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[ Çiftçi, ltçi ve Esnııfın haklarını müdafaa eder LAik Cümhuriyetçl gazete } 

müdirine bir teklif! . ,(@} {@)•~· 
Bu, Polisi de bizi de bazı mecburiyetlerden kurtaracaktır ! 

. ,(@)o. o@< 

Müşterek 
Çiftçilik 
Tecrübeleri 

Yazan: Naci ISMAIL 
Bolıe•ik devleti, hem •a· 

naylde ve hem de ziraatta 
müıtere k çalııma üzerine teılı o· 
lunmuıtc. latalinln aon nutku, bu 
bolıevik ıiıtemlnln bU,ük sa· 
naylde lflaa ettlflnl gôıterdl. 
Fakat, ayni slıtemln ziraatta 
da matlup neticeyi vermedlfl 
ıörülüyor. Bılhaıu, makineli 
büyük ziraat ılyaıetlnl takip 
eden Amerika hiikQmetl de 
bu ılıtemln ziraattaki tecrii· 
belerile fazlaca alakadar olu· 
yordu. Amerika hük(imetl na· 
mına bu meıeleyl tetkik etmlt 

olan Ceneral Haıkell, New·York 
Timeı gazeteılnde neıretmefe 

baıladtfı tetkiklerinde diyor ki: 
"Bcil,eo:h lıükümeti, arazi· 

yi iki kıama ayırmıştır: 
1 -E•ki beyler ile kiliae· 

lere ait olan kıamı, lıükümet 
almııtır. Bun/ar, büyük par· 
çalara ayrılmı, 11e "Sookhoı,, 
namı altında ;,letilmektedir. 
Mahaulat, tamamile hüküm•· 
te eittir. Çiftçiler yevmiye 
ile ı;alııırlar, ı;iftliklerin 
idnelerine karı,amaz:lar. 

2 - Diter arazi, köylü· 
lerin mü,terek malı addedil· 
miıtir. Bunlara "Kolklıo!J,, 

İ•mİ oerilmel,.tedir. Bunlar, 
daha küçük parçalara ayrıl· 
mııtır. Mahaulata mahsuben 
ciftcive bir ücret verilmekte· , . "' 
dir. 

Kolkhos ta üç nevidir : 
A - «Tovarişçestvo> : Arazi, 

miı:te reken sürülür, ekilir, biçilir. 
Y !:ırz, hayvanl ar ve çift aletleri 
köy iiıle ri n şahsi malıdır. 

B - •Arteı.: Bu çiftlikler de 
hayvanat ve aletler de köyliılerin 

m :iş!crek malı dır. Yalnız, evler ve 
ycı,ıek müstesna . 

C -- • Komün•: Buralarda ise, 
e\"lu dt>, bahçckr de müşterektir. 

Kiıy l ülc r, m üşterek lokantada yemek 
yerler. Çocuklar ve ilıti y arlar ise, 
çalışanlar jıcs:ıbına yaşarlar. Yevmi· 
yeler, pek azdı r. 

Bu üç nevi çifliklerin hiç 
b ir isi, dc,ğrudan doğruya köy· 
ICılerin idareıinde deği l dir. Her 
çlfliğin batında Bolıevik Fırka· 

ıına menıup bir müdür bulu· 
nıır. Köylü, bu mildlrin emri!e 
h arekt eder, ınüdahalelerde 
bu unamaz. Çiflik idaresi inli· 
hapları ile, bir göıteriıten baı· 
ka bir ıey değildir. 

Hükümete ait olan çiflik· 

lerde büyük teıkilat vardır. 

Fa kat, Ruı ahaliıinin beıte 

cö. dünü teıkil eden di

ğer köylülerin çlfliklerinde 

(Devamı 2 inci •ahifada) ......................................................... 
Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-36-

Çok temenni ederim ki, 

muhalif matbuat ta dahil ol
dufu halde bu noktalar Ü7e· 
rinde millett tenvir .,decek 
eıaalı yollardan yürümeğe baı· 
lıyalım. Yokıa demokraıllerin 
parlamento hilelerini, deıiıe· 
1 rinl, fantezi kmmlarını ifade 
ed,. rııııbuat •erbestiıi bizim 
lçiıı dahil çok uzak ve çok teh· 

(Devamı 4 ünciiı •ayfada) 
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Polis müdirine bir teklif T azmirıat veriliyor j Şark Şimendüferlerinin kantarsızlığı 

Kestirme yol budur! inhisarda Ticaret buna denmez! 
Hem Polis müdiri hem de matbu- Mühim değişiklik-

at için daha emin hareket olur ler oluyor! 
Malum olduğu üzere Mat· lberlmizl vaı dı ve polis raporu• 

buat kanundaki madde! mah· nu da görmüıtük. 
ıuıaya tevklfen intihar vekainln Ancak poliı müdri lçtl-
yaılma11na,ancak en büyük zabı mada bulunmuı olmak itibarile· 
ta amirinden latlbal edilecek mü göremedik ve bu haberi de 
aade üzerine poliı rapuru lca· neıredemedik. Gazeteeilikte 
betmelı:tedlr. Kanunun bu müteamil kelimenin medlül(i 
maddeaindekl kat'i memnuiyet baıımıza geldı,atladık. Fakat 
ancak milıaade lıtihıall ile zail bu atlayıı bile hiledir. 
olac:aiına göre gazete!erPoliı ra Bizim gibi diğer gazeteciler· 
porlarılle verilen intihar vekayl de atladılar. 

ini de yazmazlar ancak poliı Bu ıebeplere Polis müdirl 
müdürünü görüp müıaade Ali Rıza Beye gazeteleri gö· 
almak lazımdır. zetmek makıadına lıtlnaden bir 

teklifte bulunacağız. Bunun 
Don bir ıabah gazeteıinde faydası ıudur: 

lnttıar eden intihar vak' ası Eevela, böyle bir haber 
hakkında bittabi bizim de ha· ( Devamı 2 incı aahifede ) 
----···------········--... -····················································· .... 

Denizler kavun karpuz dolu! 

Mahvolup giden ser
veti kurtarmak lazım! 
İnhisar, bu 

olarak 
işi bir memleket 
beninısemelidir! 

• • 
ışı 

~ 

Çiırüyup aeniz:lere dökülen 
aeroetlerimiz:den 

Bu ıene kavun ve karpuzla· 
rımız fevkalade boldur. Yalnız: 
milıtahıiller hariç piyasaların· 
da iyi bir ıalıı yapabilecek 
olan bu mallarından ist.fade 
edememek mecburiyetinde ka· 
lıyorlar. 

Bu huıuıtaki müıkillerin 

dahile ve harü:e tümulü olmak 
ıartile teknik aalkı 
Nakliye meıeleai! 

vardır. 

Evvela, ıehrimize mahsu

lün ıeTkinde Şark timendi
ferlerl bir afet gibi rol oy· 

nayor. Kumpanya, hem geç 
ve hem de nakaft vagon yol· 

luyor. Halbuki, bu gibi mev· 
ıim yemlılerl ilk ağızda yük· 

sek flat bulduklarından, nakil 
için vagon tedarik edilse 

bile, teahhur yüzünden timdi 

ne müıtahıile ve ne de ibraç 
edene kar temin etmiyor. 

Aynı zamanda Avrupaya 
kavun ve karpuzları naklet· 
mek için makul bir nakliye 
tarifeıi de yoktur. 

Bereket 
teıebbüsı.tta 
(Devamı 5 

versin ki ofis 
bulundu da, 

İnci •ahifada) 
·~··················· ......................................... ,, ... 
Türk tütünlerinin nefaseti bulunamıyor 

Tetkikat yapılıyor! 
Bu tetkikat neticesinde seri ve kat'i 

tedabir ittihaz edilecektir! 
Bu ıene tülün, fiyetleri umu· f 

mlyet itibarile düıkündür. Bun· ı 
dao maada, bazı ecnebi bükü· 
metleri gümrük resmini de tez 
yit etmlılerdir. 

Vaziyet bu ıekle girince, 
tütün harmanları Çin ve Japon 
ya tütünleri ile yapılıyor. Fakat 
bizim tütün!erimlz, harmanla· 
rın nefa1etlnl temin için cidden 
lazımdır. 

Meaell yukarda ıöyledlğimiz 
uıule baı vuran Mı • ır fab· 
rlkalart Türk tütününü har• 
mantarında ıu netice ile kar• 
ıılaımıılardır. Dahilde tü:ün 
lıllhlaki azalmıı ve varidatın 

mülıtm bir k11mı kaybolmuı~url 
Bunun üzerine, Mısır hil· 

kümeli Japon tütün'erine 
karo d '-·111 gOmrük resmi 
almaga og9hyacaktır. 

Gerek Licııret oda11 ve 

.., -

l 
1 

7'ür7i tütünleriniıt Mıaırdaki 
vaziyeti ile meşgul olan tütüıı 

inhiaarı umumi müdürü 
Behçet B. 

gerekıe tütün lnhtıarı bu me· 
ıele ile yakından alakadar 
oluyorlar. Trtkikat nellcelerl, 
bazı kat'i tedabir ittihaz edl· 
lece!.ttırl 

Türkiye bplrtolu içkiler 
inhisarı umumi müdlrilğl erki· 
nl arasında bazı tebeddüller 
yapılıyor. 

Bilhaua, ıondefitliğler en 
ziyade baımüdürler araaında 
oluyor. 

Nitekim, Adapazar B. mü· 
dürlüfQne Esklıehlr B müdü· 
rü Zeki. Antalya müdürlü· 
i!üne Dunun Bekir. Kayseri 
B. müdürlüğüne Mehmet Ali, 
Eakitt>bir müdürlüğüne Şük· 
ıü, Elıiziz B. müdürlüğüne 

Sabrı Beyler tayin edllmiıler• 
dır. ' 

Açıkta kalan memurl.ua da 
T. 1. 1. İ. U. M. tarafından kı· 
demleri nazari dikkate alın· 
mak ıarttle teminat veriliyor. 

Kübada 
isyan var! 
Adanın her tarafında 
şiddetli birgaleyan°var 

Ne · York 13 (A. A.) Ti· 
mes azeteıinin Havana mu· 
habiri Küba adasındaki . isya· 
nın ehemmiyetli bir hareket 
olduğunu, Ha vanaya gelebilen 
haberlerden adanın her tara· 
fındıı galeyan bat gösterdiği· 

nl bildirmektedir. 

Mezkür muhabir bu ha· 
reketin muvaffakiyetle neti· 

celentp neıtcelemlyeceğl hak· 

kında ıtmdiden bir tahminde 
blılunmak mümkün olamadıltı· 

nı kaydetmekte ve vaziyeti 
eyice tetkik etmiş olanların 

zannına göre asilerin birçok 
taraftar edinmtı oldukları ıark 

eyaletlerinden Camaguay ve sav· 
tcıclaronun idaresini ele alma
Çlllıttıklarını il a ve eylemekte· 
dır. , 

Irakta kolera 
Tı.hran,13 • (A,A.) - Bıts· 

rada müetevli surette kolera 
hüküm sürmekte olduğundıtn 

hudut üzerinde lazım gelen 
tııdbirler alınmııtır. Muhamme• 
ra tariki müstesna ' olmak üze· 
re fraka giden bütün yollar 
Yolcu lar Muhammert>de karan 
ur.aya tabi tutulmakradır. 

Yirmi üç seyyah 
bugün gelecektir 

Bü akıam ıaat 16 da 
Pier Loti vapuru Sürye tarl· 
kile lımanımıza gelmtıtıı: va· 
purun içinde 23 Alman ve 
Fran11z yolcuıu vardır. Bun
lar bugiın A•arf atıkayı Müze 
ve camileri g• zecekler akıam 
saat ıs; dede ayni vapurla 
Marsilyaya hareket edecekler· 
dır. 

Ticaret muahedesi 
Bükreı,a 13 {A.A.) - Ro

manya ile Yuoanlıtae araaın• 
da 1tktolunan Tıcaret .. ~ Sey
rlıefalp muahadeıl im~a edil· 
mtıUr. 

Eksik çıkarsa tam ücret alınız fazla 
çıkarsa ceza kesilir bu ne hal? 
Şark Demir yolları kum· 

panyaıının bir çok yolsuz mu· 
ameleleri dolayiıile Trakya 
ile iti olan bilcümle esna· 
fın yürekler acıaı olan tikayet· 
)erini mucip olduıtunu dünkü . 
nüıhamızda yazmııtık. 

Dünde bu vadide tahkl· 
katımızı ilerleterek tika· 
yeti intaç eden kantarın 

bütün lıtaayonlar· da mevcut 
olmadığını öğren• dik. 

dl lıtiabisinden fazla zuhur 
eden miktarının tahliyesine 
ve sevkine mecburdur. 

Farnıa kanlar olmayan mev• 
kiften tahmil edilen emtianın 
meı<"la, zahire gibi çuvallerının 
muayyen bir kiloya tabi olmaıı 
haaebile vagonun haddi, 
lltiablıl dereceılnde tahmil 
edilebilir. 

Fakat, bollan mlılllu em• 
tla hakkında hakiki bir kilo 
tayini lmkanıız bulundufun• 

dan bunun takribi olarak tah~ 
milinden baıka çare olamaz. 

Binaenaleyh Bollan gibi 

Halbuki mevcut vemer'I olan 
nizamname mucibince kum· 

panya her mevkifte birer kan· 
tar bulundurmağa ve teılim 
edilen vagonları Vezne ve had· (Devamı S inci aayfamı;ı;da) ......................................................... , .... _ .....................•...... -..................... . 

Ticaret ve Sanayi Bankasının vaziyeti 

Açılacak mı 
cakmı ne 

açılmıya
olacak? 

