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\.Gönderilen evrak iade olunmaz 

Maneviyatı kıranlar Yunus N adilerdir ! - .. ·-···-· .. ··--·· ... -.......... ...--

Millet kim 
Sen kim? •• 

Millet namına ldarelkel6m 
eden adam, milletin kendisi 
glbilere tahammülü kılma
dıQını idrak edemiyor mu ? 
Zaten ! Millet diye diye Mil· 
letln sabrını tüketmediler mi? 

Arif Or.Uf 

Yuouı Nadi uğradığı elim 
hacaletın altından oaaıl kalka• 
nabileceğlol dütGnmllyor da, 

• hala za va Ilı mllleti U müteca· 
vız dilinden dütürmemege 
çalıııyor. Dün yine, mem• 
lekette herçlbadiabat ıükiio 

lazım olduğu iddialarını ıayık· 

layıp duruyordu. 
Doğrudur. Memlekette ıü-

• kun lazımdır. Milletin ınküna 
ihtiyacı vardır. O ıükuou bo· 
zanlar, hakikatle uılraıaoları, 
bak } olunda yürümek isteyen· 
!eri menfaatlarlyle midelerine 
düımao bilenlerdir. 

Yunus Nadi gibi, paraya 
pula tapanlardan beklenen de 
budur. Bunlar, menfaatlerinin 
kırılmak üzere olduğunu gö
rür görmez, derhal ıahlaomak, 
vatan, millet bahllleriyle keo• 
dilerlni kurtarabilmek itiya· 
dındadırlar. 

Cümhurlyet gazetesini çı· 

karanın, ıon oeırlyatına dik· 
kat edilecek oluna, bu haki· 
kat bir defa daha anlaıılmıı 
olur. 

Millet •• diye diye mllletio 
batına bela ke1ilen bu adam, 
dün de mılletfnl, vatanını ıe· 

venlerden sükiin dileniyordu. 
Yunuı Nadiye göre: «Vatan ve 
millete cüz'i miktarda muhabbeti 
ve hürmeti olanların muhalefet afe
tinden tedehhüş ederek bütün varlıklan 
ile sükCın ve huzura taraftar olma
ları 1.1.zımdır.» diyordu. Tabii 
vatan ve millete muhabbeti 
olanların en batında da keo· 
dııi geliyordu. Yunuı Nadioln 
ıüldin ve huzur lıtemesınin 
ıebeblni uzun uzadıya tahlile 
lüzum yoktur. Karıısıodakller 
ıuıaraa büyük ıirketlerle daha 
eodi;eıiz it görebilecek , 
ı~faletteo kırılan vataodaı 

i•ürülerl karııs10da huzur ve 
ıükün içinde plyaıayı alt üst 
edebilecektir. İıte onun hu
zur ve sükün diye feryat et· 
mesioin sebebi ve hikmeti 
.budur! 

Bu adam dün, yalnız vatan 
ve mlllet terennüm etmiyor 
bütün bir inkılabı, her 
ıeyl kendine mal etmek illl
yen cüretkar bi~ ıalihlyetle 

de atıp tutuyor. Müıamaha 

yaptık diyordu, ıoora da, büyük 
Türk milletine ıözü intikal 
ettiriyordu. Vatan hlyanetl 
ıeklindeki ıeni ahlaksızlıklar 

Türk milletinden herhangi bir 
af ile mukabele ıörmeyl bek· 
leyemezmlı l 

Vatanı, milleti ıoymaktan 
baıka marifeti olmayan bu 
adamın, ıu hezeyanlarına kah• 
kahalarla gtilmemek için çok ıl· 
nlralz olmak icap eder.Hem de 
millete büyük Türk milletine 
riyak&.rlıkla hitap ettiği için ... 
Za va Ilı millet, bu iki yüzlü 
hitaplar kartmnda kimbillr 
De kadar ıztırap çekiyor ? 

Bir ıey deitJI, bu ve bu· 
• nun gibiler rejim namına , 

\ii.klimet namına, fırka namı
na milletten bahıedip dur· 
dukça , mtllet her ıeyden 

ıoğumağa, kuvve! manevlyesl 
büıbütün kırılmağa batlamış. 
tır. 

Geçen gün fürlt mebuıu Mamut 
( Devamı 5 incı ıahifede ) 
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Mecliste bütce müzakeresine başlandı 1 AJma 
Maliy': vekili ~ir nutuk da paı:Jk İ 

ırat ettı ! f 
M. vekili uzun bir nutukla bütçenin 
esbabı mucibesini Hükumet noktai 

nazarına göre izah etti 
Ankara, 14 (A.A.) - Bil· 

JOk Millet Mecliıl bugün relı 
Klzlm Paıaoıo riyasetinde 
toplanmııt_,r. Celsenin küıadı· 
nı müteakip makamı rlyuet 
1931 bütçeıloln heyeti umu· 
aılyeye verilmlı olduğunu ve 
müzakeresine baılaoacağını 
blldırmlı ve bunun üzerine 
maliye vekili Abdlllhalık Bey 
ı6z alarak bütçe heyeti umu• 
mlyeıl hakkında atideki be
yanatfa buluomuıtur: 

MMuhterem arkadarlar; 
1931 büçulnl huzuru Alı· 

nlze takdim ve taniblolze 
arzederkeu bGtçelerden farklı 
olan bir iki nokt111ı olduğunu da 
arza mecburum. 

Bu bütçenin varidatını 

takdir ve tahmin ederek ma· 
li tahmin usullerinde olduiiu 
ılbl birkaç ıenelik varidatın 

Mecliste botçe hakkında 
bir nutuk irat eden Maliye 

vekili Abdülhalik Bey 

almıı değiliz. Bütçenin man· 
zuaunı ıeçeo ıenkl ütçeden• 
ylizde yirmi derecuiode bir 

yekiinunu alarak vaaatlılnl (Devamı 5 inci •ahif.Je) .................................................................................................................... 
Kral Hz. dün hareket ettiler 

KralHz.nin Türk efkarı 
umumiyesine beyanatı 

"Türkiye ve Irak mücavir bir odada 
iki kardeş gibi yaşamalıdır ,, 

Bankalar tatil edildi, 
Borsalar kapandı, 

kabine halci içtimada! 
Berlio, 13 (A.A) - Pruı· 

ye, Sakıooya , ve Hamburg 
bor1aları buıüo kapanmııtır. 

Küçiik tehirler deki borsala· 
rıo da kara ıması muhtemeld'r. 

Darm11aeter baokuıoıo 
tedıyatıoı tatil etmeıi , bir 
bomba gibi patlamııtır. BQ.. 
Jllk bankalar zııhlri bir ıo
luk kanlılık muhafaza etme· 
le çalıımakta iteler de ıon 
derece endlıell bulunmakta ve 
balkın bir qan' ite yakala• 
mıuındao korkmaktadırlar 

Biitiio nazarlar Bale ve 
Pariıe do§ru çevrilmlt bulu· 
nuyor. 

Berlin, 13 (A.A.) - Kabl· 
ne gece yar11ına kadar içti
ma devam ettikten ıonra ka· 
rarname hakkındaki müırake· 
relerine devam etmek üzere 
IA&t 10,30 ta yeniden toplan· 
mııtır. 

Hamoro, 14 (A.A) - İtıiz· 
terle pollıler muıademe etmlı· 
lerdir. Zabıta kuvvetleri nü· 
aıaylıçller üzerine ateı açmiı 
Ve bir nümaylıçl ajiır ıurette 
Yaralamııtır. 

Meclisteki istizah takriri 

Celse 
zabıtları 

haklı iıe beraat ellio, deıtilıe 
cezasını gör1üo. Bizim lıtedl· 

llmiz kanun budur efendiler. 
(Çok Jofru aederi) 

Hulasa efendiler; bu hain· 
ler ·hakikaten haindirler· mun· 
lazaman zehirlerini saçmak· 
tadırlar. 

Bunlar yılan gibi bir parça 
ıüneı görünce zehirlerini ıa· 
çarlar. Fakat bazen de öyle 
•inerler ki bunlar bir ha vaya 
bakarlar. 

t:feodiler, bunun milali de 
(Devamı 4 Ü'1cü •ayfada) 

Günün vak' ası 

Dünkü cinayet 

Eskişehir oyunu! 
Bitaraf bir kariimiz diyor ki : 

Hadise bütün Eskişehir nazarında şu şe· 
kildedir: «Belediye reisi lstanbuldan bir 
Yunus balığı getirmiş, sinema bahçesin-

de 2 liraya seyredilmiş! 

1 imzalara dikkat etmek meseleyi l)alle~ 
Düokii cüm· 

hurlyette yine 
Eıklıehirdeo çe· 
kilmlt bir tel· 
ıraf vardı. Bu 
telgrafta, "Ya· 
rıon a mektup 
ve telgrafla ma 
lumat verenle· 
rln isimleri ve 
adrealeri neı· 

redilmeıl iste· 
olyordu. Bu ilim 
ve adreılerl bu 
Efendilere göı 

liz. Bu adamca· 

-
1 - : Fırka eglencesi 10-7-931 Cuma günü 
Park sinemasının bahçesinde yapılacaktır. 
2 - : Eğlençe sabah saat dokuzda başlayacak 
akşam saac yirmiye kadar devam edecektir, 
3 - : Program : 
A- : Öğle \'C akşam yemekleri . 
B - ~Saat 12 den ıt;barcn ince saz • 
C - : Tombala • 
E - : Piyanğo • , 
H - : Gayda ile muhıelif oyunlar. 
V - : Hususi eğlenceler . hasl•ühaller ..• 
4 - ·: Bule serbesıır . 
Evvelce ıebliğ edılen poruğram busuretlc 
tadı! olunduğundan arkadaşlarımızdan özür 
dileriz. . 

lI. F. V. R. 

termek aıecbu 1 
rlyetınde değl· 

ğızlara muaal- - . . 
latmı olmak EsKişehır oyununda satılan varakparelerın 
lıtlyorlar ? klişesi 

Onlar bu mektupların ad· ı lan ıeylerin doğru olup olma· 
reılerlnl arı.yacakl11.rına, yazı· (Deııamı Sinci ıayfada) 

Dün Yunanistan• hareket eden 6 güreş9lmiz 
( Yazısı ı; inci sahifemizde spor kısınınıızdadır) .................................................................... 

Günün meselesi 

Maneviyatın ifadesi 
Türk Maneviyatının Bozguncuları, 

Kimdir? Bizmiyiz, Onlar Mı? 
Yazan : Naci lSMAIL 

Yunuı Nsdl fgazeteıl diiıüyor ve poıt eldea ı 
atdlyor diye tellıt•-

Papa Eftım patriklik eldea rıdtyor diye 1 
tellıta' •• • 

Akşamcı Necmeddin gelince sakalım 
ve Selimi efüi iki şımarık çocuğun eline verdi ... 



Sahife 2 

Biribirine giriyBrlar ! 

Istamat Ef. ne diyor? 
Hacı Mina eğer mertse bildiklerini 

açık ve mertçe söylesin! 
Rum ortodokılarından Sa· 

va Ho.cı Min<l Efendinin gue· 
temizde intı,ar eden bu m ek · 
tubunda Papa EfUmden bahı· 
ederken (h, .J paları) kaydı ile 
latamat Z hni Efendiden bahs· 
edılmıt ve bunu Yunan tarihi 
mılliainl ok .. tıırken heyecanın· 
dan ağladığı öylenmlıti. 

Ayrıca huıuıi hayat.ından• 
da ba hsedılı ııttl• Bu müna•e
betlı.: l.ıamat Zıhnt Efendiden 
dün hır mel <up aldık. lıtamat 
Z.hnl Efend, Sava Hacı Mina 
Efe-ıdınin ltllhamatı hakkında 
ıu ıu,etle cevap vermektedir: 

M imza •ahıbl galıba yine 
muelımi bu.unduiu Rum mek
teplerinden mae.ıına lıir zam 
t.:mıoı gaycaile ortaya çıktı. 
Ben; bır ker e, ylml beı ıene 
evvt'I, Kuzııuncukta kayıtların 
iebat edeceg veçhile Türkçe 
illan muallimi idim. 

Yunı\D tHıhl tedriaile asla 
ali.kam olmamııtır. 

Binaena ryb bu denin es
nayı tedrisin• ie atladığım gibi 
Türk efkii. rı umumlyeılni teı· 
Vif emelile ya71lan bu fık ı a 
tamamen ya .andır. Eraciftir. 

Mumaileyh diğer bir fık· 
raeınd11 dahi Rumlara teca· 
'üı.e devam ettlğımiz takdl~· 

de her bild ı &lni, iatediilni ıer· 
beıt yazaca~ını bildiriyor. 

Hrrkeı mefkureıinde ser· 

1 

beattlr. Hürdür. Kimıeye te· 
cavilz ve müdahalem yoktur· 
Benim mazideki hayatım bu· 
lunduğum muhittir. 

Türk efklrı umumlyesinln 
bitarafane ıehadatı ve fiilen 
zamanında göıterdliim vazl· 
yet ile sabittir . Hacı mina 
Ef. nln ıehadetine bühtanla· 
nna hacet kalmaz. Beni ÖY· 
le tehdıtler korkutamaz. Na· 
ılyem açıktır. 

. Kaldı ki bildikleri namuı· 
ki.rane, merdane ve rnahıulü 

hakikat olıun. 
Rumca gazeteler R.ım ef· 

kiirı umumiyeılni lcf\"it için 
bir zamanlar lzmirde idadi 
mektebindeki tahıi l lm eınaaın• 
da katiyen killıeye ayak baı· 
madığını yazdı lar. 

Şimdide bunun tamamen 
zıttı olarak hiç te tedris etme
diğim bir dersteki vaziyeetlm 
ve ahvali ruhiyem taıvir edl· 
liyor. Bunların kıymeti mey• 
dancı..dlr. 

Hacı Mina efendiyi, na
muılıı bir adam lıe, hakkımda 
bildijii her ıeyl yazmaya bil· 
d.rmeye davet ediyorum. 

Fakat, yalanlar uydurulur• 
ken maddeten cerh ediliyor 
bir surette yazılmaıın. Onu 
ta vılye ederim. 

/.ıamot Zilıni ....................................................................... , .. _ ................................... . 
Günün ıWeselesi 

Maneviyatın ifadesi 
(Birinci •ahifeden devam) 

Birkaç aydır, rcasoning."• 
bu meseleyi it ıs ' cry •ntcrcsting that Abcl Ad:ım~ in his book 
tetkik ediyor· quotcd alıov e , in stating the cssentials İn tlıis awakcn· 
duıa. Biz, İı 'im ing, meıı t io ııs: Knowledge, Scicncc, Finance, and 
zihniyetinin m• "somc oıhcr ıl ı.ing9, but docs not mcntion Morality and 
aneylyatı· nı, Charactcr 
Türk zıh ıyetlnln mane
viyatını mı düıı:-nmeU idik ? 

Yoksa' urıo maneylyatı 
mı tercıh olunmalıydı 1 

Milliyet Baımuharrfrf Mah
mut Bey, son makale eıln· 
den birind , Tilrk balkının 
m ... nevlyatı meıelnlne temas 
etU. Hullaaten dlyordi ki: 

•M .nev yatın bozulmama· 
il li~.ındır. Muhalif neı ıyat, 

maneviyatı lıozuyor. Fr11.nsa, ma 
nevlyau kuvvetlendirerek harbı 
kazandı. Almanya, maneviyatını 

bozar bozmaz h.ırbı kaybetti.• 
O h&ide, bir ıeyin olman 

için, o ıe> in olacagına kayıt· 
ıız, ıutaız iDıınmak mı liizımdır, 
der.iniz? 

