıt'a arsanın muza. 
yedesi 5-2-931 tarihine müsadif Peı' 
tembe günli saat 14 de icra kılın~ 
ca~ cihetle iştirasına talip olanlann 
bedeli muhamrninesi olan 501 1ira
mn yüzde onu pey akçesi otard 
müstahsiben Kadıköy icra dairesine 
müracaat eylemeleri ve icra ifllt 
kanununun 119 u11cu maddesinin 3 i'm
cü frkrasmca atlkadarlann ademi mü-
racaati halinde hariç blrakılacaf\I ve 
bu mü.:Idet zarfmda borçlu itiraz el'o 
mediği taktirde muamelei kanuniye J 
ifa Jahrıacağı itin olunur. 

TIYA TRO VE SiNEMA 
Pangalb Sine1nasmda Salı gü~il 
akşam& sen'atldr ~vki a. ve 

Türk operet Heyeti birlikte 
sahnede eni kişi. 

Leblebici Horhor ata 
Mqhuru Aleni büyük operet 3 p. 

v arytte Dans. 

Son dakika: 
(Baı tarafı l inci MlilU•) 

llteyen Ye llllh atanlardan Giritli Mehmet Alt ile arkadaıı 
Huaa Jablaacblar. 

Bu p.tkalt hldllell tamamile mGretteptlr. Munualarm 
ltlraflanna aöre teıvlk eden, kendtlerlne elllter lira de tabanca 
..._... Eaat ile iki g6n evvel hDkamette kaymakama hakaret 
ederek • 1&11a göstereceğiz ., diyen arkadaıı Süle,...an ile 
yablanmıılardır. 

bmtr Vail Mua vlnl Safp Bey F oçadakf ıudralt tahktka· 
bna afderek lzmır yabıfne izahat verdi. 

Azılı mahkumların yerleri değiştiriliyor 
İzmir 5 ( Y ann ) - Bergama haplshaneıfnde ıeklz azılı 

maznun lznitr hapııhaneslne nakledildiler. 

Ne ala! 

B. f.. ''o·· ··ıd·· d ır şo or: ovu um,, iyor 
Kahraman seyrüsefer memurunun 

numara•ını da bildiriyor •• 
Mehmet Hulki imzasile Bir kariimizin mat -

Karaköy nhhm boyu Fran· 
aız bankau önünde dururken 
arkadaki otomobil gedlJyordu. 
Ben de gerilemek itledim. 
Fakat bu 11rada 2445 numar .tlı 
ıeyrüaefer memuru mani ol· 
mak istedi. Hatta ilaveten 
" Çekil ulan 11 kelimelerini 
istimal etti. Sonra beni mer
keze götürdü. 

Ben Seyrüsefer baıme· 
muru Hayri Beye ıtkiyet et• 
mek lltedimse cıe beni getiren 
2445 No.lu memur tarafından 
fena halde dövüldiim. 

Daha ıonra da yatakha· 
neye ıötiirerek ikinci defa 
olarak diğer bir memurla be
raber dayak atblar. 

Şimdi ıoruyorum: Biz, to
flJr olmakla insan defli mi• 
ylz? 

Herhalde Pollı mGdGril 
befln nazan dikkatini celp 
etmenizi rica ederim. 

iki vatandaıın Dahi· 
liye Vekilinden ricası 

Ha•an imza•ile: 
Sakin bulunduium lzmlt 

VllAyetlne merbut Karemürsel 
kazannın Tepeköyü karye-
11 dahilindeki arazim dahl'ln· 
de bulunan 12CO bai kütüjü 
ile kaimpederlm Mümin •la· 
ya alt b(r afaç zeyUn 600 
bal kGtüill karyel mezkilre 
muhtaranının tertip ve teıvi· 
kile kesilerek imha edilmittlr. 