Hala Bankanın vaziyeti sahibi sa
lahiyet makamdan tenvir edilmedi 

Tatili fa,,, 

it yet eden T •· 

caret ve Sa· 

nayi bankaaı· 

nın kiıeleri he· 
nüz açılmadı, 
bu gidiıle de 
açılmıy a c ak 
galiba ! Şımdl· 
ye kadar ban• 
kanın evrakı· 

nı bugün ya· 
rın dediler. 
liu vaziyııt lı 
bankaıile ZI· 
raat bankasını 
öne sürürek 
plyaıayı ve 
halkı avutmak 
gibi düıünüle• 
bilir. Halbuki 
mukadderatla· 
rı banka ile 
yakinen ala 

l 

1 
1 

i 

Vaziyeti meşku!ıiyetini muhafaza eden 
ot: Sanayi bankaııı 

Ticaret kadar olanlar, 

vaziyetin temadilinden endi· biyeli haiz 
bu kararsı:ı: 

hiçbir ıey IÖyle· 
ıeli bir telaı hluediyorlar. mlyorlar. 

lıtn garip tarafı ıudur kt, 
T:caret ve sanayi bankasına 
avans para verecekleri rlva• 
yet edilen İı ve Ziraat hım· 
kaları, bu husuata teyidi ma• 

Tıı·aret ve sanayi banka

aının vaziyeti ve lltlkbali , 

ıalahiyettar bir llıanla kat'ı. 

yetle t n ır•h edilmelidir. .................................................................................................................. 
Kadı köyündeki yüzme müsabakası 

Muhtelif yarışlar oldu! 
Çok heyecanlı yarışlarda birinci 

gelenlere madalyalar verilmiştir. 
At yarışları da pek parlak oldu 

dan tetrip edilen yüzme ya.ıı· ' 3 - lstavro 1.20 
Moda spor kulübü tarafın·/ 100 metre: 1 • Ll 2 ·Mey: 

ları dün Kadıköyünde icra 400 metre: 1 • i .ıavro 2 
edildi. Mü eabakala:ın fazla Mey: 
alaka celbetll"I bir kaç bini 3 - A t·d · 6 'O 5 11 nge ı ıs : .~ 1 
geçen meraklılardan anlatıldı. 800 m,.trc: 1. Vuçıı<' • s :.!Galip 

Halkın izdihamı yarııların 3 - Alekstyartis: 14.25 315 
biraz gayrı muntazam o'ma· 1500 metre : 1. Teı.i·"- A•o· 
ıına aebebiyet vermtıtlr. Yarıı· bH ıı giyani Vu.;r.del.l: 2 3 5 3 4 
laıın netlc•lerl ıunl ardır. 1 il inci K Al gori 

Blrind kategori: ~ (Devamı 5 ini Soyfade) 



L 
Sahife 6 

.meli muvakkattir 

o iç· n aşılanınız ' 
Kuy •e üçük akar sularda yaşayan 

mikroplardan böyle kurtulunur! 
Son zamanlara İstanbul· 

ela görülen tifo hasta'ığı etra· 
fındl\ tiddtli tedbirler lllınm•ı· 
tır. Bu hasta'.ığını memleket 
dahi.inde L öyle 11k sık görül-
111 ai •ebepl.-ri nin bir b .. kteri· 
yo ok ıu u•etle izah etm .. ktedir 

Tifo aha,ıalığının yegane 
menbaı su, YAf sebze ve meyva 
lar<! r· Fa kat alelumum yani 
umumi cereyana tabi olan ter 
terkoı ve sair gibi sularda 
m <l'oh:ı yoktur. 

Bu m:krpbu en ziyade havi 
olan ~u üslü açık ve harıçle 

teması fazla olan kuyu ve 
küçük akar sulardır. Bu gibi 
au ları istimal etmekten müm
kün olduğu kadar içtinap et· 
mek hiç o1mazs 100 def'ce 
kaynatup kullanmak çok doğ· 
rudur. 

Tifo hastalığına tutulma· 
mak için tem.z yeyip içmek ve 
aen de bir defa aıı yaptırmak 

lazımdır. M,.mlekellmlz Baktt-· 
rlyo'oji müeuesesl tarafından 
ihzar olunan tıfo aıısı en mü· 
enir bir ilaçtır. Bundan baıka 
ötedmberi Fransadan ve aon 
zamanlarda da Almanyadan 

getirtilen komprlmelerin de 
teairl vardır. 

Lakin bılllıaua yukarda 
!Ö\I• dlğimfz mayi halindeki 
f fo aıısı kadar müeuir de
ğıldlr . Buna rağmen bir çok 
kimselerin komprimeleri ter· 
c1h etliği görülüyor • Bun· 
da da sebep aıının bir iki 
gü" verdığl aletli ~alımettir. 

T fo bide.yette hafif bir ateı 
ve baş ağruı ile baılar. 

Buı.dan baı!<a büyiiklerde lly· 
net ve hüçiiklerde kabız gibi 
alametlerlle de anlatılır. Bir· 
denbirc gelen viddetli bir ateı 
kat".yen tifo .:ejiildir. Eskiden 
tifoya tutu muı bır hasta ile 
görü~mek doğru sayılamıyor

du. lakin tecrübe bunun bir 
haddini tayin etti, 
inesela bir adam için de tifo: 
lu bir hasta ile eağlam bir 
kimıe bıla tehlike kalabilir. 
Çiinkl tifo mikrobu [hiç bir 
zaman hava ile ılrayet etme· 
yüp doğrudan doğruya te· 
mastan ' gel~n bir ıeyillr. Bunun 
için yalnız hasta ite temasta 
bulunmamak ıarttır. 

Polis müdirine bir teklif ' 

Kestirme yol budur! 
gö iildükten eonra neıri için 
polis müdirlni her gazetenin 
ayrı ayrı rahatsız etmesine 
lüzum yoktur, 

Bu bir giinde tekarriir ede· 
bilir, h~r gün buna liizum ha· 

'111 olabilir ve bu rahat11zlıfı 

Po lı müdürü kabul etmif bu
lonıa da lılerl, lçtlmaları, tef· 
tlflnı Olab\ltr, göriilt-mez, yahut 
bir gazete göriir dığerl yetııemez 
nihAyel müo'hasiren 'l>ır ., • 
harrırl bu qe tah lı edere 
ık 1 etmek lizımdır. 

Kanunda ki arahata na
zaran •en büyük zabıta me
murundan müsaade aluıaca~ı,, 
na töre rumen tevkil 
etmedikçe her hangi bir gay
bubetinde neılr miisaade ı de 
klmıeden alınamaz olur. 

Saniyen, gazetelerde biri 
biı1nl bile bile atlatmak hii· 
nerinl yapamaz. 

Ayrıca memlekeıte olan 
bu eibl hadiseleri Polrı mü· 
düriiniin gazeteler miiracaat 
ettıklen sonra öğrenmeıi de 
dotru değildir kanaatindeyiz. 

Çünkii miiıaai:leye müstenit 
bir ıeyin menedilebılecek nok· 
taları da var demektir. Yani 
lüzum haııl o!ona int;'ha'r va· 
kayrtnl Polı• müdfi1 D l'etml· 

vakıf olması ve miisaade edtllp 
edil me} eceğinin tayin ve 
teıpltr lca~der. 

Bugiin için Polis mildirlye· 
tindelıt teamiiliin böyle olup 
olmadığını bilmiyoruz. Ancak 
teklifinmlzln bu noktai da mil· 

eemmen olacağını iddia ediycıe 
ruz. 

Vekayii zabıta istihbarata 
verdikten sonra lçleriorle inli· 

• ıl ler me cut ile 
1 ihbarat derhal bu haberi 
Polis müdiiriyetine tevdi edip 
neırlne mü ade edip etmfye· 
ceğloe dair emrini fılihsal 

eder. Gaıı:etec!ler istihbarata 
geldikleri zaman miiıaade · 
alınmamı9 hır halde buhtrlar 
ve miidirl rahabız etmezler. 

He~ kananda zikredilen 
üsaade bittabi müopet yani 

daha fazla tahriri müsaadedır. 
Giin geçtik7-e bı:ı miisaade 

ılfahi olursa unutulabilir ve 
ahkamı cezaıyeyl haiz m•hi· 
yette olduğ.ına gö·e de bir gün 
Adliyece mü aade vaki olup ol
madığı ornlabilir. ve gazete 
miitkül vaziyetıe lcalabllir. 

Her nokta! nazardan vazı. 

yeti mütallla etmeK icabeder. 
bu itibarla bir gllZetenin tah
riri müıaade alma11 lazım ge· 
lir. 

yebilir. 
Ve kanunun bir madde! Bu da itleri çok makam 

olan polıs müdüriyeti içinse
bepsiz yeni bir me~gale olur. 

mahıulll ile bu 1alahiyeti ken· 
dısine vermesi bunu 11rasında 
ve icabında yapabilmesidir. O 
halde müsaade veya men'i 
kt"yfiye\infn hangi vake.yie 

Halbııkl bır polis raporona 
bir imza koymaluı veya tatbik 
edilen ye ıniiteamil olan usul· 
leıe istinaden müsaade etme· 

miinha11r olacağını tayin için )eı i bütün bu endiıelere ve 
bugıbl intihar vak'alarına poliı sebepsiz hareketleri izale et· 
miidiiriinün gazetelerden enevel m f olur. _,,,, .............. ,.~,,,,,,,,,,,,,,,, ..................... ... 

Chili'de ı Berlin'de tevakkuf 
Nev York. 13 ( A. A. ) Berlin, 13 (A.A.) Ber-lln. 

S ı:ıtlako de Bhılı"den Aı!o· Francfort ş:mendiferlne kar 
c~. ten Pre11'e bildirildiğine f1 yapılmıı ol"n suikast hak~ 
~or~, ~ükumet kongraya geçen kında icra kı:ıoan tahkikat 

Y lao etmıı olduğu mora· neticesine sa bık irfanda zabi· 
toryumu harici borçları faizi· tlerinden Carla tevk'f 
nln Ye k~za dahili borçlarla edilmittlr. Bu zabi~ suikast;. 
kısa Vd delı senetler faizlerinin d · 1 
tr afyeslnl tehir etmek suret ile i§tirak etme lğıni i eri ıürmiiı 
ikmal ~tmlıtır. isede,, polis kendisinin mev· 

F f .. kufiyetinl idame etmiıtir. 
ransız ~ spanyol muza- Avusturyanın Cemiyeti 

kereleri ne halde akvama gönderdi§! notı 
Madrlt, 13 (A.A) - Salahı- nedir? 

yettar mahafıl, Franıa ile Is- Cenevre, 13 (A.A.)- Avus-
panya arasında bir llc'\ret turya hükumeti Cemiyetiakva· 
ltilafnameıl akli için Paris'te ma gönderdiği notada Avur 
yapılmakta olan miizakerelerin turyvnın maruz bulunduğu 
netıcul hakkında nikbinlik iktisa.li müıkül&t hakkında 
gö•termektedir, tetkikat yapıtmaaını latemltlir. 

.. ··-- 1 te11r uıı ·--·· -

YARIN 

.IEHİR ··t:1~B.ERL;ERİ 
Bazı hesapla; 

Belediye 
Daimi encümeni 
teftişat yapıya 
Şehir meclisinin daimi en

cümeni, Belediyenin Bazı he· 
sabatı i!zerlnde teftfıat yap· 
maktudır, • 

Bu teftlıat neticesi; encb. 
menc tayin olunacak olan he· 
sabı kat'i mazbata11nda zikr 
olunacaktır. 

Maarif vekili 
Seyahate mı çıkıyor? 
Maarif vekili Esat Bey, 

müzeleri gezerken, bazı kmın· 
ların hemen tamiratına baı· 
lanmaıını emretmiıtır. 
Muallim ve talebenin tedavi 
edilmekte olduğu Çamlıcada
ki dispanseri ziyaret eden Vekil 
Bey, bir verem dlıpanaerinlo 

teılılnln düıiinülmekte oldu
ğunu ıöylemlştir. 

Hu ıene tedriıata baılan
dıktan aonra, Vekil Bey bü. 
tün mektf'plerde umumi bir 
teft1t yapacaktır. 

İlk mektep muaHımlerlain 
tekaudiyeleri hakkındaki liy(.;. 
bayi Maliye Vek&letl tetkik 
etmektedir. 

M'üstahdimin 
Bu ay nihayetine kadar kay. 

dedilmezıe ceza var! 
Beled.ye lkbsat tılerl mii

dürlüğüne kayıtlarını . tescll 
mecburiyetinde bulunan müa• 
tahdlmln idarehanelerinin 
bir kıımının el' an miiracaat 
ettikleri göriilmektedlr. 

Bir ay nihayetine kadar 
müracaat etmeyenler tecziye 
cdılec•k1crdlr. 

İstinaf heyeti 
EmlAk vergilerine itirazları 

tetkik edecek 
Yeni kabul edilen Bina 

vergi kanunu dolay11ile emla· 
ke vergi tahakkuku iııuameleal 
yapılmaktadır. 

Tahakkuk edecek vergiye · 
itiraz edecek miikelleflerin iti· 
rıız komisyonu teıkil edılmtıtir. 

Bu komfsyooun kararı kat'ı. 
dır. 

Tütfınle eş1a 
Mübadele edilebilir mi·r 

Frans•z'ar, her itte yüzde 
yiiz kaz-tnmak istiyorlar. Ne· 

tekim, Franıa rejiminin de Bul· 
garlltanla yapmakta olduğu 

mübayaası müzakeralı hu yiiz
den lnlntaa nğramıttn .. Çünkıı 
Franıızlar Boglarlıatand n ala 
cakları liitiin mukabili emtia 
vermek istemiılerdir. Yani 
para yerine eıya mübadelesi! 
Parlak bir fikir değil mi? 

Cazi köprüsü 
Şımdı ki Un kapanı köp · 

rüı ü yerine yeniden y. pılacak 
alan Gazi lıöprü ii ıçın topla. 
nan para hır milyon lirayı 

geçmiftir. Belediye köprü için 
lazım o an ma.-zemenm kam
biyoya fesir elmıyek bır 
rekilde p-yderpey mübayaaaı 
husununda aiıikadar maka. 
ma miir• caat etmlıtir. 

Glecek cevaplara 
hareket f'd le.,ektir. 

göre 

Uzunköpru ile de görüşüldü 

Ticaret ofisi gayrette! 
Ağırlığı üç kilodan aşağı olan 

kavunlar gönderilmiyecek mi? 
Kavunların ihracı ile meı· 

gut olan Ticaret ofisi bir nl• 
zamname hazırlıyor. Bu hu· 
ıusta fikir edinmek makaadile 
ofis Uzunköprii Ticaret odaaı• 
na da müracaat etmlıtır. 

ihrac"t ofisi, memleketi· 
mlz kavunlarının hariçte bul· 
duğu revacı ekılltmemek için 
bllha11a ıuna tıhl!mmiyet ver
mlıtır : Sıkleti üç kilodan aıa· 
ğı olan kavunların men'i 
ihracı! 

Asgari tarife tatbiki ld=.!!!! 

Limana gelip giden vapurların 
çoğu seyyah vapurlarıdır 

Son günlerde limandaki 
faaliyetin çoğaldığı hakkında 

bazı pylalar çıkmııtır. Bu 
mühim mesele etrafında yap• 
tığımız huıusi tahkikatta ıu 
nellceye vardık : 

Filhakika Temmuz ve bu 
ay lçeriıinde limanımıza bir 
çok vapurlar uğramııtır. Fa· 
kat, bunların ekserisinin aey• 
yah ve tenezzüh vapurları 

teıkıl etmektedir ki bu kabil 
vapurların liman için eadece 
bir liman parasında.o batka 
hiçbir faiciesi yoktur. Yaptı• 
ğımız tahkikatın en bllihim 
noktuı ıudur ki buıene llma· 
nımıza gelen tüccar vapurları 

929· 930 ıenelerlne nazaran 
çok a:ııdır. 

Halbuki, 1eyyah vapurla· 
rından da memlekete hllfllde 
temini milmklindür. Şu ıartl 
ki, bıı vapurlara asgari tilrl· 
fe tatbiki ıurellle memleke< 
tlmlzden emtia! tlcarıye al· 
malarını kolaylattırmaktır. 

Çünki, aeyyah namı Vf'f" 
dlğimi:ı: bu vapurlar ayni ıı:a• 

manda eıyayi ticariye de nak· 
!etmektedirler. 