Görü üyor ki, maneviyatın 
ifade ~kli ) an ııtır. Ne Fransa, 
manevıyatın kuvvetıle büyük 
bı>rbl lcazanmııtır, ne de Al
manyada l öy e bir majilubı
yet ıebebi vardır. Fütün meı· 
ele, ismet P-.p.nın İzmir zafeı1 

b!\kkıadaki: 

" Fenni tefevvuk ıayealn· 
de babı knandtk!" 
İtiraf.oda nıündemlclfr! T up, 
ıilih ve fen lefevvuku, Alman• 
yada iken, Almanya muzaf
ferdi, Bu tefevvuk, itilAf ordu· 
!arına gPÇlr geçmez, Almanya 
mağlup o m ıtu. Bu re; ali ~· 
nln eararenıılz kı•mı iıe, fenni 
tefevvuk ı:amanında mane~iyat 

kuvvetleniyor, bu tdevvuk kayip 
olu'lca man vlyat boz luyordo. 

Çünkü. meıltvlyatda realitenin 
bir ak •inden lıatka birıey değıldJ. 

Alnaanya reisi, fenni tef• YYU· 

ku kaylp ettıkten ıonra, han· 
at maneviyatı telkin edebilirdi, 
hangi m~nevlyatın fennine 
tefa, vuk etmesi mümkündü? 

Nitteb4! in Übe menMnl, 
İogiliz Tankları kar111ınd.. eri· 
aaiı, gltmiıtil 

Şımdi maneYlyatın mahi
yeti ile karıılaııyoruz: Mane· 
vlyat namında bir kuvvet var
nudır? 

Mektep! rde böyle bir ders 
kitabı yolı:. Ne Hkiler ve ne 
de yen.ı-, maneviyatı bir 
alıte olara '< kitaba geçlreme
mJılerdir. Kanaaa YUata mede
niyeti, dini eaaalara mtı.tenlt 
bir manevıyat otoritesi kur
tuluı .Medreıe ve i<tlhelrr, b;ç 

,bir ıeye inanııt az, halkı da 

bin bir çeılt meraıime 

batlarlar, bunlann imanlarını 
ekaploate ed rlerdL Meıhur-

dur: Halka ilmin sırrı ıöylen· 
me:r. Ona, aklının eremlyeceğl 
ıeyler telkin edilerek lmani 
kuvYetlendlrllmeltdlr , derler 
ve harafelerl aıılarlardı. Ce
miyet, bu maneviyattan htl· 
fada etmemlf, zarar gömüt· 
uı. 

NihayetAnlaııldıkl, ne hirlıli· 
yanlık, ne iılAmlık, ne .de .,hli 
ıallp muharebeıerl, manevi kuv• 
Yetlerln eseri değildi. Belk, hktı· 
aadt ihilyaçların bker re.ıliteıl 
idi. Demokrasi lnkılılbı, bu 
ıabte maneviyat otoritesini 
vıkmak için yapılmıttL Türk 
inkılabı, Türk balkının: 

"Kendi yı.ıtsr salkımı, hıl. 
ka verir telkını !" Şeklinde 
karikatürize ettiği medrese 
maneviyatını ortadan kaldır· 
m.ştı. t.u hareket ise, aklı 
telkınlerin yerina insan bilgi
s1ne dayanan imanın yerleı
mesi, demel1ti. 

Bu imanın menbaı neydi? 
Gaz nin ve arkadaılarının 

imanı, demoltraa kıtaplarının 
kendilerine telkin ettlll insani 
bilği idi. Bu bilğlnln fikirleri· 
nl nt'ıredlyorlar, eemiyele de 
bu imanı veriyorlardı. 

lıtıklll ve lnkı!ip manevi· 
yatı, bu müıpet ilmin eıeri idi. 
fenni tefevvub müıtcnit lımlr 
zaferi Ye ilmi otoritenin bir 
eseri olan Teıkilitı Eaaaiye ka
nunuda bu maneviyatın IAyemut 
n• tıceleridlr! Netice olarak 
diyebilir.zki, bu maneviyat ta 
Isır realite idi. 

Piıikoanaliz bize göıtermlıtlr· 
ki, cemiyetin ıuurlaımamıt Lilgl 
ıinl harı ketleıtiren fertler Yar· 
dır. Bu fertler, bu bilgiyi ifade· 
ederek harekete gttirirler, ce
miyetin haJ.- ve roenfaatl .. rlnl 
umuma teımil eylerler. l,te, 
bu aaırda da maneviyatın ifa· 
deıl bundan ibarettir. Bu bil· 
gl, dalma harek t halınde bu
lunmalıdır ! 

Bugünktı Türlır.iyenln mane· 
viyatı nedir ? 

Şüpheılzkl, TOırk cemly ti· 

nln bılgiıinJ amn daril O un 
u ullle harekete gehnnektır. 

Demokrat Türkry«', demokra· 
alnın hak ve menfaalleriodea 

Beh et B Halk göz göre göre zehirleniyor! 

Tütün inYisar mü;ü-ı Mü kirat halkın sıhha-
rü dün gelmedi t• • t hJ•k k 
Ankaradan vurudunnain· JnJ e ) eye oyuyor 

Uzar olun an tütün ınhlaarı 

umumi müuürü Behçet B. 
don ıehrlmlze gelmemlıtlr. 

Biz, esasen bu haberi ev· 
velce kaydı • ihtiyatla yazmıı 
ya diln ya bugiln gelebl· 
leceilni ilAve etmlttlk. 

Behçet B. den tütün idare· 
siııe gelen mal umııt, mrmur· 
lar için emniye;t babı bir ıe· 
kildedir. • 

Eski tas mi? 
Tarife komisyonu top

lanıyo 
Tarife komisyonu lçtımaa 

davet edilmlftir. Koınlıyon 
e"'·ela elektrik ıirketınln nç 
aylık tarlfeılnl hı; zırhyacaktır. 

Tramvayın yeni tarifeıl 
Bauıtoata yapılacaktır, Diğer 
vesaiti nakliyenin de tarifeleri 
hazırlanmaktadır. Maamafih 
fiatlarda bir tebeddül <>lmıya
cağı söyleniyor. 

Serbest dersler 
Darülfünunda aerbrat ders

lere baflanacaktır. Bunun için 
fakültelerin fikirleri alınacak. 
tır. 

Şehir kütüphanesi 
Beyazıt medreıeılnden ıe· 

hlr kütüphanesi yapılacağı 
malümdur. 

Medrese boıaltılmıitır. Ya· 
kında tamirine baılanacaktır. 
Belediyenin yenJ bOtçeaı ge· 
lir gelmez kütüphane araya 
taıınacaktır. 

ayrıltt.ax-:- Mademki, Türk kül:
türune mlittenlt bir demokra· 
ıı bılgimfz vardır, Teıkllıı.tı 

Eıaslye gibi bir kitabede ııeçmlı· 
tir. O halde, Ta k cemiyeti de 
bu hak ve menfaatlerin t~.hak· 
kunu ideal biliyor, demektir. 
Bu ideal, Türk cemiyetinin 
maneviyatı defilmı.iır? 

Şimdi, bu maneviyata kim 
hücum ediyor? 

Muhalif matbuat, fikir 
hürriyeti, ıiyaai fırka hüriyetl, 
ıiıtemlere müstenit iktıaat, 

idare, maliye, hara ve 
isyaıet !diyor. Muvafık ımıt· 

buat he, bu hakları inkar edi
yor. O halde, cemiyetin mllne· 
vlyatına kim hucum ediyor, 
meydanda dejfil mı? 

Bir anlatamnmıızlık •ardır. 
Fakat, iki tarafta bu esnalar; 
harrket noktaaı added .. r, 
bu çenberden çıkmaz bir 
tabiye takip eylen .. , bu an. 
laısınam1ı1zlık tll. ortadan kal· 
kar. ÇiinkO, bu tablyeye ne 
mukaYemet edilebilir ve nede 
bu tabiy" haricinde kalanın 
bir ehemmiyeti olabilir. 

Bu uıul, her hareketten, 
her kanundan ve her hnat· 
tan kuvvetlidir. Fenni tefev
vuk, harbi ka z~ndıaı gibi, ce
nııytti de kazanır. 

Naci ISMAll 

Bizden 
Birisi: 
Yunus Nadinin Eak;şelıir 
lıemfer lifini •kendi lıerı· 
dine gelin güııey. olmafa 
tefbih ediyordu. 
Halbuki: 
Bu ondan da bet•r oltlu? 
Hanı O'ta oyunlarında 
kanlı Nigar diye bir oyun 
vardır. Herkesi euine bir 
hile ile davet edip t• 

soyup •otana 'ieııirdilıten 
sonra kapı tlışarı eder, 
nihayt!l tu.:ıuz Bekir "ıirG 
atnrah gelir rıe espapları 

ıe iade <'der. Fakat 
Aceminkini Ycıhudi ciyer, 
A rabınkini Lôz; V. S. Ha· 
lasa herkes birer acayip 
kıyafetle mı·ydnna çıkar. 

Anadoluya azim ;miktarda rakı 
sevkediliyor, fakat ... 

Bu günlerde re kı satııları 

artmııtır. Bilhaua Anadıılu'ya 
fazla mikt ıı.rda mal ıevkedil· 
mektedlr. Junların nevilerini 
de en ziyade ( 45) Ye (50) dere
celik rakılar teıkil ediyor. 

Yalnız, mevılm fcabı olan 
bu çok ıatıı halkın umumi 
ıihhalinin leyhioe bir netice 
ha11l ediyor. 

Çünkü rakılar dinlendiril· 
meden ıalı a çıkartıııyor. Ta· 
lebın çoiahnası bazı firmaları 

mütem!ldi en kazanları hali 

faaliyette bulundurniaia ıev

kedlyor. 
Kazandan çıkan rakı ııcak 

sıcak aobalaı edildlil gibi, der· 
hal piyasaya ıürülüyor. Bu 

ile, hıfz111ılıha nokta! naaa· 
rından doaru bir hareket de
ğildi r. 

Zira kazan rakı çıkartıl· 
dıl.tan ıonra ugarl (15) gOn 
dinlendirilmelidir. Bu meı!le
ye Belediyenin nazarı dikka· 
tini c lbederlz. 

Manifatura buhranının bir • • 
netıcesı 

Boyahaneler de işsiz 
bir halde kaldılar ! 

Gerek .:ımuklu ve gerek 
ipekli kuna~lıtrın boyanma· 
farı mühim bir ~ekil alıyor. 
Bu san'a t memleketimizde 
Avrupa ile kıyaı kabul cimi· 
yecek kader geri bir vazıyet· 

tedir. Fakot mezkfir inkfıaf· 
ıızlıkta, son üç senelik mani· 
fatura buhranı amildir. 

Şehri:n • zde mevcut olan 
boyahaneler İfsi zl i kten müte· 
madiy•m çalııamıyacak bir 
haldedir, Senenin yarmnda 
ya hali fi aliyetteler, ya de

pılmıı diğer cins bir kumaı 

boyama tezgahlarında boya· 
yamaz. 

Halbuki hariçten ıı alarak 
çalııan boyahanelerle bilha11a 
son birkaç aydır hemen hemen 
kapanmıı gibidirler. 

Şehrimizdeki kum•t boya· 
ma tezgahları üç clnı it yapı· 
yorlar: 

1 - Pamuklu kumaı bo
yalamak. 

2 - Merserize r it yapmak. 
3 - ipekli kumat boyala• ğiller; 

Eıasen, memleketimizdeki mal<. 
kumaı fabı ikalarının kendile· Fakat, röyledtğlmlz veçhile 
rfne mahnı e eDcak yaptık· hem ltılzlik, hemde veıaltin 

farı kumaıları boyuyabilı:cek mükemmel o' mayııı bu ıan'a· 
makinaları vardır. MeselA, bir tın bütün bütün ölmesini intaç 

=s~!h~ .:'i~~'~fı~~:--·l(~~~;~;r 
Azası dün Anka-l Kütüpl.anelerimizde 

• t" kac kıtap var? 
raya gıt ı Yapıİan lir latatlıtıhe göre 

Düıı ıur.::ıyı deol-.t ı!Zd•il• 
An~~raya gid n 

Mazl"iır Osman B. 
Bu gün Ankarad11., Sıhhiye 

V. Rdik Beyin riyasetinde 
içtimaını nt tedecek olan yi.k· 
ıe k tıp ş•ıruına iltihak etmek 
üzere Or. Akil Muhtar, Maz· 
har Osma•l N .. ıet Ôrner, Bak· 
teriyo!oğ R ~fık, Kı,ııli Rıfat, 
Oper?tör \Irat, Miralay Maz 

söylemek 
işte Yunus Nadinin hem· 
ıer: liti tıpkı burıa ben· 
Z.l'di. 
Akt6rler nutuk söyledi· 
yardakçLır hit,,be irat 
etti. 
Fa~at, rrü,•eriler datı· 
lıp ta oyuncular eski kr 

,. yaft'tlericıe b· rundükleri 
;ı:aman hiç bir şeyde 

deli.fihlik görülmedi : 
E>ki hnmam C'lki ta• ... 
Bina•naleyh bu oyundaki 
aktörlerin rıe onları idare 
eden rejiıörlerin ciddi 
odam o!duklaruıa dair 
•öylediklerine 

İster dinle 
İster dinleme! 

ıehrlmizde kütuphanelcrde 
1319 Türk harflerlle türl<çe 
125966 Arap lıarflerlle türkçe 
16037 de ecnebi liıanile ki ce· 
ma 1433~ kitap me1Cultur. 

Umum Türkiye kütüphane· 
!erinde 5512 ıl tıı.k harflerlle 
tnrkçe, 235471 i ArAp harfle
rl'.e ve 28493 il ~ cnebl liıani!e 
c,.m'an 259741 kttap v•rdır. 

lum Beyler, ikıyl ıekız tlrenıleC 
Haydarpaıadan Aııkaraya ha
reket etmif • rdir. 

Bu.m Umcr Pı. Avrupada 
bulundu~uncıan, bu içtimada 
bulunamıyacaktır. 

Şurayı ıihht. Türkiyenln 
ih tt yacatı 11hhlyeıl ve içtimai 
muavenetler üzerinde lttıhazı 
mukarrnat edecek ve kararla· 
rı vekaletçe talb k olunacaktır. 
ş,uayı 11hhinln henüz ruzname! 
m üzakeratı malum değ ise de 
umumiyetle sıtma. trahom. 
vrr,.,, mücadeleleri etrafında 
ted, biri kat'iye ittihazını gö
rütec~ktır. 

Şurayı aıhhlnln müe11e· 
! ıatı sıhhiyenin teıkilatı hak· 
J kında dn müzakereye 111 Ahi· 

yeti.Ar o1 acağı töylenmekte 
iıe de bunun ne dereceye 
ke.dar doğru olduıju timdi· 

ft " keıtlrilerne'<. 
Bugü ı ıura, sıhhat vekili 

Doktor Refık Bey tarafından 
küt~d,.dilecek ve vekil uzun 
bir nutuk lradederek 11hhi 

11 ,,,n eıbabı teıklllnl ye 
vc:n fini zlkredecektir. 

Söylenildiğine göre ilk 
içtima , R flk Beyin nutkunu 
müteakip tatil olunacak mil· 
v bir kaç c.ııe aktedilecek· 
tir. 

Sıhhi ıura aıHı Anka· 
rada vekıl ve Vf'kalı>t erkanı 
taraflhdan karıılanacal.tır. 

emmuz 
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1 Siıasi . 
Takvim 

Muğla kurtuldu 
Yunuı Nadlnln Eaktıehlr 

Belediyeılnln bemılreıl olmuı. 
Bu hareket Muğlalıları pek 
aevlndlrmlt olacaktır. 

Aıağı yukarı Mualanın 
gedikli intihap gerdeıl olan 
Yunus Nadiye bunca zaman
dır hala hemıerlıl olamadıfı 
Muğlalılardan felek ayınyor 

galıba. 

Bu ıefer artık hemıerili

ğlne lınaden Eakiıehirden 

mebus namzet! olurda Muf" 
lalılar da kurtulur. 

Muğlalılara müjde , Ea1d· 
ıehirlilere geçmiıolıun! 

Ah fÖyle her hangi bir uzak 
matbaada bu adamı hem
tcrl yaıa da İstanbul matbu
atı da Muflalılar gibi hail• 
bulaa. 

•• 
Kimde para kimde iman .. 

