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Ükümet gazetelerinin haberi tekzip edildi 
rk Ocaklarının F aşistleştirileceği Hakkında Hiç Bir Fikrin 
tit Olmadığı Kemali Ciddiyet Ve Kat'iyetle Bildirilmiştir 
k Ocağı Türk Ocaklarının Tarihi Vaziyeti 1 

Başmuharririmiz Arif Oruç B. ' 

di, 
plabilir? 
•ıan: Naci ISMAIL 
Ocafı, bir ell'!r ya· 

1~ Türk milliyeU 

Türk Milliyeti Fikrinin Halikı 
Olan Liyemut Türk Ocakları 

Bir Aydan Sonra 
Nihayet Mahkumiyet Kararı 

Mahkemei Temyize 
Gönderilebildi 

d llhakika, ocaktan 
e bu memleketin ıa· 

k 1'ürktü. Fakat, bu 
I •iYasl haklar içinde 

Müstakil Hars Müesseseleri Kalmadıkça, Türk 
Harsının Milli Faaliyetirıi idame Mümkün olamaz 

' 

esası olmadığını söyliyorlar. 

İzmit mahkemealnce 
onbeı aya m.ah ikm olan 
Baı ı.uharrlrimiz Ari Oruç 
Bey, tam dört aydanberı 
hapl ·hanede yatmıakladır. lnuı, din ve milliyet 

' diyen medrese man· 
feda edilmitll· Hr tta 
'ltan 10 Temmuz 
1Yetine kadıı r devam 

lrıtibah devrimizde de 
et fikrinin dofdujunu 
toruz• Namık Kemal, 
•atan ve hürriyet fi· 

ili geU.ımtıti. Çünkü, 
'-lanki Franaalta da 
t f!krl canlı defildi. 

miifekkirlerinden 
da'nın "Trahlzon ıleı 

inda itiraf ettigi 
llliyet fikri ,, ni Al· 

felsefesi bulunmuıtu. 
• ... bu fikri canlandır· 
"-itim eski büyükleri· 
• Alman harsile ala· 

~I olmamıılardı. Bu 
'lıı -.ıyorlardı. 

iZ, Ali Suavinin 

~~ ç~kardığı ıazete· 
kluk türk milliyeti 

tt •ardır. F at. at ıu· 
: ~ir milliyet fıkri ha· 
ıt~ 11! Ancak Dr. Hü· 

t e Alı Beyin Ruıya· 
ettrdi h li milliy~t fıkrt 

Ali bey 

Ankara 21 Tilrk 
Ocaklarının fırkaya lltiha -

kından ıonra alacakları ıe

kil etrafında bazı akıam 
gazetelerinin yanbı yanhı 
haberler verdikleri anlaııl· 
mııtır. Fırlcanın memlekette 
faıiıt tetkilitınll milıablh 
bir teıkillt yapacağının ali· 
kadar zevat hiç bir aılı 

Bu günkü vaziyet ıudur 
Fırka Türk ocaklannın büs· 

bütün kendisi.le iltihakmı 
arzu etmektedir. Bunun 
yekdiğerine merbut iki ıe· 

bebi vardır. birincisi: Halk 

farkaq gençlikle çok yakın· 
dan .. akadar ve gençlerin 
fikri ve siyasi terbiyelerine 
rehber olmağa karar ver· 
mittir. 

ikincisi de fırkacun hars 
faaliyet merkezi olan Türk 

Ocaklarının le$ekkiil gaye· 

}erinin esasen Fırka umtlele· 
rinde mündemiç bulunması· 

dır. Gayeye mütevecc h fa· 
aliyeti tekıif ederek ıençle

dn bir elden iderellnl lıtib· 

daf eden bu umumJ arzunun 
iyi n ?tlceler verecefine mu· 
hakkak nazarlle bakıldı 

10 ile 15 Nisan ara11nda 
fevkalade fçUmaa davet edi· 
len kunıltayın iltihak kara· 
rını milteakip fırka memle· 
ket •ençliflne faydalı hedef
leri ıöıterecektlr. Her yer· 

~ llıektebine aılan• 
lkat, kuvve halindn 

~: hllıınuz inkılabı va· 
lclı. :rrlyet fikirlerinin 
, u inkılap -ıibniye· 

Maslak Yolunda leci bir kaza 

'-.._illiyeti fikrini bil· 
Yedi Kişi Yaralandı 

• 
~~kı, milliyet asrmda 

'daJc iJet fikri ile aıı· 
oı"ı, tan ıonra muvaf· 
llt llın imkanı yoktu· 

Şehirde Hili Ehliyetnamesiz ola
rak otomobil kullananlar var 

et z'h . ık 
~ lçfnd ı nıyetl, ç • 

llae,.
1 

e yuvarlanır
de 11 zade Ali B.yln 
~f olan Ziya Gök Al· 
~ 01lu Ahmet ve 

~ .. b,Çora Beylerin müı· 
~~ ... relcetinl görüyoruz. 

1 3 ii"cü •ahiFeJel 

:!erbes Fırka 

Evvelki gün Bentler yo
lunda feci bir otomobiı ka • 
zaıı vukubulmuı Amerikan 

koıleji talebeılnden birkaç 
genç afır ve hafif vücutle-

rinin muhtelif yerlerinden 
yaralanmıılardır. Hldiıe 
ıöy!e vukubutmuttj::g 

• 

Niçin Kapandı! 
1 

l "1l1HARRIRI : BiR DiPLOMA T • 
~;-1Se~bes fırkayı, Fethi Beymı 
~' Zmirhalkımıyarattı? 
a""' Fethi Bey niçin meb'us oldu? 
~""' Yu.ıus Nadi Beyin Serbes fır· 
Qha b. ..d.' cun ıunun sebe ı ne ı ı • 

Yarın Baş_ lıyor ! 
= 

Amerikan kotlejl talebe· 
sinden İranlı Abidin Efen· 
dlntn hususi bir otomobili var 

dır. AbiJln efendi, ehliyet· 
na meıi olmadıfı halde, oto
mobilini kendiıl kullanmak-

tadır. 
Cuma ıünil, mektep ta· 

ul oldufundan, Abidin efan· 

dl, mektep arkadaılarında n 
altı taneıinide beraber ol· 
dutu halde, ıezmek here 

Bentlere gltmiılerdlr. Bu 
arkadaılan, Bulgar tebaa· 
undan Donilof, Niçef. Naza• 
rof, Şerbezof, Aıerof, ve 
Mehmet efendilerdir. ye-
di ıenç arkadaı Bent• 
lerde ıezmffler etlen• 
mitler. ve dönme zamanı ge· 
lince avdet etmek Gzere yo
la koyulmuı1rrdır. Dönilıte 
Abidin efendi otomobili ıür'· 
atle ıilrmek beveılne kapıl
mıı mitmldl11 ıilr'atl yermlt· 
Ur. Yedi 1 ,,nç pir ne,'e ba· 
( Deoamı 3 ünca ıalailetle ) 

Tiirk ocakları refıl 
HarnJallah Suphi bey . 

deki fırka bınasında ve ya· 
but yanında bir de fırkanın 
gençlik yurdu olacakbr. 

Bu yurtlardan •ençlerln 
milli, ılyasl ve bedetal ter• 
biyeler! için lhım •elen bil· 
tiln fedaklrlık eıirıenmiye
c ktir. Gençlik tepi.Atı mllll 
bGnyemize uyıun eıaılı ra 
lıtinat edecektir. Farkanın 
ıayeai ıençl.k heyecanına 
r~Jımln eaaıları dahilinde 
•enlt bir inklıaf 18batı ver· 
mek teaenüdil arttırmaktır. 

Fırkaya yeniden mü
racaat ede ı bazı ze. at 

Ankara 21 (Telefon) -
Fırka namına mebuıluklara 
namzetliklerlnin kopu ma· 
ıını ilteyenler araıında iktı
aat vekileU neıriyc&t mildüril 
Cevat Rilı il devlet demir· 
yolları ınGb~ndiılerinden 
Celil, Nafia veklleti ıu mil· 
bendlalerinden Baarl, em lk 
bankası meclili fdcare azasın• 
dan Salih beylerin isimleri 
zikredilmektedir. 

Günlerinin dolmaaın ı 
hasta ılı a rafmen mü e• 
v. kil bir sureıtc: bekleyC:.' n 
Arıf O ,•ç Beyin e\f kı 
mahk6miyet kararından 
~o ıra h .. üz dana ye.ı ı 
Dıvanı Tem ize gönd ril · 
m f ir. 

Ar d P n Al lar lfÇl ğ 

halde evrakın yüksek mah· 
;cemeye görıde:rı memeıinı 

hayretle karı . amı ve key• 
fiyeti o zaman Ad iye ve· 

Arzf Oruç 8. ki etinden istizan etm tlik. 
Dün İzmit Müdde;umumi ilinden g len tt.1ırafta ev· 
rakımızın mahkemei temy ze gönderildili bıldlrll· 
mektedir. 

Çok kuvvetle üm:t ed'yoruz ki, tarih adliyemize 
terefli bir yapırak ili.ve eden M ,hkemei temyiz, bu 
karar hakkındaki noktainazarını berae•le -ve çok 
yakında bildirecektir. 

Arif Orucun hapishane k6ıe1erinde ıeçlrdifl gün· 
lerl klf • •örere:C oaa bilrrfy..:ti fade edecek olaa son 
karan bütün efkirı umumiye i!e b r~lkte bade bek.' .. 
mekteylz. 

1 -
Y eµi U. Müfettişler 

Yeni lh~as Edilen Beş Müfettişin 
isimleri Anlaşıldı 

Ankara, 21 ( Yarın) - Ankara, Adana, lıtanbul, 
Bazı vill· 1 i T b zm r ve ra zonun bulun· 

yetlerde u -

muml müfet· 
u,ı kler ıh -
daaı kuvvet· 

le mevzuu• 
babstir. U • 
muml mil· 
f e tt i t likler 
ibdaı edile • 

cek vilayet· 
ler arasında 

duğu ıaylenlyor. 

Umumi m\ifetUılık1ere 
gelirl ~ecek isimler arası 1da 
da ıunlar zlkredilmekteJlr. 

Ankaraya, ıabık fır:Ca 
umumi kltibi CemılB. Ada· 
naya, Afyon meb'tııu Ali B. 
Trabzona, Mecllı ikinci re
isi Hıan B. lıtanbu a, Maz· 
har MüfftB. lzmlre V as.fB. 

Yeni Meclis küıat edi'.-

Yani namzetler mahkemelerde yaşlarını tuhıh ettıriyorlarm .ş? 1 
dikten sonra bu umumi 
milfett ı'lkler fhdaa oluna· 

Daoaları rettetlilen ilci namzet ara•ıntla: 
Yaıluı - EoltJt, ••1 ney• aflıyor•an? G•l•calı intilaap

lartla bıllıi murJaFlalc olabilir•i 1. B•tt, nı yapayım iti •on 
amitlim Je eltlen •itti. 

Trabaan me6'a•u Ha•an Bey 

cak ve faaliyete baılıyacak· 

(D•oamı 36 ıcü •ahil•tl•) 

I! 
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.. KOŞESI 

Tul Daireleri 
ŞEHiR HABERLE ·RI 

Ç cuklarda müşahade 
l ve tetkik kabiliyeti tl\ma

men inkişaf etmemiştir. Her 
hangi bir şeyi öğ.-enmekte 
hafızaları kuvvetli olduğu 
için, ezberlemek surttile 
daha çok muvaffak olurlar. 
Nitekim ilk mektep talebe
leri,kerrat cetvelinin yardı
mile hesaba alııırlar. 