Bunun lçlıı bu vapurların 
limanımızdan it yapmalarıoı 

temin etmek için kendilerine 
en büyiik kolaylıkların göste· 
~ilmeal lii.zımdır. 

Gayri mübadillerin vaziyeti -
Şirket teşkiline katiyen lüzum 

olmadığını öylüyorlar 
Gayri miibadilller he.k-

kında bir ıayıa çıkml tır. Bu 
ıayiaya göre gayri mübadiller 
cemiyeti bir emllk ıtrketi te· 
at ederek b-ıün bonoları bu 

1 

firkete tevdi edecekler ve bi· 
lahare ılrketten taksitle "'mlak ı 

' alacaklardır. 1 
Bu pek garip ıayia iizeri· 

ne bazı mübadlllerle görüıtük. 
Bu hususta edindiğimiz mali:i· 
mat ıudur: 

Bazı miibadiller kendi be-
yin lf'rlnde böyle bir tirket kur· 
m-itı taıavvur etmtılerdir. Hat· 
ta, b zı bankal ra bile ın6· 
r.caat edip bu huıusta ken· 
dilerine zahir olunmasını rica 
etmiılerdlr. 

Fakat, bu teklifi yukarda 
zikrettiğimiz gibi bazı, yani 
10 15 kltiden mürekkep bir 
g•uup yapmıotır. Halbuki, digl!r 
birçok gayri . mübadiller bu 
yapılma11 tasav'Q'ur halinde 
olan ıirket aleyhine siddetle 

hareket etmektedirler. ÇünkO, 
alacakları bonolarla etaten 
emlak miiz.ıyedefulne, girl 
ıebilecek olan gayri miiba· 
dillerin böyle bir flrket te&i•I· 

sine hiç lüzum olmadığı ı ileri 
ıüriiyorlar. Bu ho ta O an· 

ey de Sofu ~tt t anında 
oh>re.n gayii k ilerden 
Mehmet B. ıunları sö~le iı· 
tir : 

- Böyle ı,fr tırket tede 

edileceğini duydum. F kat b • 
na lüzum olma'ihlı k 
deyim. 

Çünkii, her bono sahibi 
Hükumetin tattıik t ığı kanun 
mucibince eaasen emlak ınii· 
zayedeıine girebttır. Bitıaen· 
al~yh mözayedeye girebilen 
kimselerin büyte biv firket te 
sisine neden liizum gl>stermiı 
olduklarını an!ıyamadım. Ben 
ıtrketln lüzumsuz olduğu ka-
naatındayım.'. 

F acıa tahkikatı 

Tayyareci İhya B. m.er umun ailesine 
henüz para verilmedi 

İ•tanbul • Bükreı yolul\daki 
Tayyre kazası tahkikatı tama
men hitam bulmuıtUT. 

Bu tahkika•a nazaran Ta
yvarenin 1400 metrelik btr 
yükseklikten <,üıerek bir d11ğa 
çıırp:ığı "ve aıotörünün havada 
tayyareden a) rıldığı anlaııl· 

mıııır. 

Siğorta bedelleri venJlmedi mi? 
Tayyareci merhum lhyaB.ln 

20 bin kütur liralık s gorta 
b,.deli_ h~nüz aı1f'sıne. verilmiı 

değildir. 

Bu huıuıta yaf>ltğımız tah· 
kikata nazaran icran matiup 

muamele he11iiz bttmemlıtir. 

Bunlar hitam bulduktan, so"ra 

llya Beyin refikasına 20000 lira 
verilecektir. 

D,ğ.., taraftan pilot • Bont· 
timin" de siğort,. bedeli 11.ile· 
stne vertlmemiotir. Buna ... b,.p 
te, bu pl!otun tayyareyi bizzat 
idare'! etmemesidir. 

Bizden 
Kadıköy ile Süadiye ara

sında işleyen otobüs/ rin 
halktan aldıkları paralar 

S~: li~~·~i~araş istiyo~sa, 1 

Franca a fiat1an 
Ekmek ve francala fiatla

rının te•piti ıç·n m,.şgul no.rh 
komisyonunun bu haftaki içti· 
maında francala f•atlarfoda 
hir miktar t"nzi at y, pilmasına 
ihtimal verilmekt,.dir. biribirini tutmamokt~dır. 

Bir mıntaka i'iin kırmızı 

ofol>ü•ler mesela on bir 
kuruş "lıyorsa diğerleri ay:u 
yer içirı on beı kuruı isti· 
yorlar. 

Sonra bir saat evvel bın 
J;finiz otobüs mesela ";r 

bir saat sonra aynı "ahol 
içi' srkiz kuruş diyor. 

Böyle ko,turolsuz bir i,in 
cuma ve pa:r.ar gü leri bıra· 
kucağı karın, b lt>tcilerin on 
paraaıııda" dah:ı ziyade 
i,e yarayacağını •öyleye· 
iim de: 

İs erdin!e, 
f c:tPf" din'~rne 

Polis teşkilatı 
Polis ıubelerinden bir kn

mının lag\·ile itlerinin diğer 

şubelere veri'meai hakkında 
bu ,enekl tasavvur, lcapedea 
tatbikatıd ikmıı. 1 için gelec.k 
aeneye bırakılmııtır: 

1.5 Afustos 
::;a w 

Müşterek 
Çiftçilik 
Tecrübeleri 
(Başmakaleden devam ) 

hiç bir muvaffakiy eseri 
ııörülmemi§tlr.Köylüler, müı

terek olan ve lcendl miilldyet• 
lerind.. bulunmayan araziye, 
hayvanlara, alala ehemmiyet 
vermemektedirlu. 

Hemen hemen, muntazam 
bir çiftlik yok ııibıdır. Bilhu· 
sa , hükumet çiftlikleri ele 
kolkho.,lara tekabet elmekta. 
dir. Bu vaıt!yet, umumi bir 
atalet hastalığı aşılamaktadır." 

Amerika gazeteleri , bu 
mesele hakkında bir çok tet· 
kıkler nl!ıretmektedir. Butün 
tetkikat, Rus köylüıü.ı:ıiin dev• 
letleımit miiıterek çiftçiliği 
i&tememeılnde toplanıyor. fil
hakika, bugünkü Rusya köy· 
lerinin yüzde kırk beti bu 
teıkilata girmiıUr. Fakat, gir· 
miyenlerin hepili de siyasi ealr 
addedilerek S:blrya ormanla· 
rındakl kereste fabrikalarında, 
Türklslau çölünün pamuk, ka• 
nğlstanm kaukçuk tarlaların· 
da kuru ekmeğe çalııtırılıyor 
Kari Radek, kurunu vusta 
zihniyetinin bile hakim millete 
reva görmediği bu esaret ıis 

temini uıettetmekten çekinmiyor! 
Cebri dy11set, Rus lslihsalatmı 
sekiz miıli fazlalaıtırmııtır. 

Fakat, bir nevi askeri aefer
berlik olan bu te~ki'atın de
vam atmeslne imkan yoktur. 
Her ha'de, Sibirya ormanları 
da yüz t ili milyon çiftçi eıl· 

ı ini barındıramaz. Erııeç, Sl· 
birya ormanlarından köy ev· 
!erine doğru bir akın baılıya· 
caktır. 

Biliriz ki, bir ordunun mü· 
temadi seferberliği bir tefessüh 
ile nihayet bulur! 

Mü~ter.,k çifçilik sistemi, 
Rus kö1 .üsGniift ıe i hayat ı 

değ•ıtlrmemiıtir. Çar k;jylüler, 
beyler hesab111a çalqırlardı. 

Şlmdi ·ae, hük'iimet laeıabına 
çalıiıyorlar. Köyliiaün toprak 
üzerinde mülkiyet hakkı yoktu 
Köylüler, bu hRkkı almak içın 
komün st ihtilaline karıımıt

lardı. N elice itibarile bu miil· 
kiyet hakkını alıı.madılar. Bel
ki, Sıb·rya, Kafkasya, Tü•kfe
tan muhaceretlerinde veıilmiı 
o1an ü~kiyet hakkını da kayı 
etliler. Halbukl, toprak mii'
kiıelinl aıı'.amak için yaratılmı 
olan Rus edebiyatının gayesın· 
den ayrılacağını ümit etmek 
kadar bir hata olamaz. Eğer 
böyle o m&aaydı, Ruı köy Ü· 

Je'finl sürgünle ça!ı§lırmağa 
lüzum kalm&zdı. 

Sanayide olduğu gibi çift· 
likte de •f.,rdiyet. in hakim 
olması ıarttır. Bir, insan, ori· 
j ınal olm"k gıbi bir kıynıet 
sahibidir. i te bu orijlnatliktlr· 
ki, lnsanl~:de. yaratmak kabi
liyetini idare eder. Bugiinkü 
diinya ise, bir ferdin aeri 
değildir, biitün insanların eıe• 
rldır. Bunun içindir ki, bir 
fert olan diktatöriin yaratmak 
kabiliyeti de milyonlarca in· 
sanların yaratmak kabiliyeti· 
ne tafavvuk edememiıtir. Bu 
netice, ferdiyeti ö düren hukti· 
metleıme z · raatçiliğin de doğ· 
ro olmadığinı gösteriyor 1 

Biz, yalnız ziraat koope• 
ratiflertne istinaden mülkiyeti 
kabul f"den fntçi te,ekkiillerln 
muvaffak olduklarını görüyo· 
ruz :3 mllyorılı:ık kooperalifçıl 

Danlmarkanın 3 milyar lir,\lık 
ihracat yapmuı gibi! 

Naci iSMAIL 

Prenses 
ŞivekAr hanım hu hafta Is· 

tanb la mı geliyor'? 
Pren eı Şıveki.r hımımın b• 

hafta İıtanbala geleceği hıtber 
alınmııtır,Prenaeİ 'bir hafta ıehr 
mlzde keldıktak ıonra birkaç 
Mısırlı e.ıl,, ile Radoaa gidecek 
orada kalacakmıı. 

• 
( 



ı BAKl§ı 1 
Yüzsüzlük! 

Yeni Gün gazetesi evvelki 
günkü sayısında bir serlevha 
koymuıtu.T .. adüfen gözümüse 
· ıı 1u. 

Bersnutat Arif Oruca çat n 
CuJDhurlyet gazeteılnin son 
aylarda doğurduıtu bu eksik 
çocnk: 

•Yüzriizlük bu kadar olurn 
diyar, ve bu müıtekreb ıerlev· 

anm altına iılixdlfl kelı-ler· 
le de, tekrar muhakemeainl iıtl· 
Yen lı\rtf Orucun ifadesini gtiya 
aakatlamağa çebııyar. 

•* es e daılık Mlllimlyellnl, 
adabı muqeret ne:ı.akettaı ve 
a-uetecilik ıereflul kıracak 
kadar üçük düıünen hu 
adamlara haber ~5.;!!ın ki, 
kendhle ,güvenen bir kimsenin 
bu talep en tabii ve en baııit bir 

kkıdır. Hayaıyet mefhınu· 

DUO icap ettird • ı herhangi bir 
teıebbüa hiirmetTere layıktır. 

Onu tahkir etmek, terblf 
tmek kimsenin haddi delildir. 
erede kaldı ki ga-zete ıütun• 

lannda teıhir etmek dir' eti 
11öatwi 

Arjf Oruç; IHıa eye 
nm diyor. Bu bir y üz· 

• 1e, dııayet tıliy nlerln, ca· 
•uzluk edenlerin hırsızların da 
bu ıuretle haykırabilmeleri 
lazımdı. Hr nl ya? .. 

Jıf lf 
Mini mini Yeni gün bo· 

yundan büyük it yapacağım 
diye 11yanet alı- alıne 
hayılyetlere , ıereflere bari 
bukadar çabuk hürmeteizllk 

- d ' ıaıtermeıey i .... 
Bu, bizim en candan te• 

•elltlhnlzd r. 
BÜRHANETTIN ALI 

Okturva reami 
Gaçan seneye nazaran fazla 

eledı,..ce tutulan latatlr 
tiklere nazaran Okturva mQ· 
id6r ii~ ün bu ıe e bu tııev· 
•imdeki varidatı geçen ~nenin 
ayet meni ı- labetle yüzde 
10 dan faz1a tezayüt etmiıtır. 

Belediye Okturv" müdiirlü· 
ifü ufak tefek yapılan bazı ka· 
çakçılann da tamamen önüne 
aeçllmeıi için lcabeden tedbir
leri ıwhaz etmektedir. 

Mii.dir vekili 
Edlrnedeo yazılıyor: 
Mf. mtdür vekaletini ifa 

etmekte olan kız muııllm mek· 
tehi M. Rifat Necdet Beyin 
Bulgarfıt.an ıeyahatine itti • 
rak etmeıl üzerine mezkür 
müdürlük vazifeıını 1 k tetriıat 
müfettiılerlnden Muhittin Bey 
ifaya baı.amııtır. Ahiren Mu· 
hıttın B.fn de biray mezuniyeti 

Mf. Vekaletince taıtik edllmlt· 
Ur. 

Mamafl Muhittin Bey bu 
ayın anbeııne kadar ıehrimlze 
avdııt edecek olan Li~e miidürü 
Esat Bey gelinceye kadar Ma· 
arif müdür ü~ü vazifesini gö· l 
ncektir. 