Şu yenilir bu yutulur hattl 
hüklimet gazetelerinin baıma· 
kaleleri bile. Fakat koskoca 
bina naaıl kaynatılır. Hayret 
edilecek ıubedebazlıklardandır. 
Yunuı, Meclis huzurunda Bo
montlyl yaladı yuttu. wHatti 
kimin malı lmlt btlmlyormuı. 
böyle ıöyledl. 

Yalan defli bu kadar para 
ve mülkin liıteslol ancısk A.lah 
bilir. 

Yunuı o nereden bilebilir! 
Heırı para ve iman k im 1e 

var bilinmez derlerdi. Şimdi 
anlaııldı ki bu darbı meıel de 
fos çıktı. 

Çünkü efkarı umumiye 
gördü ki iman bizde para da 
Yunuı ta var. 

Ey bıç .. re lnıao: 
- St'o herlceıl kör alemi 

ıersem mi sanının 1 
... « 

l\1asuniyeti teşriiye 
Yunuı Nadi bizi da Ya etmlf. 
Biz evvelt"e da va etmlıtlk. 

Eh göııOI lıter lı:i ben gazete 
111hibi ile kanun le. rı ı 11rıda 

ıöyleıelim. Fakat ıu maıunl· 
yeli teırllyesl refedilıe ıonra• 
dan bunu doğru bulmadık. 

ÇünkO bu yağlı göbek 
içinde naıırlaımıt hüviyetin 
üzerinden masuniyeti teırllye 
kaldırılınca bu müıefe11ih hüvi
yetin taaffi:.ne Mecliste daya· 
namıyacak. 

Bırekmalı bu da içinden 
kemı.tl.ın. 

* * Va.:fi Raşit 
Vaıfl Raııt te Eıkfıehirde 

Arif Oruç Bey al~yhine atıp 
tutmuş yahut yalnız atmııta 

tutturam 9.m •t· 
Eh bıttabl bozacının şahidi 

sahl~pçi dur. 
Yunusun avukatı Raıltten 

daha fazla rüıt b~klemek 
Fal ıh Rıfkıdan vatanperverlik 
istemek kadar gülünç olur. 
-~~~~~~~~~~ 

Amma da tuhaf! 
Artık komiklik kaldı 

t~piro Jorj isminde Yunan 
tebasından olduğu'lu lddıa 

eden bir 1<da m, lzmlrde Pun• 
tada bıraktığı iki ıu fıçısı ile 
üç çoban köpeğinin ladeıi ve 
zararının taz:nlnl için muhte· 
lıt hakem muhakemesine mü· 
racaatla hükumet aleyhine 
dava lkıtme etmiıtir. 

Dlmitrl Lovarl iıminde dl· 
ğer ~ir adam da lzmirde ba-
1'aktığı üç don.uzunun iade 
veya tazmini l;;ln muhakemeye 
müracaat etmiıtir. 

Bu iki dava, muhtelit mu
hakemede tebtssümle karıılan• 
mııtır. 

Adliye bahçesinde 
otlar tutuştu 

Dün üç ı·ııddelerlnd Adli· 
ye binası bağ{eıh de bulunan 
otlara atılan bir sıg.•ra yüzün
d n ya . gın çılımıı, itfal;e 
ge•erek aöııdürmüttür. 

de butunuyu"•'" dokto~ Şıtaygerln fikirleri eıı 'uvvetli !ayanları idare eder. ·-- -- ln1?.'3 l nL :~iı· "( ~ır 
!mendi· 
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Ş rlo 
Mukallidi :Va-Nu 
Akıamın halayık isimli 

muharriri Va-. 'Q bacı, bize ma· 

halle çocuğu diyor. 
Yılııık bir koc:ı karı tiveıl· 

le, cilveli yaınlar yazan bu kil· 
çil Bey, bizi pa ylıyac:ağına 
kendi nıukallit istidadını ter 
biye etee, daha iyi olur. 

Ruı'ça, J pon'ca, Çın'ce 
Hint'çe, Kilrt'çe ve Çıngene· 

ce aıırmadık hikaye bırakmıyan 

V~-Nrı bacı, artık yab ncıların 
hazinesini yedi, bitirdi galiba .. 

Evvelki gun: 
« Sen ııercde11 elip . ercı•e 

gldiyoreun? Arif!• 
Diye yazdığı ıözün ona 

tuhaflık, daha bet altı ay evvel 
,Yusuf Ziya Beyin Ak baba•· 
ıında çıkmıı bir yazının ıoğuk 
bfr taklidinden ibaretti. • Dilnyanın her tarafında 
tOreyen •, art > mukallltlerl 
gibi ıen de yüzünil, gözilnll 
her gün bir baıkaeınıo reoııne 
boyayarak ortaya çıkıp maı· 
karalık etmekteıio. 

Bize cM lt~lle çocuğu• deyen 
ıu ağıza bakın, acaba P Hat m
Jır, çol .ııdırn gibi ktılhanbeyi 
yaveleri, .. Llukule• den batka 
hangi mahallenin argo udur. 

Y.1-. iı bacı, galiba yazı ya· 
yazacağı zaman karıııına bir· 
de ayna alıp ite baılıyor. 

Metl\Ur kelamdır: 
t c~ıubu lıey.ın dy-t - iı ,aııdır., 

Derler: ıu kilçilk Beyin ih· 

lubuna bakında ne insan ol· 
doğunu anlayın artık ! 

BORHANETTIN ALI 
Hami~: 
V 1·Nıi imzalı yazıdan 
Arif, hayaıta k~ndini gos· 

ı~rme kabilıyetlerini be/jenmi· 
yorum. Şahsiyet sahibisin. 
Gazeteler tuıturı!un, hayati· 
yetli bir dam•ın, aşkolsun. 

* Va Nü imzalı yazıdon 
Arif Orucun makalelerini 

miz:Jh niyetine ohu. Eğ ltnir, 
ho,'ia vakit ııe<;irirs in. Azizim! 
lllızah iki türlü olur: Güldü· 
rücü ve gu:ünç " Yarın. ın baı· 
makf1/eleri ikinci faşı/ mizaha 
dahildir. 

Biri 14 tarihli akşam'dan 
Ôt1:ki de aynı ıııızetenin 15 

tarihli nüshalarında ı;ıkmışlır. 
Va·Nü'nun ne kıratta bir 

adam uldutunu, birzün evvel· 
ki .)'a.ıı ile birgün sonraki fik· 
rinin nasıl ak~dıgını bu satır
larla ispat ettim. 

~ ......... ~ ................... . 
o/isler Mersinde 
Adanl\, (Husu.i) - Adana 

Poliı dairesi Cuma günü kııım 

reui Ser Ko,mi$er Niyazı Be· 

yin idareıinde \Olespltle bir 
~y:ahat YllP ıtlardır. 

Trabzo da teftış 
TrabHn (Huıcıi)-Maarif 

miifelllti umuıvi.eri 

mil.düriyetınln bütün 

tını tetkik ve teCtio 
ı .. dir, 

4 ( ;: 

Maarif 
kuyuda

ylemiı-

YARIN Sahife 3 
_ __ ş ____ . 

Sabık M.usul mebusunun katilleri 
• n 

Zabıta muharririmiz yazı)·or: 

Muddeiumumi katil 
idamını istedi 

Beyazıtta dünkü cinayet! Mahkeme 
6 ay .. katil Hacıyı 12 

hapse mahkum 
sene 
etti -----····---.---

Niyazi ismindeki genç kendi can arkadaşı 16 agır 

Eıbak Muıul meb'u•u Nuri 
Beyi öldürmekle maznun el· 
ğerci İıllm ojtlu Hacının ağır 
cezada rüyet edi!en muha· 
kemeıine dun y;oe devam 
edilmlıtır. 

Beyde müvekkili Hacının 

bu cinayetin faili olmadıjtını, 
kaçmak iatemealnln sadece 
gazetelerin neıriyah üzerine 

yaşında Hasanı bıçakla niçin · vurdu? 
Evvelki aün yine kadın 

yüzünden iki aenç birbirine 
glrmlı, neticede bıçaklarını 

sıyırıp k nlı bir döiüt olmuı· 
tur. 

Boı yere yapılan bu 
ga11ıo iç yüzü ıudur: 

kav· 

Vuran kim? 
katUAkıarayda ıinekli bakkal· 
da 21 numaralı hanede ıakin 
Mehmet Niyazi iıminde bir 

ıpnçtlr. 

Göıünüıte aaf ve çellmıiz 
bir genç olup ltslz ve güçıüz 
takımındsn biridir. 

Nerede sabah orada ak· 
ıamı geçiren bu genç itılz 

o181aıına raiim"'n ne yapıp 

yapıp bir çok kendi ayurnda 
kadınlar bularak ııezmejie, 

tozmağa, eğl•nmeiie ve bu ka· 
bil kadınlarla dütüP kalkma· 
ğa baılamıthr. 

lıte bu yüzden de nihayet 
arkadaıını vurmuıtur. 

Vuru(ankim? 
Vurulan da K.a nıpatada 

Pehlivan yokuıunda 16 yal" 
larında esıner, genç lrlıl bir 
çocuktur. lıml de Haeandır. 

Galatada Alinin kahveılo· 
de ocakçıdır. 

Üç dört gün evvel itini 
l'erketmlf, öieye beriye baıvu· 
rarak it aramağa baılamııtır. 

evvelki gün 
Yine it için Beyazıt tara• 

flarına çıkmıı , birkaç yere 
baıvurduktan ıonra yorgun• 
luk alroak için k&hvelerden 
birine oturup dinlenmeile 
batlamııtır. 

Oıırada önünden geçmekte 
olan arkadaıı Nlyziyi yanında 
bulunan genç bir kızla ııör· 

mü~tilr. 

bukiz19yaılarındaEnıioe iımin 
de eımer, hoppamaı bir kızdır. 

Mehmet Niyazlnin koluna 
g•rrolı, ha ha ha, hi hl hl, ile 
Kumkapı Nı n aıına giden 
yanğın yeri üudnt1 doitru gidiyor· 
larmıf. 

O ara Mehmet bunları ııör· 
nıüı, h men kahveden kalka· 
rak ftr 1 rınd n yllrümeite bat 
lamııtır. 

Yangı~ yerinde 
O ara yangın yerine gelmiı 

ve Soıtanata mahalleıln• do#· 
ru yürümele baılamıılardlr. 

Bu aırada arkalarından 

gelen Hasan, Niyftzi ile Eml· 
nenin yanına gok.ulmuı ve: 

- Nereye böyle gldlt, diye 
.ormuıtur. 

Niyazi de: 
- Geziyoruz ... 
Demlt ve Ha anı sormak 

i•lf'mlştlr. 

.. 

Fakat, nez ~n anlama· 
mazlıjta gelenqe Hasan, yine 
onlarla birlikte yürümele ve 
Emine kartı dolu dizğin lakır· 
dı :ar aöy'emeğe koyulmuıtur. 

dönmüf, neticede de bıçaklar 
çekllmiotır· O aırada olur ol-
maz ıeye pabuç bırakmayan 

Emine kaçmıf, iki gepç biri· 
birine bıçak ıallamağa batla· 

Bu hali gören Niyazide 
kızmış: mııtır. 

- Huan oğlan! Naıılıa daha açık göz olan 
Yanımızdan gl)zellikle gi· Niyazi, bir fırsatını bulup 

d 
Hasanı karnından yaralamıı 

ermllln yoksa gitmezaıiılo? 
Demlf.. ve kaçmalta baılamııtır. 

Hasanda: Fakat, canının acısından 
- Ben Emineyi senden ev• yere düıen Haaanın yanından 

vel tanır ve bilirim. Sen git! iki adım atarak kaçmak iı· 
Demiıtir. terken yalı:alannarak karakola 

Sen git, ben gideyim der· Hasan da Cerrahpaıa basta· 
ken it azıımıı, ağız patırdı· hanesine kaldırılmııtır. 
alodan ıonra el peırevlne S.A. 

.............................................................................. 
Otomobil kazalarına karşı 

Kafi tedbir değili 
Belediye köprü Üzerinde otomobil 

durdurmasını menetti! 
Köprünün Otomobil durak 

mahalli olamiyacatı için Bele· 
diye, kazalara mani o'.mak 
üzere, köpril üstünde otomobil 
durdurulmaması h~ıuıuou kay· 
makamlıklara tamlmen bildi· 
rilmitlir. 

Bununla beraber hiç bir 

O:omobll, "durak mahalli 
olmayan yerlerde durdurul· 
mlyacak, görüldüğü takdirde 
tecziye edilecektir. Fakat ka· 

zalar ya nız köprü üzerinde ol· 
muyor. Hemen her yerde te· 
k.,rrür ediyor. Sokaklarda ha· 
reket emniyeti kalmamıttır. 

Bu itibarla §ehrin her ta· 
rafında keza 0•110 ve olmak 

ihtimali bulunan yerler için 
tedbir alınmak lilzırııdır. 

Ankara cadddeıinde kaza, 
dün cereyan eden kaza 
ve daima tekerrür eden 
kaz.tlar yalnız ıeyrüsefer 

tailmainameılnln değil alınan 
tedablrin de kAfl olmadığını 
göıterlyor. 

Otomobil geçmeyen yol 
yoktur. Mesela Beyazıdın ar· 
kasında ve Şahaflur çarflll 
altından da otomobiller ıeç· 
m ektedir. 

Çok kalabalık olan ve tlca· 
ret merknl bulunan bu yer
lerden otomobil geçirmemek 
lizımdır. 

Her halde ıüratle tedablr 
almak zamanı glmlıtlr. 

··-E:-;i~-ik ...................... -···--ot·i;·--~ ... 
Muamelatını 
devrediyor 

Maarif Emlnliklerinl lait· 
vı dol yiıile, muamelltı te
aellüm eden Maarif müdüril 
Haydar Bey, reıml kadroya 

ıümulü olmam11l üzere, bir 
teıklltt yaıımııtır. 

Haydar Beylı:-, ınuavinl 

retmi memleketler anuıımela
llle Vekalet umum müfettııle· 

r nden Reoat Şemaettlo Beyde 
ecnebi ve ekallyet mekteplerile 
meıgul olacaktır. 

Refat Şemıettin Bey 
teftıılerlne devam edecek, bot 
zamanlarda Maarifte buluna· 
caktır. 

Maarif Emini Muzaffer 
Bey, devril teılim muamelatına 
bu ıün de df'vllm etm<'kt.-dir. 

c 

Yunıurta için bir 
tebliğ neşretti 

İhracat ofisinden tebllf 
edil mi ıtır: 

Amerika hllkilmetl neıret· 

llitl bir kararnalW!e ile kurutul· 
ınuı yumurta .le k za kurutul• 
muo yumurta akından ve yu. 
murbl ıarıaından beher furuht 
için alınmakt ol n 18 çent 
ithalat reımlnl 25 haziran 1931 
tarihinden itibaren 27 çente 
çık rr ııtır. - -

Bir il las kararı 
Merıin, (Huauıi) - S.bık 

Taraııı tüccarlarından, elyevm 
Halk Fırka11 idare müdürü ve 
liman tlrketi umum müdürlük 
katibi Lütfi Oiuz Beyin Giritli 
Ali Rıza Beye olan borcundanl 
dolayı Tarsus mahkemeılnc;e 

iflasına hüküm verildi. 

Şahitlerden zabıt yapan 
iki poliı memuru ile Beyoğlu 
zükur baıtahaneıl doktorların 

dan Bekir B. dinleomif, neticede 
Maktul Nuri Beyin yaralı 

oldufu halde keodlıinl Hacı· 
nın vurduğunu beyan ettiği 
söylenmiıtlr. 

müvekllnln korkması yüzünden 
ileri geldiğin 1 öylemlı ve bir ıkl 
ıah • dlo ıfadeaınl cerh mahiye
tinde mildafaa11nı yapmııtır. 

Heyeti hakime mü:ıakereye 
çekilerek neticede: 

Katti Hacının kabili temybl 
olmak üzere ota iki ıeoe 
altı ay ağır bapıe, Eıbak 

Muıul meb'uıu Nuri Beyin 
variılerlne 2000 irada tazminat 
lta11oa müttefıkan karar verll
mlıtır. 