Hadise heyeU tbUyarlyeye 
bildirilerek keıtf ve tahhlkat 
talep edlladt iae de miracaatl
mlz neticesiz kaldıfı halde 
Kaza kaymakambiı ela mahal
len ketft lçiD btfda takdbn 
eddmlı ,_ de fi~ye kadar 
mahalli mezldirua ketfiae 
ıellnmedfii gibi tablkat 
Jcra edllmetllilndea Cimhurt
yeUmfzln kanuna adaleli na• 
mına mahalli meddire bir 
mlfettifla lsamlle llttdayı 
acizanemde zikredilen esami• 
lerl müharrer karlyemlz aha· 
lldnden lbrahlm oflu Hiiaeyln 
Mümin oflu İbrahim vel&fre 
fle lıbat edecellmlzden hu· 
kukumuzun muhafaza edllm• 
ılnl arz Ye utlrham eylerflD 
efendim. 

buat hakk:nda ki 
fikirleri 

Efendim: 
Yeni çıkan gazete'erln rek· 

limlarını okuduAum zaman 
memlekette hakikaten hayırlı 
olabilecek bir gazetecinin her 
türlü beli yelerden mua:-ra bir 
ıektlde lntiıar edeceğini tah· 
min etmfıtlm, fakat bu .gaze
teleri elime alır almaz bütün 
Gmftlerfm inkisara ufradı. Bu 
ne hazin bir tecelli idi ld va· 
dec:llliyor bf r ıGrO afiıler ya· 
pılıyor, halka ümitler b.hte
dilJyor, fakat pek az bir za. 
manda ••1• ortadan kaybo
luveriyordu. 

Bir vatandaı ııf aUle rica 
ediyorum, bir aasete memJe. 
kette niçin çıkar?.. Ne gtbl 
bir gaye takip eder?.. Ga.ıı:.e

telerlmlzln bir kısmı maalesef 
miirayf ve dalkavuk, bir kııwı 
milfrlt tenkıtçJ ve küfürbaz, 
bir de hanlara inzimam eden 
f&)ul prazki.rhk ve tbUru. 
Bunlar pzetecillk flarl)e ka· 
bilitellf midir?. • Bir ıazete 
fertlerin düello ıahaıı m dır? •• 

Artık Lıkbk, Ul&lldık da. 
iiit seyretmekte:ı Bunlar olur, 
olur amma batka dilıünecek hiç 
bir derdimiz kalmaz, memle
ketfmlz hır saadet yuvaıı ha
lini alır, Gazeteler heyeeanıız 
ve havadtulz kahr o zaman 
bfribfrlmfzt yemek zararsız bir 
meıguliyet haline girer. 

Millet açlıkla, lrt ca ile, 
f ıyanlarla pençeleıirken bu.ı 
gazetecilerin tatmin edllmlyen 
kbderlnln tezahüratını, mem
lekeUn ve hallan lhtiya~ 
nna yegane deva olabilecek 
gazete ıütunlarmda dinlet· 
mefe çaôımafanna gazete!• 
rlmlz alet olmamalıdır, po• 
ta&anelerlmfz bu ffbl T&ı $0 

yellere pek m lsaltUr. 
Eler ba muhterem Efendi. 

ler, Vltana bir hlzinet ,..,. 
mak liJflyorlana Halam lnlld
lerlni dlnleılnler, lna haaıuta 
tabiiler y&p11Dlar, lkbıadt •• 
lctbllal ha7ab1111& Nıkkmda ,._. 
mlar JUllDler, •Ye Mft ok•• 
yalım, ica&edene kendlleı lal 
alluılayaJun. hakiki •a:ıdyellml• 

•&•lf • 
Örfi divanıharp 

(8111 '"'"" l inci .olellJll) 

Manisa merkez 
memuruna işte 

el çekdirildi 
Zeki Beyin tevkif 
edildiği şayidir 

Menemendeki btlca 
ıesl dolayıaile nzlfelerm• 
ihmal ye terabderl 
bazı zabıta amfrlerlala 
felerlne nihayet .......... 

Bu cüm!eden olarak Maı• 
merkez memuru Zeki Be,. 
itten el çekdirlfmtt ye h 
landa tabkfbta bqlanm 

Tahkikat aettceelDcle 
s&Gldüfü takclfrde maJılkell~ 
ye de verilecektir. 

DGn alqam Zeki 
tey)df edllcliit 1&71 alm111 
da bu dhet heniz tee 
etmemtıtlr. _.,,.. __ 
Polis mektepl 
Gelecek aene bir, 

tiriliyor 
EmnlJetf umumiye 

rlyetlnln pollı mekt 
tevhit etmefe tetebbt. 
tini yazmııtık. Haber a 
mıza göre tevhf t ftl ma 
göru'mGt ve önümhdeld 
lcra11 takarrür etmtttfr. 
pol!a mektep'erlle ,.~'imi• 
mekt,.pler te-.hlt edilecek: 
tedriaata ıehrimfzde 

edllecekttr. 

