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htaç harikzedeler· uav ete .. . us .. 
... elim! 

. ...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Son yangından çıkaııJarın içinde vakti hali yerinde olmıyan, çoluk çocuk 
sahihi vatandaşlar var. Bunlar açıkt~ ve yersiz yurtsuz kalmışlardır 
··tt~;ıh~d~i;;~·tt;;;··k;ı;;;;;~ı;;.·dü~j···G;~i···11~:-··2s~öoo······ıi;~y;·· ·····~~;i·· 
~:.~,~ı::! •oımo1, te•- şehri gezdiler Dyüantı"lseaB~uhrs-a~:tıntğreş~l mezarlıklar yapılıyor! 

koıun ıuyu keıllmlş, ılgor· .., 
taoılar davı edeoeklar. Dedi Kahram~n misafirler yarın veya Pa- rif ettiler 
Kodular ara11nd11 muavenet• 
mılhta9 olanlırı unutmımelıl zartesi şehrimize veda ediyorlar 

Arif Oray 

Beılktaı yanguıı dedi ko· 
duıu hail devam ediyor, Her 
yangın alleılnfn allrfllOp ftltfl· 
dili aibi, alakadarlar kabahati 
lıtrı birlerine bulmaktadırlar. 

Bursa , 7 (hususi) Gazi Hz. 
dtın ıabah ıaat 8,30 da,Ertuğ· 
rul yatıle Yalovadan Bursayı 
l•ırlf ettiler. 

Mudanyaya mu't'aaaletle-
rlnde Buna Vallıi Fa• 
tin Fırka k u m a:n danı 
Cemli Cahlt Pı. H. F. erkanı 
alay kumandanı miralay Ke· 
mal Bey ve ze't'atı ıalre ta· 
rafından iltlkbal edllmlıle rdlr 

Bir müfreıı:el askeriye rel' 
mı ıelamı ifa etmlıtır. 

Gazi Hz. otomobillerle 
Cumhuriyet lllrayına teırlf 
buyurmuılardır. 

Vekiller 
- -

Yanııından sarar edecek· 
!erini anlıyan ılgorta kum· 
panyeları, ahıı afetinden he· 
nOz kurtulanların haklarını 

vermemek, 6demelerl llzım 

gelen yüz binlerce liranın ve
rllme1fni ıenelerce uzata'Bfl· 
Dıek için: Terkoıu da't'a ede· 
cekl..,\ !ni ıöylüyorlar. Bundan 
makıat, ,ya iti uzatmak. yahut 
hak ıahlplerlnln alacaklarını 
yarı yarıya, yahut daha atağı 
kırmak fikri olabilir. Halkın 

parasını aldıkları aıbı, tabii 
ademeğe mecbur oldukları 

ıiiorta bedellerini de derhal 
tediyeye mecburdurlar. 

·ı Kamilen şehri-
mizde bulunuyor 
Dün de Maarif vekili 

geldi Bu dedikodular araı.ında, 
terkoı ta ıu vermediği, itfaiye
nin vaktinde yetıımedfğl ıddı. 
aları da dolaııp duruyor. Her 
yangında ıu ldfayetılzllğl anla· 
ıılan Mterkoı" ılmdlye kadar 
ani ve lhtlyaci tatmin edecek 
teliıata icbar etmedlilnden 
dolayı alt olduğu dairelere de 
mes'uliyet tevcih eder. Seneler· 
denberl tahakkuk etmlı olan 
bir noksan neden bu kumpan· 
yaya telafi ettlrilmemlıtır. 

l.faiye meıeleılne gelince: 
yangını geç haber ala.n itfaiye 
tabıı kanatlanaca.k degildl. 
Ceıur ve fedakar efradından 
birkaçını kurban veren Ufal· 
yeyl muahaze etmek ğünah 
değilmldir? İtfaiyenin çalıoa· 
madığını, ıa~ırdığmı ıöyllyen· 

lere hastahanelerde yaralı 

yatanları aöstermek kô.fld!r 
zannedilir. 

Asıl meıele burada da 
değildir: S:ğorta, terkos, itfaiye 
dedi kuduları arasında facl· 
anın a"I mağdurları açlık 
ve hPıtalık tehlikesi geçirmek· 
tedirler. 

Yaııgıcdan çıkanların için· 
de hali vaktı yerinde olmıyan 
çoluk çocuk ıahlbi vatandat· 
lar vardır. Bunlar açıkta ve 
yersiz yurtıuz kalnııılardır. 

Bunlara zeytin ekmek ve· 
rlldiği itldiliyor. Bu kaflmidir? 

Derhal iane açılmadığından 
ıtl< ayet etmek akla gelmez. 
Çr.nkü halktan iane toplana· 
cak zemanlarda buhınulmıyor 
(Devamı 2 inci aayfada) 

-··············· .. ·····················•·············· 
Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-29-

yln edilmlı olan hürriyetin lh 
ltı.llne karıı Inlu 'Apçı bir va
tandaı aıfatıle mQıaade ve 
ihmal, programın.ızda yoktur. 
(Bravo aeılerl). Fakat bunu 
ani heyecanlarımızın verd!AI 
kararlarla de~il, ebedi olmak 
Gıı:re vazetÜğimlz düaturların 

muhtevası ile tatbik etmek 
(Devamı 4 üncü aayfada) 

Tızyyarecller JIJn Amerllta aefarethaneainden çıkarlarken 

Bir mliddettenberl ıehrlmlz 1 mit olduğu otomobillere iefa· 
de bulunan Amerika hava ret erkanile latanbul c;hetınde 
kahramanı tayyareciler M. eplce ıüren bu cevelan yap· 
Lobondo ile M. Bordman öğle mıtlardır. 
J'•meilal Parapalaata yemlr Bu ce't'el&n eına11nd Aya-
lerdtr. ıofya Sultan Ahmet, Süley· 

Tayyareci mltaflrlerimlz maniye ve Edirne kapıdaki 
bundan e't'vel Tayyare cemi· Ka'rlye camtlerlal vo Yere-
yetinin, kendilnine tahılı et· ( Devamı 2 inci aahifede ) _ .............................................................................................................. . 

Feci yangın tahkikatı 
Tahkikat itfaiye techizatının da ik
mali lüzumunu meyde.na çıkarıyor 

Beııktaı yanıtını faclaaı 
hakkında Beıiktaı polis mer· 
kezlnce yapılan tahkikat dün 
akıam ikmal edllmlıtir. 

Yanğr,nın çıktığı fırıncı Ha-

tim B. yin evinde yangın es
naaında bulunan kadınların 

ifadeleri tamamlle zabıt edil-
mit 't'e kendilerinden ikamet· 
gıl.h senedi alınarak serbest 
hıra kılmıtlardır 

Her ne kadar yangın kazaen 
çıkınıııada bu cihetin takdiri 
Adliyeye alt olacai!ı claC'lle, 

tayin olunan tııhklkat evrakı 

bugün müddeiumumiliğe ve· 
rllecektlr. 

Hılallahmer felAketzede ve 
kimsesizlere muavenete de• 
vam etmektedir. 

Bu meselenin bir de ıayanı 
dikkat bir dedi kodu ıafhıı.sı 

vardır ve yılan hikayesi gibi 
uzadıkça uzayor, yapılan tah· 
kikatta hem etfalyenln geç 
ge!d :ği, hem de terkos mus· 
luklarında su olmadığı söyle· 
nlyordu. 

Halbuki ıimdi tahkikat 
safahatı ilerledikçe itfaiyenin 
de diğer cihetten mesuliyetl 
tahakkuk ed:yor. Çünkü yan· 
gındıı hazır bulunan a:tı tane 
etfalye arözözü muattal bıra· 

(Devamı 2 inci sahifecle) ................... ..-......................................................................................... .. 
Cemiyeti tedrisiyei islcimiye dün toplandı 

Darüşşaf'ı~a terakkide! 
Dün Darüşşafakamızın tedrisatın

tan beyanı memnuniyet edildi 
Cemiyeti tedriılye heyet 

umumiyeıl don Darllnafakada 
içtima etmlf, bu içtlmaa yü· 
ze yakın aza lfllrt.k etmtıtır. 
Riyaset makamını l Ifgal edn 
ıabık mü:ııeler müdürü. illan· 
bul meb'uıu Halli Bey celseyi 
kOtal etmlı ve evvelce iki 
aylık muvakkat bir bütçe 
yapıldığını ve bu müddetin 
hitamı hasebiyle timdi ıenelik 
bütçenin kabulü tekllf oluna· 
cağını bildlrmlıllr. 

Bunun Ozerine zabıt kitllbi 

intihap olunan mektep müdllrO 

Ali Kamil Bey tarafından he· 

yeti idare rııporu okunmuı• 

tur. M .. zkür raporda talebe· 
nin gerek tedrisat ve cerek 
ılhhi terbiyevi cıhetlerden 

çok memnuniyet veren bir 
halde bulunduğu tasdik edi· 
llyordu, Raporun kabulünden 
ıoora bütçenin Yaridat ve 
masraf kııımlarına g<"filmiı 

ve her lklıl de [112,786] lira 

olmak üzere kabul edllm·o· 
lir. Müfettlt raporu üzertnde 
bazı müzakere ve mOnakaıa· 
!ar cereyan ettikten ıorıra ha· 
zuruna Çil>'._ u: pastalar izaz 
edilmtıtlr. 

Maarif vekili Eıat ve An· 
kara Yallsl nevzat B. fer dün 
ekı resle ıehrtm!ze gelmlıtlr. 

Eıad B. pazar günü Gazi 
Hazretlerine arzı tazimat ey
(Devamı 2 irıci •ayfamızda ) 

5 milyon 
- --

Buğdayın alım şekli 
tespit olundu 

Ziraat banka11 umum mü· i 
dürlüğü, köylQden borcuna 
mukabil buğday mubayaaıı 
hususunda bir talimatname 
hazırlanmııtır. 

Tal!matname bugünlerde 
burRya blldirllecek\lr. 

Bunda buğdayın nasıl satın 
alınaccığı, fiyatların nasıl tea
bit edt!ecl!ğl bildirılmektedlr. 

Dünkü Boks 

Melih sayı hesa
bile galip! 

Dün Taks"m ıltadyomunda 
bokı maçları yapıldı· 

Saat on yedide maçlara 
baılaudı: Sltadyom epice ka· 
la balıktı. 

Evvela Eylpıulıandan N.ko 
ve Sabekl Barkohbar kari•· 
laıdılar. Dört ra vnt iki da ki· 
kalık maçta Niko berabere 
kaldı. 

ikinci maç Şadi(Kumkapı) 
ile latavro (Pera) araeında idi 
2 dakikalık 4 ra vundluk olan 
bu mııçdada tarafeyln bera· 
bere kaldılar. 

Üçüncü maçta iklıer da· 
klka 2 ravunttan ibaretti ve 
kam! ile Y oı go arasında idi. 
Ki.mi, Yorgoyu üçüncü rıı. vun
dta nakavut etti. Maamafih 
Yorgo, bugün maç yapaca· 
fından haberdar olmıyarak 

ıeylr için geldiğini ve emri 
vaki karıuında kaldığını eöy
IOyordu. 

4 lincil maç Beılktaıdan 

(Deoamı 2 ini Soyfade) 

Hazırlanan mezarlıklar nizamna
mesinin tatbik tarzı tespit ediyor 

..fi ' ... • • • ... "' .. . . 

Asri mezarlar hakkında izahat 
veren mezarlıklar müdürü 

Süleyman Bey 

lııanbul mezarlıklarının 
harap ha.il ve toprııklı1rm c& 
ıetleri eritem.1 ccek bir 't'azl· 
yete gelmeleri vf' yeni mezar• 
teala etmenfo me :huri olduğu· 
nu gösteriyor. 
• Eaasen belediye, evkaftan 
mezarlıkları aldığı zaman hüı· 
nü tetvlr edeceği lddfaaiyle 
ortayn çıkmııtı. Şimdiye ka· 
dar geçen 't'ahlln az olmau, 
evkafın maruz kııldı4ı itham· 

!arın belediye tevclhine imkan 
vermiyordu. HattA, bu noktayı 
belediye mezarlıklar müdürü 
Süleyman bey de basirtkar bir 
mıntaka evvelce de iıaret 

etmlı ve belediyenin icabeden 
ıeylerl yapmakta gecikmiye
ceğinl aöylemiıtlr. 

Dahiliye Vekaltince hazır· 
!anan mezarlıklar [nlzamna· 
metini Şurayıdevlette neçt ğl 
haber veriliyor. Halen ı:erek 

Sıhhiye ve gerekse Dah•liye 
Vekaletleri mezkcr nlzamnıı· 

menin tarzı tatbikini tesbit 
etmekle me,guldür. Bu itin 
hitamından tonra latanhul 
belediyesi faaliyete geçecek· 

Belediye mezarlık müdürü 
Süleyman Bey bu yeni me
sııi fekli hakkında atideki 
iz&hatı veriyor: 

Evvela Üsküdar, lsıanbul 
ve Beyoğlu clherlerlnde birer 
asri mezarlık teı!ı edilecektir. 
Bunun için bOtçeye me·ızıı 

lahdsat (2SOOO) liradır. Sani-

(Devamı 2 inci aahifada) ........................................................ _.,, .......... ,, ___ ,, ............................. . 