Keza onlara bir manzu· 
me ezberlemek, grameri 
anlamaktan daha kolay ge· 
lir. lıte memleket yavrula. 
rını anne muhabbetile seven 
ıair iffet t Halim H. bir pe· 
dagok maharetile menzum 
bir coğrafya kitabı yazmır 
tır. Eser, 43 sahife içine 
ııığdırılmış bir devrialem ruz· 
namesidir. Ve sekiz kıema 

ayrılmışbr. 
Seyahat tul derecelerinin 

mebdei~ olan Grınıviçten 

baılamakadır. 
S1ra ile Hint denizi, Hin· 

distan, Aferlka, Libi çölü do· 
laşılmakta ve son merhaleyi 
fir'avnın mezarı teıkil et· 
mektedir. 

Eserı, klasik kitapların 
göz korkutan ağır üslubunu 
da sırtından atmıştır· Böyle
ce çocukların kolaylıkla coğ
rafya dersini bilmeleri ve 
sevmeleri de temin edilmiş 
oluyor. 

Aynı zamanda hassal bir 
kadın rv hunun inceliklerini 
de bu sad~liğe ilave ediniz 
ve yabancı muhitlerin ca· 
zibesini de nazarı dikkate 
alınız. lıte o zaman tul da
irelerinin kıymetini anlarsı
nız! Bir iki misal: 

"Çin ifi, Acem İfi, Ja
pon iti, Hint iti. Bu itte tacı 
mahal, burası iıte Bomhay 
Asfalt, caddelerde ray, 
uzakta bir saray, ay .•• 

Tul dairesi 90 ve Mek· 
siko körfezi, Antillere da· 
yanmış etrafına bakıyor. 

M~kdko körfezi de bir ta
rafa akıyor •• Tul dair~si 45, 
beyaz bembeyaz yerler 
buzların ortasında bir Es· 
kimo uy~yor. Eskimo rüya
sında balinayı vuruyor.,, 

lıh... iıh ... 
Bu orjinal eserin kıyme

tini anlamak için, anlatmak 
için ne söylesek azdır. En 
iyisi karilerimiz birer tane 
edinmelidirler. Hem okun
duktan! sonra da, çoluk ço-

Feshane 
Paviyonlardan birini 

kiralı yanlar 
Hüınü baba isminde 

bir ahçı Defterdarda Fesane 
fabrikasında pa viyonlardan 
birisini kiralamıı, Sadri B. 
isminde bir zatın da ittira
kile tiyatro yapmak istemiş 
tir. İki ortak uğraomıılar, 
birçok para sarfetmiıler ve 
pavlyonu bir tiyatro salonu 
haline getirmişlerdir. 

Hatta salona bir sinema 
makinesi de yerleıtirerek ça
lışmağa başlamışlardır. Fa
k at, tam bu sırada, makine 
pıüdürü Bedı i bey makine 
ve locaların sinema talimat· 
namesine muvafık olmadığı 
iddiasile sinemanın faaliye
tine mani olmuş , seddettir
mittir. Sadri bey ise, bu 
kapRtmanın yolııuz ve ka
nunsuz olduğunu iddia et· 
miş, nahiye müdürü Bedri 
beyi protesto ile nahiye 
müdüriinden 10 bin lira da 
tazminat istemiotir. 

Bu protesto üzerine, 
Bedri B. de Belediye fen 
heyeti müdürüne müracaat 
ederek, salonun ketfini is
temiıtir. 

Sadri B.in ortağı olan 
ahçı Hasan baba iııe, bu 
protestoya iıtirak etmemek
te ve "Benim nemelazım?! 
Ben öyle belediye ile olan 
ihtilaflara karıımam!,, [de
mektedir. Hasan baba, Be
lediye ile olan ihtilaflara 
karışmama.sının sebebini ise 
izah etmemektedir.°' 

Boğazdaki mezarlılClar 
Bazı gazetelerin Boğaz 

içinde yeni mezarlıklar in§a 
edileceği rivayeti üzerine 
dün bir muharrirlmiz me
zarlıklar müdürü ile görü
şerek ıu izahatı almııtır: 

- 8oğa1.da yeni mezarlık· 
lar yopacak değiliz, yalnız 

yeniköydeki Türk mezarlığı 
aörülen lüzum üzerine etra· 
fına tel çekilmek suretile kü
çük bir tadilat yapılacaktır. 

cuğa hediye olarak verile
bilir. Fiatı da ucuz, 25 kuruı. 
Son söz olarak İffet Halim 
H. ın Tul dairelerini ilk 
mekteplere tamim etmesini 
Talim ve terbiye heyetinden 
rica ederiz! 

Almanya' da Tahsil Görenler 

~j Dün içtima Ettiler 
Yeni İdare Heyetlerini İntihap 
Ettiler Bir de Anket Açıyorlar 

Almanyada tahsil görenler cemiyeti umumi heyeti dün 
ticaret odasında toplanarak cemiyetlerinin senelik kongre· 
lerini akdetmişlerdir. Kongreyi sabık idare reisi Muhlis Bey 
açmıştır. Muhlis bey aynı zamanda sabık idare heyetinin 
faaliyeti hakkındaki raporu okunmuı ve kasa hesabını ver· 
mittir. 

Bilahara kongre riyaset divanı intihabı yapılmıı ve re
islik için Muhlis Bey seçilmiştir. 

Aynı zamanda nizamname tadil edilerek aza adedi 
(9) dan 5 şe indirilmiştir. Yeni idare heyeti ıu şekilde 
teıkil olunmuştur. 

Reis Muhlis, katibi umumi Mehmet, veznedar Nevzat, 
azalar Sadık ve Suat beyler. Bundan Honra azanın cemiyete 
olan alakasızlığı ehemmiyetle müzakere edilmiştir . H"tta 
cemiyetin feshi ve huııusi bir klübe ifrağı bile mevzuubahs 
olmuotur. 

Bu huııuııta verilen karara göre yeni idare hey' eti bir 
anket açarak feıib hakkında azaların fikrini alacaktır. 

Cemi yetin vaziyeti de o zaman tebellür edecektir. 

Bir avukat 
Bir sene iş yapamı· 

yacak 
lstanbul barosunun 211 

No. Blnda mukayyet ve Ga· 
lata Ömer Ahit hanındaki 
yazıhanede avukatlakla it· 
tigal etmekte iken mezkur 
yazıhaneyi terkederek~ Şiı
lide Kağıthane caddesinde 
Harman sokağında 25 No. lı 
haneyi ikametgah göstermiş 
olan Aukat Mehmet Nuri 
B. in baro inzibat meclisince 
bir sene müddetle Avukat· 
lıktan men'ine karar veril· 
diği ve tıbu kararın ağırceza 
mahkemesinin 4.3.931 ta· 
rihli kararile de tasdik edil· 
diği baronu~ı 14·3-931 tarih 
ve 64 No. h müzekkeresinde 
bildirilmit olmakla alaka· 
darıı.nca malüm olmak üzere 
keyfiyetin avukatlar kanu· 
nunun 7 inci maddesine tev
fikan ilaıı olunur. 

Seyyide çarpmış 
Dün 848 numaralı oto· 

mobil Kabataıta caddeden 
bir tarafa geçmekte olan 
Seyyide çarparak yarala
mııtır. 

Belediye doktorları 
Belediye hekimleri ıeh .. 

re kafi gelmediğinden bun· 
ların adedinin artırılmasına 
karar verilmiştir. 

Ağırcezada 
Komiserlerin 

muhakemesi 
Kadıköyde sabıkah Ce

mali öldüren komiser mua
vinlerindeı ı Süleyman ve 
Bican efendilerin muhake· 
mesine dün ağırcezada de
vam edilmiştir. 

Bican ef. malumdur ki, 
bundan bir k. lÇ gün evvel 
vefat etmiıtir. Onun için yal
nız Süleyman ef.ini a muhake
mesine devam edilmiştir. 

Esnay;-muhakemede Müd:
deiumumi, Süleyman efendi· 
nin tecziyesini talep etmiş
tir. Müdafaa ve karar için 
muhakeme başka bir güne 
talik edilmittir. 

Hayvan borsası 
intihabatı 

Hayvan borsası intihabatı 
bu hafta yapılacaktır. 
Budapeşte panayiri 

Milli İktısat ve tasarruf 
cemiyeti Budapeşte panayırı 
çok ehemmiyet vermektedir. 
Cemiyetin umumi katibi 
Vedat Bey bu iş için lzmfre 
gitmiştir. 

Oradan Adanaya geç
tikten sonra lstanbula gele
cektir. Her üç ıehirde de 
panayır hakkında konfe· 
raslar verecektir. İktısat 
vekaleti panayıra gönderi· 
lecek malların temiz olması 
için emir vermiştir. 

Bozuk ekmekler 
Sekiz fırıncı ceza

landırıldı 
Son bir hafta zarfında 

500 noksan ve bozuk ekmek 
müsadere olunmuştur. Bun· 
fardan başka sekizde fırm· 
cı cezalandırmıştır. 

Köfteci Fazlı 
15 seneye ve 
lira tazminata 

kum oldu 

2000 
mah-

Bundan bir kaç ay evvel 
bir kadın meselesinden Şö
för Mustafayı katleden köf
teci Fazlının muhakemesi 
dün ağır cezada nihayet 
bulmuştur. 

Heyeti hakime cürmü 
sakit göründüğünden Fazlı 

nın 15 sene hapsine Vt 2000 
lira tazminat vermesine ka
r ar vermtıtir. 

Sarhoşluk buya 
Dün gece Dökmecilerde 

4 numarada Agop ve ar· 
kadaşları sarhoş olarak ge
ne Dökmecilerde oturat1 ya· 
malı Fatma ile Marinin 
evine taaruz ederek tekme 
ile kapılarını kırmışlar ve 
kadınları bıçaklarla tehdit 
etmişlerdir. Oradan geç· 
mekte olan devriye taa a
fından bu hadis [cürmü
meşhut halinde görülerek mü· 
tecasirler yakalanmıılardır. 

Çocuklar için ilk tahsil 
mecburi 

İlk tahsil mecburi oldu· 
ğu halde bazı çocuk ha -
baları çocuklarını mektebe 
göndermiyorlar, Bunlar hak· 
kında ıiddetli takibat yapı
lacaktır. Bunlardan kimre· 
siz olanlar Belediye tara
fından mektebe gönderile· 
cektir. 

Mangaldan tutuşmuş 
Dün camcı sokağında 

~turan İtalyan tebaasından 
madam Halizenin kerimesi 
madmilzel İsat odada yalnız 
bulunduğu esnada mangal
dan tutuıarak muhtelif yer
lerinden yanmışsada anneli 
tarafından söndürülmüş ve 
tedavi için amerikan has· 
tanesine kaldırılmııtır. 

Hayvan sergisi 
Gelecek ay içinde: İstan

bulda bir hayvan sergisi a
çılacaktır. 

j (Yarın)ın Ha_lk_D_ip_l_o_m_a_tı ___________________ _ 

KUŞ 
BA --=ıiED'ı-

Acı 
Numuneler 

Bir mahkellle 
dan içeri baktııJl• 

çok dinleyiçi vard1

1 ·ıı 
racık salon, bu sog 

tahammül edihniff 
dar sıcak olmuştu• 

Mektep ta le 
kıravatsızla.ra \l'arl 
dar, biribiri ü:z;erirı 
bu küme bana arıl 

İısizler yeku11U 
yor. 

* Bir kahvehane 
Sigara dumanırııl3 

rim yaıardı. Sise 
bir vapur gibi ıa11 

adım Jleı isini gor 
için ilk boı yere ıJi. 

İskambil, ta"l3
· 

oyunl~uına dalanı 1 
kilden ıekle gire; 
müıteri vardı. 
nargilelerini öyle } 
feslerle içiyorlardı 
ile alakaları olp1' 
belli. 

Bunlardan da ' 
işsizlik kök salıyor· 

* Bi:ı' vapur is~e· 

radım. Bekleme ~ 

cahınç dolmuştll· 

Bir de f 
rağb@t yok diyO 
dim •• 

v .lpur geldi, gi 
kası da vaktiai 
gitti... Bunu bir 6 
etti .•. 