1;.a1,ıam. Aa um•a nlıfll•F'41 
kikmet aleyhinde, Serbett 
lelaJncle keelf bir dmre 
landı. Acaba b~ ..,. 
r urken birdenbire fUUI' 
kaybettiler de lelatea 
cllltiYerdller7 

Ba zavallılan ıuatadlllJ 
bir koyun eirüıl h 
mak kadar kolaJ 
yoktur. Netekfm bir ~ 
rilbeler bunu bize bllfDI 
etm ttfr. Fakat baa_m W 
receıl, bir hadcB -va• • 
dl txavnz bu pa lçfıll 
madl bir zarar venn-
mane'V'I bit- Ylcden _ __,_ 
hissettirmez? Yazık _.,_....,,, 
yazık bu Millet ka 
Maul a3ylemlJ01'1119, 
ten bahsediyorum. 
istediniz? 

Banu t,ı.sat 



.ıYARIN 

T ::::zıt!ll 

KAZMIRCI~
ALi RIZA MÜESSESA Ti 
Su geçmez lacivert renkli gabarbin parde

üler trençkotlar, kışlık paltolar. Fantazi kos
tümler, zarif çocuk elbiseleri gayet ucuz fiatla 

M elden çıkarılmaktadır. 
' İatar.bul'da Eminönü'nde - Ankara'da Şafak mağazaaında 

size tarif edilmez bir rahatsızlık ve• 
rir; ne işe nede zevk ve safaya i~tah 
brakmaz. 

GABA tabletleri derhal serinle• 
lir, nefes borulanm dezeofrkle eder 
ve çok hoş bir surette ıiz.i rahatıiz.
lıktan kurtanr. 

8ır kutuda ukrib(n 400 labl. "'· 
H r eczane ve ecza depalannda.. 

9af e -fffç hklHllmetlllji bir zamanda 
l!lrdentire ıcnıın olmak ancak Tay. 
Jare Pl)anıo bileti almakla ka· 
bflcUr. 

ONUN iÇiN 

Tayyare Piyangoau Biletini Alınız 
6 1nc1 Keşide 11-Kanunusani-1931-dedir. 

BÜYÜK 1KRAM1Y~( 200,000) LiRADIR 
AYRIC!i_ cSo,ooo> < 4o,ooo>«25,ooo> cJo,ooo> 

Liralık ikramiye ve 
' 100,000 > Liralık bir mükafat 

VARDIR 

BÜYÜK TA IT ARE Piyangosu r 
YENi TERTiP BAŞLIYOK 

l.Ci KEŞiDE 11 ŞUBAT 1931 , 
Yeni planda 3 Te 6, cı ketfclelerde büyük tkrimiyeler . 

ve ayrıca 

AMORTi VARDIR 

3.cü keılclede 100,000 liralık büyük tkra•lye konulmak 
auretile tertip Oçer keıldelik iki kııma ayrılmıı aihl btr 
,ekil almııbr. 

M6klf atlar ketlde ııraılle: 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 

1 
40.000 ve 100.()()() liradır. 

Çok zenpn olan yeat planı talep ediniz. 
Biletlerin aablmaaına batlan•ııtır. 

Tütün inhisar umum müdürlü
ğünde!): 

1 - MOıtamel elektrik batarJaıı ve teferruata 
175 Kilo Ttrfoa 
70 ,, pirinç çivi 

2 - 15 • aomunlu çivi 
154 • ham anahtar 

7 • pafta demir 

3 - Muhafız Ye nizam motörilaGa eıkl makiaeleri 
Ctball leTazım anbarında bulunup idaremizce kullamlmıyan 

balidakl etya pazarllkla aablacakbr. Talip olanlann hu 
mallan gidip sördGkten ıonra (50) lira teminat akçelerlle 
beraber (7 klnunuaanl 931) çarpmba sWıü aaat 10 da 
Galatada Mobayaat komlıyonuna mGracaatlan. 

Şehzaclebaıtnda ( Ferah ) 
t11atroıunda yann Akpm ilk 

defa olarak 

Timurlenk 
Tarihi pfyeıl ıahnede At 

üzerinde. T asfilat el ilanlarında. 