Dünkü at koştıları 
Dünkü mühim kuşuları Prens Halim 

Beyin Arap atları kazand 

Dünkü ikinci ot yarıılarınJan bir intıba 
Dün Veli Efendi çayırın· buıu Mithat Beyler 't'e ıalr 

da ıon bahar at koıularının zevatla bir çok ecnebi hazır 
ikincisi yapılmıılır. bulunmuıtur. Koıulara ıaat 

Dünkü koıularda Meclla lS te baılanmıı ve aıağıdakl 
rehl Kazim Pt· , lıtıınbul me· atlar kazanmııtır. 
buBU Haıan Reılt, Maraı me· (Devamı 2 inci aohiFada) 

........................................................................ u ....................................... . 

Ecel gelmeyince neler oluyor? 

Bir kaza, bir harıka! 
- ----- -

Üsküdar a bir çocuk feci bir su-
rette tramvay altında kaldı, fakat .• 

Dün Üıküdarda; "öldür
meyen allah öldürmez. darbı 

meıellnln pek yerinde olduğu
nu ispat eden bir kaza olmuı· 
tur. 

Üıküdar-Haydapaoa •efe!· 
rlnl yapmakta olan 143 nu
maralı vatman Ahmedln !da· 
reılndel.i IS numaralı tram· 
vay Üıküdarda Hayrettin 
caddeılnclen geçmakte iken 
birdenbire önOne bir çocuk 
çıkmııtır. 

Bu çocuk, koltukçu Muı· 
tafa efendinin oğlu beı yaıla· 
rında Azizdir. 

Anıızın tramvayın ôoline 

1 

çıkan Aziz, gene ansızın ken
dınl tram\oayın altındu bul· 
muı ve feryadüflgana baıla• 
mıttır. 

Vatman arbasının altına 

düıen çoculfun feryac!ına rağ• 
men ıoğuk kanlılığını muha· 
faza etmio ve arabayı birden 
bire tevklfe muvaffak olmuı· 
tur. 

Vak'a yerine gelen z,.bıta 
ve tram't'ay, olrketl memurları 
çocuğun arabanın altında 11· 

kıtmıı olduğunu görmüıler 
fakat eekip çıkarmamıılardır. 

Nihayet icabeden tertibat· 
(Doııams 2 inci aahifada) 

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



.. 
Bütün dünyada buğday buhra ı! 

-B ğday mahru at 
maktan kurtulacak mı? 
Bu seneki dünya buğday rekoltesi 

382 milyon kental! 
Buğday piyasası yükcek bir ı 

aniye göıtermlyor. HattA, 
Kanada ve Cemahlrl müttehl· 
det Amerikakt buğday müstah 
ılllerl önümüzdeki kııta fiatlerin 
dGfeceğlnden büy.ük bir endtıe 
gösteriyorlar. Bahuıus bu ıe· 

nekl buğday istihsal ~ekolt•sl 

geçen ıenekinden fazladır. (19 
30) un lltihıııl mıktarı (372.000 

000) kf>ntal idi. (1931} in he 
(333 000.000) kentedtr. 

Arada, (10.000.COO) kentallık 
bir fazlalık farkı var demek· 
tir. 

Ayııl zamanda bu nokta· 

nın içinde Rusyanın lıtıhsalA· 
tı da dahili hesap değildir. 

Bunu dıı. nazarı itibara alın· 
ca yekiın daha kabarıyor. 

Halbuki, Rusyanln 9'31· 
1932 ihracat devresi, ıçın 
mühim bir mıktar ayıracağı 

anl ~ fılıyor. Buda tahakkuk eÖer· 
ıe, buğdaycıların hail hıı.rap 
demektir. 

Y lnız, bir nokta vardır: 
U931 lıtihıalatı, ibllyııç 

mıktarıııdan dun olursa, o za· 
man belki mevcut atokların 
ek:en çikacağı ve buğdayların 
mahrukat yerine yakılmaktan 
kurtulecıığı ümit ediliyor. 

....................................................................... 
Çukurbostan halk stadı a 

T otonyalılar 3 -1 ara gümrüğe 
mağlup odu! 

Dün halk &tadında çok 
mühim maçlar olmuıtur. 

ikinci kümenin •~klzln• 
c!ıl olan Totonya kulübü 
dün Kaıagümrük sahasında 

Karagümrüklüleıle aamimf 
bir maç yapmıtlar ve neticede 
3-1 mağ iip olmuılardır. 

Maç aaat altıya on kala 
mutat mera&imle bo.ılamıı ve 
iki tarafta dı.ha ilk dakika· 

larde pek çetiD akınlar yap· 
mıı'ar fakat bir netice elde 
eclememlılerdi. 

On uki;;incl dakikada To· 
tonyalılar aleyhine verilen 
firikikten Lütfü ilk sayıyı 
yaptı. 

Mağ'übiyetl hiaseden To
tonya p k ıert akınlar yapı· 

yor. Fnk-t Karaııümrüklüler 
topu orh.lıyorlar. 

Birinci 1·0 Karagümrüğün 
lehine neticelendi. 

İkinci devrede Totonyalı· 
lar biraz duba canla ba;la 
oynamıya baoladılar ve on 
üçüncü dnklkada penaltıdan 
b.r gol atmakla beraber illi 
temin ettiler. 

Yirminci dakikada maç 
p:ık heyecanlı bir devre
ye glrmlı hakimiyet Karagüm· 

rüğe geçınl tdl muhaclm hattı 

pek güzel akınlar yapıyordu 

kırk ve kırk ücüncü 
dakikalarda Kara gümrü! ün 
Yfl plıiiı seri alunla Soba hat· 
timn attığı iki golle neticelen· 
mis ..ve m.ı.ç 3 ·- 1· Toto oya· 
nın aleyhine net • celenmlıdı. 

Dün verilen çay 
Dün To'o"ly ıdıların ıcreline 

Kara Kümrüklü!er bir çay zl· 
ydfctl vermiıle r, bu çayda To· 
tonya kulllp azaları ve liilcıerl 

bu '. u ı mu şlard . r. 

........................ , .......................................... ,,,, .. 
Hava 
Kahramanları 
(Ilirısci sahifeden devam) 

batan ıar ylle Topkapı ıara· 
yını y,•gan yegan gezmiılerdlr 
\'e kendilerine refe.kat et ek· 
te ola..ı te•cüman tarafınd 
icap eden izahat almııladır. 

Co.mıl z·yaretleri bu u· 
retle bittikten voe yem te 
yenildikten ıonra lYllf köye 
k.ı.dar t(tmlıler ve orada, 
hareketine iki 1fÜJI kalmıı olan 
tayyarelerlni bir defa gozden 
ı:e,çlrmitlerdir. Mlıafir tayya· 
recilerimiz bundan sonra ge· 
ne Perapaliııa avdet etmiı· 

!erdir. 
M. Polando ve M. Borad· 

man'ın Puzar veya Pazartesi 
tabahı tehrimizi terkeunelerl 
muhtenı...,ldir. Hindistan• gtı.• 

mlye c kıerl henüz takarrür 
etmem r ıtir. 

Bu hususta lcabeden yer· 
!erle mubabere devam etmek· 
ledir. ......................................................... 
25 bin liraya asri 

• 
ezarlık 

(1 inci srıhifecleıt devam) 
yen mevcut cenaze oto obil." 
lerl do blah edtlecel<tir. 

Fnkat, Sürp Agop me· 
zarlığı dııvı.11 da Belediyenin 
l'!h!ne neticelenirse;, o zaman 
ınüteııdi:lit asri rrezarlıklar 
te&•s < d lccPktır· Çünkü, Sürp 
Agcp mezarlıl!ı bel~öiyenln 
mali o·unca ıatılıırak, V!\rl· 
dalından istifade olunacaktır. 

E :yevll1, tetkiki dava için 
bir 1 yet te ekkll.I etmlıtir. 
Bu h y t mevcut vakıf ve 
tasaTnıf ves katarını tt.tklkle 
meıı:ıı'dü·. 

. , ----~-.. ~ ........ .,,. __ ... . 

arl z~cle ere 
Yardırn 1 

( Ba;wıalwlederı devam) 
Fakat açıkta kalan vatandaı· 
lora barma bi1ec~k bir yerde 
bulun maz.mıydı? Ilunca boı 

büyük l:ıtnalar vardır? A 1'ka· 
darlar arlkzedelerl muv kkat 
bir zaman için buralara yer· 
lcıill cmezlern.iytt? 

u da olan.ıyonıa, müm· 
kün de-ğ 1 e, bet on yatak vor· 
an tedariki beleöiye için , 

~ fı)'et için her hal e güç bir 
ıoy olmamak gerekti. htıın· 
Lu da bunca haetahonc var· 
dır. Bu hastahanelerin depo· 
lurmda bt•nca thtıyat yatak 
ve bdtn:ıiye buluoıluğu ma· 
lumdur. Bunlar tekrar yer· 
Jerine iade ed:lmek üzre 
iareten alınama zmıydı ? 

E vvcla bu cllıet!er temin 
edilmeli, sonra mes'uller araı· 
tırılmalıdır. Açıkta kalan halk 
her ıeyden evvel BJ4ınacak 
bir yet' arıyor. Mes'ullerl ka· 
nun aıasın ! 

Arif Oruç .............................. , ........................ . 
Ec gelmeyince 

uyor? 
(Birinci ıahifeden devam) 

la araba rayın üzerinden kıı· 
men kaldırılmıt ve çocuk bir 
kenara alınmıştır. 

Vak'a mahaline toplanan· 
lar hikmeti hüda çocufun 
hiç bir tarafına bir fey ol· 
madığını görerek sevinmiılor· 
dir. 

Bu bir nevi ahrete gidip 
gelen yavrucak ailesi01l teı· 
lim -edilmi_ştir. 

M.Lloyd Gerge iyileşyor 
Londra. · (A.A.) - Resmi 

bir bili ca, M. Voyd Goor'uu 
nekahat deue tnln normal bir 
ıu<ettc devam etmekte olduğu· 
na bildirmektedı:. 

Ha amı? 
Adalar elektiriği 3 

ayda bitecek 
Adalar elektril!lnin 

pürüzlerlde halleilllmek 
redir. 

son 
üze-

Büyük adadaki tesisat 
için yapılacak muhavvile mer• 
k zlerlnln arası için belediye 

l!e elektrik ılrketi arasında 
bir ihtilaf çıkmııtı. 

Büyii!ı;ada kaymakamlıii· 
nın mütalası sorulmuf, kay• 

makam c.;kl belediye dairesin· 

de bir yerin tefrik edile bıle
ceğint söyemiıllr. 

Elektrlk ıtrketi birçok mal· 

zeme getirmittir. Pazarteıl 

günü belediye elektrik mühen· 

dlsl Yutuf Ziya bey, elektrik 

Yiyecek ve içeceklere dikkat! 

Tifo vak' al arı var! 
Doktor1arın bildirdiklerne göre 

tifo bazı semtlerde çoğalmıştır 
Son günlerde tehrlmizde 

Tıfo hastalığı yine baı göster
mlıtir. Bu malumat her ne ka
ı:ı ar resmi değilsede bir çok 
clok torlarımız bunu teyit et· 
mektedirler. 

Bu ıemtteki tifo vakala· 

larında maalesef ölüm mıktarı 

çoktur. 

Şiıli, Nlıantaıı cihetlet'inde 

ve ıehlrln diğer taraflarında da 

tifo vakalarına te.adüf edJJ. 

mektedlr. 

Binaenaleyh, bu yiyecek 

ve içeceklere fevkalade dikkat 

et~k lazımdır. 