Tefrikı No. 1 o 

Pamuk i~ract.d\ı:iı-hanettin Ali 

Vaziyet fena değııı" 
• 

Zabıta muharririmiz :Yazıyor: · Buna nazaran bir buçuk misli kadar 
.. mriikte yine bir facia oldu! , fazla ihracat yapmışız! a 

(Akın) Son Temmuz ayında Mersin limanından 623,116 

er ay dikkatsizlik Ve kayIİSlzlığ mız yüzünden lira kıymetinde "8702n balya pamuk sevkedilmtıtlr. Geçen eene . s· k d ise aynı ayda ( 3488 ) balya ihraç olunmuıtu, yekunları ıudur: 
a verıyoruz.. ır yavxuca aha tramvay 1931 1931 

altında parçalanarak can Verdı• • • • Gittifi yer Kilo Lira Kilo 
Lira 

lsa.nbul, h'ç o!m 21& ayda Evelki gece'"de aaat 21 de yacak kadar bir zamanda ol· 
bin bir t mvay ;kazuı kur· Maıı.ıa Fatih ile Karagüm· mUflur. 
banı '9et'lr. Ya bir kadıncağız rük arasında gidip selen tram· Bu sırada faciayı aören 
raylar' içinde ezllil', ya vaylara inip btnmeğe başla· tramvay yolcuları, bağırıp ça· 
bir gencin kolu bacağı mııtır. fırmaaa ba,tlamlflardır. 

kesilir. yahut ta bir yavrucak, Muatafı: bir 'Bralıkta Fatl· Faciaya mOttall olan kon• 
tekerlekler altınd can verir. hten Atık Ali paıa tram· doktörtehlike zilini dört beı 

Fakat, bütün bu fect aeti· var tevakkuf mahalline gelen defa çekmı1, ön motorlıtekl 
celerle bit kazalarda, kim· bu Tramvayın arkaıına ballı kondöktorü de aynı hareketi 
~nln '11 taksiri yoktur. olan 426 numaralı romorkun tekrar etnilttir. 
Yalnız k dl ihmal ve dikkat· • h 1·~ on •a an ,.ıoa atamaaa at. Bunu üzcrloe vatman he· 
ıizllklerhni.z dir ki bu facialara la 

mııtır. men arabayı tevkif etmif 1ede 
ttbeblyet lr Ye Hoede bir Fakat esasen Tramvaz ka· lan 
kaç kurban gider. 0 oimuı, yayrucağm vücdu 

İ•te evvelki akıa-da bo"yle !abalık, ıahanlık e basamak· parça bu hale ııelmiftir. 
• u· ta dolu o'duiu için Muıta· 

bir facia Talih Edirnekapı yo· fa da hemen ayağının ucunda Aaraba durdurulduktan 
lu iizerinde o1 muıtur. durur bir veziyet alllllfbl'. sonra kazadan zabıta haber· 

Bu facia hakkında muhar- Bu aırada, koadoktôr, le· dar edilaılı ve nokta bulunan 
rlrlmlzln mahallinde yaptığı vakkuf m1thalllndeo baraketl pollı memuru ile tramvaydaki 
tahkikat ıudur: emredea zili çalmıı ve traın. .zabıta memurları tahkikata 

Kat'll•ttmrük e cami ıoka • 1 t tm · 1 f • vay ansızın hareket etmittir. vaz ye e •ter ve aclayı 
ğında oturan Halil Ef, 11tn he· Fakat itle facia bu zilden teıplt eyleıniflerdir. Bunu mü• 
nüz 1 ı yaımda biricik ravnııu a,IOIU'a baılaınııtır. teakip, vak'a mahalline selen 
vardır. Tramvay birdenbireJ hare. tramvay ıirketluin alakadar 

Must fa ismini taııyao ket edince zatea iki parmaaı· meaıuruda facianın ıekU cer· 
bu Ç11c:11k, hanen hemen, keu- nın üzerine lstinadeden Mu1• yanını tespit eylemlılerdir. 
dl yaıında bulunan her çocuk tafa, ayağı kayarak yere Kaza tahkikatına müddei 
gibi, " 11 lan~ vakitte Ka· yuvarlanmııtır. ' umumilik vaziyet etmlt olup 
ragümrük yolu üzerlnda tram· Mustaı..ın yere yoarlan· kazada kimsenin. bir ıunutak· 

vaylara atlayıp zıplamak ıure· maaile derhal tekerleklerin ılrl olup olmadığı bugün an· 
tile vakit ge,irmektedlr. altına gitmeıl göz açıp kapa. laıılacaktır. 
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Kaymakamlara dağıtılacak 
Oto - s e otomobiller için Bele

diye yeni tarife yapıyor 
Beled ye, atob• ve otomo

billerin teftıılerlne cılevam et· 
mektedlr. 'Bu eyanda ıerelc 
otobü~len rek otvmo· 
billerln alabildikleri yolun 
miktarı da tabdlt edilmekte 
dır. 

Bu husustaki evamlre ria• 
yet etmeyenler ıeyrüseferdeo 
menedllecekleı-dir. 

Bunlardan baıka bllftdan 
ıoora t.ıkılye çık.çak otomobil 
lerln arka ı mikalı çift camla 

mücehhez bulunmaları, ıür'ati 
tahdit eden reglatör aletine 
malik· bulunmaları da tahtı 

karara alınmııtır. 

Belediye, ayrıca oto· 
büıler için yeni bir tarife 
tanzim etmel..teı1ir. 

Bu fiyat llıteıi bir kaç 
güne kadar taboluna· 
rak kaymakamlıklara tevzi 
edilecek ve oto!,fbçQler ha!k· 
tan fada para alamıyacaktır. 

Kuşadasında bir yangın çıktı ve 
binlerce ağaç mahvoldu 

İzmlrden haber vertlı:!iğiue 
göre: 

, Evvelki gün Koradası el· 
't'annda çıkan bir aqıu ueti· 
ceıinde yüzlerce ciö .. üa ara· 
zideki meheulat :ve ağaçlar 

kamtlen yanmıfhr. Zarar ve 
ziyan binlerce lirayı hulm otur. 

Yapttiımız tahkikata oa· 

zaran yangın Kirazlı ve yayla 
köylerine alt taıkediğl deni• 
len mahalde zuhur etmlı ve 
on iiç saat bQtün ~iddetile de
vam .. ylemlıtır. 

Yetııen jandarmaların ve 

halkın ,gayrellle yangın 13 ıaat 

ıenra k11men ııddetiol _ııaybet· 

mittir. Yangın için için devam 

etmiı, ancak kırk sekiz aat 

sonra amamtle ıondürulmüotür. 

Yangın neticeıinde yüz elli 

donüm arazi dahilinde binler· 

ce ağaç ve mahıulat mahvol· 

muıtur. Yangının zuhurunda 
lakayt kalan iki köy muhtarı 
hakkında takibat yapılmakta· 
dır. 

Vapurda 
F ecl bir :t<a:ıa oldu 
Dün İtalyan bandıralı 

Hamz vapurunda çalıııın Tah· 
mil ve tahliye ameleıindeo 
65 yaılarında Muıtafa çok fe· 
ci bir kaza geçlrml§tlr. Bu 
adamcafız, ambar kııpağınıo 
üzeriDde vinçle vapurdan tah· 
liye edilen etyayı idare et· 
ııioekte tmlı. Vinci lcullanan ame
lenin bu iftede -bareti 
olmadıimdao vinç çengelini 
ambar üıtü kalaslarını tutan 
demi.re taktırmlf ve viııcl durdu· 
ramadığından bu demir yerin· 
den kalkmıı ambara düımüt
tiir. Tabii demırin düımed üze
rine bütün kalaılarda ambara 
lnmiıtir. Bunların üzerinde 

Cbulunan M\lıtafa ağa bilha11a 
ayaklarından çok ağır yaralan
mııtır. Ambar içinde bulunan 
dört amel azadan güçlükle 
kıırtulalıilmitlerd.ir. 

Mutafa aia memleket baı 
taoedoe kaldırılmııtır. Zalııta 
kaza hakkındaki tahkikatına 
devam etmektedir. 

Hava iyi olacak 
Kandilli Raaat merkezin

cJen verilen malumata nazaran 
dün azami derece! hararet 28, 
aıııari 19 idi. 

Bugün rüzgar mutedil ola· 
rak poyrazdan esecek ve hava 
açık olac~ktır. 

S· S· C. 1. 1385878 489908 
ltalya 116090 41712 265537 126593 

67792 
5555 

71078 

Yuoaniıtan 110548 40962 145404 
11055 

150570 
Alm oya 31212 11590 
Fra- 2255n 8214 
Belçıka 9370 3540 
Suriye 2689 390 290 68 
İıpaoya 45700 21081 
Romanya 1600 816 

Yekün 1678837 596316 620156 292983 
Türkiye 61732 26800 77399 44981 

U. Yekiın 1740569 623116 697565 337964 
1hracat mevıimioln baıındao (Eylül) beri - 11 ayda - li·; 

uıanımızdan 7.479.872 liralık ;J9 899 balya ıevkedilmiıtlr. Ge
çen sene ayni devrede 14 milyon 688.422 liralık 131.795 bal: 
ya sevkedllmlıtl, 

Son beı senenin Temmuz aylarında Mersin Boraaaında 
aylık vaıati pamuk flatı: 

1931 1930 1929 1928 1927 
-Cinsleri 
laue 

Aı. Az. As. h. Aı. Az. Aı. Az. A•. Az. 
212 • 215 200 • 300 300 • 350 250 • 425 280. 325 

Kapu malı 
K. parlağı 

195 250 387 yok 307 • 24& 
181. 195 240. 255 308. 372 374. 410 304. 330 

Adana pamuk mmtakaaıo• 
da ki vilayetler Ziraat mü· 
dürlerinln tahminlerine naza· 
ran, mıntakanın zerlyat aaha· 
!arı yekünu 170,000 hektara 
yakındır. 

Ziraat müdürlerimizin te
mmuz ayı için müıterek te1-
bitlerl : 

"Temmuzun muttarit ve 
mütezayit ı:caklarının nef\'Ü 
nümaya müsait olduiu ve 
tenebbüt dereeealnln eylllğl· 

dır." 

Hu!Asatan: 
Adana herne kadar 111evzU 

bir ıekılde Yetil yıprak tırtıla 
varsa da tahribatı hemen h•ç 
meıabeılndedlr. mabıulün fe
yizli olacaiı mnbtemeldir. 

Menın: Geçen aya kadar 
devam eden çılızlık temmuzda 
eylliğe münka.kp oı.....tur. ile
ride garı tabülilder zuhur et• 
mezıe bu aene daha eyi bir 
rekolte tahmin edlleblltr. Ha· 
leneo eyi vaziyette bulunan, 
zerlyatın yüzde 30 • 35 ini lef" 
kilden Jane pamuklardır. 

Kaçakçılarla mücadele 

Mersinde kaçakçılardan müsadere 
edilen mallar şunlarmış 

yazdığına göre: 8 
v-ı Meram gazetelioln 1 9 

Merıln mliıklrat baı mü· 5 
dürlüiü mıatakası dahilinde tem 23 

muz 931 ayı zarfında kaçak 61 
çılardan müsadere o1ıman müı 6 
kırat alll.t ve edevatı talıdirlye 2 
mikdarı; 2 

Adet K. G, Cimi 11 
3000 Cip re 4 

388 725 Kaçak boma 1 
14 Kazan 9 

Kapak 
Bonı 
Müberrit 
Fıçı 
Rakı fifell 
Teneke 
Güyüm 
Tencere 
Tartı 
Damacana 
Maırapa 
Rakı kadehi 

~-------------------------------Vali mezun 
Edlrneden yazılıyor : İki 

ay memn bulunan Edirne
mlz valisi Emin B. geçen Pa· 
zar gününden itibaren mezu· 
niyetini istimale baılamıı ve 
mezkur gün ıaltehı otomobili 
ile ve maaile Geliboluya ha· 
reket etmı,Ur. 

Vali Beyin mezun bulun· 
duklari bu müddet zarfında 
kendiılne Vilayet mektupçuau 
Halil B. 'l:ekiılet edecektir. 

Adana da 
Yiyecak fiatleri 

(Halk) yazıyor: 
Clnı Kuruı 
Koyun eti 40 
Keçi ,. 25 
Sıfır ,. 25 
3kıtra ekme 9 
Üç yıldız., 8 
Karpuz batmanı 7,S 
ÜZüm okkau 10 
Menindeki ihtikire ne deme· 

'

·? '· 

yarda: 

1. KIRIK KALPLER 
de aarı üç harf okunan bir 
adam, iki genci ürkiitaıüıtü. 

Bu üç harf onun posta 
müvezzii oldufunu ispat eıli· 
yordu. 

- :V aH.abi bilmem, dedi, 
amcanız oİduğu halde, ılzin 
hiç buraya geldiğinnl görme· 
dik. Hoı, İzmirde de görme· 
dik ya!... Belki amcanızı gör· 
mele vaktınız yoktu, olabl· 

ne!.. Şu herif bır daha bat
çeden geçlrmeyeyimde aklı 
baıına gelsin! 

Güzide: 

- Vay, vay! diye hay
kırdı. Şuraya, ıuraya bak! 

Hikmet Güzidenin parma· 
ğlle l~aret ettifl yeri okudu-· 

Tıp fakültesinde münhal 
nıüderrislik Blrincial, kocamı her an ı 

elimden bir az daha çeken tıp 
idi. 

Hikmet alay ederek: 
- Öyle ite bu tıbba dua 

~tmelıyim ... Yoksa... ' 
- Burada olmıyacaktım! 
Gülme ! söylediklerim ga· 

yet ciddidir ... Seni sevmeme 
ıebep kocama karı olan infl· 
alimden lleri geliyor. Ondan yal· 
Dız bu ıuretle lnllkam almak 
ve Jnıaoıo, benim gibi bir ka. 
rıaı oldufu zaman, fenne, tıbba 
feda ~ılari,.eceilni "8ıtletma 
iltlyord-. F.kat, c•P1>ı bak 
W.Je iatedı: üçük bir derı 
-~ım derkeD... Ya 1ev,ııdl 
Hfkmetclilm, seni ııör.cüim ve 
•evdım ... 

Yır.zan: Hüseyin eki 
- Hele Jiikür ... Şu küçllk 

sözün, bir .az evvel ıôyledik· 
terini ôldiirdü. Mükafat olarak 
artık hiç kocandan bılısetmi· 
yec:eii~ 'IÖZ veriyorum. Evwe 
k, kecan benim! Jsterten ak· 
ıinl iddia et bakayım .. 

Güzide kahluı~• ile gülerek 
HikJnetin oynuaa atıldı. Kalın 
bir ea: ' 

- Sabahferlfler hayJrlar 
olıun efenıliaı. 

Diye homurdandı. Güzide 
ile hikmet, biribitler:nın kol· 
l&ruadan .aynldılar, korku ile 
#eriye baktılar. 

Güler yüz'ıi(, IH>)"Ounda bu· 
y.ük .bir metin çantaaı ve ~ 
bqındakı kaıkellnin üzerba· j 

Hikmet ile Güzidenin hay· 
reli, postacıyı ııQldürdü: 

- Rahatsız eltimle, kuau· 
ruma bakmayın... Ben Ana• 
dolluyum... Bu köıküo eski 
sahibi, bajçeden geçmem için 
müaade elmifti. Sizin de mü· 
ude edeceainlzl ümit ederim •.. 

iki .ıenç aıık bakııtılar. 
Hıkmet ııülerek: 

- Tabii, aralanım dedi. 
lateraen bahçede ev yaptır. 
Amucamın • verdlii mi.iaadeyl 
meııetmekli&ime bir ıebtp gö· 
remiyorum. Potlacı hayretle: 

- Ala! dedi, eıki ev sahibi 
amıcanı:ı:. llliydi? Tuhafl ,ey! .. 

- Duoda tuhaf olacak ne 
var? 

Postacı baıııu ıallayarak: 

lir a! .. 
- Dargındık! 

- Cıdaımı?Her ne iae ma· 
damki kö§künü ılze verdi. .. 

Hikmet hotnut11zlıkla kat· 
ların1 oynattı: 

- Bunlar seni alakadar 
etmeyen aile meı'elelerldir. 
Heydi, güle güle ... 

Postacı, Hikmetin ıôzünden 
ürktü. Selam vererek uzak· 
laıtı: 

- Eyvallah ... 
Hikmet ile Güzide, poıtacı 

gözden aaip oluncaya kadar 
arkasından baktılar. Genç 
adam: 

- Ne eıek herlf.Ja ! dedi. 
Amucammıı, dejilmif, aa-

- Bak, dedi. 'Poatacı çan· 
taemaan bir gazele d6'iirmıı .. 
Dur haber verelltll ••. 

- Bırak Allah a,kıua! bir 
daha akadar meraklı olmayı 
ötremtn ... 