Gal&tada Paaorama hanında 
mukim iken elyem Alman· 
yada olup nereıintle mukim 
bulunduğu meçhul olan Pol 

Şorte efendi ye 

lıtanbul ikinci icra · 111e· 
murlufntlan: 

Doyçe Ôriyent hankaıı•ın 
sayrl •Ghrez bir kıt'a hesabı 
cart kabul mektubu mucibln· 
ce alacalı olan 385 llra11 10 
1lli11 ve 6 penaaın Tirlı para· 
ılyle tutara bulunan 3980 lira 
ile 250 lira avukatlık ücreti 
ki cem'an 4230 llranm 
29-11-930 tarihinden itibaren 

•a'a faiz ve •••arifi lcraiye 
adiyen haciz yöluyle tahıiliat 
talep evlemlı ve gönderilen 
ödeme ••ri üzerine ikamet· 
kihınızın 111eçhul olduğu an· 

laıılmıı ol•akla telıtlf ıabn 
lllnen lcraıına karar veril· 
mittir. 

T aribl tllndan IUbaren 
bir •Y zarfAJAda Haı ha~lull• 
da ltlr itirazınız var ite ıtf a· 
h !D Teya yazı ile 1'11dır .. • 
nlz eeaı hakkında bir tUra· 
zınız yok ile bir ayın hita· 
mından sekiz sün ıonra bor
cu tesviye Teya temini deyne 
kifl emTaltnlzl lrae etmeniz 
lizı•. 

lıhu veclbet kanunlyeyl l· 
fa eylemediğlnf z takdirde 
hakkınızda gıyaben cebri lc· 
raya deTa• olunacafı mal<i· 
mumuz olmak ve adlyen teh· 
lifi muktazl ademe emrinin 
tebltit makamına kaim ol•ak 
tizere ili.nen tebliil keyfiyet 
olunur. 

Doğru takvim 
Evkatı terlyyeyl, bütün ay· 

ları, her ıahtfenin arkaıında 

E 1 A k E t B k 1 hikiye ve latlfelerl, faldell ma· m a ve y am an a- ', lumatı havi •n doiru takvim 
Ba bıillde Şark T• Maarif kt-

Sl İstanbul Şubesinden : l-ta_P_:-:~-.:-;~-:-~kd_i:-ci-~:-,:-:-~-ir:-~i-nd-en-= 
Sahlık Emlak l Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

paraya çevrilmesi mukarrer t-üyük 
büfe, koltuk, kanepe, avize çini so· 

Eaaı NO. Mevkii ve Nevi ı ha, sandalye vesaire eşyanın 8 Ka
nunusani 931 perşembe günü saat 

Teminat ı 10 dan 14 de kadar Taksimde Ağaç 

244 Yeıllköy ŞevkeUye mahalleıl SalJb Ef. 40. - Ura 
cedit 19 numaral Ana 

245 YeıtlköJ ŞevkeUye mahallesi Bulvar 100. - • 
aokafı cedit 20.22 numaralı Ana 

251 Beylerbeyi Çamlıca caddeli cedit 45. - ., 
l 75 NO.lı Ana 

256 Ba~da Cami maballeal Çalorçaluaua 5. - • 
aokafı cedit 16 numar&'b ana 

260 Y 9fllk6y ŞeTketlye mahalleli Salih El. 100. - • 
aokalı cecllt 15 nu....atı Ana 

Ballda muharrer emlak heclellert pefln teıYIJ• edilmek 
fUUle hllmbayede eablacalla.dan tallplertn JeYIDI ihaleye 

. .ewllf 15-1-93 •ıımbe ,anı ...a wlbcla Şabe••u ml-
,.._tlan. • 

altı caddesinde 20 No Ju Kroker 
pansi} onunda açık arttırma suretile 
satılacağından talip olanların mezkur 
gün ve saatle mahallınde hazır bu
lunacak memurwıa müracaatları ilin 
olunur. 

Yeni neıriyat: 

Cinsi mukarenet 
Doktor, Baytar Şemıl 

Mahmut Beyin (Clnıi muka
renette e111Hkln falde ve 
mazarratlan) unvantle hır 
eteri lnUpr etmlıtlr. Cidden 
f aidell olan bu eıerl karileri· 
mlze ta vat ye ederiz. 