Tifo en ziyade Beyol!lunda 
bi!ha11a kurtuluı taraflarında 
tıddetlidir Bunun s . bebl 
o civar halkının kullandığı 
ıuya karlı su denilen suyun 
karıımıuıdır. 

~~~~~~~~~~~~~-::--::--

Yerli kiremitlerimizle Avrıqıanınkiler ara-
sında muvaffakıyetli bir rakabet başladı 

Son günlerde yerli kiremit· nlılik ve dayanıklık itibarile 
ılrket mühendisile Büyükadaya lerle Avrupa kiremitleri ara· Avrupa klremitlerlle hema· 
gid cektir. Tesisat üç ay içinde ında bü)ük bir rekabet baı yardır. Bundan maada an· 
bitecektir. göıtermi§tlr. Mr,mleketlmize, cak % 13 nisbetinde su 

her sene hariçten binlerce çekiyorlar. 
Maaş l.ralık kiremit ithal ediliyor. lficaret odasının kanaati· 

Alın ı b •• Bunlardan en çok raiibet gören ne gö.e, Kütahya toprakları 
ıya ar ugun ma· 

Mareilya klremitleridir. Hd. kiremit imaline en elveriıli 
aş alacaklar bukl yapılan tetkikat netice- olanlar.:lır ve çlnllerlmizin da· 

Bugün, henüz maaıını al· sinde Manilyıı ki em itlerinin y niltlılığı da bunu isbat et· 
mayan devair memurları ta· "!u 17 n'tpetinde su çektiği mektedir. Aynı zamanda yerli 
mamen maaılarını alacaklar• an aşılmııtır. Fakat, )-erli ki· kiremitler Avrupa kiremltle-
dır. Bu maaıatın geç vakit r .. mıti r, mese.a Kütahya fab· rinilen °,'0 30 niıbetlnde ucuza 
verilmesi muhtemeldir. rlka arının mal~ arı ebat, ge· mal oluyor. 
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feci yangın 
Tahkikah 
(Bırincİ sayfederı devam) 

kılmıı ve deniz kenarinda 
su getirmek mümkün iken 
buna t~veFsül edllmcmlıllr. 
Keza terkos, musluklarında 

o!an sulardan itfaiye istifade 
ed memiıtir. 

Çünkü, terkoı 1D11sluk0 

!arının kutru yil& ve altmıo 
11antime\redir. Halbuki itfai· 
Y"nm altmıı santimetrelik 
hortumları yoktur ve bu nevi 
musluklar boıu boııma. akmış! 
D i ğer taraftan hortumların 

için e cereyan edebilmesi için 
hattı müstakim olmayan isti· 
kamet noktalarında demir kol 
dirseklerine ihtiyaç Vo rdır. 
Maalesef, bu aletler itfaiyede 
yoktur ve hortumları kırılarak 
su s vkedilememl~tir. 

Böylt ce, Beıtktaı yangı· 
nının bir afet halini almaurula 
itfaıyedeki noksanların büyük 
dahli olduğu anla;ılı)or. Taah· 
kikata devam olunmaktadır. · 

Dünlcü boks 
(1 inci sahcfeilen i:levam) 

Kani ile Galatasaraydan Sa. 
r"nda arasında idi. Maç lkiıer 
dakikaiık olmak üzre on 
ra vunt idi. Neticede bu intı. 

kam mRçını az bir farkla ve 
111 a yı hesabile Taranda 
kazandı. 

Beıinci maç son ve günün 
en mühim maçı idi. Galata· 
aaraylı Melih ile Romanyalı 

Bonye arasında cereyan 
eden n:ü!area cidden heye
canlı ve güzel oldu. Her 
iki hasımda tatlı ve hatauz 
bir oyunla birlbirlerinl yPnmck 
için var kuvvetlerini sarfedı. 
yorlardı" 

Nihayet, Melih sayı heıa· 

hile galip ilan edildi Kıymet· 
il Galataıaraylı bokıörlerlml· 

zi bu muvaffakıyetten dolayı 
tebrik ederiz. 

r 

Doyçe bank F:ransız a aıarile 
müzakerede 

Paris, 6, ( A. A.) - :,ala
hiyettar mali mahafil Dö~ çe 
bı.-nk mümt>Ssfli ile hususi 
Franıı2' bankaları a~asında 
elyevm Pariste cereyan et· 
mekle olan mürake· 
re"erin, ecnebi memleketler· 
de pyi olduğu g·bi, kredi 
muame1e~erıne {arıla. ve.rmeje 
de ı, fakat mezkür Fr•>n•ır. 

rn li müeS~eseıi tarafır,dan 

evvelce Almanyaya açılmıı o· 
lan kredilerin günün birinde 
ger: çekilmesine ve vadesi gel· 
nıiı o1 ıın kredilerin müddetleri· 
nin temdiöine matuf olduğunu 
tasrih etmektedir. 

Müzakerelere bu gün ve 
yarın devam olunacaktır. Ay
nimnhfil müzllktelerin iyi bir 
yolda cereyan ettiği mütalaa· 
sında bu!unmaktadır. 

-······· .. ···v~kiii~·;················oü;;kü··~·ı·k~~ı;~~ 
(Birinci sayfadan decam) 

!emek üzre Yalovaya gidecek· 
tir. 

Ma · ye ve l tısat vekilleri 

evvelki gün Yalova.dan avdet 
diler. 

Mil!i Müdııfaa vekili Zel al 
Bey, huıu!i itlerini ikmal 
.edebildiği takdirde, pazarteal 
~ünü Ankareya ..?önecektir. 

Adliye vekili Yusuf Kf'mııl 
Bey Ankaroya giden temyiz 
he;·etlnln, hükfımt:ti~ intihabı· 
na ait mesaishıl bitlrdlğ'nf ve 
kararnameleri hcrüz imza'a· 
madıır.yeııl intihap listesinde 
mutat olan terfi ve tahviller 
y11pıld·ğını Matbuat kanununun 
tetkiki için nkalet~e, isıan· 
bul Müddelumumlliğiode birer 
büro teıkil edildiğin•, Müddei 
unımilerin lüzum görecl!klerl 
td•il,atları re' sen yapacaklarını, 
fevkalade zamanlaröa tatbik 
edilmek üzre bir kanun pro· 
jeoi hazırlandığını aöylemiıtlr. 

Edirne muatlımleri Bı.ılgaris· 
tana gittiler 

Edirne, 7 A. A. - Bul
g iıtanda bir tetkik seyahati 
yopmak üzere Edlrne<len 30 
kııılik bir muallim kaflleıi bu 
aaba h Rıfat Necdet beyin ri· 
yaıetl altında hareket etmlıtir. 

(Birinci sayfadan devam) 

Birinci koşu 
Birinci koouda mesafe: 2000 

metre idi, 
Birinci Prens Halim B. in 

(lh!llonur)u gelmif, 150 Uı:a 
mükafat almı§tır. 

2 inci Haıan Efendinin 
(C .. yliınl ı gelınlf, 75 lira 
mükafat almıttır. 

3üncü Bozüyüklü İhsan 
Beyin (Şahin)! gelmiı, 25 IJra 
mükafat almııtır. 

ikinci koşu 
ikinci koıuda meaafe 1200 

metre idi. 
1 inci Ali Otloin (Filonı· 

tep) u gelmit ve 300 lira mü· 
kafat almııtır. 

2 inci Muryanteı (Litron· 
boliı) gelmiı, 75 lira kazan· 
mi ıtır. 

3 üncü Akif Bey;n (Keççe) 
gelmişti .. 

U.,.üncü koşu 
Üçüncü ko~u da mesaf 

2400 metre idi. birinci prenı 
Halım jBeyin [Ruçhan]ı geldi. 
ve 300 lira mükafat aldı. 

İkinci Nail Beyin [Derviı]I 
geldi ve 75 lira mükafat al· 
dı . 

3üncü lbrehim Beyin [tay 
yar Jı geldi. 

Dördüncü Koşu 
4üncü ko{uda mesafe 2000 
metre idi. 

Bizden söylemek 

1 ncl Supbi P •tanın (Roı· 
beli) 1 geldi 'Ve 400 lira mü
kafat aldı. 

2 inci Celal Beyin (Kol 
espolr) 1 geldi ve 75 ltra mü· 
kafat aldı. 

Veli Efendi ı;ayırında 

iki cumadır at yarııları 
yapılıyor. Fakat en güzel 
bir 11por elflencesi olan 
bu yarıılarda pek az 
11eyırcı görünmektedir. 
Daha cok Bakırköy ve • 
civarı ahali•i uzaktan 
uzağa, ataı; tepelerinde, 
dnm üatlerinde bu koıu· 
ları aeyr,diyorlar, 11ebe· 
bini wormafa lüüum vok. 

Şark ıimendiferlerinin 

sözde tenzilatla aldıltı 
Fahiı fiat bu ratbeti 
kırmaktadır. 

Kavun ve karpuzda11 tu· 
tun da yolculara kadar 
ı;ok para aldıRmı iddia 
etti bu kumpanyaya 
İn•af liz.ım diyelim de 11en 

İster dinle, 
ister dinleme 

3 üncü Ahmet Beyin 
(Drocautl u gelmlttlr. 

5 inci koşu 
Betine! koıuda meaafe 

2500 metre idi. 
1 inci Plreııs Halim Beyin 

[Vol)ı gelmlıtir • 
2 inci Ahmet Beyin['kıls ]nı 

gelmlıtir. 
3 ün .. ü Ali Beyin [Alı] pi 

mittir. 

• 

Balkan sergisi 
Bugüu Ticaret oda
sında Balkan komi
tası içtima ediyor 

Balkan konferanaı teorini 
evvelde ıehrimizde toplana· 
cak, Balkan memleketlerini 
a 1i\kadar eden ticari mesele· 
ler görüıülecektlr.' 

Konferansa Yunanlsta~, 
Romanya. Yogoslavya, Arna
vutluk ticaret odalarından 
lklıer murabbaı i~tlrak ede. 
cektır. 

Bu nıünaıebetle Balkan 
sergisi açılacaktır. 

Sergide Balkan memleket
lerinde yetişen mahsulat lef• 
his edilecektir. Ticaret odasın
da ki Balkan konfera.ııı 

komitesi de fıı'allyet" geçmlt
tir. Komite bugün reiı nemli 
zade Mıthat Beyin riyasetin• 
de toplanacaktır. Bu çtlmada 
serginin açılmaaı için nelere 
thtiynç clduğu görüıülecektir
Attna. Sofva Bükreı, Belgrat, 
Tiran t icaret odalarına birer 
mektup ya;oılmııtir. 

Eakat, henüz serginin yeri 
tayin edilmemiştir. 
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ispanyada 
Devlet ricali biribirine 

• • 
gırıyor 

Nis, 6 (A.A.J - M. Ouatrlc 
ile M· Guallno'nun muvacehesl, 
aaııt 14-30 da hakim M. Bensa 
ile M. Brack'ın, müddei umumi 
vekili M. Portanier'in Fransız 
bangerlnln avukatları M. Valiler 
ve M. 'Bizo'nun ve İtalyan 
bangerlnin mali müıavlrl M. 
Plach'ır huzuru ile icra edil· 
mtı!lr. muvacehe 18 05-e ka· 
dar devam etmif ve bazı an• 
!arda heyecanlı safhalar ar
zetmlıtir. 

lki eıkl ıerlk kartı karııy• 
bulunduklarında dolayı müe .. 
ıolr ediler M. Gulino, O.tir\: 
fılde 40 mllyo kadar para kay 
bPtmiı olduiunu iddia etmiıU. 
Fakat Franıız bangerl, 1:iolf. 
iti yapıldığı zama M. Gualino 
nun 15 gün zarfında 92 mil• 
yon kazanmıı olduğunu lemin 
etmiıtır. 

İtalyan bankeri, OuBtrlc iti 
ile bundan sonraki trler-
de zayıatı yokiinunun 
132 miİyoDa v:ı mütebakklk 
borcunun 40 milyon kadar bir 
ımiktara balığ oldulunu söyle
mesi üzerine M. Ouıtric, ihtt· 
ırazi bir takım ıartlar derme· 
yan etmlı mutahassıslara mü· 
racaat !üzum'.ınu ileri sCr· 
müıtür' 

Nihayet lam bir !tilaf ha-
ıl oldu. Her iki maznun, ken· 

disine ait mes'uliyet h isseıinl 
üzerine almak arzusunu izhar 
etti. 

Bundan sonra M. Gualino, 
'hirkııç aya kadar serbest ka· 
lacai'iı ve Franoız ndiiyetinin 
emrine amade olacaiı ümidini 
izhar eylemiıtirler. 

M. Gua:ino, F rıınsız po!ia 
müfettıo!erinin refakatinde ol· 
duğu ha tdc trenle Mento:ı 
Garavan'ı tcrkelr.ıiştlr. Bun· 
dan sonra bir rcu~a binerek 
11.ipari adasıoa ıftm1'11r. 

M. Ousl!rc t " oto:nobtlle 
Parı.e gitmi, o'.up oradan 
trenle Pariae c!öceccktir. 

M. Marin, saat 1~ 05 i.re
nile dönmüıtür. HM' kttlnder. 
evvel İtalyan ve Frannz ga· 
zetelrrile dostane bir suret. 
te gö Üfmi.İ§ "" •~ lıkikt-t ka
mla:ronunun nt"8'1isôo• ınethi:. 

ıena eylemiştir. 

M. Venizelos 
Roınanya'ya gidecek kral 

Karo!la görü~e1ecek 
Bülcrer, 7 (A.A.) - Yu an 

Baıvekili M. vuı z-ılo• 18 a ııa

tosta büraya g 'cnk ıl i gün 
kalııcaktı•-. K al, muır.nilq h 
S•oala ıarayınde kab ! etk 
ccktlr. 
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1. kdŞeak Ş) 
·Resimde 

••• 
Oldü! ı 
Geniı, yükıek bir demir 

l<öprü gördüm. bir battan bir 
baoa gerilen bir bl'zin ü:rerinde 
>'azıyordu: 

- Reılm ıerglai, dfye. 
Rerlnı diylnce san' at alda 

gelir, tabiat akla gelir, hayal 
akla gelir ve nihayet ıanat· 
kar akla gelir .•• Bütü bunları 
bir arada görmek merakı ile 
o büyük kapıdan içeri girdim. 

Zevklerin en gıcıklıyıc.ıların· 
dan biri olan resmi çok seTerlm 
lı:ııın en kaıvetll bir zama· 
nında bir bahar tablosu ıey· 
retınek kimin hoıuna gitmez? 

Yükıek dağların çerçivele· 
diğl bir me1J1lekette deniz 
manzarasını görmek bile in· 
aanı mesteder. 

En kudretli kalemin çiz .. 
can-miyeceği la vbayı fırça • 

landırır. 

En beliğ 

latmıyacağı 

nutukların an· 
hakikatleri ge-

ne fırça aözönO.ne yayar. 
Jt 

Beyaz mermer merdivenler 
den tek baııma cıktım. G .. 
niı. iki odayı tek baııma,aez· 
dim. Yarım saat, belki üç çey· 
rek tek baııma kaldım ne 
gelen vaaar, ne giden. 

Birinci oda .... !? 
ikinci oda .... !? 
~irinci ocla için, ikiuci oda 

içln Te koridor ıçin bu oıfır· 
ları koymak bile fazla ... 

Ben oraya renk görmek 
için gitmlıtim. 