Ari'avut Hacınıu davaıın· 
dan ıonra Nuri Beyin ölümü
ne lttlrak cürmüle mahkeme-

Müddei umumi Cemil Br' 
de iddianameıinde Hacının bu 
cinayeti müteakip 4 ay orta· 
dan kaybolmaaı ve ondan 
sonra da 3 arkadaıının dela· 
letile Büyük dereden bir mo· 
tora rakıben Bulgarıatana kaç 
mak lıtemeıl, fakat muvaffak 
o1amıyarak yakalanınasını, bu ye verilen Hacının metreıi ve 
yilzden cinayetin haviyen faili N•ul P,eylnde karııı ayol 
olduauou bevan ederPk 430.ncl zamanda b·.ı davadada lıukuk 
mı.dde mucibince idamını ta• amme ıahidl bulunan lranb 
lep etmlttlr.. Zehra Hanımın beraetlne ka· • 

Katilin vekili Nazmi Nuri rar Vf'rilmiıtlr. 
............................................................................... 

Afyon fabrikaları vahim vaziyette! 

300,000 liralık hero·n 
stok duruyor! 

Afyon mürekkebatı bak· 
kın<la . beynelmilel afyon kon· 
feran11 devam ediyor. Yalnız, 

hükumet bu meıelede bazı 

tedablr almııtı. Eaaaen, evvel· 
cede memlekette imal edllmiı 
afyon milrekkebatının ihracına 
mani olunduiunu yazmııtık. 

Halbuki ~imdi Afyonkara· 
hiaarda hükümet tarafından 
bir afyon mnrekkebatı fllbrl· 

kası teılı edilecektir. işte, 
alakadar tacirler men'i ibra· 
cat keyfly.-tile bu kıırar ara• 

sın da bir münasebet görü
yorlar. 

Fakat, eenebi mutahaaıı .. 
lar bile fabrika açmak meıe
leılnde bedbin görülmektedir. 

Zira, bu aibi inhisar i le
rıoın mü•bet bır nentlce ver
mediil meydandadır. 

Hatta ticaret alemimiz 
bile bu huıuıtan darbe gö· 
rüyor. Meı3la eroininin ki·O· 
ıu l300) liradır. Halbukö, bu· 
gün ( 1001>) kilo ı : ok eroin 
~ .. vcutıur. D~mek oluyor kJ 
( 300,000 ) liralık bir mal 
ihr~ç edıl.-memi,tir. 

..... A~~-ka· .... ·ı~ ..... :ir·H~;··~·· ... 
Trabzon ağır ceza mahkemesinde 

idama mahkum oldu! 
Teltfon (H.) - Ana kaull 

Hamdi ıuurunuo muhtel bu
lunma•ından dolayı vaki iddia· 
aı üzerine muayene için İ•tan· 
bula ııöoderilmlftl. İstanbul 
Tıbbi adil muayenesinde em· 
razı aaablye mütehanuları ta· 
rafından muayeneıl icra edilen 

HamdlnlD cürmü ltlediğl zal.'lan 
ruhi zaafa müptell ve terbeetll 
barakalım ıh ll edecek bir 

halt bulunmayıp ihtiyarı aar• 
hvıluk haaeblle cürmil tıledıil 

hakkında rapor vermlılerdlr. 
Bütiln tahkik tı bttmlı o· 

lan bu muhakemenin çarıam• 
ba a!inkü celıeılnde Tıb')ıad l 
raporu okunmu, ve ıııüddel 

1 umumilık Ana katili 1-hmdi· 
nln ö üm CPzuile tecziyesini 
talep ve iddia etmiştir. 

Hamdlnln müdafaa vfki· 
il bu talebe karıı n.Qda faası· 
nı hazırlamak için mühlet la

temlt muhakemenin 8 Tem
muz Çar amba güsıü saat 

14 e talıkıne k" r veri mi ·r. 
.1t ....................................... ..... 

kanalizasyon 
nizamnamesi henüz ik

mal edilmedi 
Kanalizasıyo:ı lt'e e nl· 

zamnaınesl henilz te9plt edıl· 

memlıtlr. 

B .. lediye bazı noktalan 
tetkik etmfktcdir. 

- Ben asla acınacak va· Odada derin bir ıüküt... Sükütu derin, karanlıi• aa• ikmalinden ıonra fehir 
mecllaine t<'vdi edJlecektir. 

Gece refikası a taaruz 
ziyetlere düımem. Madam Deroziye el itinin lip ve gölgeleri keskin bu oda· 

- Yavrum, ben tenin Y•· üotüne gözlerini lndirmiı dü· da, birbirine açılamayan kalp-

Kn.dirğada Tahain y EO· ı• nın dört, annenin iki miali tünüyor... !erden latan naııibat, tecrübe 

Yafa mallk'·z. Madam Ambuvaz kızı· k• b ve .tar üzerine aca a bizim 
- Ne demek lıtiyorsunuz? nın hallerini gözden kaçır· Doojuan ne düıünecek? 

11\~h::rriri: i\\Cıtcrcimi: 
R ynonde a herd Ahmet FürkAn 

- Şunu ifade etmek lıti· mamaya ç•lıııyor ve Klod, D k : onj uan eı 1 hattıhare· 

Y
orum ki, aık meee!eleri na• yeni yaktığı bir ıigaranın du· 

1 k d d 
ileti veçblle çizdlll yoldan 

kağında oturan Cctlalettin bey 
dün gece yarısına doğru refı· 

kası ile birlikte Park ge zino

ıundao avdet ederken t!caret 

mektebi önünde ka11ılarına 
Çemberli taı a kah vE-cı çırağı 
Feridun çıkaıı ve Cel !ettio 

beyin refık nı elind n almak 

latemiısede yetlf !erek kurta
rılm ıfllr. F«:ridun tevkif edil· 
mittir. 

- fr ız edeh·· &lınc.l aa bü;:ük ışk roıınnı -
170 inci binden tercüme edilmı,ur ... 

zıui malümatla hal ve faal man an arıısın a üıünüyor. Odada b nan kadın cin· yürüyecekmi? Elbet.. Bundan 

lbyvanl rdıı.n daha bariz 
Wr noktada daha farkları 
z kir olmuft r ki, o da nefb
lw e ve idareleri ha.kim 
:ı a ilmeleridi•. 

Ne k i•tiyorııuo 

edilmez. Aık meıeleleri mut• tabii ne olabilir? 
mümtaz b11anlığın mümtaz lak surette yaıatır. tecrübe ıine ır-eoıup üç kifl, hep vıı 
dütilnc ıı' dır. edilir. i•te yavrum ben bu kendi nokt•i nazarlarına göre • 1 dü t ~ tü d d ti -• Genlı bir oda.. 

kan11atla sana diyoruı:ıt kı •• ayn - 1 ur uı o e er e .. • - Yavrum, yavrum! yor. Uç odadaki derin ıüküt Küçük mumun ziyası, oda· 
Madam Ambuvazda. göZ'· Aık her ıeyln her hi ıln, her &ittikçe geniıliyor, Büyük dakl etyanıo ıekillerinl büyü· 

lerini açtı ve büyük aynaya bak· dünyevi lezzetin fevkindedir. ana, Kloda bakıyor.. Uzun tert'k, küçülterek dıvarlara 
tı; o da aynı kelimeleri mınl- Ye zannederim bunu ıöyler· uzun onu ıüzüyor ve aklıoa aksettiriyor. 
danıyordut ken, kızımın, yani annenin de birdenbire gelen bir fikir Genit bir oda ve derin bir 

Şunu demek istiyorum· - Yavrum, yanum ! hl1tiyatına tercüman oluyorum. üzerine bir kuru ayva gibi ıükut .. 
ki, m~sela ben biriıiol ıevıem - Klod, bu anda kendini Madam Ambuvaz güldü pöraümilt yüzüne can ve ha· Derin bir ıüküt ve ılmıi· 
KloJ? 

ve batını salladı. yat geliyor : yah bir gece .. 
bunu sevmem htiyacım için yalnız, betbaht ve acınacak bir T - amamile aevıiU an· - Yavrum, senin yaıında l!ık bir rüzglr .. 

Ankara caddesinde dün 
geceki yangın 

Dün gece saııt 2.2 raddde
rinde Ankara caddesinde kab-

wverim. ve i i o DQkta.da hı· mahlük gibi buldııı. Onun mil•· 1 necilim, tam mi e .. Y doız be· olanlar için bir seyahat n iyi Pencered n içerly giren 
r kırım. Çili kü ben, berkeı bet ruhu buna tahammül ede· ı b" · d • ı b Ah d -' ı ' n m ıuıyatıma egl , ütün tesirler yapar. bava çiçek kokularını ta11yor. veci me :n .. ü ·'" • ıındaıı 
değilim, ç!iıı.kü b~n mazi de- mezdi. lıyan etti: k J ı h h a· ın ıltın • .. ıyatına tercüman _ Çok doğru söylediniz Dertn bir ~sükut tçiııde ince yangın zu ur etm if, itfaiye 
il im, çihkü b o bu günüm. - Bana acıyormuıunuz? oluyoraun. Bu f ak lı dedi· büyük anne. bir oefeı. geilnceye kn.dar halk taraf1;ı. 
Çüolıü be ılın diiiü,1cem, ıırtık - Evet 1 g" n"z ıbıd· ••ii::::!:l..:.:.;:::::••.::::=,.=ı;::::;;;;L~:=..;;;ii:ıiiiii~::!!=ı::::;:::a=::=ı=ı =ıı~:ı:;ı:r:. ::::=---;;;:ıı~~~-~· ~· ~---~~· ~·-·~~· ~--~ •• 1ıiiii .. iı,.;-~(D:e:11~a:m~r~11a:r:)~~d~a~n;:~sö~ııdürü lmü~tiir . ......,_...;;.;.._..;;, _ _...;_ 
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Sahife -1. YARIN • 

1 A l E M l E R.. . 1 öldürenlerin mu-
Yazan = Ahmet Sjleymen • • hakemesİ bitti 

Hassan Sabahın 
Cennetinde!. 

Bu adam esrarla binlerce mürit 
toplamış, cennet 

-38-
kl;Jrmuştur 

Beyofluoda mektep ıoka· 
fıoda arbede unaıında Beykoz 
ıpor kulübü kaptanı Salt Beyi 
öldüren bahriyeli Cemal ve 
arkadaılarının muhakemeli 
dün yine devam etmlıtir. 

Köçi lıminde ıahit bir ka· 
dın dinlenmlı, neticede ademi 
malllmat dermeyan ettiğinden 
t• hlı.lkat kıamı biterek müda-

Bu ev muazzam ve nıuh· ı Mııhmut civan babanın dal· faa ve karar için 16 ağoatoıa 
teıem bir köıktür. lçeriılnde &Hına; Fakat, dalgasından ev· talik edilmııtır 
halayık, dadı ve lala kaynaı· vel hiki.yemızde zikredeceğimiz K • 
maktadır. eşıf yapılıyor bir •Haıan Sabah" cenneti 

itte bu eve gelen Zehra d i 
Hüınil pehlevan ilminde 

var ır. ıte evela bu cennet 
Hanım, izaz ve ikramlarla birini öldü, mekle maznun Ö· ile Ha1an Sabbah,tan bah-
evln içinde · ıoyunup dökün· ıedelim. mer Abıt han oda baım Alt 
müı, köıe kanepelerinden Renızi, evelce ağır ceza mu• 
birine oturarak düıünmeğe Hasan Sabah, esrarın he- hakemesfnde muhakeme edil· 
baılamııtır. men hemen mucidi, değilse mıı, müdafaayı nefiı zarure· 

O ara içeriye beyi girerek: bile hemen hemen kaılfl gibi tile yaptığı kanaatı hasıl ola-
- Haydi dılberim ıeninle bir zattır. rak beraet etmiıtlr. 

töyle bir bahçe gezintisi ya• Dört beı a11r evvel Erzurum Temyiz, bu kararı bozmuı, 
palım. demtıtlr. ha vallıinde lıkln etmlı, ma· yine muhakemesine baılana· 

güpegündüz bir 
karmanyola 
Tavukpazarıııda Sofular 

hanında oturan Hasan oiilu 
Salt ile Gedlkpaıada mukim 
Cemal, Yentıehirde kafaları 
tüt r ü'eyıp Kılburnunda aeç· 
mektelerken aralarında kavga 
çıkmıı ve Cemal Saidln bacak 
ve kalçasından bıçakla yara· 
lamıı, üate 48 llra11nı da ala· 
rak kaçmııtır, yaralı haataha· 
neye kaldırılmııtır. 

Kavgada yardıma ge· 
lenlere mükafat 
Çatladıkapı arabacıların• 

dan Vmer oğlu Muıtafa ile 
Demir oiilu Muslafa arasın• 

da kavga zuhur etmiı yar• 
dıma gelen Kazım ve Hü•e
yinle bera her Ömer ol!lu 
Muıtafa darp ve cerh edilmif• 
tir. Hüıeyln firar etmlı, dl· 
ğerlerl yakalanmııtır. 

Pek kibar bir sarkınbhkl Zebra da kalkmıı, beyinin iyyetlne topladığı bir iki earar· rak val?a mahallinde ketlf 
koluna girerek bahçeye doğ· keı avenesi ıle kendisini son yapılmuına karar verılmiıtir. Çubukluda Paıababçe cad· 
ru yürümeğe baılamııtır. bir firavun ilan ederek icrayı S deılnde Hakkı beyin bane11n· 

Havuzun karıııında bulu• nüfuz etmeğe batlPmıştır. aman iskelesi cinayeti de ıakln Hatice ve Fatma 
nan kanapelerden birine otur• Göz boyacılar ile üfürükçü· Saman iakeleıinde kabzı• hanımlar çayırda otururlarken 
muı, konu~mal!a baılamııtır. lerin bol bol icrayı ıan'at et• mallık eden Fariıiyl öldürmek- kendilerine sarkıntılık eden 

O ara elınde rakı tepıhl, tikleri 0 zamanlarda ııte bu le maznun yazmacı Halilin çöpçü Karahlaarlı Dunun 
lçerill111de envai çeıit mezeler kurnaz ve de1&as olan Hasan ma hk.,meıloe ·dün yine devam Mehmet ile kavgaya tutuımuı· 
bulunan bir hizmetçi geldi ve Sabah ta 0 zamanın devrin· edllmiı, ıahitlerl celblue karar lar, neticede Mehmet eliod• ki 
tepılyi önlerine bırakarak çe• de ge çlnınek yolunun bu yol verilerek talik edllmittir. ıüpürğe ile Hatice hanımın 
kılıp gitti. ha t oldul!unu anlamıı ve zekiııol ahçıyı yara'ıyanJar ıını yarmıı ır. 