Dikkat ettill1· ~ 
rinden oynall1B~ 
bunlar vakit ge' 
arıyan zaval!ılartıl 

Buda bana: 

İısizlik hakki 

kir vermiş oldu.·· 

• Bu saydığırıı ~ 
birer hakikattir 

Bizi içimizden tıt 
afetin devasın• 

aramalıyız, geç 1'' 

BÜRHANE 

. "A~~iıi~;ı~ . l 
Dün gece l{tl 

syon caddesinde 0 
ile Tulumba lfJe1 
turan Ali efendi tl 
selesinden aral.ıır•~ 

r t çıkarak Leon A ' ~ 
nahtarla döğere 
mıştır-

Karagöz - Ey deniz çocukları, Ak· · 
denizi istediğimiz gibi haraca keseT, kim .. 
ı;eye nefes aldırmaz, hesabını yaptınızsa 

italyahnın ağzına bir parmak bal sür
C.ünüz demek. Ciyoleti, bu parmakları 
çok tatmıştı da ağzı açık kalmııtı ! 

Karagöz - Keyifleriniz yerinde galiba? 
ltalyaya afyonu yuttuı·dunuz. Yalnız, 
Akdenizin işini İtalyanla bitirmuk kabil 

Karagöz - Ey amca Sam Üç~er mec· 
lisine girmeden yan çizme. A vrupamn 
iki kurdu, yeni avbulmak için ııağa sola 
saldırmak fsterlerııe, yeni bir muharebe 
çıkacaktır. Bu ateıe sen de yanarsın, ıe· 
nin kırmızı albnlanndo. ! 

,,.d' 
Karagöz Ha ıöyle bir oı• z;rar 

1 
Janınız. Kendi işinizi kendiniz :.ıır't 
bu denizlerde esen rüzgardan ı~ıı 

1 ve 
sımz. Yalnız aranızda bahr olsa ••.• 

Briyan - Mabadımız, dünyayı me
denileıtirmektir. 

Karagöz - Halka verir telkini, kendi 
yutar salkımı gibi bir medeniyet deailmi? 

Amerik - Benim itim açık. Parayı 
veren düdüğü çalar ! 

bir birlik yapınız ! 



~ J 
B. Millet Meclisinde 
Em~clli milliye borçları tecil 

etli idi 

YARIN 

Türk Ocagı Neydi, 
· Ne Olabilir? 

(Baımakaleden devam) j felıefeıi bulduklarmı iddia: 

Bu hareketin gayeıi lıe, 1 ediyorlar, ıaflarında bota· 
• TOrk mlllf,eti fikri ,, nln nacak açıkları kapatmak 
ortaya atılması idi. Tükoca- içinde façlzmi ve bolıeviz· 
fı, bu fikri tahakkuk ettir- mi reddeden asrın ilmile 
mek için açıldı. Hamdullah aııl.uımamıı bir nesil yetiı· 
Suphi 8. gibi milliyet fikri tirmek istiyorlar. Onlar in-

Sat..ıfe 3 

r~r~ tarih~!1_e ~ 

ANIHTILALI 
Etniki Eterya teşkilab 

Muharriri: Arif o~ .... 
-21-

Ankara, 21 (A.A.) • 81-
Jük Millet Meclisinde em
•ali milJiye ve metrukeden 
ltıGlayede ile sa1ılan f yrf 
lllenkullerin bedellerinin tes· 

olunmak ıuretile ve fakat 

möddetfn mecmuu azami 

12 sent>yl geçmemek ve te· 

cil edilen meballfden ıenevi 

lçlnı fe benliğini eriten bir ıan fikrinin istediği gibi dü-
büyük ref&de bulunmuttu . şüumeıini defli, Musolini 
ltrraf etmeliy'z, bu re!ıin gibi, Ştalin gibi d6~6nmesi-
bllUin müıköllerl yenen azmi ni gaye edinmlılerdir. Pa-
F&yesinde, Tıpbiye mektebi· paların Layuhtllfil devrln-

"Bu takriple ada tıUman 
va vezirlAzam Kırım, Azak 
ve ıair yerleri iıtirdad ile 
tahrir namel aman etti. 
efer aman vermeseler "Ll 

bizim yeniçeriler: (Kızıl el
maya) dek giderler ve Moıko 
namını ruyu arzdan hak 
ederler imft. 

/ 

ederek T6rkiye ye teıllme 
mecbur oldular. l 5) 

lıte bu esnadn Franıa 
cümhuriyetl İıtanb.ıla bir 
ıefir gönderiyordu. Bu it'· 

flr orta elçi payeılni haizdi. 
Elçi (Vertenbak) Selimfla· 
lisi lngllzler aleyhine tahrik 
için, Franaadan gelirken 
Htndlıtan hlkimlerlnden 
(Muazzez) hanın oflu Ah
met hanı da beraber getir· 
rntıtl. Padfıah tarafınılan 

kabul edildtgl g6n, ıaltanat
larına lngi)Jzler tarafından 
nihayet verllmit olan bu 
hOkümdar zadeyi de Padıta· 
ha g6Ulrdü. Se1imiıaliı mü· 
teeısfr oldu. Bedb, ht adamı 
tatylp etti. Hattl, beı bin 
kuruı verdi. [ 6) 

•iyesi için kabul edilen tak· 
•it müddetlerinin temdidi 
hakkındaki kanun Jtyıhası 

yOzde beı faiz alınmak tartlle 
tecil olunmu!itur. 

nin eseri olan milliyet fikri de de baıka türlü düıünül-
de Türk harsına girmiş, Na· müyordu? •• 

lllüzakere ve kabul olun· 

llluıtur. 

Kanuna nazaran zürraa 
Dıuha11a1 arazi ve mabsula· 
tı ziraiyeyl ihzar ve tasfiye 
eden veya faaliyeti mahsu· 1 

Resmi devair ve müe11-

ıat i(e devfete ait ticaret· 

hane ve tirketlerde ve uıe• 

pafi umumiyeye hadim mü-
• e11eselerde bulundurulan 

mık Kemal'in vatan ve hür- Eefer biz bugünkü me-
rly« t zihniyetini Türkleıtir· deniyeti idare eden felıefe· 

meğe baılamıştı. ye istinat ediyorsak fikir le-

Bunun tarihini yazmak rin ıiyıısi fırka 'arı idare et-

Hattl, bizim odabatı 
Hacı Yaman ve Kara Kul
lukçu deli Duman: 

Moıkov cenera lı bof a 
zına " makrlme ,, baill\yı 
metrislEr piıfhında yüzü.ı 
nü yerlere sürerek yoldaı• 
ların kı:ıcı altından geçer• 
ken ağlayıp: 

uzun o(ur. Yafnız fsUklaU tiğini kabul etmek mecbu-

litı araziye ile alakadar olan 

lınalithane, taeirhane fab· 
rfka ve müme11illerinl veya 

vesaiti nakliye hakkındaki 

kanunun birinci maddeıine 

merbut cetvele temyiz reis· 
lfği Şurayı devlet ve Diva • 

ıayeıindedir ki f11.alıyetinf riyetlndeyiz. Bunun için 
devam ettfrm'rtl. Ocak Türk Hars cemiyetlerinin istiklal-

harsını arayan nsanların 
merkezi olmuıtu. Yalnız o· 

raıı idi ki iktidar mevkiiuc 
geçen fırkaların fikir hürri· 
yetine, milli harsa, dünyayı 
ida "e eden felıefeye mugn
yir. hareketlerini tetkik edi· 

ler'ne karıımamalı, onlarm 
yeni yeni fikirler, eserler 
yaratmalarına engel olma
malıyız. 

-- Zançe.. Yoldatlar •• 

Dıeıken, ana veya iratsız 

arıa ıatın alanların ihale 
tarihinden ıtibaren bedel
lerinin tesviyeıi için kabul 
edtlen ıeklz takıltten ne· 

nı muhasebat riyaaetleri ma· 
kamları nakliye aııtaları· 

nın da ilavesi hakkındaki 

kanun kabul edilmit ve pa • 

zartesl gilnü tkplanmak ü· yor, onları müshet tenkitlerle 
harekete getirmek istiyordu. 

Ne Türk inkılabı bit· 
bitmitlir, nede inıanın fikr; 
sonuna gelmlıUr. Hayat bir 
hilkat dinamosu gibi her gün 
yeni fikirler yaratmaktadır. 
Biz bunlardan müitainl ola
mayız! 

diye izhan temelluk ettfltnt 
g6zlerlle g6rmütler.. Her 
yerde Yeniçeri durutur iken 
bir alay blfnıaf hakkı in· 
kar ve derebeylerlnl miri 

(Devamı var) 
~----IJJ Asım: C. J S. 27-28 ayren 

alınmııtır. 
12) Yq muahed 8f : Madde 4 

kadar kalmıt bu taksit müd- zere içtimaa nihayet veril· 

detlerinin bir misli iJive miştir. 

* * * • 
lzmir namzetleri Zonguldak 

(3) Bu zot üsera mD adelealne 
memur ld/. Debdeb,. ile Rus}a a gi
dip gelmişti. Sefaretnameıılne mü
racaat • 

141 Cevdet C.6 s J98 
151 Keza. 

Yeni bir liste 
gönderildi 

Türkocağında bir kon
ferans verildi 

Bu faaliyet, bugünkü in
kılap zlliniyeUni yarattı. Halk 
F:rkaıı, bu zihniyeti siyr r:et 
sahasına getirdi. Türk de

mokrasisi Türk Ocağının bir 
eıeri oldu. Tabiidirki, her de-

H. F. ıınm T. ocakları 
ha~ kandaki kararınm rebe
bini de ya ınki makalemizde 
lza 11 edece~iz. 

Naci ISMAlL 

askerini ocaklara tercih ile 
itibar ederler. Görsünler imdi 
ccaklu ne hünerler gösterdi?!,, 
[1 ]dedi. heri •eri ıöylendıkten 
sonra sulh karar: verildi. 
Sekiz ayLk m6tareke esna• 
ıında murabbaaların (Yat) 
da bulup alan kararlaıtı· 

161 Anlatılan Napo eon an ev
vel franı zıarın Hindistan hakkında 
gözilnil açan 1'u zat olacak. 

Ankara, 20 - Fırkamn 
lzmJr teıkJIAh kendi mınta· 

ka11ndan aaıterilecek meb
uılar hakkında mahalli te-

mayülitı merkeze bir rapor 
haJi,. de bildirmiıttr. 

İzmir teıkilitmın bu ha
reketi merkezde iyi bir teıir 
huıule getlrmiıtir. 

Halen meb'us olmayıp 
l'eni inUhabatta namzet acb. 

terUmeleri talebile milracaat 
edenler hergün anan mu· 

&zzam bir yek6n teıkil et· 
Qıektedlr. Bunların içinde 

farani dikkat ıahılyetler ol· 
dutu ıtbl m&racaatmın ter

•lctne imkan olup olmadı· 
tını düı6nmeden talepname 
IÖnderenler de vardır. 

Balıkesirde lik 
macları 

t 

8ahkealr21 (A.A)- Ay· 

~alık idman yürdu ile Ba· 

ılceıı idman birlill araıında 
)al>ılan maçta Balıkeıir td· 

"'ara birliği ııf ıra kartı birle 
l•hp 1 '- ıe erek tampiyonlufu 

••111nıttır. 

E:reğli deniz işleri 
t Zonguldak. 21 ( A.A) -.;ef Jt deniz itleri dern eli 

,,: ll\nlefde afızlardaki 
tı Qafl itlerini bir mlıli ar· 
....... k 'el 1\lrettle ihtiyacı temin i" tedbirler almlfhr· 
0ıaguldakta 

Yangın 
ifektep ve evler 
?.o Yandı 
~ "&uldak, 21 (A.A) -

' ••hlJeeind., çıkan bir 
t.., c1" •euceıtnde bir mek· 

t 6rt d 
' Gkklıı ve iki ev 
),t,._::· Nabiye m6d6'r6 

lftll'. 