Bı:n oraya resim g'iımek için 

Bilmiştim. 

Ben oraya san'at görmek 
için gitmiştim. 

Ne renk gördüm, ne resim 
aördüm, nede aan'at 

Nereye baktım a ört be· 
yaz lluvarı .ıralıyan ( aletik) 
artıklısrı fırça döküntü eri ı;ör· 
düm. 

Yeni cami ve yeni o ta e 
seraileri daha in anı düıün· 
dijıüyor. 

Resim ölüyor diyorlardı 

inanmnını§tım. Gittim ve gör· 
düm. Şimdi diyorum ls.1 redm 
çoktan ölm~. hatta ç"rümit 
bile.-

~ 
Merdivenden inerken iki 

genç kız çıkıyordu. Bir mabet 
aükutunu andıran aergiyl eö· 
ri.nce, bir çığlık kopardılar: 

- A, aaa... Kim~e yok •.• 
A~:ı:ı çukura kaçmıt e•mer 
biletçi - Çünkü gırcrkeıı dullll· 
lıye alınıyor - Bıyık altından 
gülerek cevap verdi: 

- Beyi görmüyor ı..-ıuıı;
nuz? 

v 

g z 

•• adiller alaca.
ları satmayın! 

Gayri üba iller ikinci reisi bonolar 
için ne diyor? 

Gayri mübadillere tevzi 
edilecek bonolar, hentiz An· 
karadan gelmemiştir. 

Bono ann yüzde kaç nia· 
pelinde tev:ı:i edileceği ve bor· 
aada tedavül edip etmiyeceğl 
hususunda gayri mübadiller 
cemiyeti ikinci reisi Celal Ga
lip Bey, fU izahatı vermittir: 

" - Bonoların gönderil· 
mek üzere olduğunu haber 
aldık. Henüz tevziat nlsbeti 
tekarrür elmemiıtır. istihkak· 
!arın yekünu te!bit edilmek· 
tedlr. Bundan ronra 11isbetl 
tevzi anlaıılacaktır. 

TeTzl edilecek bonolar, bor-
1ada tedavili edilmiyecektir. 

Yalnız hlimillne muharrer 

ı 
olduğu için gayri mübadıller, 
bonoları : ahare satabilirler. 
Alanlar da, Anadoludaki Yu· 
nan emvalinin mtizayedelerine 
bu bonolarla ittlrak edebile· 
ceklerdir. 

Bonoların karıılığı vardır. 
Üzerlerinde kıymetleri ya· 
zılıdır. Bundan batka on 
iki milyon liralık bono 
imzalanmııtır. 

Bunun l O milyon liralığı 
tevzi t'dilerek 2 milyon lira• 
lığı ihtiyat alıkonulacaktır. BI· 
naenaleyh, biran evvel bir 
kaç para elime geçsin, diye 
bol'.loları ucuz ııahalı 1&tmak· 
tan içtinap etmeleri, gayri mü· 
badlllerin kendi menfaatleri 
iktizasından<lır.n 

v ev simi başladı, fakat 
avc ar da şikayetçı ! 

Av derileri plyaaa11 bir 
müddet durgun gidiyordu. Fa· 
kat, av mevsiminin gelmesi, 
bu meselenin can lanm nnı fn· 
taç etmittlr. Şehrimizin av 
meraklıları avlanmak için av 
mıntakalarına yayılmağa baı· 

lamıflardır. Fakat aıcakluın 

henüz tddettnl muhafaza, 
etınesi, a ·c lıırın ~lkii.yetinl mu· 
cip oluyor. 

Av derisi mute.haıusları, 

bi:tün dünyadaki umumi kri:ı:• 
den bu aan'atında müteessir 

Çıkacak ş ir bula
mıyan bir artist 
Evvelki akıam aa t 16 da 

Seyri ıela'n Elle v rile Vega 
Marlen isminde Lir Atman r· 
U&ti ıebrl ize ge:mıı u. u n· 
atkarm mak1adı bir Atine ıe· 
yahali yapmaktı lakın Yu an· 

lılar usulen memleketlerine ya· 
bancı artist eokmadıkları için 
oda lııtanbula kadar gelmeğe 
mecbur o\mutlur. 

V ega Martenin paaakortu 
vapurdan çıkarken kontrol me• 
muru tarafından müsıı.dere edı
lmiıtlr. 

olduğunu yana yakıla ıöyli· 
yorlar. 

Avcıların di~er bir ıikayet 
noktaları da ıudur: Flıeklerln 

}>ahalı olmaıı! 

Maamafih, av derilerimizin 
temini revaç için, baılıca iki 
ıebep ileri aürülllyor. 

1- Tüyleri kuvvetli ve 
parlak hayvanların derileri 
kullanmalı, 

2- Temizlenme ve kurut· 
ma ameliyelerlnde fenni usul· 
ler tatbik edilmelidir. 

1 [j Romen san' atkarı 
şehrimize geldi ! 

Dün saat 15 te RomaDya 
kumpıınya11na ait Prenıipesa 

Marya va.puru limanımıza 

gelmJıtir. 

Vapurda Muallim ve mi• 
mar olmak üzere 15 yolcu 
vardır. 

Bu aan'atkarlar pazar gü· 
nüne kadar ,ehrlmizln tayanı 

temata yerlerini gezecekler 
ve sısn' atlarına alt bazı tel• 

kikatta bulunacaklardır. Pazar 

günü saat 11 de ayni vapurla 
Köıtenceye hareket edecekler• 
dır. -·-

Şimdi p eısportu almak için 
çalıfmaktadır, Eğer cumartesi 

alaoıllrae pazar gün lıkende
reyeye b areket t'decektır. -·-

F armakoloğlar 
Birlik bugün toplanıpni

HaliÇ şirketi müdüriü- zamnameyi değiştiriyor 
~Ü münhal kalacak Türk Farmakoloğ bırllğlJ 
Halıç ıirketinde inhilAI gelecek eylülün ilk hafta11nda 

eden müdüriyet~ henuz kim• seneli konarıısını yapacaktır 
~e tayin cdllememiıtır. Buraya bu kongranın çok hararetli 

)f ,..mpektör Hüsnü B. vekô.!et olacağı tahmin edilmetedir, 

Peyami Sefa ya iç nı!en t:lmektedir. Aldıaımız mıılü- eıa~en nizamnamesinde eıaslı 
mübalnga y~plı, de.niyUm, mata nazaran tasarruf mak· tadilata !uzum hasıl olmuıtur. 
meğ r aan'atın katlini o, ııadile müdüriyete kimıe tayin Bugün, ha hususta birlik 
benden evvel görmüı. edilmiyecektlı. lılerl Hüanü idare heyeti fevkalade bir 

BORHANETTJN ALJ B. tf'dvir edecektir. içtima aktedecektlr 

s 

1,5 milyon ton 
, 

albn 
Türkistanda keşfedil
di bakır milyarlarca 

"Yeni Türkistan. yazıyor: 

• Türkistaoın Kazaglıtan ha· 
valitiode 300 380 bin ton tah· 
mio edilen altın damarlarının 

bugün timi tetkikat neticl!ıin· 
de bir milyon 700 bin ton ol· 
duğu tebeyyün etmiıtlr. Ba· 
kırın da 240-250 bin ton olduğu 
tahmin edilmiıken bu gün 
milyonlarca ton olduğu tahak· 
kuk etmiıtıt. Bu beı senelik 
devrede Kazağiıtan Rusya'nın 
% 60 70 altın ve bıı.kır ihtlya· 
cı nı temin etti. 

Bu malümatı veren "En
bekcl Kazak n gazeleıl ikin· 

el beı senelikte Kaza· 
ğıatanın bu zenııılnliklerinden 

Rusya ihtiyacının daha fazlası· 
nı temin etmek için Kazağıstan 
ın üç nahiyesinde bakır tasfiye 
fabrika 11 inıa edileceğini yazi· 
yor. Biri "Balkaı. ta olup 300 
bin ton diğeri iae "Çer Kazgan" 
da olup 300 bin ton, üçüçncÜ• 
ıü de 100 bin ton bakır ertebi· 
lecekmiı. -

Kara sularımızda 
iki İngiliz gemisi bi perva 

avlanıyor 
"l Karadenizde .kara suları· 

mızdıs balık tavlamıııkta olan 
iki balıkçı gemiıinln lngllizlere 

ait olduğu anlaıılmıttır. Bu 

malümatı alan Ticaret odaıı· 
dır, 

Odıs, bu malumatı tevsik 

için balıkçılık enstitüsüne mü· 

racaat etmlt fakat, dalreılen 

aldığı cavaptıı, böyle bir tey· 

deo haberleri olmadığı bildi· 

rilmlıtlr. Yalnız, enıtitü bu 
huıuıu derhal İktiıat vekale
tine bildirmlıtır. 

10 ton kavun 
Viyanaya sevkedildi 

Kavun ihracatı meseleıl 

nihayet dün nakliyat ihracına 

geçmit ve Viyanaya 10 ton 

kav~ın göndermltlir. 
Kavunlar buradan vapurla 

Triyelleye ve oradan trenle 
Viyanaya nakledilecektir. Bu 

iyi bir netice verdiği takdir· 
de mühim mlktuda kavun 

ihracatı yapılacaktır. 

Bundan maada Alman ta· 

cirleri de müracaat ederek 
erik ve elma iltemiıtlr. 

Cemiyetlere girmeyen 
esnaş 

Eınaftan menşup oldukla
ları cemiyetlere kayıt olmıyan. 
lar teıblt edilmektedir. Esnaf 
cemiyetleri murakabe yurdu 
bu lole yakından alakadar ol· 
maktadır. 

Manisa h~pisanesinde 
ne oluyor böyle? 

Gene bir firar teşebbüsü oldu 1 
ölü, 3 yaralı var ! 

M ... nasa, 5 (Haıusi) - Ma· 
olsa hapllhaneıl bundan iki 
ay evvel müthlt bir firar ha· 
dlaeılne sahne olmuıtu. Bir 
koğuıtan açılan ıeklz metre 
umkunda kanaldan tam 30 
mahkftm ve mevkuf firar et· 
mif fakat cumhuriyet Jandar· 
masının çok ıedlt takibatı sa
yeıinde ikisi ölii miitebaklıl 
de diri olarak yakalanmıılardı. 
Manisa hapilhaneslnde ldama 

mahkum Kazım, baıına topladığ 
24 ıene mahkfim ıakl Kulalı 

mehmet, 15 seneye ınahküm ıa· 
ki Kulalı Ha1an oğlu Mehmet 
Ali, 15 seneye mahkt\m İı· 
m•ll oı}lu Kırmızı namile anı· 
lan Arif, 24 seneye mahkum 
Kütahyalı Halil, ve mevkuf
lardan Mehmet Emin ile ha· 
piıanenln iç koğuıundan so
kakta ve büyOk dit kapının 

yanında bulunan bakkal dük· 
kanına bir kanal açarak 
kaçmağı düıOnmüıler, gece 
kanal açmağa baılamı(ilardır. 
Fakat gardiyanların iıitmeıile 

cürmü meıhut halinde yaka· 
lanmıılar. 

Keyfiyet derhal adliyeye 
bildirllmit ve tedbirler alınmıı· 
tır. Yeni gardiyanlar bu ıefer 
atik davranmaaaydılısr ikinci 
b•r firar hadlıeıl baı göıtere
cektı. 

Haplahanei umumide kanlı 
-

bir arbede olduiunu bildir• 
miıtim. Adliyece bu huıuıta 
yapılan tahkikat tekemmO.I 
etmtıtır. Yakanın sureti ce
reyanı etrafında edindiğim 

malümat ıudur : 
Bura hapishanesinde orta• 

lığı temizleyip süpürenlere 
meTkuf ve mahkfimlnden ; 
halleri müıalt olanlar tarafın· 
dan ayda beıer kuruı veril· 
meal teamiil iktlzaıından ımıı. 
Bu teamüle boyun eğmeyeıa 

iiç kiti milthlt bir arbede ne
tıdesinde yaralanmıılardır, 

Süpüı·gesl için herkeıteıı 

para isteyen Acem Ali, fıra• 

rllerden olup son defa yaka• 
!anan ve on beıer seneye 
mahkum, Salahaddin ve Koca 
Muıtafa namlarında üç izban
dut ıerire mürıscaat ederek 

para ister. Pısra vermiyeceklerıal 
söylemeleri üzerine Acem Alt 

bıçak ıeklinde hamil bulunduğq 
bir demir puçaalle her üçüne 
ıaldırır. Birini gözünden, dl• 
ğerlerinl ayağından ve kar• 
nından yaralar. 

Yaralanan bu üç ıerlr an
sızın uğradıkları bu taarruza 
karıı derhal müdafaaya glrf· 
tirler, Acem Alinin üzerine 
saldırarak öldürürler. Haplı· 

hane karmakarıtık olur, müd· 
deiumumi ye!itlr, hadiıe ka
panır ve silk ün • vdct eder. 

Tiftik piyasası son günlerde canlılık 
göstermeğe başladı 

Son günlerde tiftik pfya· 
ıaaındıs bir parça canlılık gÖ· 
rülüyor. Nitekim, ihracat mın· 
takasından geçen hatta (60) 
santiık tiftik harice sevkeı.lil· 
mlıtır. Yalnız hu miktar, stok 
mevcuduna nazaran az bir 
ıeydir. Maamafih, alakadarları 
önl!müzdekl z.'lmıın içinde ahı 
verit faaliyetinin açılacağını 

ümit ediyorlar. Tiftıkçllikle, 

mecgul olanla hariçteki müıte• 
rilerin mallarımızdan memnun 
kalmaları için ıunları tavsiye 
ediyorlar: 

1 - Mallarımızı, Cenubi 

l Afrikıs ve Amerika tiftlklerl 

derecesine çıkarmalıyız. Çün· 

kü, bu iki memleket, tiftik 

üzerinde en büyük rakipleri• 
mlz demektir, 

2 - Hayvan cinılerini ı .. 

lah etmekliğlmlz lazımdır· 

3 - Kesim usul ve tarzları• 

nı değiıtırmek icap etmekte
dir. 

4 - Ayni zamanda tağıif9 
de mani olunmalıdır. 

5- Ttftı.lder, evsafına göre 

taınlf edilerek piyasaya çıka-
rılmalıdır. • 

•••••••••••••••··-• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••U•e••·•••••••eeee••l•--

F as Sultanı j Alman-Amerika 
Peştede uyuşuyorlar mı? 

Paris, 6 (A.A) - Fas ıul· 

tanı dün Meçhul nskerin me

zatına ııitmittir. Bugün öğle 

yemeğini Ramboull!et'de Rel· 

ofcumhur M. Doumer ile bir· 

likte yiyecek, yarin müıtem· 

leklit ıerglslni :ı:iyaret edecek· 

tir. 

New·York, 6 ( A.A ) -

Bankerlyr ltomlsyonu Amerl· 

kan bankalarının A manyaya 

kartı meıal İ§tirakl zihniyeti 

daireılnıie, alacakları vniyet 

bakkıcda kom t•yo'1 t z Hının 

hasıl etmlt o'duklıırını tebliğ 

etmittlr. 
~~~-=~=--'=-~~~~-~-~:=--:-:....---~~~-~~·--~!'C'!!!!!!!~~~!!!!!'"'·-.. -.~~.~-~ .. ~.·=· ........ ··~~·-=~.=-~·~*~·~.....-~--~~·"""-"""---='~ . .:=· ~-~---==-~ 