Karı ve koca bu tepıiyi eerar üzerine hasrederek ge- Kumkapıda ahçı Meh· Bıçakla vurmuş 
ilolerlne almıt • tatlı ıobpet• çim çaresini bı lmu•tur. Bu ' Ç l b '- il 1 d R • medi yaralıyan Bekir , SalA· arı e1rç er n en ama· 
ferine devam ederek rakı• adam yedi iklim '"rt buca"a ğl Hü 1 M k 

u ıs hauın, Mehmet Ali ve Hü· zan o u ıey n ercan a· 
larını lçmeğe baılamıılardı. kendhlnl tanıtarak, cennetlnlde seyinlerln muhakemeılne dün pıaından geçmekte olan amca• 
O ara Zebranın merhum zev- ilin ederek dil!ere deıtan et• zadeıf Petörkeli R mıı.zan ta 

· k 2 inci ceza mabkemesind' a • 
cı aı a gelmiı: mJıtı. rafından bıçakla müteaddit 

- Ah ıekerlm , ıen ne Binlerce halk merak içinde devam edilmiı ' 20 temmuza yerlerinden yaralanmıı, carlh 
dllbe 1 k (') 

talık edilmiştir. yakalanmııtır. 
r ı ne tirın ve me e buraya gelir, Hıuan Sabbehın 

ıeymfııin? cennetini seyrederek onua ku- -fA .................................... ifÖ0if .... °KÖ·N·ffŞ0Af°IM ............................... :·· 
Diyerek elini Zebranın lu ve köled olurmuı. Fakat, - ' 

boynuna dolamı,, dudakları· bu cennette .e.~emÜ••el&m gir· A adol d h k.k ti 
nıda dudaklarına dyaayarak: mek ve onu seyretmek uzun n u a a 1 a er 

- Ah ..• ah ..• Dimeğe baı· oldukçada meıekkatli lmlı. Ay- 1 Muhabir mektu~ları 
lamı,... nl zamanda beaap11z uıul ve s •• Id 

1 ıun~ehra da ııh vah diye dur- ana~:::,:~:,i lmlf. poru o ü~üyor ar! 
Şımdi gelelim meıhur ve (Devamı var) --· .. ·-·-···ş;y~~~-·····h~y;~ır···· .. ··········· İzmir sporcuları bu vaziyetin bir 

an evvel halledilmesjni istiyor 

Hasan isminde brri at üstünde 
tutuşmuş fal< at kurtarılmış 

Evelki gün Seydiköyünde bır ı 
.Ladiıa olmuı ve bir rençper 
vücudunun muhtellf yerlerin· 
den yanmııtır. 

Rençperin lamı 

ibra hım Çil vuıun 
çalııınaktadır. 

Haıandır, 
çiftliğinde 

Ha1an e•elkl sabah beygirine 
binerek lzmlre lnmlı ve itle· 
rint bitirdikten ıonra bir inç 
çift çorap ve bir de çakmak 
satın alarak akıam üzeri kö· 
yün yolunu tutmuıtur. 

Rençper Hasan yolda, yeni 
ıatın aldıjtı çakmakla ılgara· 
ıuıı tellendirmlt ve çakmaitı 
16ndürerek cebine koymuıtur. 

Çlfllite bir kilometreye ya• 
kın bir yerde Haıan beli tara· 
fından bir ııc" k'ık hls•rtmlş 

ve e!lni beline doğru götil· 
rünce kolunun alevler içiude 
kaldıjtmı görmilf ve: 

- Yetıtln yanıyorum. 

Diye bağırmağe baılamıı· 
tır. 

Bu ıeai lııten civar köy
lüler yo'a dolıru koımuılar 
ve dört nala koıan bir bey· 
atrin aırtında alevler içinde 
kalmıt bir adam eörmüılerdlr. 

Köylüler hayvanı durdur. 
muıiar ve rençper H11sanı ba· 
ıından aıağı kovalarla ıu dö
kerek yanmaktan kurtarmıı· 
!ardır. 

Rençper Haıan derhal b:r 
otomobille Memleket hastane· 
ılnc aetlrllmlı ve tedavi altına 
a 1•nmııtır. 

ENVER PAŞA 

Turan imparatoru! 
-------Hatıratını yazan: ./ .L ______ _. 
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Yirminci asrın ilmi karşısında tali tahsili 

bile olmayan adamın Başııekilliği 
doğru olabilir mi idi 

torluğunu tee!ı edebilirsek, Av- -Benim gitmem doğru ol· 
•upa lmperyallıtlerlnln iatlklal· maz, Ben ılya1i bir adamım. 

ferine karıı durabiliriz. Hepi· Beynelmilel me1eleler çıkmak 
mtz bu aaye için çalıımalıyız. 
Ben, ha aaye için çalıımak 
btemeyen lnıanları tdealılz 
tellkld ederim. 

Fakat bu idealin naaıl tabak 
lıuk etUrllecelinl ıöylemlyordu. 
Çünkii o da En•er eıbı bir ıey 
bilmiyordu. Hatta: 

- Siz de Turana a·decek

"mlıinlz7 

SııalJne kırıı demlıtlku 

ihtimali vardır. 

içimden: 

- Hey gidi sadrazam hey! 

Sen ıly&1i bir adam 
olsaydın, Türklyenln itlerine 
karıtmazdın. Yirminci aaırın 

timi karııll'ıda tali tahıllı ol· 

mayan bir adamın ılyaıllıitl 
doAru olabillrmlydi, hiç? 

Şımdi de büyük vatan ıl· 

lzmir ( H.M. ) - lzmlr Bu Efendi heyetteki ıaba. 
ıporunun beceriksiz ellerde da sporculukla kabili telif 
günden güne tedenni etmekte olmıyan bir harekette bulun-
oldul!u ve sahada cereyan muıtur. 
eden lik maçlarında fuıbol lzmfr lik maçlarının hitam 
heyetinin tarafgir hak~mlerle bulmak üzere olduğunu ve iz. 
yapmak lated•ğl hareketleri mirin eıkl spor tarihine malik 
bundan ev\·elkl mektubumda olan Altay ıampiyonluğunun 
yazmııtım. tahakkuk ettiği ma:umdur. 

Futbol heyetinin ıon gün. Altaya rakip olan lzmlr 
ler zufında akıllara hayret sporun pu van itibarile kendi-
verecek yeni yeni kararları 

tevali etmektedir. 10· 7 931 
cuma ııünü lik maçlarından 
Altay·A tınordu müıabakaıını 
idare eden futbol heyeti aza. 
11ndan hakem Bühter Bey 
ıpor tarihinin kaydetmediği 

bir vaziyet göatermlıllr. Şöy
le ki: Altay A tınordu maçını 
idare eden bu zat ayni zıı.· 
manda lzmlr spor kulübünün 
en nafiz bir ldareclıl bulun
mA ktA rlır. 

yasetlne el uzatıyordun. Sen 

kim, bu it ne? 

Ona ıüphe yoktıı. Hiç bir 

Türk, bütün Türkleri muhit 

bir Turan devleti hterdl. Bu· 

nun için çalıımak, hatta ölmek 

bile milli bir ıerefli. 

Fakat, bu itin batına ge· 

çecek insanların bir ıey bil• 

meler! , a1rın ilmi kadroıu 

içinde bulunmaları lazımdı. 

Genç neell, Turanın ede· 

blyatını yapmııtı. Bu ldellk 

kahramanları da maflup ol· 

mamıı, kıymetlerini laraf et· 
memlf insanlar olmamab mı 

idi? 
Torplto, rıhtıma glrmlıtı. 
O ~"man, bala Alman 

kuvvetleri Ode1ada idi. Bizim 
de irtibat zabltimlz vardı. 

Yirmi otuz klıtllk heyet, Is· 
tanbul firarileri istikbale ge!· 

ıinden aıağıda olduğunu gö

ren bu Efendi Altayın ıampi· 
Yonlujtunu elinden almak ve 
kulüp hesabına yeni bir ümit 
kapm açtırmak qıaksadlle 

Cuma günkü maçın birinci 
devreılle hitamında ••haya 
çıkarak takımların gelmesini 
beklememtı ve düdül!ünü öt· 
türerek ıahadan çekilip gltmlr 
tir. 

mitti. Fakat, solluk kanlı Al· 

nıanla rın da eski 

kalmamııtı. Soğuk 

bal idi, bu ! -

neıeleri 

bir htlk-

Alman kumandanı, vazl· 

yeti izahbettl : 

- Derhal gitmek lazım. 

Biz de gitmek üzereyiz. Yal

Okrayna yolu da emin deflll. 

Bir çok kazak çeteleri, 

Okrayna yollarını keımiıler, 

bir paniktir, gidi ' :. 

Vaziyet bu 

Daha bir k ~,ır ıöyledı. 

Yalnız, harkten ve harbin ne

Ucealnden bahsetmedi. 

Yolculuk için bir kaç oto

mobil verebtleceflnl, lıtenllen 

muhafaza kuvvetini de ala• 

bllecefimlzl '6ylemlıtı. 

(Devamı var) 

kuvvetli isyanları idare eoer. tur Tura"n laıpara· 
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Celse zabıtları-
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Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

var. Şeh Salt isyanı, Mene• den bekledikleri bir ademi 
mendeki Kubilay meselesi ne• itimat olduğuna hükümet te 
dır? kani olsun. ( Bravo se1leri, 

lıte bunlar bu gibi yılan· alkıılar ). 
ların ıaçtıl!ı zehirlerin netice· Ziya Gevher B. ( Çanak• 
ıidlr. kale ) - Muhterem arka· 

Efendiler, milletime bu, 
künüden inanmayınız diye ba· 
fmyc..rym, inanmayınız! 

Çünkü bizim hür haleti 
ruhiyemiz vardır. G~zete ya· 
zar, biz onu okuduğumuz gibi 
inanırız. Gazete, mevsuk ol· 
duğuna itimadımız yoktur. 
Dediği halde biz gene inanırız. 
Vergiler kalkıyor diye yazdığı 
zaman biz gene inanırız. Eh 
hükümet devlet lılerlni ne ile 
yapacak? Kim bilir hava ile .. 
bunu hiç düıünmeyiz. 

Efendiler: Büyük milletime 
bu kürsüden hitap ederek ba. 
l!ınyorum : her ıeye inanma
yınız yalandır, hır takım tez· 
vlrattan ibarettir. inanmayınız' 

Efendiler, bu gün lıvlçrede 
matbuat ıerbeıttir. Fakat efen· 
diler; orada böyle bir ıey neı· 
rolununa okuyucular onları 
ellerine aldıkları zaman güler, 
atarlar. 

Bizde ile hakikat zanno· 
lunur. İsvlçrede her okuyucu 
okuduğunu bilir. Her yazıcı 
da yazacalıını düıünerek ya· 
zar efendiler; orada da pek 
çok i ğır cezalar vardır. On
ları tatbik etmek için hadiıat 
enderdir. 

Bu hainler hiyanetlerine 
devam ederse, hükuınet te 
genç neslin inkılabını muha· 
faza edecek kanun tedvin 
etmlyecek olursa o vakit b 'z· ........................................................ 
kem Bihter Bey hıı.ftayimdan 
ıonra takımların ıahaya çık· 
madıllı ve bunun neticesi ola· 
rak tarafeyne 11fır pu van v<ril· 
meı! için rapor verdıği ıöy

lenmektedlr. 
Maiilüp olmadığı halde 

mağhlp takıma bile verilmesi 
lcabeden 11fır puvanı dahi 
Altay takımını çok gören ve 
pek bariz tekilde tarafgirlik 
yapan bu hükümlerin hare· 
ketleri ne zamana kadar 
devam edecektir bilemeyiz. 
Yalnız ıura11nı arzetmek iste
rim ki izmlr ıporunun inhitata 
ıürüklenmekte bulunınaaı ve 
futbol heyeti aza11nın da ön· 
ayak olmaaıdır. Futbol nizam· 
nameıl mucibinde hali hazır 
heyetlerle müddet hitam bul· 
duiiu halde futbol heyeti ha· 
la mevklinden çekilmemeğe ve 
eıki fıkır ve kararlarında ısrar 
ederek futbolculuiiu bir hercü 
merç lçerlllne ıokmaktan çe· 
klomemekte, ve bu hareket· 
lerlle sporculuiiu baltalamak
tadı. Merkez heyeti aza&ı· 
nın ve bllhaua müfettııln 
önünde cueyan eden bu I§· 

lere ıpor heyetleri icap eden 
alakayı göıtermemekte ve 
bunları tetkika lüzum bile 
görmemektedirler. 

lzmtr ıpor efkarı umumi· 
ytıl uıanmııtı. 

Alik•dar kulüpler lzmir 
merkez heyetine ııkayetlerlnl 
bildirmitlerdir. 

lıtanbul futbol heyeti müt
tehldeılnin lzmir futbol ha· 
yatında bu yolıuzlukları tıoklp 
e~ip etmedli!lnl Lbılmlyoruz? •• 
Herhalde bu itin biran evvel 
hallı llzımdır, 

lzmirde lik maçları 
Bir.inci maç cuma aünü 

aaat 4 de Altay Altın ordu 
muıabakası 11fır ııfıra berabe
re neticelenerek ik•ncl hafta· 
ylm hakemin sahadan kaç
maıı oyunu neticelendirme
mtıtır 

ikinci maç K.S.K. ile Türk 

daolarım; mevzuu bahsolan ıu 
davada kürsiye çıkacağım ev• 
veli aklıma gelmemiıti. Ben 
bu muhalif matb . at denilen 
gazetelerle, benim muhterem 
diller arkadaılarım gibi sene· 
lerce uğraımıı ve onların fıklr· 
!erinin ve kabul ettikleri ıi1-
temin gömüldül!üne inanmı§ 

bir arkadaıınızdım, tekrar 
mütee11irlm, vaktıle Ali Ke· 
mal ve arkadaılarının bize 
karıı olan hücumlarına göğüs 
gerdiğimiz zaman onların mağ 
lı'.ibiyetlerini görerek onların 

e r : ık fikir ve maksatlarının, 

yeniden teetsüs eden yeni va• 
tanda bir daha yer bıılamı· 

yacağına hakikaten kani idim. 
Maatteessüf bu kanaatimde, 
ben o matbuat aleminin bir 
müntesibi olarak çok aldandı· 
ğımı gördüm. 

Şimdiye kadar kanunları· 
mızın ve o kaounlara istinat 
eden müeuesatımızın deı hıı.l 

gelmesi icabeden mühim bir 
meıele, bugün M ilet kürsüıüne 
aksetmlı oluyor. Çünkü o ka· 
dar ileri gld ılmlttir ki en niha• 
yet milli vicdan ile m ücrümler• 
le karıı karııya bulunmak mec• 
buriyetinde kalınmıştır. 

Arkaduılarım; bir takım 

mücrim'erden bahsediyorum. 
Karıımızda hakikaten bir ta· 
kım mücrimler vardır. Ellerin• 
deki bir takım baltalar, kazma; 
lar, gargılar ile mütemadiyen 
mi li vicdanı, gençliğin ruhunu; 
alinin lstlna tgahı masum di· 
mağları mi"ıtE madlyen tahrip 
eımektedirler. 

Bunlar, yalnız yapılan bir 
eıerlo yıkılmasını istiyen insan 
!arı değil bu eseri sırf kendi· 
lerlne hasrettiğimiz genç'iğin 
üzerinde en tahripkar teslrlerı 
yapmak iıtlyen mücrimlerdir. 
Bülün bu tahribat bülün bu 
dava kutai bir formül içerisin· 
de devam ediyor: Hürriyeti 
matbuat! hürriyet. Bizim görü· 
ıümüz bu hürriyet matbuatın 
fena halde ıüilstlmal edildiği· 
dir ve mevcut davadadır. O 
süllıtlmal davasıdır. 

Eğer bu inıanların yazdık~ 
larını, ıarsılmaz dimağımız! 
ve vicdanımızı muvakkaten 
susturmak imkanı olıa da, 
ıuıturarak dinliyebilsek bütün 
yapılmıı olan eserlerin, ıanlı 
tarihin ve arkada bıraktığımız 
bunca zaferler meıulü olarak 
mevki almak vaziyette bulu· 
nuyotu:ı:. Adeta vatanın ıh· 
ya1ından mesul addolun•ı· 
yoruz. Akıl ve izanın ne garip 
tecelısidlr. 