Zonguldak, 21 (A.A.)
Dün TGrkocağında iktısadi 
bir konferanı verHmiıtir. 

Konferanıta cümhuriyet 
merkez bankası hakkında 

izahat VE.rilmiı, bu milli 

mü -'&&esenin hi11elerinden 
ıatın almanını::ha!kımıza te

mfn edf'ceği menfaatler an
lablmıttır. 

Bir kamyon 
devrildi 

Zonguldak, 2 A. A.). -
Zonguldak-Devrek yolunda 
itfeyen bir yolcu kamyonu 
devrllmlıttr. Şof6r 6lm6t ve 
het yolcu yaralanmııtır. 

Bombay'da bir 
müsademe 
Bombay, 20 (A. A.).

Dün Afridfılerle vukubulan 

bir müsademede bir lngtlfz 

zalıiti yarıılanmıt ve 4 Af· 

ridls ölmilttilr· 

Deniz mütehassısları 
• • 

mesaısı 

Londra 20 (A.A) - De

niz m6teha1111ll\rı komlte§i 

meaalılne devam etmekte

dir, Reıml mehaflle naza· 

ran, bu meaal 6n8m0zdekı 

iıaftaya kadar devam ede· 

cektfr. 

Amele fırkasının bir 
namzeti kazandı 
Londra, 20 (A.A.) • Ame· 

le fırkasına menıup mebua
lardan M. Mar)' Jones isti· 
fa eyledtlf dhetle Ponty 
Fritt'te k11ml intihap icrau
na mecburiyet baul olmut

tu neticede amele fırkaıı 
namzetl M. Davieı 20.687 
reyle intihap edilmfttfr. U· 
beral fırkau namzetl Libeul 
fırkaıı r amzecli 8.368 ve mu• 
hafazaiir namzet 5489 rey 

almı~tır. 

• • • • • • • 1 • .. • • • ~ ••••• ;ıı •• 

Avrupa 
nldı. Akıhet Rın.larla da on 
üç ntaddelik bir mul'.hede 

Maslak Yolunda mokrat fırkada Türk Ocağım 

himaye etmeğe mecburdur. 
H. fırkası hükumetinin bu 
himayeyi ihmal etmediğini 

itiraf f•deriz Yalnız, bu ocak· 

ları H. F. açmamısbr kt on· 
lara hükmetmek onları ida~ 
resi altına almak hakkını 

haiz o:ıun! TGrk millet ııin 
açtafı oc.1klar, birer ban 
mGeueseıldlr, ikbal geri delil! 

Birlik tetkik komisyo
nun un içtimaı 

aktt-dilebilmtıtt. Bu ırauahe· 
denin dörd6ncü maddeıile 

Rusya ~ulhtan ıonra Eflak 
ve Buğdandan iki sene ver· 
gi almmamasını, harp eına· 

ıında Ruıyaya kaçanların ve 
batka memleketlere gitmek 
fateyenleriır maallannı aerbet· 
çe nakfl edebflmelerlnf temin 

(Birinci •ayfadan devam) 

ğıra ıakalaıa uçarlarken ön
lerine birdenbire bir döne-

meç gelmlıtlr. Zaten bu itin 
pek ehli olmıyan Abidin 

Pariı, 21 ( A.A) - Av· 
ı upa birliği tetkik komisyo· 
nu tarafından çalıtma usul 
ve tarzının tayini meaeleıinl 
tetkike memur edilen komi· 
ta 24 martta Parlste harf· 

Ocaklardıt Tilrk muıikiıi, 
Tür,k edebjyab, TOrk hukuku, 

ciye nezareti binasında M. 
Brian'ın riyasetinde toplana· 
caktır. 

Turk balkıyatı ve TOrk flkrlnin 
teıek kol tarihi tetkik ofu· 
nabillr ve bunlar fçJnde bil· 

Uln milletin yekpare bir harele 
bulunman icap eder! Bfz iae, 
her teyden evvel bu itlerle 

Bu içtlmaa Almanya lngll
tere Danimarka İspanya Fen· 

landfya, Fransa, Yunaıılstan, 
İtalya, Lehiıtan, Portekiz, 
lıviçre \e Yugoılavya mü· 
me11illeri iıtirak edecekler· 
dir. metrul bir tetkilita, milliyet 

tikrfni birleıtfren bir kuvvete 
muhtacız. E~er, bu teıkilltta 

ılyaıl bir fırkaya karııırsa, 
bu oıfteueaeyl teıi• eden 

-zihniyet yıkımıt olur. Çün· 

kil, ilim batka, ıiyaıPt bas
kadır. Siyaıl meselelerde 
ayrıla~lar, filmde biı • 
letirler. Styul fırkalan timin 
idare edeceflne tnanan· 

1rar, bir hars cemiyetini fır· 
ka ılyaaetlnln emri altına 

almrızlar. Zira, h"n cemi· 
yetini hareketelz bırakmıt 

İçtimada ilk önce Avru· 
pa birliği tetkik komisyonu· 
nun gelecek Mayııta batlı· 

Yacak olan ilçüncil içtima 
devregine ait ruzname teablt 
edilecek, ondan sonra ruz· 
naınede yazılı difer ınesele
lerin, bilhaısa zirai itibar . , 
ııılzlik ve bütün dilnyada 
hükQ.m süren iktisadi buh
ran meselelerinin tetkik ve 
müzakere sıraıı tayin olu
nacaktır. 

İspanya' da 
Açlık grevi yapıyor1ar 

Barcelone, 21 ( A.A ) -
Lerida ve Balaırer ıehirle· 
rlndeki haplıhanelerde bu· 
lunan ılyasl mevkuflar açlık 
grevi yapmafa karar vermlt
lerdır. Bu fki ıehlrde heye
can ve galeyan hGküm sOr· 
mel,tedfr. 

etti. Bu ıuretle Yatanlannı 
terkedecekler mOlkl-.!rlnl 
akrabalarına ve yahut Türk 
tabiiyetindeki hıriıtiyanlara 

devredebilec:eklerdl. Bu af· 
bilere on d6rt ay mühlet 

veriliyordu. [2] Harp trilrGI· 
tileri artık bertaraf edil· 
mftU. Tilrkler, ıslahat ve 
askeri nlzamat vaz'ı ile ufra· 
tıyorlardı. Raıih paıa (efen· 
dl ) Riımindeki zat, bilyük 
elçi olarak Kusya'ya gön· 
derilml§tl. [3) 

Seneler nlıbeten ıGk6n 
içinde geçiyordu.(1210-1796) 
Franıada tekrar bir lhtilll 
çıkb. (15 T-eırnfevYel) Aha· 
liden otuz bin ihtilllci Mil· 
let Meclfıi ilzerine yilrüdil. 
Kumandan muavini olan 
meıhur (Napoleon) cesaret 
ve ıktidar gösterdi. Ahali 
periıan edilerek dafıtaldı. Bu 
ıokak muharebelfnl kazan· 
dıiı için erteıı aün Napoleon 

bütün Franaur: O'duları bat 
mandanhiına tayin eC:ildl. 
[4] Çok seçmeden Napoleon 
( ltalya ) üzerine yflrüdü. 

efendi ıaıırmıı, otomobili 
idare edenıemitti. 

Otomobil devrilmlı, içe
risinde bulunanların yedııi 

de yaralaıım11lardır. Mehmet 
Nazarof, Nfçef ve Danflof 
efendilerin yaraları el ve 

yGzlerinden olup nlıbeten 
haflfçedlr. DJfer gençler de 
baılarmdan afır ıurette ya
ra lanmıtlardır. 

Yaralılar derhal Beyoi· 
lu zük6r hastaneıine kaldı-

rdmıılar, oradan da mektep 
haıtaneslne nakledilmiıler
dir. 

Abidin efendi Takıimde
kl Amerikan baıtahaneıine 

nakledilmiıtlr. Ya•aıı çok 
afırdır. 

Yeni Umnmi 
Müfettişler 

(Birinci •ayfadan devam) 
ları, kuvvetli tahminler meya• 
nındadır. Umumi müfetuı· 
!erin salahiyet dereceleri 
çok genit olacaktır· Umumi 

müfettiılıklerin ıaJihiyetl hak
kında, timdiden burada bir 
çok rivayetler y6r6t0lmek
tedfr. 
.............................. 1. 

( Niı ) üzerinde Avusturya 
ve Sardunya lcuvvetlerine 
salebe çaldı. Napoleon mah· 
rumlyet içinde l-u1unan elli 
bm kiıilik ordusuna(yaf ııa) 
vadt·tmitU. 

Harp borçları 
Amerika iyanından bi

rinin bir teklifi 

olurlar! TGrk ocafı azala· 
nnın ılyaıl rey sahibi ol· 
malan, bu hars cemiyeti· 

nin ıiyaıl bir fırka olmaıı· 
nı icap ettirmez. Bir cemi· 
yetle bir fırkanın ayrı ayrı 

müe11eaeler oldu~nu bllideD 
memleketlerde, Fransız ırenç
ler ocaf ı, Alman gençler 

btrlftt, Genç Hırııtiyanlar 
cemiyeti, Alman bara blrlilf 
gibi ıayri ıiyaıl cemiyetler 

vard1r ve bunlann azalarıda 
muhtelif slyaal fırkalara 
menıupturl? 

Yalnız, Rusya ve ltalyada 
styasl gençlik teıkilib var
dır.Bu hilk6metler, demok· 
raaiden ba,ka bir devlet 

Rayhiştag mec
lisinde 

Berltn, 20(A.A) - Ordu 
bülçeıtnin ıktncl karaab eı· 

'lla11ncfa M. GroeneP Alman· 
yalffiı ~~Jhr dev· 
letler teılihatına m6aavi 
olmaıı talebini tlerf ıOr· 
mifUir. 

Napoleonun bu trGrOltG· 
16 aalibiyetlerinden TOrk 
devleti de fıtlfade etmftU. 
A wıturyablar ile Gç aene
denberl halledJlemeyJp ıG

rilncemde kalan ( Dohlce ) 

Vaıbinaton ZO, ( A.A ) -

Amerika &yanından M. Le· 

vis halt hazırdaki mali mu

amellt ve münasebatın 15• 

lahı için bir çare olmak üz 

re bt;ynelmilel harp borçla 

rının tediyesi huıuıunun te

hirini teklıf etmittir. 
( Gradltka ) ve (Noy)kalele- 1 

rlnl Avutturxahlar tabliye 1 
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çnt~~ı<L~R O~UY'AMAZ 
· __ _ w - Y•lnız 

UAD!f\JLAR OUU8UN2 
Erkeklere ~ İnanmayınız. 

-::::... Erkeklerle mücadel;-ha=:ç f 
)indeyiz dedik ve bunu kabul 
ettik her mücadelede kavga· 
cmın gayesi galebedir. Biz· 
de galebe etmek istiyoruz. 

Bunun için bir makalede 
onları nasıl mağlup <:dece
ğinizden bahsettik ve hücum 
için kullctnacak silahlarımızın 
ne olacağı bu gün de müdafaa 
için ne gibi şeylere ihtiyacımız 
olduğunu görmeğe çahtahm 

Eski muharehf'lerde cengA· 
verler zırh giyerlermiı, ye· 
ni muharebede siper kazı· 
yorlar. Gaz maskesi takı· 
yorlar. Ve en tehlikeye ma· 
ruz olan azaları tahaffuz 
etmeğe gayret ediyorlar. 
Onları zaif ve müdafaasız 

bırakmıyorlar. 