Ç-nlerin üzerlnede duran 
pzeteyı aldı. gülerek: 

- Aboae... aahibi bir çal· 
ıın inıaallah... aarııısıda yır· 

tılmıı... Herif sahibiaden ev· 
vel ok-k illemlt pll.ba ••. 
Naaıl, aana demedim mı? Çar• 
çabuk gazeteyi açtt ve bir 
aôz .,ezdirdi: 

- :Allahtaıı ' dedi • ben 
abone almak haltını y-ml
flm ... Görüyor muıun , bu 
edepllz herif her vıklt böy· 
le yapıJ'Or .. 

Cüzide, HJkmetln omuzu
na day.ıDISlf gızeteyl ok~ 

Türk1yenha yeglne aıedarl 
iftihan o ;an clc*tor Nihat C!'
mil beyin bir aile facla&ına 
kurban o1maaı dolayıaile az 
kalaın irade ve fikirden mab· 
rum kalacağını kaıllerimlze 
evvelce haber ·vermtıtık. Ba 
ıebeple, doktor Nihat Cemil 
bey, uzun zaman tedaviye 
mtıbtaç kalmlf ve deralnin 
dtter bir zata devri karar g r 
olaıuftur. Bıae kalıraa ftlıllet 
ba h-ta. ..• 

Hık-t, yiikıek ..le okur· 
ken burada birden durdu, ga• 
ııeteyl avuçlarında burufl.ura· 
rak yere attı... Baiıruak k ü· 
für etti: 

(Devamı var) 
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binaya bü· 

ük h epi6h&ne ve tevkifhane· 
lerde iıliıhı hal etmive baıla 
mıı ve mı.;htelif sahalarda 
kııbiliyet emmareleri gösteren 
çocukların bir kısmını, meıela 
30 · 40 kadarını lop'ıyarak 

kuçük mikyasta açılacak bir 
iki teıgah ve ilrride yerin 
müıait olduğu takdirde batla
naeak ç ftlik itlerlnde çalı tor· 
mak çocuklara ve cemiyete 
en büyük muavenet ve hiz· 
mettir. 

Mustakbel Hapishaneler 

Medeni memlek"t erde bu 
aahada ıarf edilen faaliyet ve 
yazılan yazılar bize mustakb..t 
haplıhanelere konacak müc· 
rümlere ve yapılacak muame· 
lenin daha baıka olacağınını 
gösteriyor. Hakim bir mücrim 
veya ıuçlu hakkında kararını 
verirken haplı müddetmi ta· 
ylnden ıarfı nazar ederek onun 
ıslahı nefı ettiğine kanaat ge· 
Urlldlğl ve cemiyetin ıelame· 

U temin edıld • ğl takdirde ser· 
beıt bırakılacaktır. Bu da an· 
eak fenni ve ilmi uıullerlo 
mücrim veya suçlunun hayatı 
ve ıahslyetl üzerinde tatbıkile 
kabildir. 

Bu suretle ıerbut bırakı· 

lacak mahpuslardan cemlye· 
tin all'yhine çalıımamaları 

hususu daha müsbet bir tarz· 
da bertaraf olur. 

Hapishane binaları 

Tevkifhane ve haplıhane 

binalarının ıehrln tamamile 
laarlclnde yapılacaifı ve mah· 
puıların kendi gıdalarını kendi 
ellerile tedarik etmek üzere 
zira ati a meı gul ola bilecekleri 
müsait arazi ile ihata edilmiş 
olmaları aranacak mühim ev
saftandır. 

Ve büyük ıehirlerln haplı· 
.. ne müeueselerlne relen mah· 
pusların cürllmlerlne aöre de· 
fil fakat ıahılyetlerloe naza• 
ran tasnif edilecekleri Ye bu· 

nun için de müeueselerln bir 
kısmıoda tasnif ameliyesinin 
fenol ve ilmi bir tarzda yapıl· 
maaı için bir kilinlfe ihtiyç gö· 
rülecektir. T aıtan ve demirden 
binalar ve hücreler lıe umuın 
ıuçlar için drğil; fakat ıılahı 

bbil olmıyan ve cemiyetin ha· 
kiki düımanı addedilecek mah 
dut canavr mücrimlere tahılı 
edilecektir. 

Hapishanelerin idaresi 

Bu nevi bapiıbannlerln mü 
tlürlüklerlı e getirılecek ıa· 
bıalarda idare kabiliyeti ve 
tecrübesi aranılacaktır. Ve 
'bir mektebin veya terbiye 
müt'nlıeılnln batına getirilen· 
ferden htenilen ve beklenilen 

meziyet er e ka biliyetler de· 
recesinde meziyetlerin ve ka 
bili}etler!n aranacağı çok muh· 
temeldir 

Sıhhat işleri 

Büyük hapiolHıoelerde ııh · 

hat itlerine bakacak bir daıre· 
nin ıhdası, ve bu daireye ru• 
hiyat ve pı:ya trik fenlerloin 
raptı !Azını ı:e l ecektir. 

Talim ve terbiya 

Müc ııeıenhı programı, hl'r 
ooktai nazardan, terbiye pren• 
Fiplni üz~rlnde hazırlanacak 

ve görülecektir. Umumi ter
biye ile beraber mesleki ter· 
biyeye ve ııhhat terbiyesine 
çok ehemmiyet verilectk ve 
içtimai fı~ irler ile san 'atların 
ihdaıına d ir icabeı.len !alım 

ve terbiye nazarı itibara alı· 

nacaktır. 

Sanayi 
Vücuden saı,;lam her mah· 

puıa bir günlü:C iti hazırlana· 
ra k tedarik edilecek it saye• 
sınde müeneı~nln kendisine 
sarf elliği parayı çıl..arabile· 

cektir. Mamafih sanayi hak· 
kında hnıırlanacak program· 
dan maksat, mahpusa hayatta 
muvaffakiyet tcmın etmektir. 
Mııhpuıların sayleri netlcell 
elde edilecek paranın bir kıs· 
mıoı a ilelerine; ve mütebakiaı· 

ol de ıerbeıt bmı.kıldıkları va· 
kit kendilerine teslim edl e· 
cektir. 

Disiplin 

Disiplinden makıat mah· 
pusları müeuesenin nlzamna· 
meslne intibaktan ziyade ay· 
rı ayrı seciyelerinin lnkiı f 
ve tekimülüne matuftur. Mü· 
easeıede mevcut meı'uliyet· 
!erin mühim bir kumı mah· 
puıların Üzerlerine yükletiİe· 

cek ve bu suretle cemiyetin 
bir numunesi olan müeue•c· 
nlo bir çok iılerlnl ve meı'u· 
liyetlerlnl bilflil deruhte et• 
mekle teıriki mesai ve onun 
ehemmiyetini ve tablatıle ha· 
yatın mana11nı daha iyi kıw
ramıı olurlar ki, bu hareket 
bilvasıta ıslahı hal etmelerine 
müeasir olur. 

İıte bu nevi müeueıele· 
rin; bu prensiplere istinaden 
kurulduğu ve idare edildıklerl 
gün cürüm cemiyet içinden 
ekıilmejfe baılıyaca ktır. 

Kitabiyat 

The Amerlcan Perlsonı and 
Reformatlon. 

Handbook, 1929. 
The Child, The Clinlc and 
The C?utr. 

Yaka. dakl ı azı ileride neşr<dll •• 
cek eserC:c· ahnınııtır. 

New York, 1927. 

Sen .................................................................................................................. 
Yeni bir mesele mi var ? 

Borsa azalığı i tihabı etrafında 
dedikodu oluyor 

Y~nı Adana ıı•zeted ya· 
zıyor: 

Müddeti hitam b11lmııı olan 
Adana boraa encümen &zalığı 
1-:in l::ır kaç güu evvel lntıhap 
Japılm•t olup heyeti fcıkil 
eden zevatın ialmlerl yazılmııtı. 
H4ber a:dığımıza göre bu in· 

llbap bona'da mukayyet ıimıar· 
farı memnun etmemlıtır bu 
IDemnunlyetaizliiiln eıaaı ıu· 

dur. Şimdiye kadar yapılmıı 
olan lntlhaplarda ıimıarlar 
tüccarlar gibi reye lttlrak et• 
ttlrillyor. Ve encümen azalı· 
fından intihap olunuyordu. 
Halbuki bu defakl intihapta 
her ne ıebebe mebni lae reye 
lftirak ettlrllmemlı fakat içte: 
rinden bir zat encümene iza 
olarak seçllmiıtır. Reye itti· 

rak eltlrllmemek meselesinden 
münfail kılan borsa ıimsarları 
araıında bu m~ıele dedi ko· 
du mevzuu oldu*u görülmek
tedir. 

·celal bey 
Posta baş müdürü tekaüt mü 

edildi? 
Y eol adana • - Adana 

poıta ve telgraf ... a, mlldürü 
Celal beyin Ramazan zade 
evkafına mütevelli olmak 
lçio muamele cereyan etmek
te olduğunu yazmııtık. 

Haber aldıfımıza g5re mu= 
mafl.,yh müddeti nizllmfyeslni 
ikmal ettlfl için tekaüde ıevk· 
edllmiıtlr. 

Celal bey timdi Ramazan 
zade evkafının tapu ltlerlle 
me1&ul olmaktadır. 

u ·--.... 

Poliste: 

Kaza 
-Hayvanlar ürkmüş ve 

sahibine olmuş 
Zekeriya isminde bir ara· 

ba;ı Topaneden geçerken hay· 
vanları ürkmüı ve kaçmıya 
baılamıılardır. 

Bu sırada Zekeriya da dllt· 
müı ve baıından tehlikeli 
ıurette yaralanmı9tır. 

Bir cerh 
Çarıı kapıda oturan çolak 

Ahmet ile diğer Ahmet, bir 
kız kaçırma meaelesinden 
kavga etmiı!er, çolak Ahmet 
yaralanmııtır. 

Mecruh ıöz ıöyllyemlye· 

cek bir halde kaıtahaneye 

•• 
Adliyede: 

Katil - - " 

Ligora bir vasi tayin 
edilecektir 

Beyoğlunda Tokatliyanın 

kar1111nda Rllttü Ef. iımlnde 
birini öldüren Llgorun deli· 
lifi dolayıaile ademi meı'ull
yetlne ve kendiıinln timar• 
haneye nakline karar veril· 
mittir. 

Llgor, dün jandarma mu· 
bafazaaında tlmarhaneve nakl 
olunmuıtur. 

Maktulün veresealne veri· 
lecek tazminat iti içinde ken· 
dislne bir vasi tayın oluna· 
caktır. 

Bir sabıkelı yakalandı 
kaldırılmııtır. Bir çok cürümlerinden do· 

Merdivenli hırsız I' layı zabıtaca aranmakta olan 
Kadırgada Şebıuvar ma· Hilmi, geçen gün Kasımpaıa· 

halleainde oturan Salt 8. yln dan evine gelirk.en yakalanmıı· 
evine ıokaktan merdiven da· tır. 
yanmak suretlle hırsız g 'rmlt HilmJ. hakkında tevkif mü• 
bazı kıymetli etya çalarak zekkereıl kesilerek tevklfhane-
kaçmııtır. ye atılmııtır. 

-..,...,.,,.""""'""""" ....... ~---="""'"""""' 
Bu hesapta yoktu karıımıı ve Oıma;;;yarala~ıt· 

Galata'da oturan Osman tır. 

ıımınde biri, dün ııece Ane Kamyon altında 
lımınde bir kadından alaca• Kaaımpapda oturan ma· 
iını i~temif, aralerında kavga dam Maryam, Tozkoparandan 
çıkmııtır. ııeçerken bir kamyon altınd& 

Bu 11rada Aytenln tanıdığı kalarak vücuduuün mütead· 
Salih lımlnde biri d111 kavgaya dit yerlerinden yaralanmııtır. ......................... ,,,,, ... ,, .............................. ... 

Meclisteki istizah takriri 
------~,-'~------................. ...;. .... ~ 

Celse zabıtları 
. -36-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birinci ıahifeden Jeoam) ı irticaı daha dün denecek kadar 
ilkeli bir yoldur. (Allıı,lar). yakın bidlıeler,yakın m•z'dlr. 

Reis - Buyurun Yuıuf B. ! lıtebu hldilelerln eıbap ve ava 
Yuıuf B. (Denizli) - Ar· mili araıında matbuatın mu· 

kad~larımız, her ıeyl ıöylec!I· zır neırlyatı ön Hfta ııellr. 
ler. Bendediz ıarfınazar edl· Muzır neırtyat, çünkl\ bunlar 
yorum. tenvir •e ııaret edici delili 

Hamdi Bey (Menin) - yakıcı yıkıcı, yıpratıcıdırlar • 
Muhterem efendiler; memle· Bunlar lrıat ve tenvir için 
ketimizde öıedenberl anlaııl· yazı yazmazlar, yılan gibi ze· 
mayan ve henüz halledilme· hlr kuıarlar (Bravo ıeslerl). 

mit bulunan bir matbuat hür· Bunlar lçerlılnde hapishane 
rlyetl ve bu hürriyete lıllna• kaçkınları, lıtıklll Mahkeme· 
den yapılan muhalefet var· ıl mahkümları, ftııal zama· 
dır. Bu ıözlerlmle matbuat nında milletimizin kanı baha· 
aerbestlslnln aleyhtarı oldujfum sına elde ettiği ıerefl düıma· 
zannedilmealn. Kanun daire· na para mukabilinde satanlar 
ıinde matbuat ıerbeıtlılnln en da vardır. 
har taraftarıyım. Vatanı ve Bu mazileri lekeli olanları 
milli hiılerle ıamımi olarak Saip Bey arkadaıımlz, malu· 
yapılan tenkidin memleket için munuz veçhile izah etti, gö· 
nafi olacaifma kanilm. Fakat zünüz önünde bulunan bu mel'· 
efendiler, memleketimizde za· unlar yaradılıt ve dütllnütlerı 
man zaman doğan ve ıon mevcudiyetleri ruhları itibarile 
günlerde taıkınlıııını ıon had• müsbet değil menfidir. 
dine ' vasıl olan muhalif neırl· Bunlardan inkılaba hizmet 
yatta Hmlmlyetten zerre ka· gözetmek abeıtir. Vatana de• 
dar eaer olmadığı gibi bunla· Jreçel merbutıyetleri ve mazi· 
rın bu netrlyata imkan bula· lerl meydanda olan bu adam· 
bilmelerinin de matbuat hür· !arın hllrrlyetl matbuat var-
rlyetile zerre kadar hiç bir dır, diyerek gazete çıkarma· 
zaman ali.kaıı yoktur. ıına, gazete ıüıunlarında yazı 

Her hürriyet mütekabil hürrl· yazmasına lmkin vermek mü· 
yellerle tahdit edildijfl matbuatın saade etmek doğru mudur: bil· 
ıerbeıliıine güvenerek gazete. haua ıon zamanlardaki ne· 
!erde yazi yaza.ularca htrıeyln zaket ve ntzahetle gayri ka· 

fevkinde vatan ve milletin yük- bili telif olan yazıı tarzları 
ıek menfaatlerini göz önünde matbuat nam ve heıabına in· 
tutması ve yazı yazanalrın, 

yazı yazarken vicdanlara ha· 
kim bulunmaaı lcabeder. Ma· 
aletef bizda muhalefet namı 

altında yaıayan matbuat dal· 
ma memleket için zararlı, 

daima tahrik edici ve ta hrlp 
edici olarak tecelli etmlıtır. 