Arkadaılar; ikide birde bu
na nıatbuat muhalefeti, müha· 
lif matbuat deniliyor. Muha· 
lefet, her hangi bir ıeyde mu• 
halefet, gerek matbuatta gerek 
ılyaaette muhalefet, bir esasın, 
bir umdenln, bir fırkanlo, bir 
eserin bize kartı ortaya kon· 
masıdır. Bizemuhalif olan in
sanların eıerlerl, fikirleri, ıöz· 
leri. umdeleri nedir ki biz on· 
!arı kendimizin karımndıın bir 
muhalefet nıµese11esl olıırak 

lıabul edelim. Del!il fırkaları, 
eıasları, ıuurları, vicdanları, 

abli.ki ıeviyeleri hile olmıyıın 
hezeyanlarımı muhalefet ve 
bunların ncırimi matbuat mu· 
halefetinln eıeri addolunacak. 
Bu sadece burriyeti matbu
attan lıtifade edilerek zehir 
ıaçaıaktan baglı:a bir ıey mi 
olur? Biz hlrrlyeti ı:ıatbuatın 
en ıtdddtil tarafları o!an bir 

Spor Ara11nda idi K.S.K. gü· 
zel bir oyundan sonra hasmı
na 2 ye karıı üç .. yı ile galip 
aelmlttlr. 

t.. R. 1 

müeJ1ese, )ükıek mllli bir ruh 
taııyan bir mil.cı•cse içerisin· 

(.De"amı var) 
Jıo T: ı 1 ,· ·1 . · ı • • 

!mendi-
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Almanya dehşet içinde! 
Halk bankalara hücum etti, bor
salar kapandı, her taraf heyecan 
içinde, dünya piyasası sarsılıyor 

B :r in, 13 (A.A) - Alman ı avenetin mümkün olmadıjiı 
bor . .. larının kap;ıtılmau, aha· mütaleaıınoadır. 
l ye vo.z iyetln vahanıetini bir Bu mevzu hakkında tef· 
and.ı. öı'tre tmittir. Bankalarda tiratta bulunan Fransız gaze-
mevdua tı bu!unan kimıeler, teleri. Almanyanın Fransaya 
b .r çok banka:ara tehacüm karıı tecavüzkarane bir haleti 
ederek paralarını çekmek Is· ruhiye be•lemeırte urar etmeıine 
temioleıdir. Fakat bazı büyük tesadüf etmekte ve bu haleti 
bankaların ıubelerinde kafi ruhiyenln Alman matbuatı ıa• 
miktarda para bulunmiyordu. hifelerlnde tııza hur etmekte 
Binaenaley müıterilerden öğle· ve her türlü itimatkirane ter 
den ıon:a uğramaları rica rlki mesaiye mümkünsüz kı-
ed 1 ı. lınmakta ~lduğunu yazmakta· 

Tasarruf sandıkları ban· dır. 
kalar g bi adeta muhasara a.tın

du. )',.ra çekitlerl büyük btr 
nlıbette a . t.ığın•dan büyük Al· 
man taerrut sandıkları berlin' de 
umumi bir içlım aktetmitlr· 
dır. Hall.ı teskin etmek için 
bütün mevduat sahiplerinin 
paralarının tediye edileceğin! 

ilan edecekleri zannolunmak· 
tadır. 

Ma:i mahafildeki intiba 
gayet e lim ve muzlimd.ir. Hü· 
kıimet, bana.arı kapamasa 
karar vermiı olsaydı borsada 
bir tek ıescıl muameleıi ya· 
pılmayacak ıdı . Mutaiaası ile· 
ri ıürülmekledir. Zira, ıatıı· 
{arın karfıhğt otmıyacak ve 
döviz talep,erl Relchsbank'ın 

kar§ı koyamıyacağı bir rad• 
deye varacak idi. 

Le Journal gazetesi de Fran· 
sanın Almanyadan mali lılerlnl 
tanzim ve harici siyaıetinl tas· 
hih etmeıinl talep etmekle 
bir oltimatom vermit olmadı· 
ğ:nı, Amerika ile İngiller~nln 
de Berlln hükumetine aynı 
vasayada bulunmakta olduk· 
!arını yazmaktadır. 

Londra heyecan içinde 
Londra , 13 (A.A.)-Boraa· 

da mark (\zerindeki aüküt ve 
bedbinlikten sonra daha iyi 
bır kapanıı kaydedilmittir. 
Mark muhtelif temayüller göa
termittlr. Bir ltterllııg muka· 
bilinde 26.30 ve hatta 30 ve 
daha ziyade Mark teklif edil· 
dikten ıonra Mark yine 22 ye 
yükselmtıtır. Bu yükaelit, Al· 
mıınyada paniğe mini olmak 
için ittihaz olunan tedbirlere 

Reıclubank·ın muhtaç ol· 
duğu müzaheretler yapılmı· 
yacak o.una, resmi maka· ve Almanyanın istediği kredi· 
matın vaziyete hakim olmı· leri elde etmek üzere bulundu· 

ğuna dair çıkan taylalara at· 
yacağı hakikatı gizlememek· folunmaktadır. Maamafih saat 
tedir. BinaC'oaleyh Bale'da it· 15.30 a doğru veni ıüküt le· 
tihaz o~unacak ı:ıukarrerr.ta mayi. ileri müıahede edilmiştir. 
ıabırsızlıkl a intizar olunuyoı. Hükumetin tebliği 

Amerikaya telgrafla Berlin, 14 (A.A.j - Hü-
müracaat kiimet atağıdakl tebliği net· 

Parla, 13 (A.A.) - Mali r~lmiıtlr: 
vazıyetln vahamet peyda el· wpazartesl akıamı netrolu· 
m~ıi üzerine Alman i:ıaıvektll nan riyaseti t:ümhur emlrna· 
Amerika reiı .cümhuru M. mest muçiblnce hükümet Al· 
Hoovere ikinci defa olarak man bankası müstesna olmak 
müracaat etmif ise de müşa- üzere bütün bankalar, tasar• 
rünileyh kaçamaklı bir cavap ruf aarı.dıklar ve diğer kredi 
vermiştır. müeaseıelerlnin Sdlı ve Çar• 

D · ğer taraftan M. Fon Ho· ıamba günleri kapalı kalacak· 
uch gtce M. Lava! nezdinde )arını emreder. Bu iki gün· 
müstacel bir te~ebbüsatta bu- zarfınd hü' u net ile banl.a· 
lunmuı ve sabahl~yln de M. )arın ve taıanuf ıandıklarının 
Briand ile uzun uzadıya gö· aali.hiyetlar mümessilleri içtima 
r;;tmüıtür. ederek itl erin )Ürümeıi ve 

Umumiyetle Amerikan ma· nıt1aılar ile üçretlerln tediyesi 
li m~hafllinin Almanyaya için zaruri olan mali v:ııı-
muavmete taraftar bunıodu· taların perıembe günü hazır 
ğu ve fakııt ba muaveneti bulunması hakkında icap eden 
Avruha bankalarının da yar· tedbirleri alacaklardır. Kıy· 
dımı ile yapmak istemC'kte metler borsasının :hafta sorıuna 
olduğu •öylenmektedlr. kadar kapalı kalması muhte· 

Frans z gaıetelerl, Alman· meldir. • 
yaya haricin itimadını yeni· • Maı:k pıyasası 
den tesis için zaruri olan ilk Londra, 13 (A.A) - Bor· 
tedbirleri bizzat kendisi itti· uda markın kapanıt itibari 
haz Plmed ğl takdirde bu mu· lfyatı 22.50 idi. 

~················ .............................................. ...... 
Kıral Hazretleri 

(Birinci sayfatlan tl•uam) 
cumhur ı~ryaverlerinden Na· 
ılt Bey Alpullu ıeker fabrika· 
ıma kadar rtfakat etmifClir. 

Kral H z. nin beyanatı 
Kral Hz. dün hareketle· 

rloden evvel gazetecileri Sa· 
raya davet ederek a.tıdekl 
beyanatta bulu mutlardır: 

- Uzun seneler ıreçlrdl· 
ğlm aevlmlJ Tiirkiyeye vuku· 
bulan hu ziyaretim münaaebe
tıle her yerde mazhar oldu· 
ğum b(isnü kabul ve meved· 
dete karıı der• . bir lıi11i tük· 
ran doyduğumu ayrılmadan 
cyvel beyan etmek isterim. 

Türklyenln ıon ııenelerde 
n.e kadar ilmitbaht bir suret· 
te ılerledlgllıl görmekle hakiki 
bir meterret duydum. 

Memleketin hemen her 
köıeslnde ve mJ!letiıı hemen 
her tezahüründe hakiki ve 
eaasla tekimül Ye intıh.h 

ıısan ırördüm. Tilrk mllletıwn 
ileriye doğru büyük adımJar

la, hu kıaa m iiddet zarfında, 
katetlll izim meaafe ıüp

he yok kt çok ıayanı takdir
dir. Ve birçok milletlere nG· 

1 

dün hareket etti 
mune olabilecek pep ciddi ve 
mes'ut bir misaldir. Bö) le bir 
teceddüt ancak büyük bir 
mücahedenin semuesi olabı. 
lir. Terakktyatın her safha· 
sında ziyaretim münaseb• tile 
tanımağa muvaffak olduğum 
Gazi Hazretlerlnfn eseri de
haamı görmemek imkan ha· 
rlclndedlr. 

Yeni Türkiyenin, itikadım· 
ca, hedef edindiği siyaset 
ıulh ve selamet daire•lnde 
terakki etmekten lbarettifo. Bu 
ılyaıet bihakkın tefeyyüz 
etmek isteyen her milletin ha· 
kiki bir ı'arı olmalıdır. 

Hakkımda her yede izhar 
edilen aaarı meveddet ve bil• 
hassa matbuatın tamimi ve 
dostane neırlytı kalbimde U· 

nutulmaz bir his! ıükran uyan• 
dırdı. Bunu Irak mllletlne 
kartı perurde edilen mu· 
habbetin bir delili olarak te· 
li.kki eyledim. Ve bu, ıüphe 
yoktur ki iki memleket ara· 
nnda mevcut olan ravab!te 
haaenlnln daha ziyade ktıvnt. 
lenmealoe veılle olacaktır. 

Irak ile Türkiye tkt mii· 
cavlr odada iki kardeı g.lbt 

malıdır. 

YARIN 

Mecliste bütçe müza-, j 
. keresine ·başlandı iiiiiiii:i=m===~~~ 

(Birinci sahifeden devam) 
tenzilatı ihtiva etmektedir. 

927-928 929 bütçelerinin va· 
ridat 'vası tısı alınarak takdim 
edilse idı o zaman bütçenin 
201 milyo luk bir rakamı ifade 
etmesi lazım ırelirdl. Halbuki, 
hayatı bi en en yakın büt~e 

senemizde aldığımız varidat 189 
ili 190 araaındadır. Bütçe ha· 
zırlanırken bütçede aağlanı bir 
rakama va11l olmak için eıaı 
olarak en yakın sene varida· 
tını ve bu varidatın tahakku· 
katın değil taf&ilatınl nazarı 
itibara aı.:lık. 

1 tar 182,184.ooo l iradan ıba- Güreşçiler gitti I 
rettir. Geçen aene kabul buy- .. • 
rulmut olan tahılaata göre Kumkapının kıymetli alb ali edebileceklerini ümit ettllt-

Huzurualinize bu suretle 
geldik. B·naenaleyh bu bütçe· 
mlz normal hesapla yapılmıı 
bütçelerden bu nokadan fark· 
lıdır. 

Ru no'<' al tebarüz ettirdik· 
ten ıonra rakamları anedece
ğim. 1930 senesi zarfında tah
slla tımız 189 • 190 milyon ara-
11ndadır. Ondan evvelki ıene. 
de tahsili ımız 206 milyondur. 
Tahıilatınıız bu kadar tenakuı 
edince b izim için en muvafık 
ve selametli usul son sene 
tahsilatım zı esas tutmak ol
muıtur. Varldatımızı bu suretle 
tahmin ellikten ronra istediği· 
miz tahıl t mıktarını varidata 
uydurmak çareıi hükumetin 
mühim bir düıünceıinl teıkll 
etmlıtir. E ütçe tevazün ünü bü. 
tün devlet itleri üstünda tela. 
kkı eden lıükumet 1931 hütçe
a!le leklıf ettiği tahsisatını 186 
milyon l!::O bin lira ola~ak tes . 
pıt etmiıtır. Bu rakamın 4 •ene 
biltçnile yani 927·928 929·930 
ıenelerl bütçelarlle aldığınız 
tahsisat ile mukayese eder. 
ıek en az tahsisatı ihtiva 
eden dokıızyüz yirmi bütçeıine 
nazaran t kdlm ettiğimiz büt
çede lslt diğlmiz tahslıat 8 
mil yon lira rıokrandır. Bunun 
için de bir taraftan Irat bir 
taraftan da maaraf kaydedi
len Tayyue cemiyetinin ve· 
reccğl 2422000 IJra da dahil· 
dır. O halde doğrudan doğru 
ya vergilerimizden almak iste: 
diğimlz 184 milyon liradan 
ibar,.ltir. Bu vaziyet dahilin· 
de 927 bütçesine nazaran bu 
s<'ne bütçf's'nin lrae ettiği fark 
10 milyon liradır. 

Müteakıp senelerde verdi· 
ğ!olz tah•lsatlar ile bu tah· 
tahsisat bidayetten B. M. Mee· 
!isinin kabul ett ği münakale. 
ler ve tah<isatı munzameler!e 
kabul edilenden tahsisat hı\rlÇ 
olmak üzere aranndakl fark 
daha çoktur. 

929 ıeneılnde 220 800 000 
olmak üz<"re araaındaki fark 
daha çok•.ur. 929 ıene•lnde 
20 milyo•ı 800 bin, 93() da 
222 milyon 646 bin liradır kı 
bu rakam 3r iptida B. Millet 
Meclisi o in kabul ettiği tıı hıı. 
Httır. Bu sene tayyare cemiye. 
tinden hem varfd . t, lıem ma1 • 

raf ilave etmek •uretıle 
aldığımız iki milyon 400 ·hin 
1 ra ela dahli o'duğıı halde 
istediğimiz tahsisat 186 mil. 
yon 450 lln lira olmasına 
göre yüksek Meclisin geçen 
ıene kabl,! buyurmuı olduğu 
2Z2 mi yo 1dan birdenbire 
184 milyon liraya inmek için 
nC'kadar bir gayret urfoluıı
duğu tahmin olunabilir. 'Şu. 

nu da 11ave etmelik! fevt.alade 
tahıisatla ve sonra muhasebe! 
umumiye kanununun terviç 
ettiği talısirat dahi nazarı ıu. 
bare alınırsa geçen senenin 
tahıi•atı 230 mllyo11dur. 