Tefrika No. 3 -
1 KIRIK KALPLERl 

- Bununla beraber iyi 
bakıldığınıı.ı itiraf ediniz. Ne 

de olaa, evde, hastanedeki g;bi 
ihtimam edilemez. Amma siz, 
kalabalıktan bahsedeceksiniz, 
ne yapalım? Kabahat bükü· 
mette •.• Genlı, müteaddit has· 
tahaneler yaptırsın da millet, 
rahat etsin! 

- Millet ne yapana yap
sın, doktor bey,. Fakat koca· 
mı kat'iyen hastaneye yntır· 

mak niyetinde değiliD' ... Öle
cehe evlm!zde ölsün, daha 
ly'f. 

Nihat Cemil, aabırıızlandr. 

- Neyse, bakalım, i1, bu
rada değil, kocanıza evinizde 
h.ktırmak istiyorsunuz. Ala! 

Yazan: Hüseyin Zeki 
1

1 
Şayet bir ameliyata lüzum 
görü'.ürae, kafi miktarda para• 
ııız var mı? 

İsmi ŞaQfye olduğu anla
ıılan hanım, elindeki eskimlı 
çaotaıından bir :ı:arf çılrardı, 

tco;azula: 
- işte, eledi elimde a vu· 

cuınc!a olan size getiriyorum. 
Doktor kadının elini itti: 
- Bundan, daha ıonra 

hııluederiz Şimdilik dursun 
hele. 

- Aman, doktor bey, ko
cam evimde kalsın, tek has· 
taneye gitmesin diye, nemiz 
var nemiz yoksa hepsini sat· 
tım.. hd senedebelrl hasta. 
İyileısin. Yhıe kaıanır. Evvel• 

ce nakadar imesuttuk! Çok 
para kazanıyordu. Tasavvu~ 

ediniz, komisyoncu idi ... 
- Pe"..alA, p kii.la! fen bir 

azdan sizin eve gelirim. Fakat, 
zevcinizin nesi var? 

- Bllmlyorm. 
- Nasıl bilmiyorsunuz? Beni 

tavsiye eden doktor ne dedi? 
-- Onun mahvolduğunu, 

onu kurtarmak için, ancak 
bir aıucize yaratmak lazım 
geldiğini söyledi, Sonra bu 
müciıeyi sizin yaratabile
ceğinizi ili ve ederek adreli
nizl verdi: 

- İyi amma, bu iltifat 
yerine, zevclnizin baıtalığı 

hakkında mufaual bir not 
hazırlaıaydı, şüphesiz, daha 
iyi bir ıey yapmıı olacaktı. 

Verem mi diyordunuz? 
- Bilmiyorum ki .. Dokto· 

run söylediğine bakılırsa, evet. 
Ondan evvelki doktor, kan· 

ıerli dedi. Diğer biri, zavallı 

kocacığımın göğüs hastalığı 
olduğunu iddia etti. 

- Peki, peki... Ya bana 
bir ameliyattan bahsetmitti· 
nlz, o nedir ? 

- Doktor Şevket Beyden 
gizli olarak getirdiğim dl,er 
bir doktor, kocamın ciğerleri· 
nf almak liizımgeldiğloi ıöy
ledi ..• 

Doktor, hayretle mırıldan· 
dı : 

Hikayeni de yemekte anla· 
tının! Hem aana bir ricam var •• 

- Bir ricanız mı var? 
- Merak etme ! Para 

istemiyeceğim... Sonra karı
sına ıealendi: 

- Güzide, Güzide! Dedi: 
geç kaldın diye darılı· 

lıyorıun amma, bak sana bir 
arkadat getiriyorum; ıu dok· 
tor bozuntusu soytarıyı ... 

Doktor, gülerek delikan· 
lıyı ıalona sürükledi. 

Güzidtl, Hıkmetl görünce, 
hayretle karııık bir hoınut· 
~uzlukla kımıldandı. Bununla 
beraber da vctliye lı!lınii ka· 
bul göstererek yanındaki ı .. 
kemllyo oturmasını rica etti. 

Nihat Cemil de oturmuıtu. 
- Çabucak yemeği hazır

layınız! diye emretti. Yemeli 
ylylp kacacııgım... Acele bir 
itim var .•. 

Giizlde! Hiç meral.: etme .• 
Çok ııeç kalmıyac,,ğım. 

-Doktor? Darülbcdayl'e git· 
m;yor muıunuz? 

- Evet, tabii... Yani. ıiz 

gidccekılnb: 
Hikmet ile aen! Ben de! 

haatayı muayene eder elmez, 
gelir ılzl bulurum ... 

- Yine mi muayene? Ta· 
hammül edilir ıey deitll dog• 
ruıu ... 

- Ne yapalım, 

Na1ıl, Hlkmetciğlııa 

canım? 

Güzedeyl 

Darülbedayie gö!ürıcck aılslD? 
- Emredı:.rs!niz, ü,tat ! 

memnuniyetle. 
- Te~"kkür cd~rlm ... Hele 

timdi fU hikayeyi al'lat bıık .... 
lım .• 

- Miras yed:ır.. 
Güzide, hıdcletini tes:..ın 

etmejie çalııı:sak .zor il gü 1 iı::ı· 
sedl: 

Mirasa mı kondunuz ? 
Evet, Hf Bu devlet 

kutu. hiç bck'erne<lijiım uir • 
zamanda, baııma ko,d.ı. 

"Tıaavvur edin z. Şıi:'!cll· 

ye kı"iar bil defi\ Jüz[ı:::•ı ,.ör. 
med:ğim amc.e.m, :ıcn~n!:!', :.~. 
bıımı aiıyor d·}·e dnılıaı~tı. ö;. 
sneden evvel, mıı!ılelii ycrl.:ı
dekı kcnaklarmı, ı:;::arbncola· 
rını, 1·alila•ını ~ok wfıhiru bir 
yekcın h'!an nakil p~~~man 
hepN?ıl bıma ~u:ye• E:!<l'ı,.,. 
Allah rahme eylf'l:n! !'\., ıu:lıır 
iyi aıhmmıı! •• 

(De11arııı 4·c.1 )· 



Ila~ç için doktor yok! 
işte 20,000 n ·· fuslu bir l<asa a ki 

tek doktoru yok ! 
Tarsustnn yazılıyor: 

Çukur ova havalislnin yaz 
menimlc.-rinde sıc<ık geçmesi 
ve bılhassa mıntakanın mez· 
ragi bulunman do!ayıslle ekser 
ıekenf&i aaz mevsimıni Toro• 
sun zümıüdin yaylalarınd ge· 
çirmeyı itiyat edinmiılerdır. 

Bu itiyat sebebile T rsuı 

ıehri ve köyleri ahaliside Na
mrun asırlarca evvel yayla it
tihaz ve adeta bir kaıaba hü· 
kmüne aokmuılardır. 

Böyle kesif bir küt'enln 
mütavattln olduğu bir mevki· 
d~ büzük bir no:.Osanlık göze 
çarplyor. 

ın 

Bu noksan cümhriye hü· 
kfımetlmizin teksir nüfus gave· 
sıle neıreyle ~ığı umumi ~ıh hat 
kanuni:ede bir kat daha göze 
çarp.y ,,, 

Böyle yirmi bin nüfu a ka· 
rlp bir kitlenin ikameki.ı.hında 
bir doktor ve eczaııecln bulun• 
mama,;ı., 

Halbuki Namrun y&yla,ırım 
zebhiye ve serğl ve hayvan 
res nl mühim bir yekiıne baliğ 
oıuyor. 

Bu ruıumla her §eyden 
f!Vvel h lkın sıhhatini kurumak 
lazımdır. 

Mercii aldlnin nazarı dik· 
katıni celb ederiz. 

Çiğitlerimiz 1 Bir lohusa kadın 
Dezenfekte edilerek Yu-
nanistana gönderilecek 

Mersinde bir müddettir çl· 
fitler! Yunanlstana gitmiyordu. 
Ahiren hükümetln Yunaniatanla 
yaptığı anlaımada badema 
çlğitlerimlz dtzenfeksiyon ya· 
pılarak Yunanlatana ihracı ve 
lı.abulu temin edilmııtir. 

Yelnız badema gönderile· 
cek çiğitler dezenfekte yapı· 

lacaktır. Bu ameliyeyide hü· 
lı.umet ıtmdılik ihracatçılara 
fıırakmııtır. 

Yevmiye 3 ton çiğit de
:ıenfeke edecek tesisatı (550) 
loglllz lirası bir masrafla vü· 
ende gelectğl anlaıılmııtır. 

Bakla ekmek yasak! 
Menin ve havaltslnde ha· 

zıları tarafından köylerde bu 
ıene bıı kla ekllmesiıı in men 
edtldiğt ıaylası çıkarılmıı ve 
bazı kimseler bu yalan habere 
lnanmııt". 

Bu gibi ıayiaların adı ol· 

madığı Ziraat Müdüriyeti ta· 
rafından münadiler vaaıtaaile 
halka ilan edllmiıtlr. 

Çeşme bir izdiham dal-
gası geçirdi 

fzmlr gazetelerinin yazdı· 
fına göre : Geçen hafta Per· 
ıembe ve Cuma günleri Çeı· 
meye gidenler ne otellerde, 
ne evlerde yatacak yer bu· 
lamıyorlardı. Buıene Çeır.:ıe· 

ye gösterilen rağbet orada 
müthıı bir izdihamı mucip 
olmuıtur. Haber aldığımıza 

nazaren, bu izdiham zail ol· 
muıtu. 