Bu, vatanın bir çok evladının 
masum kanlarının dökülme· 
ılne ve bir çok ıervetln bey
hude yere heder olmasına .e· 
bep olmu9tur. 

Mı.al mi latlyoraunoz? da· 
ha dün denectk kadar yalıın 
mazide hepl1Pizin bildlifl ve 
hepimizin yaıadıfı zamanlara 
alt hadlıelerl zikretmek kafi. 

dlr.31 mart vakası,Balkanfeliketl 
Şayh Satt isyanı, Menemen J 

Hnın yllzünü kızartacak de· 
recede müstehcen küfürler 
kol'ekıiyonu ıeklınl almııtır. 

Apaı liıanı denilen, kü:han 
beyi konuıma111ıın çok dunun
da olan bu yazıt tarzların da 
gazete lisanı mı diyeceğiz. Bu 
yazıların ıeciye ve ahlak üze· 
rinde, bilhaua yarının mukad· 
deratına fhakim olacak olan 
yavrularımızın üzerıode yapa· 
caifı menfi teıirlerin fecaati 
bir lahza dütüoülürae insanın 
tüylerinin ürpermeıl mümkün 
c!eğildır. Memlekette ıeref ve 
namuslle tanınmıı ıahıılara 

tecavüz eden onların namuı· 

larile oynamak, bütün bir öm· 
riin bedeli uzun zamanlar zar· 
fında ka:ııaoılmıı ıereflerl ke .. 

MiM 
Sporcular çalışıyor! 

Edirne de ma~lar 
.!il 

Bu hafta Edirnede mevcut Ve mü ... 
tekait sporcular çarpışacak! 

Edirne poıtaının verdiifl Her iki takım oyuncularını 
malümata nazaran: tebrik ederiz. kendilerine 

Geçen Cuma günü eıtatla muntazam ve mütemadi ekzer• 
E. Spor takımı ile Meriç ta· s zlerle kabtliyetlerınl arttırma 
kımı karıılaıtı. Ekzerafz ma· !arını tavsiye ederiz. 
blyetınde olan bu maçta, elde >f. 
edilen faydalı neticelerin na· Bu hafta Edlrnede mevcut 
111 elde edileceğini göslermlt ve eıkl mütekait sporcularla 
oldular.Her iki takım birçok ku Yavı.ız takımı arasında bir maç 
ıurlarına rajfmen eyi çalııarak yapılacağı habn alnımııtı. Te· 
güzelbiroyungöaterdilerBtlhuıa kaütler epeyce gayretle bu maçi 
Marlç takımı içinde kendile- iıazırlanmıılaua da Yavuz ta• 
rinden beklenllmlyen muvaf· kımı maç kabul etmem'. ı ve 
fakıyetlerl gösteren küçükler bu suretle çok güzel ve , 
herkeıln takdirini celp ediyor eğlenceli olacajfı muhakkak 
du... olan bu maç icra edılmemltlir. 

Edirne ıpor takımının de- Yine bu hafta Uzunköprü 
fanı hattının ıol tarafı ve for • Paıa ili ku.uplerl ara11nda 
ved hattının ıağ tarafı daha Edirne ıabaaında bir maç ya• 
muvaffaktılar. Ve Meriç ıantr pılacağı ıayi olmuısa da ı .. 
ve ıol haf beklerinin görerek mlnden bıaıka bir ıeyl bulun• 
paa veriılerl kalecinin palan· mayan Uzunköprü l.u übü 
jonları güzeldi. Yalnız bu ka· nün buraya gelmediğı anlaııl• 
leclnln blokajları çok hatalıydı mııtır. 

t:;ı .ı t? 

Adana - Mersin yoJ!!. 

Yolun tamiri için kuvvetli bir ele 
ihtiyaç olduğu anlaşılıyor 

Yeni Adana gazeteal Ada· 
na. Menin yolu hakkında ıa· 
yanı dikkat bir yazı neıret• 

mittir. Diyor kı: 

Adana. Tarsus ve Menin 
yolunun ehemmiyeti hakkında 
ıöz söylemek zaittir. Bu yolun 
ne derecede ehemmiyeti oldu· 
ıtu hemen her ıınıf halkça 
malüm olan bir ıeydlr. Buııa 

rağmen Adanadan Mersin ve 
Tanuaa gitmek bugün birmeaele 

halindedir. Bu yolun birbi· 
rlne bağladığı ticaret merkezi• ri 
yine birbirlerlle her suretle 
sıkı münasebeti olan yerler 
olmak dolayısile günde üç 
defa •~fer yapan tlrenler mak 
aadı tem n edememkte vakıtlı 
vakit.iz diğer vesi.itle git· 
mekte mecburiyeti ha11l ol· 
maktadır. 

Bılhana ticaret hareketle· 
rinde bu mecburiyet hemen 
her gün kendi•inl göstermekte 
olup bu merkezler adeta birbı. 

rlne çok yakın ve iltiıak pey· 
dıt eden mahaller münasebe . 
tini hiuettırmektedlr. 

Vaziyet bu merkezde iken 
yokarda söylediğimiz gibi Ada· 
nadan Mersin ve ya Tarausa 
bu yol üzerinde hatta otoın:>· 

bllle bile seyahat edtbllmek 
zannedildiği kadar kolay de• 
yildtdır.Çünkü yc:..lda bindiğiniz 
otomobilin bozolmadan ıizl 

menzile yetlıtıreceğinden emin 
olamazıınız. Adanadan yola 
çıktınız mı üç beı kilometre 
kadar bir ıosa üz.-rinde gitti· 
ifinlzi hiuederslniz. Biraz son· 
ra bu vaziyet derhal denltir 
ve otomobil içinde iıtemedi

ğlniz halde danı elmlye baı
larsınız. Bu vaziyet bir müd-

re yeltenmek, bunun için icap 
ederse yalan havadiı neıret
mek; Bu adamlar için pek 
basit ıeylerdir. Bunlar ancak 
büyük badirelerin ve munz· 
zam inkılapların yetiıtlrebile· 
ceifl ve yaptıjfı itlerle millt'tin 
yilkıek emniyetini kazanmıı 

olan 9ah11lara tecavüzden çe· 
kinmemiılerdir. Hatta efendi· 
ler, bunlar inkılabın yaratıcı· 

farına, htiklillmlzin kurları· 

cılarına dahi dil uzatmak cÜ• 
ret ve küstahlığını göstermiı· 

!erdir. Bunların maktiatları kü· 
filrlerile halkın nazarıdikkat 

( Deuamı uar ) 

ı 
det devam eder ve bunu ta: 
kıben otoıoobiliniz tam ma· 
nulyle öküz araba11 gibi git• 
mek zaruretinde kalır. Yolda 
neler görmezsiniz. 

- Lastiği pat!amıı bir oto~ 
mobil. 

Yayı kırılmıı bir kamyon. 

- Bozulan otomobil yede(c 
gelmeıl için bekle§eD yolcular, 
ve daha sonra yolun biçimsiz• 
liğinden devrtlmtı ve bir 1 faci
a ya ıebep olmuı otomobil · 
vak' aıı da gö. ülmemit deyi!· 
dir. 

Bu yol üzerinde asıl nazarı 
dikkati celbeden kısım Tarsuıa 
yaklaıırken üç dört kilometre 
kadar olan muntaz'lm ve çok 
ınğlam yapılmıı olan kısımdır. 
Bu kısım söylendiğine göre 
harbi umumi içinde bir ecnebi 
mühendis tarafından yapılmıt 
ve o zıımandanberi bir defa 
tamir görroüıtür. İ " ıan bir bu 
kısma bir de bir iki ıene evvel 
müceddct denecek surette bü
yük masrafla yapılmasına rağ· 
men bozularak elli sene ev• 
velki bir yola döilen kısma 
bakıyor da hayret ediyor. 

* Mersin • Tarsus yolu 
Mcrs n ile Tarsus arasın· 

daki umumi ıo~a çok bozulmuı· 
tur. Bu yo bu ıekilde blrakılup 
tamir edilmezse önümüzdeki kıı 
çok müıkilata maruz kalına· 

caktır. 

Teftiş 
Adana Oıman merkez mü

hendisi Muzaffer Bey Mersine 
gelmiı ve bazı teftııatta bulun· 
mnk üzere oımanlara g'tmittlr. 

Uçkun çekirge 
Mardiııden bı1dirilıyor: 

Bu ıene Haziran zarfında 

Suriye v,. Irak hn valiıinden 
uçkun ve kesif bir eurrtte 
viliiyetiıniz mmtakamrn gelml~ 
olan Fas çekirgeleri külliyct!I 
miktarda y11m•Jrlıı uırakmı~

lardır. Çekirge mücadele mü· 
düriyetince icnp<'d~n te•pll 
muamelesi icra 'di!ınit ve key
fiyetin harita ve Cl dvellerile bir 

ilkte İktisat Vekaleti Celileı;lne bil 
dirilmiş olduğu haber ahı.mıı· 
tır. Çekirgeler viltıyetlmizln 
muhtelif menııtıkına ve iki 
yüz blıı yirmi iki dönüm era.
zlsine yumurta bıraktıkları au• 
laıılnıııtır. 

• 

• 



1 1 
Madritte vaziyet fena 

Corduda sendikalistler nümayiş yak
map istediler mani olundu! 

Madrıt, 13 (A. ~ •. ) Sendi· 
k"liatler, Cerdeue'da nümaytı 
yapmftııa kıyam etmiıler ise 
de polis tarafından dağıtıl· 

mııl• rdır. 

1 

ameleıi itlerini ve hayvan· 
lan yüzüstü bırakarak ıendi· 
kallat reislerin tevkifine pro· 

D varcılar, sendikalar rei· 
&inin ve tahrikatçıların eleba· 
ıı arının tevkif edilmiı olma• 
!arına karıı protesto mahl· 
yfll.,de ilan etmiılerdir. 

Şehirde büyük bir endtıe 
hüküm sürmektedir. Sendika· 
liatlerle komünistler, müıterelı. 
içtimalar tertibine çalıımakta• 
dırlar. Şimdiye kadar buna 
muyaffak olamamıılardır. Sivil 
muhafızlar, sokaklarda karakol 
ıezmektedir. • 

Vi layet dahilinden gelen 
haberler, her tarafta harekatı 
idare eden unsurlar tevkif 
edilmlı olduğundan kargaıa· 
lık çıkarmak te;ıebbüılerinln 

akamete uğramıt olduğunu 

hpıtt etmektedir. Mamafıh, 

Caaıropın'de bir ırev baıla· 
mııtır. 

Kaçaıağa muvaffak olan 
reisler , memleketteıı dıprı 

çıkmıılardır. Ticaret durmuı· 
tur • Ekmek tedariki gayri• 
Rıuntazamdır. 

Yıllanuevada da polie ta· 
rafından tahrikatçıların rüe
•ası tevkif edilmıı olmarına 

raimen bir grev baılamııtır. 

Birçok kasalralarda çifllk 
ti! 

Bir evin enkazı altında 
kurtulanlar 

Parlı, 13 (A.A) - Yıkılan 

bir evın enkazı altında kalmıt 
olan 4 11mele hafif ıurette ya• 
ralamnıı oldukları halde kur• 
ıarılııuılardır. 

lrlanda'da 
Londra, 13 (A.A) - lrlan· 

cla'dan ahoan eoson hıııberlere 
nazaran BallyBogta büy6k bir 
galeyan Lüküm aürmekle be
raber bu ıehtrden geçen demir 
yola köprüsünün berhava edil· 
diğlne dair ortaya 91kan ıayia 
asılsızdır. 

Protestanlar tertip etlik· 
!eri lçtbnaı yapmaktan vaz 
aıeçmeğe karar vermiılerdır. 

Dünkü gün hiçbir hadise ol· 
mamıttır. Dün haber verilen 
ıvak'anın tesirsiz ve neticesiz 
kal acağı tahmin olur.makta• 

·dır. 

Nazırlar arasında 
Londı a, 13 ( A.A ) - M. 

Baldwlo ile M. Neville Cham· 
berlain bugün ögleden •onra 
M. Mac Dooald'ı zcyaret et· 
ml§lerdir. 

Masa konferansı 
Bombay, 13 \A.A.) - Kon· 

grenın icra heyeti, yuvarlak 
maıa konferansına tıtırak et· 
mf'meğe karar vermiıtir. 

Alman hükümel! Fransız nazır 
larını Berlini ziyarete davet 

etti. 
Parit, 13. (A.A.) - Alınan 

sefırı M. Fon Hoesch, lıaı 

vekl M. Laval'ı ziyaret etmiı 
ve kendiline M. Beriand'la 
birli!< te Berlin' e gelmesi hak· 
kındakl davetnameyi tevdi 
etmiştir. 

Berlini ziyaret 
Paria, 13 (A.A.) Baıvekil 

ile harıciye ne zırının Berlinl 
zlyftret etmeleri için Alman 
bükı'.imeti tarafından vukuıma 
intizar olunan reımi davetna· 
me Frımsa hükumetine henüz 
gelmemiıtır. Salahiyettar ma· 
he fil böyle bir davet yapıldığı 
t::ıkdırde hükümetin bunu 

ıanıimi surette telakki edeceği 
fihrlnde bu'unmaktaır. 

teeto etmektedirler. 
Cordue ziraat oda11, hare· 

keti akim bırakmesı huıuıunda 
hükümet memurlarına yardım 
etmeğe amadedir. Birçok ıa· 
hıılar ve cemiyetler muavenet· 
te bulunacakları huıusunda 
hükumete teminat vermiılerdlr. 

N. Macianın beyanatı 
Barcelome ,13 (A.A.)-M. 

Macla. gBzetecllere bu ıabab 
Madrlte gideceğini ıöylemlttlr. 
M. Macla, tetkllatı esasiye 
kanununun Madrit hükumetine 
tevdii meselesi hakkında ıöyle 
demlttlr. 

Bunu hülı.ı'.imete tevdi et• 
meliylm, Çünkü meclise bir 
rapor takdim etmeği o taah· 
hüt edecektir, Şimdi bu filul· 
nl tebdil etmesi de mümkün 
değildir. Cortes'lere tevdi edl· 
lecek olan teıkilltı eıaaiye 

kanunu projesinde onun bize 
bahıetmekte olduğu hukukun 
ıayaru kabul olmadığı zannı· 
nı verecek bir teY zuhur ede· 
cek oluna Katalon'yanın lra· 
desin! müdafaa için bizim mü· 
dabale etmem,nılz icap ede· 
cektır. 

Mevcut bütün meselelere 
rağmen nikbin olmakta ber• 
devamım. Son haberler, her. 
teyln yolunda gideceği zannı· 
nı vermektedir. 