Mademki kadın ve erkek 
muharebesi bir his cengid!r, 
biz de evvela hislerimizi zaif 
bırakmıyalım.\ 

Evvela hassasiyet ve ha· 
yalperverliğin modası geç
miş bir şey olduğunu 

bileiim. Ve gözlerimizden 
hayalperes iğin büyülü göz· 
lüklerini çıkaralım, Ve 
etrafımıza, kemik adde 
kan sinirden olan ba~ımızıı, 
gözleriyle bakalım. İki aya· 
ğımız daima toprağın üstün· 
de oleun, ve göklere hiç bir 
zema n hUlyalarımızın kanat· 
larile yukselmiyelim. 

Öyle bir asırda yaşıyo
ruz ki bulutların fevkmda 

dikiyasisi bizim ona ver· 
diğimiz ehemmiyete müsa· 
vidir. 

Onun içjn hiç bir geye 
maddi kıymetinden fazla bir 
kıymet vermemeliyiz ve hiç 
biı ıeyden verebileceğinden 

daha fazla ıeyler isteme
meliyiz. 

Bir treni Transatlantik 
diye tasavvur edecek ve 
onu denize saldırınca yü· 
rÜm(diğini ve battı~mı 
görünce müteessir olacak 
olursak ne kadar maııtıL sız 
olursak, erkeklere faik of· 
duklarından daha fazla 
ehemmiyet verecek ve on· 
lardan veremiyecekleri ıey· 
)eri isteyecek olıırsak o ka-~ 
dar gülünç ve zavallı oluruz. 

Bunun 'için erkeklere kar· 
~ı mücehhez olmak demek 
hayalperveı · olmamak dün· 
yayı ve hadiseleri olduğu 
gibi görüp telakki etmek ve 
onlara hiç hir zaman itimat 
etmemektir. 

lnanıJmıf bir şeyin hakikat 
olmayıpndan büyük bir 
felaket yoktur. Hakkında 

itimat beslenmif bir ıeyin 
botluğu karıısında sukutu 
hayal olamaz. 

Erkeklere inanmayınız ve 
prensip olarak .bunu kabul' 
ediniz. Erkeklere inanma
yınız. Sizi sevdiklerine, sev
mediklerine, dostunuz arka
daıınız olduğuna inanma· 
yınız, hayırhablıklarına inan· 
mayınız. 

bul ınabilmek en iyi motör· Sizin için kargınızda in· 
lü Tayynreler vc-.r, yüksel· tihar etseler ve ölseler bile 
mek istersek iyi bir pilotun bunun sebeb~nin sizin aık•· 
kullandığı tayyarenin kanat· nız değil o adamın hayatta 

ları t'n parlak hulyanın ka~ maruz kaldığı baıka bir 

11atlarındun daha kuvetli ve sıkıntı olduğuna hükmediniz. 
daha emindir. Buna muvaffak olunanı ;1; 

Dünyada hiç bir ~eyin, mağlup olmanıza ve ıstırap 
hiç bir hadisenin kıymeti çekmenize imkan yoktur. 
yoktur. Her kiymetin vahi- SJRDAŞ .. .. . Y~~·ii' ·p~II~k ......... ·sü~p~ğ~p· .. .. 

yapanlara prim Mezarhk ihtilafı davası 
veı·ilecek talik olundu 

Hültümete 250 den 
fazla pulJuk yapanlara prim 
\ erilecektir. Aynı zamanda 
yerli pulluk imalatını artır
mak için tesisat yapan fah· 
rikatörlere 10 bin lira avans 
verecektir. Bu avanslar hi· 
ii hara taksille fabrikatör· 
!erden alınacaktır. --
Bağcılık için mütehas

sıs getirili yor 
İktısnt vekaleti Avrupa· 

dan bağcıhk ve pamukçuluk 
için iki mütehassıs getirme· 
y~ karar vermitlir. Bu mü· 
tehassıslardan biri İzmir, 
diğeri Adanada çahtacaktır. -·-

Havuzda bulunan 
adam 

Evvelki gün okmeyda· 
0

r ında bir havuzda Aro .. ~1 Go· 
ridi isminde i: irinin ölü ola· 
r.lk bulunduğunu yazmıttık. 

Bu ölüm Adliyece fÜp· 
heli görüldüğünden mt~avin 

KamH B. tahkikata memur 

edilmiıtir. 

Aldığımız malumata na· 
7-r.ran Garidi ef. gP.yet zen
percst bir adammış. Buyüz· 
c:en başka bır yerde öldü· 
rülerek oray atıldığı tahmin 
:dilmektedir. 

Sürpagop mezarlığı mes

elesinden Belediye ile Er
meni başpapashğı arasında 

bir ihtilaf zuhur ettiği ma· 

lumdur. İşte bu ihtilaftan 

her iki tarafta mukabil da

va açmışlardı. 

işte bu da va dün dördün

cü hukukta rüyet edilmiıtir. 

Heyet hakime: Belediye· 

nin bu husustaki nizamna· 

mesini tetkik için da vayı 

talik etniıtir, --
Beraet ettik 

Uc;üncü ceza heyeti 
hakimesinin adil 

bir kararı 
Üç milyon liralık pulun 

suiistimali havadisinden do· 

layı mes'ul müdürümüzle, 

muharrir Şemsettin B. hak

kında müdeiumumiiikçe da

va açılmıştı. 

Kıymetli hakim lerimiz

den olan Kudretullah beyin 

riynsetindeki heyeti hakime 

bu havadisi efkarı umumi

yeyi tehyiç edici mahiyette 

bulmadığından beraetimfze 
karar vermittir. 

YARIN 

intihabat 
Müntehibi saniler 

tayin edildi 
Şehrimiz intihabat faali· 

yeti devam etmektedir. Ev· 
velki nüshamızda da yazdı· 

ğımız veçhile oimdiye kadar 

cetvellere itiraz edenlerin 

mıkdarı yediyi geçmemittir. 

Halk fırkası tarafından mün· 

tehi soni olarak gösterile

cekler hakkında fırkaca ya· 

pılan hüviyet tetkikatı hl· 

fam bulmuş ve müntehibi 

saniler kamilen tesbit edil· 

miıtir. Müntehibi sadlerin 

kısmı azamını muhtarlar tef· 

kil etmektedir. 
Müntehil ıi sani intihabı-

na malum olduğu üzere bir 

Nisanda baılanarak altı gün 

zarfında bitirilecektir. Bun· 

dan sonrada meb'us intiha· 

hına gfçilecektir. Deveran 
eden ıayıalarn göre H. fır· 
kasının İstanbL ldan çıkara· 
cağı rneb'us~ara ait lietede 

hazırlanmıştır· Hatta liıtenfn 

berayı tetkik fırka umumi 

merkezine gönderildiği ilave 
edilmektedir. 

Komünist Reşat 
Muhakemesi hafi 

olarak yapıldı 
Ameleye ve a!!keri ta· 

lebeye beyanname dağıt • 

makla maznun komünist 

Reoadın muhakemesine dün 

ağır cezada devam edilmigtir. 

Heyeti hakime bu da· 

vanın hafl olarak devamına 

karar verınlttir. ----
Şöfer Ali 

Boston gazinosuna 
neden tecavüz etti? 

Evvelki akşam bir sabı· 
kah Beyoğh.tnda bir gazino· 
yu alt üst etmiıUr. Vak'a 
föyle o[muttur. Beyoğlunda 
Tepebaıı bahçesi kar~ısında 
eski kanunuesasi kraathanesi 
timdi Boston namı artında 

çalğıh bir gazino olarak 
idare edilmektedir. 

Evvelki akgam Şöför Ali 
namında Galata şeftali so
kağında ikamet eden dostu 
Amelyanın Bostonda te· 
ganni ettiğini igiderek kafa· 
yı çekmit ve buradan içeri 
girmiştir. 

Biraz sonra şöfer Ali 
alkolun da verdiği hızla iti 

azıtmıt ve ortalığı alt üst 
etmiıtir. Hatta iş silaha ka; 
dar dayanmış ve gazinoda 
kimseler kalmamııtır. 

Beyoğlunun en itlek bir 
yerinde ve Zeki B. yin ida· 
resindeki saz heyetinde esa
sen Galata balozlarında ça· 
lııan kadınları çnlııtırmak 
bir hatadır. Kaldıki, aile ka· 
dınlarınm çıktıkları bir yer· 
de bu ıekilde herkesi çil 
yavrusu gibi dağıtacak ka· 
dar büyük bir hadiseye se· 
bebiyet vermek ayrıca dik· 
kate şayandır. 

1 
Ocak Reisi 

Yeni teşkilat hak
kında ne diyor? 
Son günlerde Türk ocak· 

larının Faç!st gençlik teşki· 
latına benzer bir hale g~ti~ 
rileceği hakkmdaki haberler 
üzerine dün bir muharriri· 
nıiz İstanbul Ocak reisi Fet· 
hi beyle görüıerek şu izahatı 
almııtır: 

- Ocat lığın bu mest!leden 
hiç haberi yoktur. Yafmz 
gazetelerin iki gündür yap· 
makta olduğu neşriyat 

üzerine Ankaradan telefon· 
la bu ıayianın sihhatı hak· 
kında malumat istedim, O· 
radan böyle bir ihtimalin 
mevcut olduğu toplanacak 
umumi kurultayda ocaklar 
murahha•ilarınm vereceği ka· 
rardan sonra belli olacağını 
söylediler. 

Bu sene ocağın 26 mart· 
ta 19 ıncı yıldönümünü tes'it 
edeceğiz. Bilumum ocaklılar 
bu içtimada hazır buluna· 
caktır. --
Türk-İngiliz 

Muhtelit mahkemenin 
kararı talik olundu 

Türk İngi!iz muhtelit ha· 
kem mJJ.hkemes~nde, dün, 
Türk hükumeti aley~ine açı· 
lan üç davaya bablmııtır. 
Bu c'avalarm üçü de, karar 
için bavka ;ıamana bırakıl· 
m:ştır. Dün bakılan davalar 

ıunlardır: 
1 - Marin Ma.nutentin 

kömür şirketi tarafından 
açılan davadır. Hükiimetle 
mezkur ıirket arasında 
mün, akit kömür itasına 

mütedair mukavelename ah· 
kamının ifa edilmemesinden 
dolayı girilen zarar ve ziya· 
nın ta~siJine aittir. Dünkü 
muhak~me ~elsesind~ tara· 
feyn iddia ve müdafaalarını 
yapmışlardır. Muhakeme ka· 
rar tefhimi için te.llk edil
miıtir . 

2. - Jorj Simon ve Ar· 
tür Simon isminde iki kar· 
det tarafından Türk hüku
meti aleyhine açılan da va· 
dır. Davanın mevzt. u şudur. 

Jorj ve Artür Simon Ef
ler, Meninde bir gazoz 
fabrikası ve bir değirmen 

bırakmışlardır. Bunların ia· 
desi, aksi halde tazminat 
istemektedirler. Bu davada 
da tarafeyn müdafaa ve id· 
dialarını serdebnigler, mu· 
hakeme karar için baoka 
zanıana bırakılmıştır, 

Üçüncü dava da Rozina 
Taragano Efendi tarafın· 
dan açılmıı bulunmaktadır. 

Rozina Taragano Efen· 
di, açtığı bu dava 

ile, Çanakkalede bıraktığı 
menkul ve garyrımenkul mal
larının iadesini veya tutar· 
ları kadar tazminat ita· 
sını istemektedir Bu da. 
va da, diğer davalar gibi, 
karara bağlanmak üzere 
baıka bir güne talik edil· 
miştir. 

Satılık eczane 
Satılık hane 

Aksarayda SiuekU bak· 

kal Cerrahpaga caddesinde 

57 numarada 12 odalı, içi 

<lııı yağlı boya, elektirik, 

havagazını tatlı suyu hovi 

1500 arım bağçeli bir konak 

acele satılıktır. 