Hattii. bu hafta lzmlrden 

Kasten öldürülmüş iddi
ası tahakkuk etmedi 

lzmird ~ ıoför Talip efendi 
isminde bir gencin kız karde i 
Fotıhunde H. ilmind• bir ka· 
bundan dokz gün e\I vel dağıır· 
muı ve evvelki gün !ohu ya· 
tağırıda ölıııüıtür. 

Bu ölüm hadlseı uzerine 
Ferhune 1-frnımın ağabeyial 

ıoför Talip efendi Mü delumu· 
miliğe müracuat e:mi ve kabile 
Epef Hanımın bu ö'.i m sebep 
olduğunu iddia ederek h kkın· 
da tahkikat yapılmaa ı i&temıı· 
tir' Bunu üzerine M "ddei· 
umumilik meseleye ~vaziye.t 
etmlı ve ceaecli Memleket haı
tahaneılne göndere"'- adli 
tabip tarl\fından otopsi yap· 
tırmııtır. 

Tabilıl adlinin }aptıiı otop· 
ıl netfceıiod., ebe f.4ref ham· 
mın ölüm hadhes•le hiçbir 
alikaaı olmad•ii• ve lo usayı 

fenni bir ıı.ıretle teda vı etliği, 
Ferhande hanımın eceli ile 
öldüğü teıbıt edilnıiıtır. 

Demirci tayyaresi 
Demire illerin ordumuza 

lhda1ına muvaffak oldukları ıon 
sistem tayyarenin lsm konma 
merasimi 30 Alfustoı tayyare 
bııyramında vapılaca.ır. 

96 Kaplumbağa 
ihraç ettik! 

Temmuz ayında Mersin 
limanından ecnebi memlel et· 
leM 11 ldO lıralık ihracat ya· 
pılmıı buna mukab!l rcnebi 
memleketlerden de 6400 lira· 
!ık ithalat yapılmııtır: 

ihracatımız arasınde: 
229 Sığır 
1 Manda 
58 Koyun 

birçok aileler yer bulamaya· 96 Kaplumbağa 
caklarını düıünerek Çeıme· 180 Keçi ile bir miktar 
ye gıtmekten 1arfınıızar et• kıl yapağı ve deri vardır. 
miılerdi. İ:;:dıham kalmadığı· ithalat mız ı.e 10,000 kilo 
aa göre Çeımeye gitmemek kadar ham Manda ve Sığır 
için seb~p te lcalmamııtır. derl'erlnd<!n ibarettir. -..................................................... --···-·· ·-···-·-·· ..... -····-·· ·---
' f ürk is tanda Buğday liıtlıği ve 

açlık baş 8österdi 
"Pravdö Voıtokan gazete· 

linin Moıkova muhabiri meı-· 
kezi ekmek komlıerllğlnln 
verdiği ıu kararı bildiriyor. 

Okraoya ve ıtmali Kafkaa

Ja Türkiıtana buğday yardı· 
mıoda bulunacaktır. Bu alela• 
cele yapılacak yardıma ıebep 
ıtmali Türkiıtaoda buğday 
ha11latıoın hala yeıll kalman 

ve Türkistaoın diğer ha vali· 

ılnde ekilen buğdayların lhtl· 

Jaca kifayet edemlyeceklir. 

ııörülüyor ki Türklatanda 

açlık bütün tlddetıle hüküm· 

ferma buluyor. Çünkü Mosko· 

va bamuğu kurtarmak için 

açll tedbir alıycr. Geçen •e· 

nene böyle bir tedbir alınmıı 
değildir. 

Okranya ve tlmall Kafkaı· 
7a aç iken nasıl olcrda Tür· 
klttana buğday verebilir? Bu 
hesapla da gene Türklıtan ya
nıyo•-. 

Çinde 1000 kişi boğuldu 
Ne" York, 6 (A.A) - Pe· 

kinden Assoclated Preu'e bll
dlrl'dlö!ne göre Yang • T8e 
neh.·lnlıı feye:ı:anı üetlceslnde 
1000 kiti ölmüıtür. 

Bütün bir şehir yandı 
New• York, 6 (A. A.) -

i'otguclııalpa (Honduras) dan 
Aaaoclated Preu' e blldirildlğl· 
ne bir yangın Celba ,ehrlnl 
talırlp et:niıtır. 

, 

---~·=-="!!."';-·--."""!"~-----'!!!!"--............. --.................... -~~..:.....:......:-~~ -
Poliste: 

Garip şey! --
Pangaltı da bir' karı 
koca zehirlendiler mi 

Pangaltı da Ergenekon so· 
kıığ oda oturan Hulki B. le 
refikası Afet H. henüz anlaııl· 
mıyan bir sebepten dolayı ze• 
hirlenme alB.lml göstermiıler 
ve zabıta tarafından berayi 
tedavi haıtaneye kaldırılmıı· 
!ardır. 

Zabıta bu zehirlenmenin 
esbabı hakkında tahkikat yap· 
maktadır. 

Henüz karı kocanın aıhhi 
vaziyeti tevezzuh etmlıtlr. 

Bir- otel kamer-otu bakkalı 
polisi yaraladı 

S!rkeci otellerinden birinde 
çalışır.o Nuri, evvelki gece b ... k. 
kal Namık Ef, nln dükkanına 
gelerek bir hesap yüzünden 
kavgaya tutuımuılardır. 

Bir müddet sonra bu hesap 
büyümüı ve Nuri bıça ını çek~
rek Namık efendiyi yaralamıı 
tır. Bu sırada Eminönü merke
zi poli•lerlnden Recep efendi 
Nuriyi yakalamak lstemif, bu 
ıefer Nuri polise de ha· 
karet ettlitl gibi onu da 
elınden yaralamııtır. 

Nihayet, bir polis daha 
mu:ı venrte gelmiı ve Nuri mer· 
keze götürülmüıtür. 

Mısırda: 

Pamuk --
Mısırda düşkün, zürra 

borç içinde 
Muhadenet yazlyor: 
Son iki ııünde pamuk fi· 

atınıote l)ÜZillüoden baıka bir 
hbeddül yok ııbıdır: 

Eğer Nilin bu günkü Aazi
yetl baıka bir zamana tesadüf 
etseydi pamuk bugünkü 13 13,5 
rlyalıo lıelkı iki üç mlılinl hu· 
!urdu. 

Fakat ıekArlarldl•in mah· 
dut ziraatta, hükumetin elin· 
de bulunan kuvvetli stokun 
piyasaya çıkarılarak yeni mah· 
su! plyaaaaının sarsılmasına ıe· 
beblyet verllmiyeceğine dair 
baı vekil ve maliye nazırının 
reımi beyanatına ralfmen nü· 
zulün öııilne geçllmememek· 
tedir: bu flat devam ederse 
geçen seneyi mühim borçla 
kapamıı olan köylü bu sene 
daha parlak bir vaziyette bu· 
lunmıyaca k demektir. 

-•••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••n•••••• 
Nurı adliyeye verilecektir. 
Eroin ıatan yakalandı 
Hasköy ele çık salonda 

oturan Lazarl isminde biri 
Eroin satmakta iken yakalan· 
mııtır. 

Lazarlnin üzerinde yapılan 
taharri yatta 1 O paket Eroin 
bulunarak müsadere edilmiıtlr." 

ılfeclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-29-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birinci •ahifed!!n devam) 
tarıkinl tutaca~ız. Oııun için· 
dır ki yapılacak lılerlmlz ev• 
vela ferdi dır, ıanlyen içtimai 
dir, salisen kıızaidlr. Ferdin 
hakkını aramak vazifesini her 
vatandaı öjtrenmelldlr, ve öğ· 
retmelıdır. Styaaeten ve içti· 

maeu vıızlfemızl mebuı si· 
fatıle, hükumet sıfatlle, me· 
mur aıfatlle ifa etmekten 
istinkaf etmemeliyiz. Binaen· 
aleyh her hususta milletin, 
ınhsın, hayat namuı ve hay• 
siyctine taalluk eden mesele· 
!erde ferdin haysiyet ve hür· 
rlyetine sahip olmasını temin 
ve teikln etmek progrıımımı• 

zın da icabıdır. 

Bu ha11ıulyetl muhafaza 
ettikçe elbette içimizden ııe· 
len ve bizim yaııyan kazai 
kuvvetlerimiz faaliyete ııele· 
<ek ve ancak o düıturlardırkl 
hürriyeti matbuattan doğan 
ıu veya bu enııellerin önüne 
geçmiı olacağız. Zaten zan 

ederim Heyeti Umumiyenln 

aziz kanaatları da ıımdlye ka· 
dar devam eden müzakeratta 
bu ıekilde tecelli etmlıtlr. 

Hükumetin takip ettiği hattı 
hareketten doğan maksat 
itimat '!'eya ademi itimattan 
ziyade • bu zaten bizce mün· 
celi bir haldedir • iç nde bu
lunduğu idarenin bizim noktal 

nazarımızdan takip edeceği 
matbuat hakkı dava1ını ne 
suretle takip edeceğini tayin 
eden bir gayeye varmaaıdırkl, 
zannederim, bu suretle mllll 
faldelerdeıı birini de biz temin 
etmiı oluruz. 

Emin 8. (Eokitehlr) efen· 
diler bendeniz gayet kısa söy· 
liyeceğlm. Vaziyetti umumlye
nln ahvali iktisadiye ilzerin· 
deki teıirlnl arzedeceğlm. Ma· 
lumu alileridir ki bütün dünya 
buhranından Türklyede hl11e· 
ılnl almııtır in1anlar böyle 
ııkıntılı zamanlarda ııtırapla· 
rının menıelnl ararlar ve alel 
,ekıer haklı hakaız 1'hraplarıoın 

mevlidi hükiimetlir zaı:ıneder· 
ler böyle bir zamanda mat· 
buatın her ıeyl hak ve hakikati 
inkar ederek dalma böyle, 

fırkanın hükumetin hatta Ga· 
zlnln velha11l bütüu bu varlığı 
tutan ıabalyetlerln hepılnln 

aleyhinde olunca zaten buh· 
randan alnlrllj olan insanlar 
biltabl daha çole' müteessir 
olurlar. 

Bendeniz bir ıeyden endi· 
ıe ediyorum, geçenlerde İıtan· 
bulda idim bir gazete oku· 
dum bu gazete de bir gün ev• 
ve! Halk fırkasına ve hükfı. 
mete hücum edilmittl o ıünde 
artık Gazide latirahate çekil· 
melidir diyordu ve omeyanda 
yeni bir fırkada çıkıyor ıdı. 
Guya mücadele! milliye ken· 
dl kendine hasıl olmuı bunda 
ne Gazinin ne de kimsenin 
teılrl yokmuı. Hepimizin mea
nedimiz olan en hauae nokta 
buradadır. Biz sıkııtığımız za· 
man bir Gazimiz var deriz. 
Bu kuvveti her hangi bir ve
sı:e ile efkArıumumlyeyide za· 
fa düıürmek memleket için 
tehlikeli olduğuna kani oldum. 

Mücadele senelerinde he

pimizin az çok. enerjimiz 
vardı • Mücadeleyi ıd. re 
edenler enerjlılnl , kuvve· 
tini , imanını Gazinin men· 
baında n almıı ve nıuvaffakı· 
yetini öyle temin etmiıtır. Şu 
halde bütün muvaffakıyatı 

heyeti umumlyemlzden fazla 
olan bir Gaziye yaptıgı itin 
ehemmiyeti yoktur demek 
memleketin hal ve btıkbali 
için tehlikelidir. 

Eski muhalif bir arkadaı· 

la bir gün vııpurda gidiyor· 

duk. Şöyle yaptınız, böyle 

yaptınız dedi. Ben adeta 
utandım. Acaba biz Ferit Pı. 

kadar, Vahdettin kadar bu 
memlekete zarar mı yapmııız 
diye düıündüm. O arkadaıa 
dedim ki, gel &eninle bir it 
yapalım. Cümhurlyet Halk 
fırka11oın yaptığı itler hakkında 
ıörüıelim. Fakat evvela na· 
muıun ilzerlne ıöz isterim ki, 
iyilik ve fenalılfın ekıerlyı:tlnl 
ne tıuaf teıkll edene bunu 
tasdik edeceksin ve nihayet 
kendisine dedim ki hükümet 
tlmendlfer yaptı, ıunu yaptı, 

bunu yaptı, hataıı nerede? Bu 

A d 1 d ti • f Kim okur, ı na o ... unun er erı... Kim dinler? 

Yapıldı, yapılıyor, yapılacak! ..• 

lzmir sıtmadan yandı! 
Bir İzmir gazetesi" mes'uller ırkımız'\ 
• kötülük yapıyorlar,, diyor 

lzmirde çıkan (Halkın sesi) 
yazıy•>r: 

Sıtma mücadeleıi diye bir 
ıeyler duyuyoruz, hatta bazı 
sütunlarımızda böyle bir ıey· 
!erden bahsediyoruz. Fakat ne 
•yapıldı, yapılıyor, yapılacak? n 

ta1rlfl, 11tma hazretlerinin tah· 
rlbat terasına, elim faaliyetine 
mani olmaktadır. 