Mali leler de dalma ihtiyatlı 
davranmak mecburiyetlnclPylz. 
Bunun için vaziyeti dünya 
buhranının b'ze 0J4n lrayetlnt 
de nazarı <''' kate alarak bu 
bütçeyi bu suretle huzuru i.lt
nlze takdim ettik. Hatta doğ. 
rudan doğıuya adi masrafla. 
rımız için '"'•d'ğimiz p,,.,. 
bu miktardan da daha azdır, 

çünkü bütçemizin içinde te§el.kül 
etmit olan Cümhuriyet M· r
lcc7 bank ıı...,a ayrılmı o ~ tı 

bh ınÜ)OU 834 bin lira b, ,>u• -

vardır. 
Bu vaziyete göre yalnn:. 

devletin adi hizmetleri içm 
bütçenin içinde giirll'~ ~ ,.., k 

munzam ve fevkalade oldu· genci Yunanlılann daveti üze- miz hu gençleri tetlye gelen-
ğu tahıilattan hariç olarak rlne dün Eğe Tapurile Pireye ler lltediğimlz tekilde bir ka· 
kırk milyon liralık bir müteveccihen hareket ettiler. labalık teşkil etmiyordu. Ge-
fark vardır. Açık bütçenin tev· G denler 56 kilodan Cafer, !enler kendi kulüp arkad.ııla-
llt edeceği mali felaketi daima 61 kilodan Bedri, 66 kilodan 1 k h • ti 

Vefik, 72 kilodan Saim, 79 rl e mınta a eye erine men-
nazarı itibara almak mecburi· bl k k' d lb ttlr ' kilodan Adnan ve 87 kilodan sup r PÇ ımae en are • 
yetinde olduğumuz içlndirkl B ı k Mustafa Beylerdir. iz ıporcu arımıza arıı geçen ıeoe fillen yaptığımız 
tahsilat fevkinde tah1lllll fite- Kulüp relıl İımatl Hakkı hörmetki.r olur, onların ku't'• 
meğl doğru görmedik. Bu bilt· Beyle muallim Mazhıu B . ka· vel manevlyelerlni yükıeltmek 
çeyi takım ettiğiimlz esnada fileye idareci olarak lttlrak için ne kadar büyük tezııhü-
henüz varidat kanunları etm ılerdır. ratlar yap~rak, kayd edliecek 

Apdülhallk B. hundan ıon- Eğe vapuru perıembe an- Deliceler de o kadar lehimize 
ra bütçenin ayrı ayrı fa11lla· nü Pıreye vaaıl olacaktır. olur. Y okRa nhlımda bir kaç 
nndan bahıetmıı ve bütçeıl Sporcularımız cuma ve cumar· kitinin yaıa diye bagırma11 ana 
fazla görülenin 324 bin lira tesl btlrahatle geçirecekler. vatllnından ayrılan bu gençleri 
tezyit edilen Adliye bütçesi Pazar ve pazartesi günleri de h içte tatmin etm z. Tet't'ik 
olduğunu Cbunun da atlı mü• üçer müıabaka yapacaklardır. her yerde lazım ve ıarUır. 
h 1 hd l hk ilk mllıahakayı Pazar günü İ•te dün E"e vapuru 10 da aılr erinin 1 ası i e ma e- , ıs 
me ilamlarının makine ile Cafer, Bedri ve Vefik Beyler rıhtımdan ayrılırken, Kumka· 
yazılma masrafından ileri gel· yapacaklardır. Pazarteıl günü pmın güzide gençleri mahdut 

de Saim, Adnan ve Mustafa 
dlğinl izah elmlf' tir. bırkaç kitlniıa yaıa ıeılerile 

Beyler Yunanlı raklplerile 
Temini için konulmuı 2 mi· karıılaıacaklardır. Evvelki karıtlandı'ar. 

llyon 400 yüz bin liradan mü· günkü yazımızda da yazdığı· Onlar "Teıekkürler ederiz 
vellıttir. Demek! umumi büt· mız gibi Yunan güreıçilerl diyerek mukabele ettiler. 
çem!zde iki yerde tezayüt var· Ethnicoı ve Panhllinos kulüp· Gemi uzaklaıırken iki t~ 
ıilr bunlardan birisi eır ,.,ıvet lerln mensup sporculardır. Maç- rııflı beyaz mendiller birbirle-
aıayif dl"erlde Adliyedir. 1 . isi• ı · l kt d dl ıs lar Atinanın meıhur stadyo· rlnl se anı ama a avam e • 
de emniyet ve asayiıle r laka· munda yapılacaktır. yorlardı. 
dardardlr. Bu eıaslarlar a do· Yabancı bir memlekette Gençlerimize bolbol mu• 
kunmamakla beraber h r iki f k d Türk ıpo•unun bihakkın tem· va fa lyt tler temenni e eriz. 
bütçeden 6. 9 mi)Jjyon lirahk , • • • , , , , , , , , , , ,. , , •,,,,,,, , • •' • • • • •• • • • • • • • • • ...... • • • • • • • • • • 
birtaaaruf yaptık. Müdataal 
memleket için ılparlı edilen 
bbütün malzemenin mukabilini 
tamamlle muhafaza ettik. Ve 
faıll mahıuıunun aynen bütçe
ye koyduk ohalde bu iki bütçe

deki tenzilat Müdafaa! Milllyede 
ve taaarrufatını yaparken bü· 
yük bir kısmı da memurlar 
üzerine aldık. Şimdiye kadar 
açık kalmıı olan yerlerimizi 
kadro halinde tuttuk ve kad· 
roya açık!ar yokmuı glbl fiil 
bir kadro yatık zaten t_akdlm 
ettiğimiz bütçekanununun bariz 
farklarından biride bir ıenelık 
maddelerle diğer sene bütçe
lerinden ayn olarak fiil kad· 
roları tesbıt etmek ve fili kad· 
ro ilzerir tahsilat almak ol· 
mnıtur. 

Tetkik buyurulduğu zaman 
görülecektlrkl bu dört mll· 
yondan para tura•• bu yapar
ken meıai aaatlertnl tezyit 
aderek memur adedinden la• 
ıarruf etmeğl ve o ıuretle bii
kümetçe saati meıainln tezyl· 

dine karar verilerek ondan sonra 
memur adedinden taıarrufunu 
arzetmi!I muvafık bulduk. 

Bütçe encümeni ile müıte
rekPn açıkta k"lan memur· 
lara açık maaılarlnı ne ıuretle 
temin edileceğini teıblt ettik 
öyle ümit edlyornmkl hütre
den dolayı açıkta kalacak 
olanlar hem kanuni olan ma
atlarını alacaklar ve hemde 
maddelerde gördeceği veçhile 
münhal vukubulduğu zaman 
o tercih edilerek hizmete tayin 
eellecektir· O ıuretlekl hükü· 
met de açık parası vermekten 
yermekten kurtulmuı olacak· 
t ı r. Bilha"a 30 aeneyl ikmal 
ed 'pte tekaüt olanlar alacak· 
ları para bu ıuretle çıkacaktır. 

Maliye vekili Dünya büt· 
çelerinddu varidat noksanlı· 
aından milli paramızdan ve 
inhlaarean bahaetm!ıtlr. 

Millet kim 
Sen kim? .. 

..... '" 

(Boırrıakal•derı deııam) 
B. milletin kuvvei maneviyesl· 
oln kırıldığından acı acı tikayet 
ed p duruyordu. Bu kuvve! 
manevlyeyi kuanlar, muhalif 
ıı.etrlyat değildir. Buna kat'i
yen emin olmalıdırlar. Onu 
kıranlar, Yunus Nadilerdir. 

Onlar ki, millet hergün acı 
bir hakikat daha öğrendikçe 
yerin d.bfne geçmeleri lazım 

geliyor. Buna rağmen millet 
onların en yükıeklerden atıp tut

tnl!unu, kendisile acı acı iatlh· 
- a flök 1erlnl göre p-Ö•P kuv· 

'"d oevıyeıinin L 'ui. da· 
ha erldığlnl hi11ed.ıyor, 

Şeamet itle buradadır 1 
Arif Oru9 

Eskişehir oyunu 
(Birinci sahifetlen daoam) 

ldıklarına dikkat elllnler. Es
naftan para toplandığı yalan· 
mıdır? Panayirlerde palyaço· 
luk edenlere nutuklar Irat 
ettirildiği yanlıımıdır? Ziya· 
fette gar&onJarla beraber OD 

1 - Ôğle ve akşam yemeklcn. 
2 - : Husu!'iı ~ğ.l~nceler. 
3 - : T,,mb.ıla pıyan;:o. 
Me-;.rubau herkes kendı para~ıle aJ~ . 

cokı ır . Geçen <eM c ldugu ıııbi orad ı 
bır uc reılı bul• bulundurula cakt• ı . Me, 
~dfenın yak:nJığı ıııh ~ nle vesaiti naklı ve 
yoktur Arıu eJ~nl ıt! r kendı arobal.ırı 

ıle ~ıdf'bılırleı . • 

Esiktehir oyununda tanılııın 

kar.terden biri 

beı yirmi kiti bulunduğu vaki 
değilmidir? Yunu Nadlnln ga· 
zelesindekl resimlere olıun 

bakarak kendilerini girmedi· 
lermi? 

Kendilerinin müb•lii.gaları 

gibi, büyük tezaburat yapılmıı 
olsaydı hiç YunaıNadt ııazete· 
ılol o nümayiılerln resimleri 
ile doldurmazmı idi ? 

Dünkü Cümhoriyettekl tel
graf üzerindeki isimleri oku· 

malı:, işin içyüzünü mey
dana çıkarmağa kafidir. 
Biz bu telgrafları, (Lıu nefret 
ve tel'in telgraflarını) çok bl· 
liriz. Çok gördük. Üç kiti yüz 
bin kiti namına kendi kendi· 
!erine gelin güvey olup gider· 
ler. Nıteklm, Eskiıehir mü!ha
katından bir kasabaclan da 
ayni aıfatlnn tatıyaa ve yalnız 
ilimleri değ.fen bir telgraf ev• · 
velki günkü Cümhuriyette çık
mıotır. 

Canım uz:un söze ne ha· 
cet, yaflfı hemı•rinizi Allah 
sizlere mübarek etsin! 

Hele siz, taraf taraf aç 
köylüyü ve beı parasız. esna· 
fı sıkı,tıran yeni hemferini
:zin gazetesine abone ya:una· 
lla baıloyrmz. Bu herlıaltle 
daha fa:1dalıdır. 

Diğer bir mektup 
Eıktıehlrli JiAer bir karii· 

miz de tayanı dikkat olan bir 
mektubuada bakınız neler 
ıöylüyor: 

Yunus Nadiyi telgrafla da· 
vel eden kendisine aarfedile
cek parayı davetiye kartı gön• 
dermek suretile (iklıer lira 
mukabilinde) zavallı esnafın 
aırtından çı karmıılardır. 

Eğlenceyi tertip etlllrlerl 
bahçe uınum için açılmıı Ea
kitehlrln ılnema bahçesidir. 
Yunuı Nadlnlo Eııkiıehıre ıel· 
diğl glln bu bahçe kapatıldı. 

Ve yii.rin hep bir arada ııece· 

ye J.adar eğlence yerine dedı· 
kodu ile ve kullanılan meıru• 

batın verdiği ilham ile, mem
ı~ ketin namnılu tanıdığı ıalı
•lyetlere beyhude yere hücum 
etmekle g• çirdiler. 

Esklft"hir halkının bu itle 
kat'iyen alakası yoktur. Eıkı· 

ıe'ılrlller Yunuı Nadi için an· 
cak verdikleri iklter lirayı bl· 
liyorlar. 

Yunuı Nadinin Eıkiıehlre 
davetle hükmü benim ve bü• 
tün Eakııı hirlllerlo nazarında 
§U ıektldedir: 

Beledıye reisi M. ki.mil Bey 
İstanbuldan bir Yunus balıfl 
getlrmlı. Sınema bahçesinde 
iki liraya teıbir elmlı. Şere
fim hakkı için bu böyledir ve 
ıerkes bunu bu ıekı!de anla· 
mıılır. 

Mıllel Arif Orucu da ta• 
ırır '\'unuı Nadiyi de tanır. Her 
lklıl hakkındaki hükmü eaaam 
timdlye kadar çoktan vermlı· 
lir. Geçen günkü Cümhuriyet· 
te Yunu• Nadi kendisini mil· 
let kar~l8ında müdaf ... a f'tme
ğe çalııırken adeta bir dıkill 
çubufu olmadığını söylüyerelt 
ve htlbaua ailesinin matbaa 
hinl'sında ayırdığı dairede 
oturduğunu yazıyordu. Kıra

athanede toplanmıt arkeda~
Iarıodan birili aynen ıunları 

söyledi: Zavallı adamın hiç 
bir teyi yokcıut cidden ıefıl 

ve müh ç henüz ba§ını ıoka· 
cak bir evi bile yoltmuı Arif 
Oruç Beye yazalım ıraz,.leııl 

va11tali1e biikümettı.n rica et· 
sin de bu za' a lı fakire em· 
vali metrukeden bir ev tahsis 
ettirsin, evlat ve ayali ile be
raber çok ı~falet çekiyormuı. • 

Bu da gazeteleri okuyan 
inaanların ne ıekılde hüküm 
verdiğine ki.fi bir delil le ldl 
erllyor zannındayım. 

Eskiıehlr maa1e!ef çok bed
baht bir tehir lmlo buradaki 
zevat Yuııas Nadiyi kendile
rine hemıerl yapacaklan yel'o 
de kendilerini Esklıehlrc hem• 
ıeri yapflnlar. 

İki lira mukabilinde satılan 
kartlardan bir dane takdım 

ediyorum. Yunus Nadi bu te
kildeki mlsafirperverlıkten gu• 

rur duysa yeridir. Bir de da
vanın ad,na (fırka eğlencesi) 

demlılerdlr. Bu ıekle nazaran 
bunlar, bunların misafiri olan 
bu mahluk haklkaıen fırkanıa 
Eskloehirlo eğlenceleri oldu. 
Eıkiterln bu günkü mevzuu 
bep budur bir alaydır gidiyor. 
Biz bütfln palaraları böylece 
gözlerimizi gördük .. 

E.itaH: ' bir karliniz: 



Sahile ô YARIN 15 Temm~ 

Haşaratı öldüren 
bütün müstahzarat 

arasında FAYDA BiRiNCiLIGi KAZANMIŞTIR 
Bütün devairvemÜ· 
essesat F A Y D A 

istimal eyler. 
hayvanat ve nebatat üzerindeki pire F A Y D A daha mühlik, daha müeaair, daha kat'i olduğu ılbi yarı yarıya daha ucuzdur. Sinek, sini sinek, pire tahtakurusu güve karınca arı ve bütQn 

•e l:öcekleri bir saniyede öldürür. Ve bir daha kat'iyyen dirilmez. Yumurta •e tohumlarını ifna ve izale eyler. HASAN Ecza deposu. 
, 

ff TIY ATHO v. SiNEMA 1 
ÜSKÜDAR 

Hale sinemasında 

Kafe Şantan 
Münıenili 

Do Ilı 

Duhuliye ıo 

lf 

Dav is 

kuruıtur 

Muhlisin çocukları Operet heyeti 

15 Temmuz Carıamba akıamı 

Kadıköy Mühürdar 
Bahçesinde · 

ı6 Temmuz perıembe akını 

Üsküdar kız kulesi 
parkında 

PERDE ARKASINDA 
OPERET 3 PERDE 

Müellif ve beıtek&.rı: Muh· 
lis Sabahaddi Bey. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

11 inci Tertip linci Keşide 
11 Ağustos 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 

30, 000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12. 000, 10.000, 
Liralık ikramiyeler ve 20.000 Liralık 

Bir Mükafat Vardır. 

Göğüs nezlelerine: KATRAN HAKKI 

HANIMEFENDİ Dr.HafızCemal 
Niçin tt~reddüt ediyor ıunuz ? Müziç, nahoı teılrlle ılzl 

harap eden, yazın zevkinden mahrum eyleyen (ter) ipekli· 
lerlnizl de çü ütmek ve lekelemektedir. 

Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar lstan· 

bulda Divan yolunda (ı18) Sü - Do - RONO PERTEV'in 

Bu mahzuru külliyen ızl\le ettiğinden haberdar değllaeolz 

lfıftt>n ar kadaılarınıza bir kere ıorunuz. Aldığımrz teıekkür· 

nameler bize, bu müstahzarı, ıize ta vılye etmek cesaretini 
Yetiyor. 

numaralı huıuai kabineainde 

dahili haatalıkları muayene 

de teda vl eder. 

Telefon: latanhul 2398 

htınbul ikinci Ticaret M. hkeme•in-
den : Tüccardan Reis Zade lbrahim 
Hakkı llendl taralınc'.an lstanbulda 
Davit Baver Ef~ndl veya errrü havaıe
ı.ne teıllm edilmek üztre konşlmentoıa 
aıfistenl< en 1300 kilo sıkletinde b<Ş par
t•dın ibaret .) ük istanbula nakil ve ir
IJI edildlı,1 halde mursilünlte}h ve bu
nun ciro cyled ğl Hamdi Efendi hamu
Jeyt teıi:llO.mden ve ki bin elli bir ku
r111 navut havale ile 306 kuruş an iba
ret kayık yevnıl}'eslnl tesviyeden ka
tinen ımtlna eyle elerlne ve elyevm 
m.zkür )fik Gümrük deposunda mıh· 
luz bulunduğundan bahsile alacaklar
nın tenıfni istifası zımnında mevzuu bahs 
hamutenln ıat lmasınd mezuniyet ıtası
nın avukat Münip bey müvcı kili namına 
YÜrut eden 1:.erve hl baIA emvalin Laver 
Efendi tarafından· Seyrlsefain idaresine 
Yı.rilen cevapta kendisinin Ahmet Hanı
dl Efendiye emvalı ciro etn:es hasablle 
parayı t\!ıl me mecbur olmadığını ve 
A11met Hamdi Efendi tarafından da ya 4 

•ıl•n mektupla mezkür mal ile hiç bir 
•IAkuı olmadlgını beyan eyledlğl evra· 
rakı n übrezeL>en anlaşılmış olma ı ına 
ve mezkllr malla.r kaı unen rehinden 
ınadut görülmesifle bln&elt deniz ticaret 
kanununun 1164 ce ve ticaret kanunu
nun 766 cı maddeleri n ucibince emvali 
m zkOrenln satış talebinin lbrahlm 
Hckkı <fen diye tebliğine ve anc . k dl
~er tarafın ikametgı\hı m hkemenin 
daircl kazası haricinde.: buıunmasına 
nazaran tıcaret karıunuuun 7rı7 el mad4 

desi mucibince keyfi) etin ltAnen 3 gün 
zarfında tarafı digere t~blib:fne ve ka
rarın bir sureti nıahkem _ d ıvBnhanesi
ne ta. kine karar verf!df. 