Bağcılar 
kanun layıhasının 
çıkmasını istiyorlar 

22 Mart 

1 >-N a z a r ı ~ i k k a t e ~ı 

Bağcılık için lazım gel~n 

kükürt ve göztaşı maden· 

lerinin gilmrüklerde resim 
vermeden ithali için bir ka· 

G:'ektstanbul ve 
gerek taşrada gaze
te]eri bulamadığınız 

takdirde 
Yegane müracaat m.ıhalH 

nun layihası hazırlanmakta 

olduğunu yazmııtık. 

Boğaz 
Umum bayilik 

merkezi 
Ankara caddesi Orhan B. 

Mevsimin yaklaşması 

üzerine bağcılar hükUnıete 

muracaatle kanun layıhası· 

nın bir an evvel kabul 

edilmesini istemiılerdir. 

1 han, Bayi: 

_,.SELÇUK~-' 

------~-----~-ı 
BANKA KOMERÇIY ALE 1 

İTALYANA 
Sermayesi : 700,000,000 Liret 
ihtiyat akçesi 580,000,000 Liret 

Merkezi darc: MfLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, lsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mı:;ır, Amerika Cem:ı.lıiri Müttehidesi, 
Bre7ilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
İST ANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHİLİNDEKİ ACENT ALAR: . 

. istanbul'da : Alalcµ1ciyan hanıııda Telef. 2821. Bey oğlunda: 

l 
lstiklal caddesi Telef. 1046. Kaı biyo dairesi Borsada Telef. 1718 

İZM°iRDE ŞUBE 

~--"'!-=~ '!!"......,.. ı a··---•-': 
~oa@ee@oo@ea@)ee@oe(@<;a@ae@--.a@)ee@oo@)eo@>e@)~oo@ 

f Ko~unuz! @ T . 

~ Koşunuz! 
t Koşunuz! 
~ İzmir ter:r:ihanesi Peşin ve 
@ ve çok ucurıı: fiatlarla her nevi + Frak ve Simokin, caket 

veresiye muamelaatla 
koslüm!er, pardüsülerı 

@ .. 

• ve 

Hanımlar icin: 
# 

En son 
imal eder. 

müdellere muvafık tayyör, ve mantola' 

Adres: 
t Paoıali caddesinde İzmir terzihanesi sahibi tüccıı' 
~ terı:i ve biçki mütehassısı; MUSTAFA SALlf/ 
e@)•o(@Pa@~@al)<@)oo®~o@oo@••••@Ga(@)ee(@)aıı@)11 cı m•--- ....... 
Bahrisefit F elemen~ 
~· v-55- Bankası 

İST ANBUL ŞUBESl 
idare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun serrııa}'csi: 25,000,000 fl. 
Tediye edilmiş sermayesi: 5,000,000 fL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 

-. 
Oolatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-5 
lstanbul tali şubesi : "ı"t-rkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemecl Han,, Telefon: lst. 569 
Bilumum banka muamelilJ 

~Emniyet kasaları icat 
1 1 • • ' 

Bank F ranko Aziyatı 
· Anonim Şirketi ~ 
Sermayesi: 25.000.000 FraJ1 

Merkezi idaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 ı 
Şubeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddeııi rl"' 

«Harbin 

·stı-' Telgraf adresi : fnıs1

21.r Telefon: Beyoğlu 14 )'l(l• 
Posta ko!usu: Galata 

«Mukden ~ = Bilcümle Banka Muamelatı ~ 
Hesabatı riye küşaJı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - 'ff1ıııs' sandığı-M · kukatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvil.it .l·ıi f 

mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tah51vıııt; 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtia üzerine \,~~ 
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve 

muhafazası vesaire. 
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22 Mart 
· İngiltere de 
Kaza yüzünden ölen

lerin miktan 
Hatıratmı yazan: Noci /SMAIL 

Z _, ti. ~ .. .Jesine miidanit bir milli 

Londra 20 (A.A) -Millt 
"Safety Fırat" cemiyetinin 
neırettlli erkama nazaran, 
lo,tltere de vukua gelen ka
za •ar yüz6nden günde he
men hemen 50 kiti ölmekte 
ve 3 bin kiti yaralanmak
tadır. 

eraef n ,-.,. /ı _, . . · 
hars uyanmalıdır k, ra_n m~aenıyetinın 

. . ,·-'ilsin /ran mılletı uyansın. 
sesı ıf aı , • b .1 ? 

Bugün, gelecek midır ı mem. 
-30- . 

Cemşid'in Sabahını Bekliyoruz 

ik 11 
üç6 de yan bir felsefenin dofdufu· 

Fransız 
Amer a ı ann Ali Ali h 

Fi d ı' i bili-yorlardı. Oçü nu gör6yoruz. ye a 
meclisinde 

r evı Y diyecek kadar isllmlyetten Pariı, 20 ( A. A ) - Bir 
birden : f ı f hi bi 

Şeh d D mi balı- aynlan bu ese enin ç r çok ra•ltkal soıyalist, cüm-
- name, e 

..diyorsunuz, sordular Haz· kıımını Mekke ve Medine hüriyetçi soıyaliıt ve ıosya-
retl Hurılt; fikirlerinde bulamayız. Yal· liıt meb'uılarla sol cenah 

I , baıka kitabı nız kesralara uluhiyet veren radikal ve mutedillerinden 
- ran m 1 All h d"' d bil bir takımı sol cenah fırka· yok ki. Qer, Ebu Müı im ve a ı unya a en zer· 

FiıdeYıl ıibl d6ıiinseydl. deıt kitabında bu esasları larının müıterek siyasi bir 
b k harekette bulunmas'arını m .. 

çalde, deve ıtıtü ile kerten• bulabiliriz. Fakat, u arı· u· 
kele yiyen arapların lran ıık mezheplerin hiç birisin· zakere için bir içtima ak· 
aaraylanna yerleımekten de ne Zerdeıti, ne Platonu, detmlılerdir. 
baıka bir ıayeleri ulmadıiı· ne Arlıtoye ne Budayı Te Japonya' da 
01 anlar, bafdada arap li- ve ne de Şam mı bula· k b• al h• d . 
ıanmı ptırmezdl. Belki, biliriz. Çünkü, hepsi de inan- a ıne ey ın e taknr 
ne .Ebu MGılim, ne de Ber- madıfı bir fikre lnanmıı gf· Tokyo, 20 (A.A) - Bu 
mekl, Siinnl veya Şii de- bi göriinmek mecburi- sabah ayan meclisinde hil-
ftldf. Fakat, Cengiz gibi ydlnde idi. Bunun içindir kftmetln ikt11adl slyasetJ 
arap sthnlyetlnln mahiyetlııi ki, bu uydurma felsefenin hakkında bir takım lftaat 
anlayamamıtll· ÇOnkii, arap- bir hayat ıistemf teesüs et· vukubulmaıı (izerlne diyet 
lann kılıçlanndan kurtulan medi. Bütün islim alem!, meclisindeki muhalifler öğ· 
tek tik alimler de arap fikri insan fikirslzlifine mahküm leden sonra hiikumet aley-
lçlne prmlıler, araplaımıı kaldı. hinde bir ademi iUmat tak-
s6r0nmele baılamıılardı. riri vermiılerdlr. Bu ademi 

D<•ktoı, bu münakaıaya 
Bu aUmlenlir ki, kuru11u itimat takriri 169 reye karıı 

lakayt kalmak istemedi. Yu· 
vuıta medeniyetini islimi· 239 reyle reddedilmittir. 

nan felsefeıinde ki vasi ma
yete kar11tırdılar, yanlıtbkla 
Arap medeniyeti ismi ve-
rdea bir deYir açbl". 

Diltflnihık" Batmen m6n· 
kir, sahfren mtlmln elan bu 
alimlerin eseri olan bu Arap 
medeniyeti sünnl değil midı? 

Doktor, ihtiyarın sözle
rini hayretle dinliyorlar, bu 
orijinal, bir görüıün iaabe
Unden ıiiphe etmiyorlardı. 
Fakat, Hazreti Hurtfdln s6z· 
lerinde ki manayı anlamak 
için de ya bl,. Dosi olmak 
veya miislüman dininde bu· 
IUD111ak llzımdır. ffazretln 
bu .karannı o cevapsız bı· 
rakmak istemedim: 

lumabna fıtlnaden diyor ki: 

Gibsin kitabını okumuı

tum. Burada gördüğ6m lranla 
eıki devirlerin lranı arasında 

bGyük bir ayrılık sezmittim. 

Yeni İran, Yunan felsefesi-

nin tesirleri altında kalmııu 

benziyor. Daha dofruııu, la
kenderiy.e mektebininl haz 
aasart,.ea1ne kapılmata ben
ldyor~ 

Hazreti Hal'fil dikkatle 
cltnlf yordu. 

Size baıka bir ıahlfe aça· 
yımda bu miiıktıllerlnlz de 
halledilıln. Buf6nkii bedbaht 
lranı pençellne ıeçinn 
Ebrlmenln mahl,.etlni al• 

Amerika'da 
En fazla albn para var 

Nevyork 20 (A.A) - Dün· 
yanın en fazla altın pııraıı 

hali hazırda Amerika' da 
toplanmııtıt· Bu miktar, 4 
milyar 685 milyon dolara 
halli bulunmaktadır. 

Tahripkarlık 
Acron (Ohfo), 20 (A.A.)

Budapeıte komOniıt lıyan
farlna lttlrak etmlı olan es
~ Macar zabtdertndea La1-
1ay aamında blriıl burada 
lnta edilmekte olan yeni 

kabllise•k balonu tahrip et· 
mek lpn bir takım manev• - Ben de ıizin fikriniz· 

deyim. lıllm tarihi tetkik 
edecek olursak, lıllmiyet roıf olursunuz. 
akidelile alakUJ bulunma·. ( De•amı .. r ) 

, rıdar çe.trmekte oldafun· 
dan tahb tevkife alınmlfbl-1 

Fransa'da vergi 
tahsilib 

Parlı, 20 - (A.A.) 1931 
Şubab zarfında yapılan ver-
11 tahıilltı 2 milyar 890 
milyon 214 bin 100 franga 

balii dmuıtur. Şuhale na
zaran bltçe tahmbıatma 
niabeten 60. 220.850 frank 
nıtktarcla bir fazlnbk ve 1930 
teoeat Şubat ayına aft tah· 
•flit miktarına nlsbeten 103, 
689. 700 frank raddeunde 
bır nokıan vardır. 

College' de Fnınsın 
dörtyüzÜocü yıldönümü 

Pariı, 20 ( A.A.) - Le 
Journal 1azeteıl, M. Joıeph 
Bectier'nln Fransa krallann• 
de.n Françolı tarafından teılı 
edıbaıı olan CoUeıe de Fran· 
ı'ın d6rt yDzGDctl yaldöntımii 
lllinuebetlle yapılacak pn
ldclere alt _,....... net-
l'elnıektedlr. 86tln ecnebi 
Dareılfllnunlan de trfan mer
kezlen iç ,cm deYtl• ede
c:elc olan bu fflllllklere mG· 
lllesatl pdermele davet 
ecblec:eklerdr. 

Viking kazazedeleri 
Samt Jean, 20 (A.A) -

Vıkıns •apuru fellketı:ede
lerlnden 128 kiti Saıona 
vapuruna alınmııtır. Vapur 

y tica et bu alqam buraya ıelecektir. 
Fransız - unan . r Horae adası etrafındaki ta-

muahedesı harrlyattan vaz geçilmlttlr. 
At1na, 20 (A.A. l - Ga- F ransada şeker rüsumu 

zeteler, Ticaret muahecleıl· Parlı, 20 (A.A.) - Meb-
nin mtıddetinln hitam bu· usan mecl!ıi ıeker ve pker 
larak mer'iyetten sakıt ol- den mamul mevat rOsumu· 
maıını taıvip ile kartala· nun tezyidlne müteallik pro-
makla beraber bu tedbirin jeyl kabul etmiıtir. Mazba • 
franıa btık6metine karı• bir ta muharriri bu projenin 
huıumet nipnesl olmadıtmı sayesi pancar zlraab buh· 
ancak itlllfnamenln Yuna· ranma çare1&z olmak ve 
nfltana hiçbir fayduı ol· kuru Yeya yaı pancar it· 
madıtmdan lttlhazının za· hallbna karıı mtıcadelede 
rurl bulundufunu beyan bulunmak oldufunu ı&yle· 
etmektedir. lmlttir. Mumaileyh Franaa· 

Çin' de ihracat resmi nın ıümrük rüıUJDUDUD ,.. 