!er; bu kararlara, verilen bu1 

yüksek mıktarlı ha valelere 
rağmen memlekette ha!i aıt• 
ma olduğuna göre, bir takım 
mes'uller de vardır. 

Bu mes'uller, ırkımızın kud· 
retıne kııdar kötülük yı.pan 
klm@elerdir. 

Bu İneı'uliyetl tespit etmek 
bu meı'ullere en ağır cezalar 
vermek, Türk ırkının selameti 

Memleketimizde 11tma var· namına elzemdir. 
dır; lıem de habis ve tahrip· Sıtma mücadelesi namına 
kar bir 11tma. Fakat halk, ıarfedllen paraların h~defi 
bilhaua ber gün çr.lıııp an· maliimdur. O halde bu kadar 
cak ekmek yeyebilmek mec· sarfıyata mukabil memlekette 
burlyetlnde kalan sınıf, bu hala sıtmalar mevcut olur ve 
hastalık ve kafi derecede gıda tahribat yaparsa, ortada te· 
bulamamı.zlık yüzünden gün ayyün etmiı bir acl~mı muvaf· 

faklyet kalmaz mı? 
geçtikçe daha bitap bir hale Bir köprüyü, bir binayı 
gelmektedir yaptırdıktan ıo.ua, ıarfedılen 

Hl" ıüphe yoktur ki yük· .. para oııbetınde biraz arıyoruz 
•ak makamlar, bu halin ta· b k d k _ unu arama a, ·anunun bir 
mllmen aleyhlndedlrler; bunun em idi h ld f d r •, o a e sar ., ilen sıt· 
için de, sıtmanın memleketten ma mücadelesi paraları muka· 
kaldırılması için kararlar itti· bilinde biraz aramak neden 
hıız ve havaleler vermektedir· mecburi ve kanuni olrrıasın? .. 

.,,,,,,,,,,, ,,.,,.,,,,,, ..................................... .. 
arkadaı, bütün bunları kabul Türkiye Cün huriyetine kalan 
etmek ıstırarında kaldı, ve lla· ve bu gün Türkiye Cümhurl· 
ve ettim ki, Türk tarihinde yeti lktısadi faallyetinln cere• 
böyle 24 saatin 16 saatini ça- yaw ettilfi sahalar bu seneler 
lıımakla ıeçiren ve bir çiftçi zarfında 82 milyon lira fhra· 
kadar bulutu takip eden, bir cat yapmııtı. Vasati rallam 
tüccar kadar boraayı takip 17 milyon lira edeı-. İt halita 
eden bir Bıııvekll gelmi§ midir? he 117 milyon lira idi. Vasati 
Nihayet hepsini kabul etti. rakam 22 ml'yon ıarı lira 

Bendenizln asıl arze-tmek olarak gösterilebilır. 
lstedlğlro ıudur: Bu vaziyeti Arkadaıl,.r; Türkiye Cüm• 
tehlıkell rgördüm. Memlekette hurlyetı tee11ils ettikten sonra 
iktisadi it tutmak noktaaından 1&23 ıeneslnden 1929 senesine 
bu yıızı!arın bir çok arkadar kadar 6 sene zarfında Türkiye 
!arda endlıe bıraktıltmı gör· Cümhuriyetıofn yaptıjtı ithalat 
dilm ve bendeniz de buna 1 milyar 249 milyon kağıt 

kani oldum. Kanunları mem· paradır. 
leketln refah ve seadetl için 
dalma değiıtirmek mecburi
yetindeyiz ve değlılirirken ar· 
tık matbuat kanununu de bu 
memlekelln icabına göre de· 
ğlıtırmek gayet zaruridir ben· 
denizin maruzatım bu kadar• 
dır' 

Tur-gut B. ( Manisa ) -
Muhterem arke.daılar: Bil· 

hassa ıon zamanlarda Türk 
Cümhuriyetlnin dahili ılyaaeti, 
fıraka mücadelelerinde cere· 
yan eden hadiselerin en kuv· 
vetll ve en kudretlisi olmak 
üz~re gösterilmesi lazım gelen 
biç ıüphe yoktur ki matbuat 
ve matbuat hürriyetidir. 

Benden evvel söz alan ar• 
kadaılarım, matbuatın ıiyasi 

ahlaki ve buna müm .. ıil ıöz. 

!erde ne ıekllde ve ne vazl· 
yette olduğunu güzel ve beliğ 
misallerle izah etmlılerdlr. 

Bendeniz Türkiye Cümhu· 
rlyetlnde bllhaua bir iki sene 
evvel iktisadi hayatımızla bu 
matbuatla vaki olan temas· 
larımızdan ve iktlsadlyatımız 
hakkında yaptıkları tenkitler· 
den bir nebze bahsetmek ı.. 
terim. 

Arkadaılar, Osmanlı lmpa· 
ratorluğuou 1908 den 1913 
.eneslne kadar beı ıenelik, 
ihracatı 125 milyon sarı liradır: 
Oımanlı İmparatorluğu, yani 
Balkanl harbinden ve umumi 
harpten sonra elimizden çıkan 
Rumeli, Arabistan ve diğer 
yerlerde dahil olduğu halde 
beı senelik ihracatı 125 mil· 
yon ıarı liradır. 

Bunun senelik vasatisi 25 
mılyon denebilir. Gene ayni 
imparatorluğun be beı aene 
zarfında yaptığı ithalat yekQ. 
nu 195 milyon ıarı liradır, 

Vasati rakam 39 milyon lira 
eder. 

Oımanlı lmp ratorlulfundan 

' 

Bunun vasati rakamı 257 
milyon lira eder. Bu altı se
nede yapılan ihracat 955 mil• 
yon liradır. Vasati rakam 159 
milyon lira eder. Yeni Oımanlı 
İmparatorluğu zamanında ha· 
fon elimizde bulunan yerlerin 
bugünkü para ile yaptığı lh· 
rııcat 153 mi'yon, ithalat ta 
207 milyon lira idi. Görülü· 
yordukl bugün bile Türkiye 
Cümhurlyetınln yaptığı ibra· 
cat rakamı Osman!. lmpnra• 
torluğu zamanında bu yerler• 
den yapılan va.a,. ihracat 
rakamlle beraber gilmekur. 

Vakıa ithalat dahi ayni su· 
retle beraber gitmekte hede 
bllha1aa dikkatle nazarı ltlbare 
alınması lazım gelen bir njkta 
vardır. Arkadaılar, Osmanlı 

lmparalorlı ,lu zt.m~nında mem· 
lekele yııpılıın ithalat 0/ 0 99 
nltbetlode, d~recealnde d.:rh:ıl 

kon~ome edilç.ı, istihlak edı. 
len yiyecek' içecek, giyecek 
vibi llhalat madde1erl idi. Tür• 
kiye Cümhurlyetlnln tee11üsün·: 
den sonra ve bu ııltı sene zar· 
fında bizim 'f'\f.tığımız ithalat 
290 milyon l!rAdır. Bu ithalat 
fabrikalar teslı etır.ek, ı;lmen· 

diferler yapmak, L aıtan ba,a 
haraı· olan memleketi imar 
etmek, ziraatı inkiıaf ettirmek 
için mııkineler almak, taba· 
betlmlzi, nıaarlflmizl c!ııha ka· 
mil, dııhıı medeni bir ıd,ıldo 
yürütebilmek için ona lô.zım 

olan veaalll tedarik etmek için 
ıarfcdlhnlttlr. Bir millctln itha 
!at ve ihracatı tetkik edillrl::en 
bilh ... zsa bu nokta çok ı:ıühlm· 
dir. Çü;:ıkü meselô. 1029 ıcoe
ılnde 225 milyon liralık it lıa· 

!it yapmıı isek bunun 25 mil· 
yon lirasını hiç bir vakit o ıeoe 
sarfına lstihla cdllmlyecck bir 
rııkam deiilldir. Belhi hiç ol· 
ma:ua yirmi ıene kadıır bu 

( D ııamı var ) 



1 ... 1 
Muhalefet fırkaları muvaffakiyetten emin 

arın Almanya için en 
mühim bir gün 

Yarın yapılacak arayı umumiye 
muvaffak olmayacakmı? 

Berlin, 5 (A.A) - Prusya 
diyetinin feshi pazar günü 
arayi umumfyeye vuku bula· 
cak murncaat, Alman siya•I 
mahafillni m'{gelelerlnln ön 
adından gelmektedlrr Muha· 
lcfet fırt al arı, muvaffnk.yetten 
emin oldııklarını bağra bağra 
ıöylemektedirler. Fakat, Prnı· 
yn hükün:etine taraftr olanlar 
bir takım rakkaınlar göstere· 
rek diyetin feıhi taraftarlarını 
ımıhakkak bir muvaffaklyet 
sizliğe doğru .,ıııtmckte oldak· 
!arını tsbata çalıyorlar. 

Hekikat halde vazlye çe
f!k m'ğferlilerln bu tetebbüıü· 
nün muvaffaklyete mazhar o· 
lacağını veya muvaffakiyetaiz· 
liğe uğrızacağın1 keıdirmeğe 

müsait olmıyacak bir ıektlde
dir, Prusyahükı}metl ile yakın· 
dan t masta bulunan birtakım 
mahafll, ıağ cennh, ile komü· 
nlstlerln takriben 10 milyon· 
dan fazla rey top'ayamaya· 
cakları mü!aleasında bulun· 
makta fakat şimdiki vaziydte 
-göze görünmeyen her türlü 
kuyvetıeri dl} hesaba katmak 
icap edeceğini söylemektedir. 

İıin nudrı cihetine ııeilnce 
vaziyet iÖyledlr: Pruryada rey 
ver::ııey•n hakkı o:duğu beya· 

oilc tescil edi;m!ş olan müntahip· 
ler'n lldedi 1930 da Reishstag 
lnt h~batı icra edildiği zanıan 
25 ilyon 400 bin kişiye baliğ 
otmu tu. 

O tarihten bu ana kadar 

o'maıı için için rey verenlerin 
ekseriyetinin değil müseccel 
müntah'pler ekseriyetinin rey 
vererek filen müzaheret etme· 
ıinl derplı eylemektedir. 

Halbuki feıhl istemekte 
olan fırka yani halkçılarla be 
raber ıaji cenah muharipleri 
ve komunlıtler hep beraber 
Eylül ayında takriben 12 
mılfon 600 bin rey elde etmit· 
!erdir, Binaenaleyh, bunların 

yalnız baılarına muvaffakiyet 
elde etmelerinin imkanı yok· 
tur. Feaıh kararı verebilmek,. 
için Eylul · ayında rey vermlı 

olanların bu husuıa rey ver
meleri kafi değildir, bu gurup· 
la~ın o zamandanberl fazla 
taraflar kuanmıı olmaları 

muktezidir. 
lıte gezele görllnmiyen 

gizil kuvvetler burada heıaba 
girmekte ve Prusya hükumeti 
nehaflllnln telmih etmekte 
olduğu kuvvetler de bunlardır. 

Son günlerde muhalefet 
fırkalarının buhran dolayııile 

gayri memnun olan kütleler 
(!zerinde yapmıı olctuklaıı pro· 
p~ gandaların ne tesir husule 
getlrmlı olduğunu tayin etmek 
mOıküldür. Yalnız pazar günil 
netice, muhtelif reyler araıın· 

daki temaviyl'z ale edecektir. 
Bazı sağ cenah gazetelerı, 

plebiıhtln muvaffakıyet! tak· 
rey vermek hakkını iktisap dirlnde Prusya hükümetinin 
etmiı olan kimseler hoaba hemen iıt,fa edeceğini bil· 
dah ·ı ed.lir ve bunların da 400 dirmiı'erdir.Bu doğru deii.ldir. 
1 li 500 bin kişi olduğu farz 
olunurın bu ayın dokuzunda Hükü met, iaUfa için yeni 

üseccel münt~ bipleri miktarı diyetin lçtimaını bekllyebillr. 
26 milyon 900 bin kiılye baliğ Şimdiki diyet lae rey llıtelrri· 
olacaktır. Hesaba e•aa o'arak oln tetkikinden ıonra fesho· 
bu tahmini raknmı ele alırsak, luoacaktır. Liıtelerln tetkiki 
nuyo.ıalistlerin teıebbüıünü ile ey!ül ortasına kadar türer. 
muvııffakiyetle netlcelenmeıl ı1' Yeni intihabat Is" bunu 
için intihap sandığına giden müteakip ve takriben 30 ıonra 
bu miktar halkın yarıaındno d 
fa:.:! 11nı sandığa diyetin feahln yaıınl kanunusani bidayetin e 

talep .,den puslalar atması ıktt:ı:a 1 yapılacıık ve itte ancak oza• 
eder.Fi!hakıka Prusya kanunu man Pruıy.ı kabinesi lılifa 

esasisi bir pilediıistin muyaffak mecburiyetinde kalacaktır. 
~ ~ :;ı 

Japonya ıneclisi 
Divanı ali halinde teşekkül edecek, 

grevler vahimleşti 
M adrit 6 (A.A.l - Me1· toprak aah:plerlne kartı ne 

ullyetletln taha rrislne memur gıbl tetblrler alınmıı oldugunu 
parlemento tahkikat komiı· hükumetten ıormuıtur. Mesai 
yonu, ilk celsesini aktetmittir. nazırı, mese!enin fevkalade 
l.t!!nnın nihayetinde resmi olan ehemmi) etinin kendlıinin 
teblığ ne~redilmlştlr. Ancak cevap vermesine müsaade 
fevka 1ade mühim bir teklif bahıolmadığmı ve evvelce 
ha11l olmuıtur. Koridorlarda r;ifekaıı ile görüımek mecbu· 
deveran eden ıayialara inan• rlyetınde bulunduğunu beyan 
mak llzıır.gelirae komisyon etmloti 

önCimüzdekl Salı günü fevka· Eoija'da vahim hAdisaler 
iade aa 1ahiyetler verilmasinl 
istiyt>cektir. Bu takdirde, mec· 
ifa divanı ali halini alacak ve 
tahkikat komisyonu da mlid
deiumumilik vazif9'inl göre• 
cektlr. 