, ... Azarhycan Musiki Heyeti~ 
Taksim Mulenruj' da 

6 KAnunuaani 931 Sah 7· 1-931 Çarş•mb• gününlerl 
mevcut Aıri Türk aile muıtkt beyeUne lllveten ve bu kere 
Kafkaıyadan yeni gelen Azeri musanntyelerlnln lıtlraklle 
lcrayl treennGm edecektir. 

Ayrıca Perıembe, Cur.ıa, Pazar akıamlan meıhur Neyzen 
... Tevfik Beyin Heyete tıtlrakt temin edtlmlıtlr .... 

Tüccar ve Banka memuru olmak 
• • Pazar ve çarıamha sGnleri saat 15 den 17 ve 
1 Çin: sece 18-20 ye kadar iki ıınıf açılmııtır. Mal<imab 
t Occarf ye, ilmi heıabı tGccari, uıuln defteri: Baaita milzaafa, 
Pakradomar, Amerikan uıula ve baaka muamelatı 4 ay zar· 
fanda klmllen tedriı olunur. Son lmtlhuda muvaffak olanlara 
mubaMbecl ,ehadetnameıl verilir ve it tedarikinde muavenet 
edilir. Dersler 11 kinunuıaai 1931 pazar giiail baılıyor. Proı· 
ramı meccanea almak ve kaydolmak için Beyoflunda Ame
rikan Sefarethaned yanında No. 24 Amerikan IUaan ve 
Ticaret deuaneılne müracaat. Huıuıi den dahi kabul olunur. 

Agop Pakradnl 

Tayyare piyangosunun yeni ilanı 
931 ıeneı!nde tatbik edilecek Piyango pli.aı hakkında 

Tayyare Ptyanıoıu mGdürü Fikri Bey bir muharrlrlmlze 
berveçhf iti beya .. ua buluamuıtur: 

Yeni kaltul edilen plln tabedllerek tentye baılanmıı· 
tır. Yeni tertfp mal(im oldufu üzere Klnunuıantde baı· 

byarak ve tik keıideıt 11 Şubatta yapılacakbr. 

Biletler ılmdiden tevzle baılanmııtır. 
Tayyare Piyanıoıunun ıatııı çok iyidir. Plyangomuz 

her zaman olduğu gibi büyük bir rafbet sörmektedtr. 
Y eai plinın ihtiva ettiği e1aıat lıe ıunlerdar. 

Piyangoya lttlrak edenler için bazı ndiıküllt tevlit 
ettlfi11den 930 ıeneainde tatlıtik ettlflmlz çıkan numarala· 

1 nn tmhaaı uıulG kal.lınlmııtır. Buaun yerine numara ade
J dJ .. 50,000,, yapılarak ftabet fhtfmall tezyJt edllmfıtlr. Bu· 

1 
na göre bir bilet evvelce olduğu pbl her keıtdede tkra• 
mlye kazanabilecektir. 

ikramiyeler tezyit edildifl gibi 3 Ondl keıldeye de 
100,000 lira glht büyük ikramiye ve ayrıca • 1,000,, adet 
amorti lllveıi ıuretlle tertibin ortasını teıktl eden 3 üncü 
ketlde çok zenpnleıtlrllmtıtlr. 

Biletlerin fiatı : Yalnız 3 GncG Te 6 ıncı keıtdeler lkı,.r 

lira olmak üzere ceman 10 liradır. 
Bundan evvelki planlarda 1 fil 5 inci keıtdelerde mO· 

ki.fallar 10,000 lira iken Te ceman bir tertip zarfında 
.. 150,000,, lira mükafat Terlllrken, hu tertipte mGklfat 
20,000 den baılıyarak 25,000, 30,000' 35,000 40,000 ve 
6 ıncı keıtdede 100,000 liradan ceman 250,000 lira mG
klfat verllecektlr. 

Keıtdeler yine her ayın 11 inci günil yapılacaktır. 

Plyanso Mürihil 

Eıklıehirde Mahkemel Temyizde itleri olup ta takibat ve 
marafaa llleyen muhterem laalkımıza. 

Sekiz ıenedenberl göıtermlı olduiunuz rafbet ve teveccilh
ten dolayı arzı teıekkür eder, yeni ıeneyl tebrik eylerim. 

Temyizde Adlyen takibatın da.hl vekaletle takibine Mah· 
kemel Temyiz rüeıaıı karar vermlıtlr. 

Bundan ıonra gönderilecek tıln tarih ve No. ılyle hlr de 
buıuıi vekaletname aönderllmeıl rica olunur. 