(AA) '' ker lstlh1&I eden sair Av· Nankfa, 20 • • - an· k 
tezyidi rupa devletlerhdla sfımrG 

racat .riisumunun 
hakkında Maliye nazan ta· 
rafından yapılan teklif mer· 
kezi ılyaıt meclfı tarafın· 
dan taıvlp edllmfıtlr. Yeni 
tarifenin tatbikine ne vakit 
baılanılacalı 1'en6z tesblt 
edtlmemiıtir. Maamaflh th· 
racat ticaretinde bir takım 
mtıfldllt nlaaruna mahal 
kalmamak bere bu hatUtUD 
evftl .. thbar ve illa .edde
cell saım.ıtlmeldedtr· 

rfbumunclaa çıok ..-iı ol· 
dutunu ı6ylemi,Ur. 

lngittere'de mesai 
.saatleri 

Londra, 20 (A.A) - Maa• 
din ameleıl federaqonu mu· 
rahliaılan, halt hamrd• mer'i 
olan Ye mesai 1&atlerlnla 
tevzinlne miteallik bulunan 
aiıteml 31 Marttan itibaren 
terbtmele k....,. vermlfler· 
d.lr. 

Maden işçileri 
Ücretler boyuna 

indiriliyor 
Lllle 21 (A.A)- Fıanea 

nın ıimal havaJlılndekl ma
den ocakları patronları İfçi 
iicretlerlni 2 def ada olmak 
üzere yüzde 10 nlsbetinde 
lndirmel karar vermiıler· 

dir. Maden iıçlleri federaı· 
yonun Gcretleııde b6yle bir 
tenzillt yapılmasını kabul 
etmiyer.eflni tve -'bu ıünkü 
buhranın ..zararını iıçilerin 

ylklenmesi dolru olmadıfını 
blldirmt,tlr. 

Yunan istikrazı 
Atlaa, 21 (A.A.) - Bir 

milyon 500 bin liralık lıtik
raza, Yunan mlUI bankası da 
tftfrak edecektir. lıtirak ta
lep Vf' taatihütlerlnin kay
dına pertembe ıünü baıla
nacaktır. Ay ,J giir. M. Ve
nizelotı, memleketin mali 
vaziyeti hakkında bir be
yanname neıreclecekth'. 

lngiltercde kısmi bir 
intihap 

Londra, 20 (A.A.) - Sa· 
int GeQTge intihap d•ire
•in~e icra edilen kısmi ln

Cİtihap M. Baldvin'in gaıter 
r.niı olduiu namzctfn mu
zafferlyetlle netlcelenmlttlr. 

YENi ESERLER -
Bakışlar 

Şairi: Haydar Cemil B. 
128 ıahife, 

Son ıflnlerin intiıar eden 
en nefis eserlerinden olan bu 
manzum kitap tairin bir çok 
bebii heyecanlarının akisle-
rini, ldiıik ve orijinal bir çok 
felaefeleri ihtiva etmektedir. 
Nazım nevilerinln bir çoiu· 
nu ve tasavvuf edebiyatının 
pheaer nOnnmelerinl taıı· 
~an IMa ld&al>ı taaa'TYUf, fel
•fe ve edebiyat mel'llklı ve 
aJlkadaMnH taY..,._ ederiz. 

Teni yeri i>abılltde jr&. 

mat k8tltphaneddlr. 

TJYA TRO SlNEMA 

Üsküdar 
Hale ainemaanda 

Falcı 
llivetrn 

Hava karakola 
Proframlanmız Cumartfti 
ve Çarpmba siialert delltir 
Her sb sladk 3 te sece 

9 da Cuma gtlalerl Z de 
4 te 9 da 

OSMANLI 
BANKASI 

S.ıayasl 11,000,000 
ingiliz lirası 

ISTANBUL ACENTALIÔf 
Teldon: lstanbul 3318 

BEVOÔLU DAiRESi 

HIKA YE I~ 
Yedi Büyük Günah 

Bir gün lbliı, rahiple el· 
lenmek, anu tezyif etmek 
maksadile bol bir manto 

" Selma Lagerlol " 

Babasının yanından çı· 

kınca kocaıile karıdaıtı ko-
caıı ona: 

giyerek, ve batına ıenlı - Nıçin b6ylt· kederllıln 
kenar!ı bir ıapka ıeçirerek caDUD? diye ıordu. 
kiliseye aitti. - Kendiılae aadık ka· 

Rahip, kendisinden pnah laqjuna yemin ettliim bir 
çıkarmafa geltceklerl bek- adamı ıevJyorum. 
liyordu. lb11ı on• yaklaprak: 

- Çok muhterem ped~ - .Benimle evlendliln 
rim dedi. Ben bir çiftçiyim. için kederlenme seni okadar 
ffer •• bab ıGnetle beraber çok seYlyoranı ki seni he•-
kalkar' duamı ettikten son· kesten fazla mes'ut etmele 
ra büt6n ı6n tarlalarda ça- ufraıacafım. 
lııırım. Yalnızkeıı altle ek· Emıa ol: Yalnız bana ıayle 
mek yerim, fakat doltla- lcalbinia lmltaizllftni sıder· 
rımla beraber oluaca, •la· tnek !fçln ne yaptıfımı iıtl· 
ra meyva ve bal ikram e- "yonun? 
derim. Ben ihtiyar anamla Cenç gelin bltGn ceaa-
babamın ywhe lıtfnatal· retlni toplayarak, kocasına 
hıyım. E•ll detlliaı, Çlınki ••ıllilide biri birlerine, ıç
kadmlara clOtktinlQlm ~- 1 ~erlaclea iminin 1adakattız-
tur. Dalma klliıeye gelirim bk ederse terkedilen dnttın 
ve bGtla •Ümm ..katmı tini kencltllnl &ldGreceatne 
verlrba. ~m 1fte - clafr yemin etmft olduklannı 
her teJ'lml •6,l•lllm, ;beaf iftlraf etli. 
takdle eL 

llabtp: - Bu ah o kendini &l· 

- QfllW .,., ..... dGrecek, d-~.
Qaldanna kapa 

•eNf. S.. --4tıe lrads tsla ver, ona ıı , onun· 
16rd.._. ........... ... la konUfUp bayabnı kur· 
kem•llkıln, ..ı _..••aai- tara)'lm! 
Jetle taka elıaıııtD. Yat-
mz dalaa 'ftlll _., __. Umltliz laınçlunklannda 
leketlllltsle~ h ..tra~ ayJe bir kudret vardı ki, 
hiklye ......... Aalataca· kocan, efer sev,tlliine ıi· 
tım teJ çok .hotaa--cek, dene bir daha avdet etmiye-
çünld lyj •e llararla tfler ya• ceifnden emin oldufu halde. 
pan lnaanlann lenlR yanın· - Naul lslel'lfn 6yle 
da birer u.vaHı aGnahklr yap! 
gibi kaldaklannı aörecekıln. Dedi. Genç kız aflaya· 

- Pederim bu ıözlerlnle rak ona tett>kknr etU. Sonra 

beni mafrur ediyonunl sofrada kendilerini bekleyen 
- AUab .beni bö,le bir cla'Mllilerin pmaa ıekll. 

siinahtan koruıun. Hil iye- Onlarda kilisedeki uzun me-
mi dinlecllkten 1a11ra ıbblc ......... ., ve aaatler 16· 
dGpmmt1eceklln. ren J'Oldaa sonra ..a.ır· 

Ve ralitp hllrt,..ıne bat ıızlıkla yemeff bek lf,.orlar-
ladL dı. tieaç ka&: 

- Nehrin karp tarafın- - MW.tenm mlıaflrier, 
dairi btıyak f&lonun aalılbi dedi. Ben zevcimin l&nlle, 
olan Ş6valye kızını çok sev· 
cliil at..- bir adama Yer· ....... 61dlrmete haarla-
mek Htecltyclı. Genç •• .,._ nan terkelmlf oldutum a· 
na fevkallde meyuı oldu. elamın yanına tldlyorum. 
ÇODldl kalbini bir bqkapna j Ona cebir edilerek kendi· 
•ermlt bulunuyordu. Seyti· IJDI terke mecbur kalchlımı 
lialH .,011111 rica ve a. ,.1 ıl1lerecefim. Rica ederim 
larma rafmen babasının * aofralara oturup ylytp 
keacllül bafkauna ver- içsek elleniniz. Ben ıe~ 
mekte ısrar ettlllnl yazdı. chltm adamın hayalim kur-
Mektubunu ıoyle bıttrlyor tardllctan sonra hemen av· 
du: •et edeceflm. 

•Yalvannm aana, alan Onun fellketlnden çok 
kendine kıyına, bGtıan ı.ı- mlteuil' olan dafttliler; 
bimle 1aaa 1aclak lralacafaaa.. (Sonu yann) 

Fakat mektup babasının 
ebne geçti, •e o da bu kllı 
dı ortadan kalchnh. 

Nihayet dGltln ,tlnG sel
di. Kızcaltz bu ıtna g6z 

yaılarlle karııladı, lalıNp 
çehresini Adeta harap etadt· 
tL Kıllaeye se1dlll zaman 
oau g6renler cidden mtlte-

Dr. Ahmet ikbal 
66 Ank•r• o•ddeal 66 
Ciluııt '*'1platute.; a.ıttnde 
Peqembe ıünlerl aabahtan 

6fleye kadar meccanen 

--------·---................... 
Telefon: Beyotlu 1303 ' eaıir olmQflarch • ffattl 

habe'lı btle bu bale mGte- SE l J N 11 B A 11 A S 1 
Scnedat ve poliça mukabilinde ...ır Ye Japttlt teJ • 
muayyen vadeli veya hesabı cari iN 
suretilc avanslar,poliça ve iskon- e plıman olmuıtu. Ktll-

eeden d&ıllfte lomn oda· · tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinhı bafhca •na çatınp 9Da : 

fehirlerine ve lllUllWIİ eaaebiye- - Kızım clMll , bea ... 
:reacnedat, çek, itiNI' meJctaplar, na karıı fena hareket ettim. 

ve telgraf emirnameleri ırsalltı. Ve m.... mektııbuou 
(Hesaba cari)kOpdı, sencdat ve 
kıymetli qya muhafazası, kupon Jerlne yollamadatıaı itiraf 
ahsillb, Türkiye'ye ve memaliki etti. Genç kıa ık J'&~lan 
ecaebiyeyıe Jclalde edilen poliça. içinde ceyap verdi : 
lamı tesviyesi, .~rsa muamelt - Bu hareketle, yaptı· 
icrası, alcçebef ı w terası, Hi ~ hl d ı 
bilcümle banka muamelib, kua lımz ıena ın erecelln 
ican. anlamay111nız ıizln yeılae ---------rf'I• flzlrtlnl olabilir babaclfım. ' 

Sermayesi 
T#ihi taia. 888 

Taaıamen tediye edilmıı: 

30,000,000 frank 

Mlrtli il•asi: lstalbi 
Tilrklfl'dlki şubairi: 

Galata, lstpnbut, lzmir, Sam~un, 
Adana, Mersin 

Yunanistan'daki fubeleri: 
Atina, SelAnik,Kavaıa 
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YARIN 
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@ ~A k r11.· 1 1 1 
• T 1 1 1 l y k ~ Oksu··renler·e·KATRAN HAKKI EKRE:M 

rtı [ uıse erını z ı erzıye sınar amaya üzum o • __ 
Çünkü Galata' da Kara köyde börekçi fırını ittisalindeki İstanbul dördüncü icra ı ı 1 - • 

büyük mahallebicinin üstünde kain r-'ı. memurluğundan: Bı.lecı·k Rakısı 
.... Yani Kesaridi Efendinin 

· Büyük Elbise Fabrikası 
Erkek ve çocuklara mahsus en mükemmel 
kumaşlardan en son modaya muvafık ve 

kusursuz olarak imal edilmiş 

Kostüm ve P ardesüıerin , 
Müntahap çeşitlerini emrinize amade bulundurmaktadır. Hanımlara mahsus 

mantolar, pardcsüler ve trençkotların zarif çeşitleri dahi vardır. 