I.tanbul 8 el icradan: Mah· 

Eytam Bankası istan~ul Şu~esin~en: Emlak ve 
Pazarlıkla satılık emlak 

Esaı 

55 
Mevkii ve Nevi 

Ketenciler Tahtakale ca.ddeal köt"de 2 No. 
Kıymeti 

lratlı araa(halen sebzeci Ye ciğercilik ediliyor.)4.900 T. L. 
78 Kandilli Mezarlık sokağl 23 No. 36 dönüm 

arazi 1.275 
214 Kandillı Mektep sokağı 25 No. 49 dönüm arazi 1.730 
215 Kandılll Mezarlık sokağı 26 No 50 dönüm arazi 2.COO 
216 Kadılll Mezarlık sokağı 27 No. 70 dönüm arazi 3 525 
110 Büyük .. da Rıhtım caddesi 26 No. iki odayı 

havi dükkan (mesken de ol• bilir) 2.400 
ısı 
ı69 

Büyükada Nium 34 No. maa oda dükkan 2 000 
Ayazğa Hacı O•man bayırı 15 No. gazino ve 
14 dönüm arazi 4.940 

226 Liıleli Balabanağa mahalleıl bozmacıhao ıoka· 
ğı 2 No. arsanın 7 /8 hiuesl 

232 Kumlıapı Baklalı Kemaleddin mahallesi küçük 
langa sokağı 37 39 numaralı arsa. 

236 Rumelikavağı Dere caddui 51 numaralı hane 
237 Laleli Balabanağa mahalleal Bozmacıhan ıokağı 

218 

360 
350 

1 numaralı arsa ı ıo 

244 Y eıllköy Şevketi ye mahalleıi Salih Ef. sokağı 
19 No. arsa 

245 Y eıilköy Şevkeliye mahalle al Bulvar ıokağı 20 
736 

22 No. araa ı.768 
247 Laleli Balabanğa mahallesi Derbent sokağı 

3 Na.arsa 
260 v .. ,;tl<öy Şevketiye mahalleli Salih Ef. ıokağı 

350 

15 No. arsa 1.877 
Bal&.da yazılı em'ak peıin ve taksitle satılacaktır. Talip• 

!erin ve bu papta fazla malümat almak isteyenlerin ıubemize 
ır üracaatları. 

t~ulıılıAMııt. ılıı~ıılıııiıı ııiıı d!Wııılıılıılıılıılı · 41ıdh•1il\}. 1 . . . ~ 

! ŞiRKETi HAYRiYE f' 
= tarafından Büyükderede yeni inşa olunan I' 

L İ D O (Spor hwzu) 1 
~ 17 Temmuza müsadif Gnma gün1 saat 13,30 da açılacaktır ~ 
~ Umum Spor kulüplerinin denizcilik ıubeleri tarafından ~ a havuzda YÜZME - ATLAMA - SU TOPU VE SAiR ~ 
~ DENiZ MÜSABAKALARI yarıı günleri duhuliye 50 Kr. 5' a ~Diğer günler duhuliye yoktur. B 
~1'1 '''''1 Mükemmel Büf e-Mükeınınel Orkestra Qf1"'1ıı,ıff 

·~ EYi DiKiŞ BiLEN HANIMLARA ..... 
Dikitle bihakkın mahareti olan hanımlara Bahçeka 

pıda Ertuğrul mağazaundaki 

Seyrisefain , 

Merkez Aoentası : Galata 
Köprübaıı B. 2362 fube 
acenta11 : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 22740 

TRABZON POSTASI 
(Cumhuriyet) 16 Tem· 

muz perıembe ı7 de. 

MERSiN POST ASI 

tKonya) ı7 Temmuz cu· 
ma ıo da Galata rıhtımın· 

d n kalkacaktır. 

&lml100j 
Hanımlar Terzihanesine 1 KARADENiZ Pos1·Ası 
•~ müracaatlerı ..... --.. Erzurum s '~:ıı~:uz 

keci rıhtımından ha re ketle 

1 BOMONTI
. RAKISI 11 ~:=~~:::~· ~~r:~:~· ;:.~: 

zon, Sr!frmene ve Rize) ye 
ezimet ve avdet edec<>l,tir. 

~Tecrübe eKdinıi"zı.oE.msıuali ara2sınodaobu nkefauserttue hşiçtbuirrra.kı yokturl§)j Fazla tafsilat için Sirkeci, (1 IJ Yelkenci hanındaki acente· 
liğloe müracaat. IJ t 50, 250, ~ 500, t 000 gramlık tiıeler de l§7j Tel, 21515 

~ 30 50 60, 100 200 kuruıa ıatılıyor. IJ _____ ı _____ _ 

~~~ Her yerde arayınız. ~~ TAViL ZADE VAPURLARI 

lıtanbul 4 üncü icra me· 
murluğundan: Hakki Efendi· OSMANU BAHKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENT ALIGI 
Telefon: iatanbvl 3318 

BEVOÖLU DAiRESi 
'hlefon: Beyoglu 1303 

Sen edat 

bilinde 

ve poliça muka· 

muayyen 

veya heıabı cari 

avanslar, poliça 

tosu. 

vadeli 

suretlle 

ve iskon· 

Torkiye Cümhurlyeti • 

nin baılıca ıehirlerloe ve 
memalik! ecnebiyeye se· 
nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri irsalltı. ( Hesabı 
cari) küıadr, ıenedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahıllltı, TOrkiye 

ve memalik! ecneblyeye 

keıide edilen poliçalarrn 

teavlyeıi, borsa muamelatı 

1 
icrası, akçe bey'J ve ıe· 

rası, ıair bilcümle ban· 

k" muamelatı, ka•a icarı. --

Muntazam AYVALIK POST ASI 

KBk ~a~u~u Ah~ Jer! 
~ gembe akıamı 
ı 7 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Küçük· 
kuyu, Altıno'uk, Edremit, Bur· 
haniye ve Ayvalığa azımet ve 
avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapıı~d 'l da •e· 
rillr. Adres: Yemlıte Tavil· 
zade biraderler. Tele. lst: 2210 

Doktor feyzi Ah mat 
Cilt, saç ve zührevi h~ı· 

talıklar müteha11m Cu· 
madan maada her gün 
ıaat ıo dan 6 ya kauar 
hlllta kabul edilir. 
Adreı: Ankara caddesi 

No. 43 
Telefon: J,tanbul 3'1Q9 

Satıh le ev 
Akıaray Horhorda Sofular 

mahallesinde Ragıp bey so· 
kağanda 14 numara ı hane 
'"tılıktır. Talip olan z<'vat 
•yarın. gazeleainde N. efen· 
d iye ve bu adres ile göre· 
bilirler. 

Or. Hayri Oıner 
Almanya Emrazı eli· mut d.ye maa meıarif 275 lira 

borçlu Taksimde Rum kab· 
rıatan sokağında 7 No lu dük· 
lıanda sebzeci Liğor veledi 
Uıep ef. ye boıcunun ödeme· 
ıı zınıdıoda irsal olunan öae· 
me emri zirine medyunun ıe· 

neti mechula az met etttığl 

mübaıiri ve mahallesi muhtarı 
tatarından yazrlan ıerhten ve 
zabıta tehkıkatından dahi Ar· 
navutlukta bulunduğ•ı anla· 
ıılmağla ilanen (tebliğat ic•a· 
aına karar verilmediğinden 
bir buçuk ay müddetle öde· 
me emri makamına kaim ol· 
mak üzere illn olunur. 

Kayseri ve cıvarı elekt
rik Türk anonim şirketinden: 

lstanbul Asliye mahkeme· 
ıl 3 üncü hukuk dairednden: 

Kılınçalide Yıldız Poıta cad· 
deılnde 27 numaralı hanede 
mukim Bayram Ef. aleyhine 
ikame edilen feshi olklh da· 
v•uından dolayı ıahsi lsl'daya 
Cf'vap v .. rmek üzere 15 gün 
zarfında İstanbul Aıliye :iüncü 
hukuk mahkemesi kalemine 
müracaat etmesi tahkikat hl· 
kimi canibinden ilanen tebliitl· 
ne karar verilerf'k keyfiyet 
olveçhtle ilan olunur. 

diye ve zührevlye cemi· 
yeti azasından Beyoğlu 
Ağacami karıı sırasında 

ı33 No. öğleden sönra mü· 
rac~at. T-lefon: 3!\86 

Kayteri ıehrine ilaveten yapılacak takriben 5 kilooıelroluk 
havai elektrik ıebekesine muktezi bilcümle malzeme kapalı 
zarf uıulile münakasaya vazedilm·ıtır. Zarflar 8· Ağusloı .93ı 
ta.rihinde K•yseri'de açılacaktır. Taliplerin maızeme liıteılni 
ve ıartnamesinl tirketin Kayseri merkezinden talep etmel,.ri 
ilan olunur. 

BankaF rankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMA YESI : 25.000.000 Frank 

Gülhane tatb kat mektep 
ve se ririyatı miidüriyetlnden: 

-Doktor Agop Essayan 
Langa cami •olıalı No 16 

Hergün hastalarını kabul 
ve tedavi eder. 

Acele satılık ev 
Mahmutpaıa mahallesh•de 

küçük Yıldız han ıokağında 

bet orla' mutebah ve taraçay 
havi 21 numaralı hane aceleı 
aatrlıktır. Maha 1 bekçisine 
müracaat. Zayller - Şahsıma ait 

olan l653) Numaralı biaiklet 
plakaıınt kaybe•tim yenlaini 
alacağımdan eıkiıinin hükmü 

Merkezi idare'>İ ; 
Şubeleri: lstanbul, 

Paris, Burdo (Boutlrean) sokak NO. 9 
Galata, Voyvoda caddeıi No. 102 

Telgraf adreıl: Fraalabank 
Telefon Beyoğlu 1421 2 3 
Poata kutuıu Galata No. 376 

Din Fatma Hanımdan borç aldığı 
mebaliğa mukabil birinci de
rece ve birinci aıra numarasile 
teminat lrae eylediği Topkapı• 
da tekkeci mahalleılnln fazlı 
paıa sokağında E 3 C 2. 2-8 
numaralı bir adet boılan ge• 
dillinden münkallp mali. kulil.· 
be boataoın 720 hl~ee itibarile 

96 hissesi ve mezkür maa ku· 
lübe bostanın 360 hlase itiba· 
rile ı30 hlıaesi tekrar 12 hiıı
ıe tertıbile 4 hissesi oıuz gün 
müddetle lhale'i evveliye mü· 
zayedesioe vazolunmuıtur • 
Hududu sağ tarafı bektaıl 
dergahi bahçesi sol tarafı mu· 
hitt :n Efendi vere.esi tarlası 
arka11 Corci veresesi tarlası 
cepheıl Fazlı paıa ıokıığı ile 
mahduttur. Mesahası 17 :ah· 
minen on yedi cönüm mikta• 
rında bostan olup •okak cep· 
heıinde tahminen 250 arım 
terbilnde bir katı la§ ve bir 
kıamı bir kattan ibaret mat· 
bah ve ahır ve saireyl havi 
hanenin f.,vkanhi ahıap olup 
ıokaktan kapuı kısmen kuru 
taı divarlı lıostandan tek ka· 
na tlı kep dan ahşap haneye 
gi: ildikte zemini top•ak bit ev 
altı üzerinde bir gusfühane ma 
hallı ve bir matbah mahalli 
vardır. Mezkür ev altinda bir 
kapı ile geçilir zemini tahta 
aralık üzerinde iki dolııbı bu· 
lunan bir odıı v rdır. Aralıktan 
ahıap merdivenleöıt kata ç ki· 
lir bir sofa üzerinde bir hiza 
iki oda vrrdır. Taı ahirlarin 
çatısı harap ve mühtaç tamir· 
dır. Bostanın derununda biri 
büyük iki bostan kuyuıu olup 
lıüyügünde ı aç koRalı ahıap 
dolap mevcut o.up yaninda 
bir havuz olup takıim vazift>sini 
ifa etmektedtr. Bostanda armut 
ve incır gibi 15 kadar eıcar 
müsmire ve gayri müsmırc 

mevcuttur. Derununda 10 leş· 
rinlsaniden itibaren ve ıene· 
liğl 4 taksit o1arak ve 4 sene 
müddetle Va11l efendinin tahtı 
illlcarında olup hanede med· 
yun Hak~ ı efendi ile kısmen 
mi11tecir Vasil efendi sakindir 
kıy :neli muhammeues! tama· 
mı 5000 lira olup talip olan· 
lar hiueye muıip miktarın 

yüzde 10 u nisp<'lindf' pey 
akçeılnl alarak 929 2208 dos· 
ya ııumarasile ıaat 4 den 17 
ye kadar latanbul 4 üncü icra 
memurluğuna 20 s.93ı tari· 
hinde müracaat etmeleri ilin 
olunur. 

Pratlıiyen etil>bayı (Manken 
tatb ı kat) Kursu 1 Agullos 
1931 Cumartesi gününden iti· 
beren baılıyacaktır, devam 
etmek isteyen etıbbaoın Cu. 
martesl, Pazartesi ve peroembe 
günleri saat 10 • ı2 arasında 

Veladlye muavini Doktor Yu· 
ıuf Ziya beye müracaat etme• 
!eri rica olunur. 

ı 5 Temmuz 1931-= 11ızır 71 f 
-5 Çarşamba 5-

olmadığı ilan oıunur. 

RAZI 

§ Süleymanlye asker?ık ıu· 
bf'linden almıı olduğum as· 
keri veılkamla nüfuı t•zke· 
remi zayi ettim yenisini ala· 
cağımdan :ıayiln hükmü yok· 
tur. Tavukp•zarında kah· 

vl'ci Kemalın yanında 
317 tevellüt Ü 11 ahım 

"Harbin Mukden. 

Bilcümle Bankl muameıaıı 
Heıııbatı cariye kü,adı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tuıuruf sandığı - Mekfıkltı ecnebiye kambiyo, ~· harn ve 
tahvilat alım ıatımı - Senet iıkontoıu - Esham ve tahvi· 
iı.l bedellerinin tahsili - Adi ve sirküler itibar mektuplı· 

rı - Eıham ve emtia üzerine avans - Ecnebi memleket 

üzerine kredi küıadı - E'ham ve tahvll&.t muhafazı yeıaıre 

erin flklrlerı ıu: .. ..,. -.--. 
------~~ttU1..n~:.:,;..Jt;...t-kt-..;::ını~~~::.:.:.::..:.:...~-L..ı...._....ın...wtaD1ıe.u....:.:=.:::.:...:.::.:.:......1-__ ~..ı....~-ı:u:r.an.._ıU!!ll'!\!.!!~~~ 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp 

haneıi üstünde No. 66 
Telefon: İstanbul 2385 

. ' 

Arabi 
28 Sefer 

Sabah 
i}gıe 

ikindi 
kşam 

Yatsı 1 
lmsAk 6 

;;s 
00 
58 
48 

Rumi 
2 Temmuz 
Vakit v ••ti 

Ev kat 
Sabah 2 ~ 

Öğle 12 20 
ikindi 16 19 

kfam 19 40 
Y•hı 21 39 
imsilk 27 

ıY\cSUI 1ııı.11.1ı.1r ve ıo..ı ı.. ... 

Bürhanettin Alı 
Jıut. Sı 1 

1 