;,j 

Agres ismindeki Porte
kiz mektep gemisi 
LlvorDG, 13 (A.A.) - Por· 

\ tekiz bahriye mektebi talebe-

1 

ıini naaleden Agreı ismındekl 
Portekiz mektep ıemiıl Ce· 
zayir'e aü eveccihen b•re et 
etmtıtır. 

Müzakereler 
Parla, 13 (A.A.) - Sala· 

hiyettar mahafil, ticaret nazı· 
rı M. Rollinln Franıız Ruı 
müzakereleri hakkında bu ya· 
kınlllfda yaptığı beyanat do· 
lay11lle borçlar meıeleıl bal· 
!edilmeden Fransanın Ruıyaya 
kredi açmıyacağını ıöylemek· 
tedir. ........................................................ 

l'icaret buna 
denmez! 

( 1 incisahifeden devam) 
emtia ile tahmil edilen Va

gonlar fazla veya eksin dol-

duruluyor ve eksik zuhur 

eden vagondan tam ücret 

aılınıyor ve fazla zuhur eden 

vagon dan °/o 4 fazlaeı tarhedi· 

!erek üç misli ce:ı;a alınıyor. 

Bu hususu ıikayet eden 

köylü ve esne.fa kumpanya 

henüz btr cevap vermemittlri. 

Bu meıeleyl Nafıa komiseri de 

tetkik etmekledtr. 

Mavholan servet 
(Birinci sahifeden devam) 

bu sabadaki külfetler biraz tah 
fif edildi. 

M. Laval'e zamanı geline 
Berline yapacağı ıeyahatte M 
Brland refakat edecektir. 

Kavun ve karpuz meıleıl· 

nin gözden kaçan bir el· 

heli da, ıehrln temi:zliğl 

namına Belediyenin gösterdiği 

ihmaldir. Bundan maad~, ka· 

vunların çüıük olmasından il· 

pirto yapmak mümkündür ve 
bunu iktısat vekaleti de mu· 

ıafık görmüftü;. Fakat, nazarı 

dıkkatı celbedılen müskirat 
lnhlıarı da henuz fi'ıi bir te
ıebbüıe geçmedi. Korkarız ki, 

tedbirler alınıncaya kadar ka· 

vun ve karpu:zluımız, tarla· 

larda çürüyecekler 1 

I 

YARIN 

Faaliyet başladı 
• 
lngiltere, bütçe muvazenesi meselesi 

ni etraflıca halle çalışıyor 
Londra 13 (A.A.) - Hükü· 

met, ecnebilerin endlıelerlnl 

tezyit etmiyecek bir surette 
bütçe müvazeneıl meselesini 
halle uğraımaktadır. 

M. Mac Donald'ıu ani SU• 

rette Londraya avdeti, hükQ· 
metin ılyaıl faaliyeti hakkında 
yapılacak neırlyata dair ra • 
por ibrazına memur nazırlar 
tlli komitesinin acilen lçtlmaa 
da veli, kabinenin vaziyete 
karıı koymağa,· bütçeyi tevzin 
etmeğe ve milli krediyi müda· 
faa eylemeli katiyyen azeme· 

mit ol duğunugöllermel<tedir. 

Hükı'.imetln faaliyeti, Cıte 

mebafllinde aklıler ha11l et· 

mektedir. Cite'de lnıiltz lira• 
sının ecnebi teıirlere maruz 
kalması ihtimalleri a:zaltmak 
Iskonto fiyatını lodlrmeğe le· 
ıebbüı etmek, hazinenin ve 
hususi teıebbüılerlıı mesalıinl 

teıhll eyle ek için bütçe mu• 

vazeneılnln zaruri oldufuna 
hükiim edilmektedir. Büyük 
mali müeueaelerln mildürlerl. 
hükumetin müıaverade bulun· 
mak teklifine hemen sür'atle 
icabet etmitlerdlr. 

Onların reyleri her halde 
lıtiıari mahiyette kalmıt ola· 
maz. 

M. Snoxden'ln tuavyur et• 
mit olduğu neviden bir tahvil, 
onların, muavenetini istilzam 
eder. Kaldıkl bir lıtikrazın tah· 
vlli ihtiyari olmak gerektir. 

Milli menfaati itin içine 
sokmak iatenllece~l söylenmek· 
tedlr, 

O zaman devlet eshamına 
malik ve zengin sınıflara men• 
ıup bulunanlar; hükQmet M. 
May'ın idareılodeki komite 
tarafından tanzim edllmlt olan 
tasarruf pr<>jeıinl tanip etme

diği takdirde fedakarlıkta bu-
lunmaktan imtina etmiyecek· 
)erdir. .................... M~lıt~'iii ···;;~;·~·şJ"~;····~I~i'~I ............... .. 

(Birinci sayfadan deva 
50 metre 1 · Votıhu 2· A 

podyalkaı 
3- Konuı. 37. 215 
200 metre; Apodyakoı .;/.· 

Alfanı 

(lbrinnur) u 1 iaci, Ahmet 
Efendinin [Übeyyao]ı 2 lacı ve 
lbrahlm Ef. Din (Tayyar] ı 
3 üncü geldiler. 

3 üncü kolu 

3 - lsplro 3. 10. 2 5 
Hanım araaında yalnız 
metre yapıldı. 

3 üncü koıu: 3 ve daha 
yuk•n yaıtaki yerli ve arap 

SO atlarile kıeraklarınıs mabıuatu. 
ikramiyesi, evYelki koıularla 
aynı ıİaikta rda idi. 

1 Pandurur Z· Va&iya· 
diı 

3 - Deci f.!çi; 49 2 5 At· 
lamalar J. Si 8· Mayne De. 
de l<ea 3 . Munlr yarıılardan 
ıonra birinci gelenlere madalya 
vertldl. 

At yarışları 
3 üncü At yarııları dün 

uat 15 te VeliefeacU çayıra• 
da icra: edildi, Y arıflara e• 
lenler evvellki koıulara 
nazarau aha azdı. S.. 
Müfettltl Supbi Pı. da gelmft· 
ti. Keçeci zade :l:zzet Fuat P,. 
da hakem heyeti meyanında 
bulunuyordu. 

1 inci kolu 
ilk ko§U ;3 ve daha yukarı 

yaıtakl haliaüddem logiliz tı 
ve kıaraklarına mahıutln. 
1 inciye : 200 2 inciye : 75 
3 üncüye 25 lira mükafat ve· 
rilecekti. 

Süleyman Efendinin [No
na 1 •ı J inciliği. Mis Cocke· 
ran'ın[Jeon Hableur]u 2incilğl 
Akif Beyin (Olat8) oı 3 ünÇü• 
lüğü kazandılar. 

2 inoi kotu 
2 inci koıu: 4 ve daha yu· 

karı yaı~aki yerli ve arap At· 
larile, kısraklara mahsuıtu. 
lkram'ye mllıtarr, 1 inci koıu· 
da o1duğu gibiydi. 

P er n ı Halim Be}'ln 

Prenı Halim beyin "Rüç· 
hanı. 1 inci, Fikret beyin "Ma· 
ite• ıı 2 inci ve gene prens 
Halım beyin "Kakanı. 3 üncıı 
gelerek mevut mükafatları 
aldılar. 

4 ünoü ko!u 
4 üncü koıu: 3 ve daha 

yukarı yaıtaki lıaliıüddemlngıliz 
at vek11raklgnna mah•uıtu 1 ine.: 

500 21nciye: 75, 3 üncüye: 25 , 
lira mükafat verilecekti, 

M. Al;.alinin (Eerlaog top 
J 1 inci, Akif Beyın ketjede 
[Bau11elles) i 2 inci, Prens Hal&tı 
Beyin l Silyergla v Ju (içüncü 

oldclar. 
5 inci koşu 

Sinci koıu: 4 ve daha yıı

kari yaıtakl yerli ve arap al· 
larile, kıeraklarına malı. ustu. 