Me~~ur C H A R L [ S S [ M O N l T O f a~rikasmm 
20,000 ADET 

Şık ve her renkte gabardin 

PARDESÜLERİ 
gelmi, ve 19,50 liraya satılmağa baı!anmııtır. 

TEDlYATTA BÜYÜK TESHiLAT 

Dünyanın enn~fis vemükemmel 
sabunudur 

Cilde taravet ve letafet verir Çehreyi güzelleştirir. En
fesi nefaistir. Bilhassa kadın ve çocuklar için bir ihtiyaçtır. 

Avrupanın pis kokulu yağlarından yapılmıı sabunlardan 
tevakki ediniz. Büyük adedi 30 kuru,tur. Hasan ecza 
depJsu. 

KARADENiZ POSTASI 

E yzurum vapuru 
1. 25 Mart 

Çarşamba 
günü akşamı 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam. 
su.n, Ordu, Gireson, Trah· 
zt,n, Sürmene ve Rize) 
iskelelerine azimet ve av· 
det edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain 
acentasına müracaat. 

Tel. İstanbul 1515 ;;;;=====-1 SADIKZADE Biraderler 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Sakarya 
vapuru p gü-

22 Mart azar nü 
akıamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle ( Zong1\ldak, ine· 
bolu, Ayancık, Samsun,Ordu 
Gireson, Trabzon, Sürmene 
ve Rize)ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 

borcundan dolayı mahcuz 
ye furuhtu mukarrer Beyoğ• 
lunda Kasımpaıada Büyük 
Piyale mahallesinde Zencir· 
likuyu caddesinde Darüla· 
ceze civarında kain 6 nu: 
maralı arazının hükmen 
müfrez üçüncü kısımda elli 
dört ilci altını§ bir parsel 
numarala kabili ziraat ar
salar otuz gün müddetle 
ih :ılei evveliye müzayedesi· 
ne vazolunarak iki yüz lira 
bedelle talibi uhtesindr. olup 
bu kerre yüzde 5 zamla ve 
onbe§ gün müddetle ihalei 
kat'iyye müzayedesine vez· 
olunmuştur. Mezkur arazi 
54 parselden itibaren 61 
p :!.rsel numarasına kader olan 
beher müfrez kısımları 9000 
metro murabbaı ve 15674,40 
ar§ın mürabbaında ceman 
yekun 72000 metro murabbaı 
ve 125395 arşın murabbaı era· 
zi olup resmi ifraz haritası· 
na nazaran tesbit olunmuş· 
tur. Hududu bir tarafı Has· 
köye giden tarik bir tarafı 

53 numaralı harita bir tarafı 
62 numaralı harita arkası dere 

ile mahduttur.Mezkur arazinin 
kıymeti muhammenesi beher 
arıın murabbaı ikiıer kuruş 

mecınu arazinin kıymP.ti 

muhflmn enesi iki bin heı 

yüz yedi lira ve doksan ku· 
ruf olup kıymeti muhamme· 
nesinin } üzde onu nisbetin· 
de pey akçelerini alarak 
341-1388 dosya numarasile 
9-4-931 tarihinde saat on 
dörtten on altı buçuğa kadar 
İstanbul 4 üncü icra memur
luğuna bizzat veya bilvekale 
müracaat eylemeleri ve faz· 
la mı .lümatın dosyasında 

bulunduğu r an olunur. --
Beyoğlu Dördüncü Sulh 

Hukuk Mahkemesinden: Te· 
rekeı;ine mahkemece va· 
zıyet olunan müteveffa Mo· 
~f; ··Efendiye -ait ol;;-;k p;;--
galtıda Cabi caddesinde 48 
numaralı hanede mevcut 
eşyayı metruke açık arttırma 
suretile satılacağından talip 
olanlarm 30 mart 1931 pa-

acentalığına müracaat. 

;ım1-ı••••••••lllll zartesi saat 15 te mahallin· Telefon lst. 2134 
de hazır bulunmaları lüzu· 
mu ilan olunur. 

KALORİFER - BANYO 
Asri ve hususi salonları havidir. 

SERVİS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPi~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

telgrafla angaje ediniz. 

~~~~~~~~~~~ 
+(@)«ı@oo~@oe@)eo@e•e(@)e~oe@)oe@~@oo@)oe@~@oo(@)e 

i UGUR EVi f 
NURi - DANİYAL 'f 

Bilcümle Davair ve müessesatı resmiye ve hususi· f 
yede, Mali, İdari, hukuki i~leri, E .nlak sahiplerinin f> 
em'. aklerini idare etmek, İfraz, Ferağ, İntikal, İkraz, ' 

@ istikraz, ~lım ve satım ve her nevi muamele takibini @ 
deruhte ederler. 8 

@ T elefon Be} o lu 4515 Gal ıta, Eski g j rtik Caddesi Uğur Han No. 2 ' 

~o~·o@)oc®o~oo@)o'@)oa(@eo®oo@)c.o@oe@)o~o~ 
DoKtor J .. 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi

ye ve züh!"eviye Cemiye
ti aza undan Beyoğhı Ağa
cami karıı sırasında 133 
No. öğleden ıonra müra • 
caat. 

Telefon: 35&6 

....... 
Doktor 

revzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zührevi 

hastalıklar mütehas 
Cumadan maada her 

ıaat 10 dan 6 ya kadar b , ;ta 
kabul ediUr. 

Adres Ankara Caddesi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

Ticaret itleri umum mü· 
dürlüğünden: 30 ikin,.i teş· 
rin 330 tarihli kanun hü· 
kumlerine göre Türkiyede 
it yapmağo.:. izinli bulunan 
ecnebi tirketlerinden (Ban· 
ko di Roma-Banco Di Ro· 
ma) bu kere müracaatla 
ıirketin Türkiye Vekil:iğine 
bir Ko·Direktör bir müdü· 
rü sani veyahut imzaya me· 
zun bir vekil ile müıtere· 
ken imza koymak ve tir· 
ket namına yapacağı işler

den doğacak davalarda bü· 
tün mahkemelerde da va 
eden, edilen ve üçüncü ıa· 
bıs sıfatlarile hazır bulun· 
mak üzere Mr. (Luigi Pio· 
vano) Efendiyi tayin eyledi 
ğiğini bildirmit ve lazımge· 
len vesikayi vermittir. Key· 
fiyet kanuni hükumlere mu 
vafı görülmüı o:makla ilan 
olunur. 

Çocuk hastanf'sl ku lak, boe": ez, 
burun müttıhassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o lu Mektep sokak t 

Telefon B. O. 2496 ,----·----, Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir » 

Şerhli borçlar kanunu » .ı> 

(İKBAL) kita hlnesinde 

İstanbul 3 üncü icra Me
murluğundan: Bir alacağın 

temini istifası zımnmıld. 
mahcuz bulunan vedi adet 
müstamel ve muhtelif cins 

1 Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 
kabul ve tedavi eder. 

1 ve boylarda kasalar Martın 
yirmi beginci çaroamha günü 
saat on ikiden bire kadar 
Sirkecide Saraseryan hanında 
ikinci artırma suretile satı· 
lacağından talıplerin yevmi 
muayyende mahalinde hazır 

......... IP"'ü - - ,.... . ................. . bulunacak memurına müra· 
caatları ilan olunur. 

Türkiyenin en meşhur 
rakısı dır 

• ... 
.......... nıl~ll!SRI 

.. 
·Niçin 

\ 
daima 

NEŞ'ELiViM 

Beş dakika evel muth iş su rett e dişim 
ağrıyordu . Muha kkak d ü n ak~am üşü
mü~ oıaçağım. Fakat )>imd i tamamen 
geçti. 
Çünkü iki tablet "ASPİ Rİ N ,, ~.a~ı· 
aldım. Aspiri n sızi n d e ağrı l arınız ı ve 
sinirlerinizi böyle çabuk geçi receğıne 
eminim. _____________ ....,,., _____ ---

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

farın dahili (iç) hastalık 
larını cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan· 

- yolunda 118 numaralı hu· 

l susi kabinesinde tedavi 
eder. 

Telefon fstanbul: 2393 

Büyük tayyare 
• 

pıyangosu 

l Mah1'emei aı iye üçüncü 

l hukuk dairesind !n: Yüzlıaıı 
Faik B. taı-afın ı ları Sitlide 
BomonU İstasyonunda Kristo 
apaıtımanında 7 No. da Os
man bey nezdiı de muk;m 
iffet hanım aley: ıine ikame 
eylediği bo~anmc.ı c'avasının 
tahkihat celsesiude mumai
leyhanın halen i caınetgahı· 
nın meçhul bulunma ıına bi-
naen ilanen vuk11bulan teb· 
ligata rağmen hl zır bulun-
mamıı olduğu mi; .n 11. U. M 
K. nun 401 inci ma :ld..!sine 
tevfikan mumai eyli a hak· 
kında gıyap kaı arı ittihaz 
olunmuı ve tahh:ika t 21 • 4 
931 salı günü saa 13 30 a ta· 
lik edilmiı ve ter ıliğ maka· 
mına kaim olmal ~ fü ere bir 
sureti mahkeme ı liva nhane· 
sine talık kıhnn: ıı olduğu 
mumailayha İffet l tanıma 
ilanen tebliğ olu.1 ur. 

İstanbul 4 ün(akr_a_M-e-
murluğundan: 

Galata' da Feı mececiler· 
de 68 numarala cMkkı\ıı fe,-
kindeki hanesir. c~e :nukim 
iken ikametgfıh ı ı neçhul 
olan Hiristo oHlu Y orgi 
Efendiye: 

Yani Efem~i~e vefaen 
ferağ eylediğiniı Ga)ata'da 
Fermeneciler'de .ıtik 90-18 
ve cedit 90-20 n ~maı alarla 
murakkam hisse. tar hulun· 
duğunuz dükkancı. 29 3-931 
tarihinde saat 9 •lan 12 ye 
kadar mahallen takdiri kıy· 
met muamel~si ifa edile· 
ceği haciz ihbarnamed ma· 

Üçüncü keşide 1 lNisaıı kamına kf,fm olıı ıak üzere 
1931 dedir. tarafınıza ilanen tebliğ olunur 

İstanbul 8 inci icra me· 

murluğundan : 

Bir borçtan dolayı tahtı 
hacze alınan konsol, ayna 

karyola ve yatağın satılma· 
sına karar verilaıif olduğun· 
dan Martın 26 ıncı Perıem · 

be günü saat 13 raddelerin· 

de Beyoğlunda Balıkpaza· 
rmda açık arttırma sure· 
tile satılacağından talip olan
ların yevm ve saatı mezkur· 
da mahallinde memuruna 
müracaatları ilan olunur. 

TAK V-f~·M-· 

Mart: 
22 

Sabah 
Öğle 
ikindi 

Pazar 

1931 
12,21 Yatsı 19,54 
15,48 lmsh: 4.20 

6,0 l Akşaı ı 18,23 

!!!!~!'!!!"!!"!!!'!!!"!!"!!~~!'!!!'!!!!!!!!• ' « 
Mes'ul mildür ve :nii n.e&1ll 

Barhan.ıtiA ı. li 