Avukat Nimetullah Eakifehlr 

P e ş i n ve ve r esi ye 
Koşunuz Koşunuz Koşunuz 

lzmir terzihanesinde büyük tenzilat var! 
Ankara caddeıl Vilayet kar111ında No. 17 

Mustafa Salih 

Tüütün inhisar umumi 
müdürlüğünden 

3,000 adet haıır SlpGrse ı 

Mevcut nGmnened veçbile 3,000 adet baıır ıilpGrp, lda. 

re111lzce pazarlıkla aabn alınacaktır. Talip olanların (50) Ura 

teminat akçelerile beraber, (10 Kinunuaanl 931) Cumarteıl 

pi aut 10 da Galatada Mübayaat ko1D111onuaa mlraçaatlan. 

4Klnuamanl • 
lstanbul lktnd icra Me

murlufundan: 
Bir borçtan dolaJI ..tıcuı 

ve paraya çevrilmeli makar• 
rer gazete nepine mabauı 
bobinler devrinde enete ki· 
gıdayla Voodıtok markab yazı 
maklneal 11 • 1 • 931 tarilıtne 
müaadtf Pazar pni aaat on 
ikide lstanbulda Ankara cad· 
desinde lkdam yurdu 6nilnde 
açık arttırma ıuretile .. blaca• 
ğından talip olanların mezkür 
ıiln Te ıaatte mahallinde 
hazır bulunacak memuruna 
müracaaU ilin olunur. 

VELİ ZADE V lPURLlRI 
KARADENiZ POST ASI 

S •vapuru 8 p h 
amıKarıunusani 81SIDI 1 
günü akşamı Sirkeci rıht·mı11-

dan hareketle Zoı guldak, lneboıu, 
Gerze, Samsun, Ünye, Oirtson, 
Trabzon, Of, Rize ve Pazara azi-
met ve avdett..: ayni iskelelerle 
Sürmene, Vakfıkebir ve Oörcleyc 
uğrayarak avdet edecektir. 

\' ük ve yolcu için Sirktei 
gümrük salonu karşısında Aliiye 
ı famnın birinci J..atındak i aoentah· 
ga müracaat. Telefon lst. 980 

Doktor 
A. Emanüel;di 

iki yüz altmış dört sahifelik bü 
yü takvımdir. Muhteviyah cok 2en-
gi dir. Güzel bir muhtıra defterini 
havidir. Yanlış takvımlcri almamak 
için Mehmet Ragıp Beyin fotoğrafı- • 
na ve Türk Neşrıyat Yurdu imzası
na dikkat buyurmalıdır. Fiatı :25, 
bez ciltli 35 kuruştur. 

....................... 
il 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zCl:?"evtye 

hastalıklar teda vihaneıl 
Cumadan maada her ıh 

1aat 10 dan 6 ya kadar basta 
kabul edilir. 
Adreı Ankara Caddeli N.43 

Telefon ıslanbul 3899 

SahlıkArsa 
Saraçhane Dn!ıerzade ma• 

ha Ueıtnde Kıztaıı ıokafında 
Kamil Pı. konalı ltttıaltndekl 
aet 6zerlndek1 450 &l'flDlık , 
a11a ile Dülıerzade Camili ci· 
varında 720 arıınlık ana da 
aalılıkbr. Talip olanlar • 

Çarı• Ôrücil!er kapımula 
No: 29,31 malasada Hacı la. 
mali zade Numan Be7e nrii· 
racaaL 

Doktor 

Hafız Cemal 
Cum•d•n maada Fn

lerde 6Gleden sonra ••• 
(2-4)de kadar lstanbuld• 
Divanyolunda ( 1 18) No. 
k•blneslnda haatalarım 
k•bul eder. 
Telefon isten bul: 2398 

YARiNiN 
0

Ki~unuaanl 
Sah Senel 

Reualye 
1931 

Senet 
Hicriye 

1349 

N ı maz 
>Jafraqa 

.. d. 
Oünet 7 19 
Oile 12 O 
ikindi 14 29 
·Akp 16 41 
Yatsa 18 20 
imsak 5 31 

Şaban 

16 

6 
YaıJtJari· 

Alaturka 
• cL 
2 37 
7 28 
o ·'1 

12 lO 
1 39 

12 50 

60 
M. MilclGn lurhenettln Alı 