Bu koıuya ecnbı jakeyler 

lt\irak edemiyordu. 
Neticede Pres Halim beyin 
1 Paruj] u 1 inci ıeferek 

200, Hasan Efendı.,in 1 Cey• 
ioı j 2 inci goelerek 75, İl.saa 

Beyin (Gümü J ü 3 üııcü ı• 
!erek 25 lira mükafat aldılar 

Y arıwlar aaa:t 17, 15 te hl· 
lam buldu. 

~~~~~~~~~~~~-

Kara gümrük Halk stadında 

Dünkü kupa maçında Adliye 
takımı mağliip 

Halk ıtadında dün heye· 
canlı iki maç o!muıtur, 

Bu maçların birlncialni 
karagümrük ikinci takımı ile 
yine Karagümrük küçüklerJ 
arasında olmuılur. 

Bu maçın heyecanlı ve 
pek iyi olmaeı ikinci takı· 
mın ortaya tık bir .kupa koy· 
masıdır. 

Maça saat on altıyı ~r· 
ınl geçe baılamıştı. 

Küçükler çok seri akınlar 
ve yerden havadan topu kaleye 
ıokmağa uğra§ıyorlar. Fakat 
ikinci takım defanaı bu teri 
akınları durdurnyor. 

Nihay<'t otuz btşlnci dakl· 
kada Küçükler entenan bir 
tarzda kaleye indiler sol açık 
Necati ilk sayıyı yaptı. 

İkinci devrede küçükler 
pek hakim oynadılar ve oyu• 
nun ıonuna doğru ıol iç ih an 
ikinci golu yaptı vııı maç 3 ·O 
küçüklerin lehine neticelendi. 
Kupayı b~kklle ka:zanan lt!üçük 
lerl tebrik ederl11. 

l Adliye takımı mağlup ikin· 
el maç Adliye takımı i e Kara 
gümrük bininci takımlarına 

Harekete ıeçea adliye)Jler ye· 
ni akınlar yaptılar ve ıon da· 
kikalarda bir gol atarak be
raberliği temin elt ler 

Adliyeliler grçen mağlu

biyetin intlkaır11nı almak için 
pek sert oynuyotlar ve ıeri 

, akınlarla kara gümrlık kale· 
alne b.rçok hOcQmlar yapıyor· 
lar .. 

Fekat yirminci dakikada 
Kara gümrükliller pu pasa 
defans battım kendiler Mah· 
mut Ali aert bir ıutle ilk ıa· 
yıyı yapdı 

İkinci daire karagümrO· 
iiün hakimiyeti altında geçmlttl 
bir çok fırsatlardan ıonra 

kırk üçüncü dakikada Rahmi 
karaııümrüğe bir sayı daha 
kazandırdı. 2-1 

Adliye takımı ikinci defa 
mağhıp oldu. 

K. Şaim 

•• r 

Yüzme müsabakaları 
---· 

Dün Büyük Derede yapıldı 
Büyük bir haksızlıkla Galatasaray Ame• 
rikanın Ankara sefiri M. Grev tarafın· 

dan verilen kupayı aldı 
Dün de Büyük derede yüz· 

me müsabakaları yapıldı. ŞI· 

mdiye kadar yapılen miiaa· 
bakaların neticelerinden dün· 
kil yarııların daha muntazam 
ceryan edeceğini tahmin el: 
mlıtik. Ne yazık ki tahminimiz 
b6yle çıkmadı. 

Müıabakalar battan nihayete 
kadar gayrı muntazam gectl. 

Hele yarıılarl• hiç bir ala• 
kası olmayanların hakkım hey 
etlerile uzun uzun münakata· 
lar ederek mensup oldukları 

kulüplarl müdafaa etmeleri 
hiçte doğru olmıyan hareket• 
lerdendir. Bu gibi hareketlerin 
öoiln• 1ıeçilebilirJı. 

Fakat bu tahıalar denizci· 
lik heyetine mensup azaların 
'arkadaıları oldukları için bun· 
tara karıı hiçbir tertibat alın· 
mıyordu. 

Bu böyle olmakla beraber 
yarrıılarda alınaıı aellceler 
memnuniyet bahıtır. Yarııları 

Fahrettin paıa da seyretmlt· 
terdir. 

fa yilzdü ve neticede Galata• 
saray takımı birinci oldu. 
Galatasarayın üç kiti olarak 
lttlrak etmeılae ıebep üat 
ilate iki mühim yarııa glrea 
yiizlicüıilnün yorgun ol:na&J 
idi. 

Buna da aya~ındakt ufak bir 
aıyrıiiı eczahaneden kocamanblr 

pamukla aarmak suretile ba: 
hane buldular. Heyette bunu 
makul gördü. Yalnız 

azadan Cevat ve Hikmet bey• 
ler bu karara muarız idiler. 

4 X 50 bayrak hanımlar• 

yalnız Beylerbeyi takımı iıU· 

rak etti ve birinci oldu. Deı 

rece 4.15.4 dür. 

Atlamalar 

Atlamalarda birinci Suat 
(G. S.), ikinci Muzaffer (D. 
Iıaeı:), üçüncü Fahri (F. B.) 
oldu. 

Biz atlama bakeoı'erlnln 

notları doğru bulmayoruz. 
Hakemlerin her ıeydea 

evvel bitaraf daha doğrusu 

müaabaluJara iflirak eden ku· Ne•.iceler ıunlardır 
100 M. serbest. Halil (G.S.) lüplere menıup olmamalrı liıum 

blrlnci, Süat (G. S.) ikinci. gelir.Halbuki dün böyle deQlld.I. 
Rekor 1-18 Watar Polo 

400 M. ıerbed • Salim (8. Gala.taaarayla • Beylerbeyi 
B.j birinci, oeref [G. S.j ikici. arasında yı>pı1an bu müıaba· 
R.ekor 619 8 dlr kayı 5-0 Galatasaray kazandı. 

Bu rekor yenidir. Yalnız 50 metre dipten ya• 

100 M. serbeıt hanımlar• p•lan müıabaka neticesi veril· 
Arletidi (G. S.) lıirfnci. Nıhal memlıtır. B ynrııa yalnız üç 
(B. B ) ikinci. ArlıUnln teıiı Beylerbeyi yüzücüıü lttirak 
ett iği yeni rekor 1.25 dır. etmııu. 

Nihal hanım deparda krav muayyen olan mesafeyi 
yüzm~ğe baılamamıı olaaydı suyun dibinde edemediler 
muhakkak kendi ıtyillle birin· diye kendilerine puvan veril· 
ciliğl alırdı. KendJ tarzını bı· medi. 
rakma maıını ta vıiye ederiz. 

20:> M. kurbalama • Nallı 
G.S. birinci, S•dat D. liıeıl 

ikinci rekor 3 56 6 dır. Bu 
derecede yeni rekordur. 
100 M. kı,ırbalama: 

Hanımlar - Aristl (G.S.) 
birinci, Münevver (B.B.) ikinci • 

Rıkor~2Z8 
200 M. ıerbeat - Bu ya• 

rıı çok- heyecanlı oldu. Ne· 
ticede Salim ( B. B. ) birinci, 
Cemli (8.B.ı ikinci oldular. 

Bu yarıtalOO metrede birinci 
gelen Halil de girdi. 

Fa•ul yaptığı için dı.kalife 
edildi' Şunu ıöylf'mek illerim 
ki bu yüzücü çok gençtir biri 
biri a·kuına müim l'aklplerle 
kendisini yüüdürmek doğru de· 
ğildir. 

Salimin 2.53.2 de kazandılı 
rekorda yenidir. 

:rno M. aerbeıt hanımlar 

Nihal "B.B. birinci Arisli "G.S. 
ikinci 4.5.7 rekoruda yenidir. 

100 M. aırt üotü Zeki "B.B. 
birinci Hasan (Beykoz) ikinci 
bu yarışın rekoru o'an 1,50 de 
y<'nid.r. 

800 m. serbest - Salim B. 
B. birinci Mehdi G. S. ikinci 
Rekor 13.46. 

400 M. ıerbest Hanımlar -
Mıhal b. b. birinci, lra G. S. 
ikinci rekoı· 8.55 dir. 

Bu rla yeni rekordıır. 

1500 M. aPrbeıt - Salim b. 
B. bırınci, Şeref G. S. ikinci. 
Rekor 26.40.5 dır. Bu rekor 
yen;dfr. 

4 X 50 M. bayrak - Bu 
yarıı çok garip bir ıekildf' 
yapıldı. Pek haklı itirazlar 
olduğu halde dinlenmedi. 

Galataıaray takımının üç ki· 
ti olmasında hiç bir mahzur 
ııörülmedi. Bir yüzücn iki de· 

Halbuki bundan evvelki mii• 
sabakalarda da pek aliı ma· 
dalyalar Vt'rilmiftı. 

Bu da Beylubeyl ale1hine bir 
karar idi. l:lu suretle umu111 
mueabakalarda 62 puv-n alan 
Galatasaray büyük bir hakatı• 
lıkla Amerlkaaın Ankara ıe• 
firl M. Grevi tarafından bedi• 
ye edllen kupa Galatasaray& 
veri idi. 

Beylerbeylnlnaldıfı puvan ile 
58 dır. 

Hak11zlığa uğr~an Be1leı• 
beyliler ferdi miiaabakada 
kazanmıı oldukları milklfat• 
ları alınadılar. 

Biz heyetten böyle bir ha· 
reket beklemezdik. 
Galatasarar futası birinci 

Evvelki hafta müna:zaa ile 
neticelenen üç çifte yarıılar 
dün Trabya ile büyük dere 
arasında tekrar edildi. Bey. 
koz k ü rekıinln rahatsız olma11 

dolayıalle Beykozlular yarııa 
lıtirik eftirllmedl. 

Neticede Beylerbeyi ve Ca• 
lataaaray fıtalrı yarııtı ve 

Galataaaray birinci oldu. 
Cevat ve Hikmet Beyler 

istifa ediyorlar. 

Gerek Hikmet ve gerekse 
Cevat Beyler bize programla
rın maddelerine riayet edil. 
meJlğl için istifa edeceklerini 
söylediler. 

Ali Rıdvan 
1 KJÇÜK iLANLAR I 'I 

l'aı kııla clvarıı.da yor
gancı baiçeıinde 17 inek bir 
boğa Kırım ve Romanya cin· 
&inden, toptan veya perakende 
ılltılıktır. Sahibi lnekcl Ab
dullah Efendiye müracaat edi· 
niz. 

• 



Sahife 6 • __.. ....... ~\\; YARIN ıs Ağustos - NKARA OTEL 
Bütün konforü 

Telgraf - Taşhan 
havi. 
Ankara 

TAŞHANPALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 

A • A • • • • • ~ _. F E N N İ ~ u N D u ~A ~- r Seyrisefai~ 

Türkiyede her lisanda intişar eden f 1ıı 1ill :::::~: ~.~,"'·;: .. ·:,~; 
bütün gazeteleriçin bilumum res- İZ~~~ıc!~~·ı~T16p~~:~~: 
mi daireler ilanlarını kabul eder 
Adres: Ankara caddesi Kahraman zade hanı 

üncü kat Telgraf adresi: ~esmilan - Telefon: 
20960 Posta kutusu Istanbul 7 53 

3 

Beyoğlunda KARLMAN Mağazaların'da 
Satılmakta olan mallann fiatlarından bir kaç nümune: 

rranse 

Vual ~ö sua 

Kuruş ı 

emprime 200 lpek~!so f~~~~~~ym!ı~n'!!s~r.~Ier 
• 

emprıme 325 Bursa ipeği 
iyi c"ns ve müntahap renklerde 

Krep mimoza 250 
Tamamen ipeklf ıon moda 

Kadın elbiseleri 
Sua emprimeden, yeni fasonlar --------

Fil a fil 
Tamamen ipekli ropl<!. r 

Sua ekose 

Gol 
Spor hayat ve hareketimizi 

bu kadar güzel reıimlerl ve 
yazıları ile ifade eden bir ıpor 
mecmuaaı daha yok denilebi· 
lir. (17) lnd aayıaı da çok mü· 
kemmeldlr. okuyunuz! 

,.. * 
Olimpiyat 

Me~hur Sinemı y ı ld ızı )eanne\te 
Mac Dc,nald ile mü!jkat ya~a ıı ilk 
Türk Spon:-usıı 

Dundan bahiı İhıan Beyin 
Paris mektubunu Olimpiyat 
Spor mecmuasının yarınki nus· 
hıııında okuyunuz. 

"" "" Ekonamı ve finans 

Me~muacının Temmuz nus· 
hası intişar etml11ir. Bu nus· 
ı:. aettin Cemıl , Muhib Ethem, 
Remzi Sa:Ca Beylerııı kıynıetli 
mnkaleleri ve i ürıya iktisat 
hnberleri ile htanbul borsa 
hob~rleri vardır. 

Dr. Hayri Ömer 
Airoanya Emrazı cll· 

diye ve zühreviye cemi· 
yeti azasından Beyoğl•ı 
Ağncami karıı sırasında 

133 No. öğleden aönra mü· 1 rac3at. T .. Jefon: 3586 

Dr. Aristidi 
Zührevi hastalıkları 

Ttd :3 vihar.tı~ 
fEminrı:t'i! C\abık V. r r & J\~ .. han No. 8 t 

Dr. Hafız Cemal 
Da~i!i hastalıklar mutehass.sı 
Cumadan mallda her 

ciin öAleden ıonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e klldar latan· 
bulda Divan yolunda (J 18) 
numaralı huıuıi kablneıiı:ıde 
dahili haıtalık!arı muayene 
de teda vl eder. 

T•lefon: latanhul 2398 

Doktor Agop Essayan 
Lan11a comi ıolıa/ıı No16 

Hergun hııstalarını kabul 
vo t•d•vl eder. 

250 Kimonolar 
Jlanımlar için tamamen ipekli 

280 ipekli bluzlar 
Ajurla nı üzeyyen 

!(ayıt için Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri saat 12 den 
17 ye kadar miiracaat ~rlil il" , • 

Talpp edenlne mektep tarifna mesi göııderilir. 

... Telefon: Bebek 210 

UGUR EVi 
......................... 
NURi - DANIY Al 

Bilcümle Devair ve Müeueıatı reımiye ve huıuılyede, 
Mali, İdari, Hukuki itleri, Emlak ıab'plerlnlo emlakerlni 
idoıre etmek, İfraz, Ferağ, İntikal, İkraz, latikraz, Alım 
S bm ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

Teleı"on: Beyoftlu. 4515 Galata, Eski Gümrük 
Cnrldesi Uitur ffa., No 2 

._ .. ""'-"""""""'' -'"--• '"- ""''"· '>C ~..._ ' ' ' ' • _.. • 1'i""'...!W'!"'JI'"...,... ... ,..--- >":"'W ~ .......... ·-~ ... , • ..,,. -,..F adimenin aşkı!•• 
Yazan: Ahmet Süleyman 
Basan kütüphanei umumi 

Milli, aşkı ve hissi resimli roman 
Kitapçı, tütüncü ve müvezzilerden 

arayınız. 

çıkmıştır 
Ademi iktidar ve bel 

gevşekliğine 
karşı en nı u ess r deva SERVOIN 
haplarıdır. Dcrıosu, lstanbul'da Sir· 
keci'de Ali Rıza Merkez eczancsldir. 
TJşr.ı ·a 150 kuruş po.>ta ile ı;öııdc

ril ı r. İmı i r'de Irgat paza rın fak ı, 
Trat•zon'da 'Veni ferah eczanelerinde 
bulunur. 

Nazarı dikkate 
Sağlam ve şık kundura gıy

mek için Beyazıt Okçular başında 
67 numarada Seyfi kunuura ma
ğazasında imal ettiriniz. 

Acele .sahlık ev 
MAhmutpaıa mahallesinde 

küçiik Yıldız han sokağında 

beı oda' mutebah ve taraçay 
havi 21 numaralı hane aceleı 

ıatılıktır. Mahaıl bekçllfoe 
ınilracaat. 

Cııt, ıaç ve zührevi hıu· 
talıklar müteba11111 Cu· 
madan maada her gün 
saat 10 dan 6 ya kaııar 
baıta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddeıi 
No. 43 

Tel,.fon: l tanbııl 3899 -Gaip aranıyor 
Harbi umumi aeneainde 

lzmirde beılnci Tayyare bö · 
lüğünden gaip olan biraderim 
Kadri oğlu Mehmet Salıh Ef. 
1336 ıeoeıiode Somada Yu· 
nan latilaıında gaip olciuğ•mu 
anladım. 

Hayatta olduğunu ve nerede 
bulundujiunu bildiren zevata 
tarafımdan [500} lira mük&fat 
verilecejil ilan olunur. 

lıtaubul Yarın Gozeteılode 
Mehmet Sadık 

- - . 

Si Ki 

Bahçekapıda 

RAHAT 

Altın Çizn1e 

I<uııd ııra mağazasından tedarik edilebilir. Kundura l arın! ? ! RONTKEN 

ile alabilirsiniz. Bilhassa s ı k ı kıındura lardan en fazlı muztarip 

olan Hanımefendiler ayak kemiklerini kundura içimle giircbi lir 
ler ve bu suretle de sık ı ve dar kundura ı;iymek ten kurtulurlar. 

-~ Tel. 20437 '4! 

Sesli Sinemalar, Dans Salonları, Gazinolar, 
Açık bağçeler, Tenezzüh vapurları, Pıajlar, 
Stadyumlar ve Parklarda Körting Amplıfikatör:eri 

tike mel Saz heyeti, Orkes ra ve Cazban ın 
edemediği Muc;ikiyi az masrafa tem:n eder. 

Türkiye vekili: A. NECiP 
lstanbul. Türkiye Han 33, 44, 45-

Büyük Tayyare 

Piyangosu 
11 inci Tertip 2 inci Keşide 

11 Eylüldedir 

Büyük İkramiye: 35,000 liradır 
AYRICA: (15.000, 12.000, 10.000 8,000)I i ralık 

ikramiye ve: 25.000 iira lık bir mükafat 

Eskişehir Mahalli mu
hasebeMüdür l üğünden: 

Muhasebe! huıusiyeye ıli t Esk işehir memleket hastanesinin 
ihtiyacı lçın tahminen 25 ~0 liralık eclviye ve alatı cerrahiye ile 
emrazı zührevı ye ilaç ve ma lzemesi ve 20 adet yerli mamul.ilin· 
dan bir yataklı'< karyola ve bir adet ıe k lz gözlü yemek aoba11 
26 Ağuato~. 931 Çartamba gün;i uat dö tte Eık ırlıir vllayet 
encümenince ihale edilmek üzere mü~akaıaya konu'.muştur 

ııtırak edeceklerin listeyi görmek ve vermek üzere müdürıyetl 
mezkü~eye müracaat etmelerı !'an o'u nur. 
------------ ---- --- - - - - -

BankaF rankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMA YESI : 25.000.000 Frank 
Merkpzi idarec;i; 
Şubeleri: lstanbulı 

Paris. Burdo (Boudre11) sokdk Nn. 9 
Galata, Voy\'oda caddesi No. 102 

Telgraf adreıi: F 'a&iabaıık 
Tel .. fon Beyoglu 142 l 2 3 
Poata kutusu Galata No. 376 

"Harbin Mukden. 
Bilcümle Bankı muamP.latı 

Heoı•batı cariye kü,adı - V ı.desiz ve vaJell tevdiat -
Tan.rruf ıandığı - Mekükd.tı ecnebiye kambiyo, ~abanı ve 
tabviıat alım ıatımı - Senet ıskootoau - Eıhl'lm ve ıahvı· 
&t bedeilerlnln talıılli - Adi ve •irküler itibar mektup!~· 
n - Esham ve emtid üzerine avans - Ecıı~bı m~m · ~l<et 

üzerine kredi küıadı - Eıham ve tahvilat muhafazı ~e.aıre 

Pazar 14,30 da Galata Rıh· 

tımıodıın kalkacaktır. 

TRABZON POSTASI 

(Antalya ) 18 Ağuıtoı 

Salı 17 de Sirkeci Rıhtımın· 

dan hareketle Zonguldak, 

İnebolu, Ayancık, Sammn, 

Ünye, Ordu, Gireıon, Trab· 

zoo Rize, Mapavrlye gide· 

cek dönü~te Of, Sürmene, 

Tirebolu'ya da uğrayecak· 

L:· _.J 

®ıım 
KARADENiZ POSfASI 

E V'lp ıru 
fZUrUm 19 Aııustos 

Çarşamba 
günü akıamı Sirkeci rıh· 

tımmrlao h reketle (Zo~gul

dak, İnebolu, Evrenye, Sam· ı 
sun, O du, G ireson, Trab· 
zon, Sürmene ve Rize) ye 
azimet ve ayol iskelelule 
Göreleye uğrayacak .. vdet 
edecektir. 

f,zla tafsilat iç in Sirkeci, 

1 Yelkenci hanıodakl acente. , 
liğine müracaat. Tel, 2t5ı5 

OSMANU BANKASI 

Sermayesi 10.0001000 
İngiliz Jirası 

ISTANBUL ACENTALl/ll 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOGLU DA!RE:SI 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senerlat 

bilinde 

ve poliça mukıı· 

muayyen vadeli 

veya hesabı cari suretile 
avanslar, polıça ve iakon· 
tosu. 

Türkiye Cücıhuriye!I • 

nio baş'ıca ,ehirlerine ve 
meo:ıaliki ccnebiyeye se· 
nednt, çek, itibar mck· 
tupları ve tel{.ınf emir· 
nameleri lraalô.tı. ( Hesabı 
cari) küıadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafaza>ı, 

kupon tahsilatı, Türıdye 

ve memaliki ecncbiyeye 
ke~ide edilen poliç .. larm 
tesviyesi, borsa muamelatı 

icrası, akçe bey'I ve ıe· 

1 ra&1, ıair bilcümle ban· 

kıt m111tmelr\h, k a aıa 'cn'"1. 
ııamııı .......... Iİl!lllli1llltlllliöii!IM;; 

SİNİRLiLERE 
s.ıt Limon Ç i ç<'ği Ko 0•1Va• 

11 yegane çaredir. Dep su: Ye· 
ni poıtane karııs111dı1 N..,. 16 

l ıs Ağustos 193 l = ~ı • • r ı-:;:;:' 
- c ·---= unıcır l~!:ıl ;;:--
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dortıcın•t!ın Alı 