Herkes toprağını ekecek 
Madrll, 6 ( A.A ) - Mec· 

Ilı, celsasialn ilk kıamında 
meb'uılardan Liri, arnzı!erin 
:r.eretmek lltcmiyen büyük 

Arjantinde suikast! 
euenoı Ayree, 6 (A.A.)
Blanchvilla ayanından M. 

Debragadonun evine gelen 
bir posta paketinin içinde 

ıaklı bir bomba patlamıttır. 

M. D~bragadonun karııı ile 
çocu~u yaralanmıttır. 

Ecija, S (A.A.) - Umumi 

grev vahimlefmit ve ihtı!Al 
mahiyetini almııtır. Grıwcl· 

!erin kırlarda toplandıkları, 

kargavalık çıkardıkları haber 
alınmııtır • Grevciler, greve 
ittırak etmlyenlerl da zorla 
sürüklemektedirler. 

Yeni elvil muhafız takviye 
kıtaatı gelmiştir. 

Gene Gümrük ittihadı 
Lahe, 6 (A.A.) - Beyne!· 

milel daimi adalet divanında 

Çekoslovak ve ltalyan ajans· 
ları Avuıturya murahhasları· 
nın Gümrük birliği projeat 
hakkındaki beyanatına cevap 
vermlılerdlr. Bu meseleye mü· 
tealllk umumi mü:ı:akere nlba· 
yet bulmuıtur. 

Kongre Darülfünun bütçesi ve kadroları 
T ./. C./ mıntaka 
heyetleri seçildi 

Türkiye idman cemiyetleri 
ittifakı lstanbul mıntakası, te• 
nelik kongrulnl bugün aaat 
11 da Halk Evi ıalonuoda ak· 
tetmlıtir. 

Kongreye lstanbulda bulu· 
nan bilumum kulüplerin mu· 
re hhasları lıtlrak etmlılerdir, 
İçtimada Merkezi umumi relıi 
Ali Rana Bey de hazır bulun· 
muıtur. 

Kongre riyasetine GalatasP." 
ray kulübü reiıl Tahir Keykdp 
Bey ıeçllmiıtir. 

Celsenin küıadlnı müteakıp 
eski mıntııka h yeti reisi F ethl 
Tahsin Bev raporunu okudu. 

Topkapı kulübü murahhaıı 
Necmettin BEy söz alarak ikin· 
el küme kulüplerine mıntaka. 

nın hiç bakmadığından tikayet 
ederek ılı inci küme küplerine 
verilen pek cüz'! bir para
nın adeta rndcka nev'inden 
olarak verildiğini ıöylemlt ve 
demlıtır ki: "İstanbulun bir 
köıealnden ta Kadıkayüne ka. 
dar yağmurda çamurda maç 
yapmağa giden bu gençlere 
bu para çok mu garü:üyor. 
Birinci küme takımları mın. 

takanın öz ev~adı da ikinci 
kilme takımları övey evladı mı? 

Addediliyor. Bu noktalara 
Fethi Bey Efendi h:ç temas 
etmiyor. Bize dnlma kırtası 

muamelat hai<kında izahat 
verdiler .• 

Fethi T ahaln Bey cevaben 
nizamname mucibince hareket 
edildiğini bildlrmlıtir. 

Neticede mıntaka raporu 

Bütün Fakültelerin kadrolarını aynen neşrediyoruz 
her fakültede (500) lira ücretli birer müderris var. 

Mutemet ve muame· ı muhafızları 6 14 16 52 
ıu kAtıbl [10] 1 14 20 60 intizam memuru 1 16 16 52 

Nev'i memu· ı:ı ... ii ikinci eczacı 1 16 16 52 Edebiyat fakültesi memurları 

C - Cetveli 

rlyet ~ ~ ~~ ,Si feırıh ve mOze BaıkaUp 1 11 30 84 
Edebiyat Fakültesi memuru 1 16 16 52 Kltıp (14) 1 16 16 52 

Müderris ı 2 125 500 Depo memuru 1 16 16 52 Terbiye müze 
• 3 3 lOO 400 Ambar memuru 1 16 16 52 kltıbl (15) 
• 5 4 90 288 Eczane aalltanı 1 20 10 40 TGrklye EnıtltQıQ 
• 6 5 80 256 Dahiliye katibi 1 20 10 40 hllfızı kGtGp ve 

Muallim 2 5 80 256 Katip ve haıta ema. mll!erecciml 
• 2 6 70 210 netlerinin muhafızı 1 20 10 40 intizam memuru 

ı 14 20 60 

1 12 25 75 
1 14 20 60 

" ı 7 55 165 Takip memuru 1 20 10 40 CoArafya darGlme-
Alilderris muavini ııı 3 7 55 165 Mubaya memuru 1 20 10 40 aalsl muhafızı 1 16 16 52 

" " [2) 2 8 45 126 Et czane müıtahzırı 1 20 10 40 lıtıhiyat fakültesi mamuru 
Birinci sınıf asistan 1 12 25 75 mam ve gaaaal 1 20 10 40 Katıp {16) 1 13 22 68 
İkinci • " 2 13 22 66 Hukak fakültesi memurları Eczaoı ve dlş9l mektebi 
Üçüncü" " 2 14 20 60 Katibi umumi memurları 

llAhiyat Fakültesi maavlnl 1 9 40 108 Dahiliye mlidGr 
Müderris 1 4 90 288 İntizam memuru 1 12 25 75 ve mutemedi 1 12 25 78 

" 3 5 80 256 Muamelat ve dosya Ayniyat 
Muallim 6 7 55 165 katibi [14] 1 16 16 52 muhadbl (17] 
Kura muallimi 2 10 35 98 Katip [12) 1 16 16 52 Doıya ve tahrirat 
Müderris muavini 1 7 55 165 İntizam memuru 1 16 16 52 kltlbi 

1 12 25 75 

1 16 16 45 
Eozaoı ve Dişçi mektebi Fen fakültesi memurları Llboratuar 

Muallim 4 5 80 256 Başkatip 1 11 30 84 memuru 1 18 12 45 
• 4 6 70 210 Ayniyat intizam memuru 1 18 12 45 
• 13 7 55 165 muhasibi [13[ 1 12 25 75 Baremsiz memurlar 

Muallim muavini 3 9 40 108 İdare memuru 1 14 20 60 Darülfünun tamir 
" " 2 10 35 98 Lii.boratua~ memuru .ı 17 54 ........................................................ 

Asistan 19 14 20 
Emanet kelem heyeti 

Tahrirat ve sicil 

60 d J Darülfünun kalorifer Müsa emeuen gemi- memuru 1 17 54 

Müdürü 1 8 45 126 
Zat itleri tabak· 
kuk ve sicil mü· 
meyyizl 1 11 30 84 
Tahrirat mümey· 
yizl l 
Tahrirat katibi 1 
Sicil kati~>! 1 
Komisyon katibi 1 

12 25 75 
16 16 52 
14 20 60 
15 17,5 56 

/er battı Elektrik memuru 
Matbaa memurv 
Tıpfakülteal kalorifer 

1 20 60 
ı ıs so 

memuru 1 15 50 
Fenfakültesi makfnlıtl 1 15 50 

Ücret kısmı 
Darülfünun emini 
tahıhatı 

Müstahdemini 
Marangoz 

1 200 
müteferrika 

1 45 
reye vnzedilerelt kabul edildi. Neırlyat memu· 

Barcelone, 6 (A.A) - Aml· 
ral Ron ismindeki Arjantin 
kruvazörü, cezir eanasındakl 
kuvvetli bir cereyan netice
sinde palamarlarını koparmır 
tır. Kruvazör evvel&. etrafın· 
da ki gemilere, çarpmıt ıonra 
ılddetle iki aa blh dokla müıa· 
deme etmlıtır. Doklar ilzerle
rlnde bulunan iki gemi ile 
hemen bat aıaiı denizin dl· 
bine lnmlıtır. Bundan baıka 
beı kayık ile bir balıkçı kayığı 
hasora uıtramııtır. Telefat 
vukuuna dair haber yoklur· 

Meydancı, od11cı, gece 
brkçiıl, bahçıvan. kapı· MütP.aklben denizcilik he· ru [7) 1 14 20 60 

yetinin kıymettar Reisi Ekrem Hesap heyeti 
Rüıtll Bey raporlarını okudu· Hesap itleri mü· 
lar, Raporda Şirketi hayrlye ile ~ürü 1 8 45 126 
bir mukavele aktedllerek İs· eıap itleri mü· 

tan bul sporcularına BalkanlarınK m eyylzl 1 
b k b atıp ve vezne-en mükemmel dene ilece lr d 

11 30 84 

ar 1 13 22 66 
yüzme havuzu temin edlldıği Muamelat katibi 

ve beı sene zarfırda yapılacak ve mut~medl ı 13 22 66 
bilümum kürek ve yüzme mü· Herabat katibi 1 15 17,5 56 
sabakalarında ıırketı Hayriye· idare memurları 
nln bütün masarifatı deruhte 

Dahiliye müdürü 1 11 30 84 
eylediii ve birincilik müaa· Ayniyat muhasibi 1 12 25 75 
bakalarının muvaffakıyetle Mübayaa memuru 1 19 12 45 
netlcelendlğlnden bahsediyor· Takip memuru 1 19 12 45 
du, Ekrem Rüştü Bey ıiddet
le alkıılandı ve rapor kabul 
e~WL ı 

Süleymanlye kulübünden 
Orhnn Bey kongre rlyıuetlne 
denizcilik heyetine alenen to
ıekkür edilmesini teklif etti. 
Teklıf alkıılarla kabul edlldl. 

Mil~eakıben ııra ile futbol, 
güreı, bokı heyetlerinin ra. 
porları okunarak kabul edlldı. 
istifa elmif bulunan atletiznı 
heyetinin raporunu Fethi B. 
okuyarak kongre murahhas. 
!arına, atletizm heyetinin dört 
azaıile relıl arasında çıkan 

ihtilaftan dolayı istifa eltık

lerlnl ve yapılan tahkı. 
kat neticesinde heyet relılnin 
hareketlerini hatalı bulundu. 
ğu meydana çık tiğını bıl. 
dlrdl. 

Bllahara ;ıntıhabata geçildi 
ve neUcede lsıanbul mıntakll· 
ıına ve fenol heyete atideki 
zevat seçildi: 

lstanbul mıntakaaı merkez 
heyeti: 

Relı: Orhan Bey ( Süley. 
manlyeden ), ikinci relı: Ya. 
mık Bey ( Gıı.latasaraydan ), 

Azalar: Muhtar Bey, ( Sn. 
leymanlye ), Necmeddin Bey 
( Topkapı ), Kemal B. (Eyüp) 

Futbol heyeti: 
Reiı: Orhan Bey ( Süley· 

mauiye ), azalar: Baarl Bey 
( Beıiktat ), SalAhattln Bey 

(Anadolu), Orhan Şeref Bey 
(Süleymanlye), Emin Bey (la. 
taobul ıpor), 

Atletizm heyeti: 
Reis: Adil Giray Bey (Ga· 

[lj Bunlardan ikisi 1931 sene
sinde mevkuf tutulacaktır. 

[2] Dıınla.rdan biri 1931 sene
sinde mevkuf tutulacaktır. 

[7] Ayniyat mutemedi. 
Kütüphane 

Kiitühane müdürü 1 9 40 108 
" memuru (8]1 12 25 75 
" " 1 12 25 75 

" 
n 

" 

.. 
n 

1 13 22 66 
1 14 20 62 
1 16 16 52 

Tıp fakültesi memurları 
KAtlbiumuml muavini 1 9 40 108 
Dosya ve dlöloma mumrul 12 25 75 
Tahrirat katibi (9) 1 14 20 60 

Müteferrik memurlsr 
Dahillye müdürü 1 11 30 84 
Baıeczacı 1 12 25 75 
Ayniyat mhuibl 1 12 25 75 
Eıkall emraz ressamı 1 12 25 75 
················································-···· ... ltaanray), Azalar; Kemal Bey 

(Fenerbahçe), Ali R~a Bey 
(Beıiktaı), Ekrem Bey (Hilal 
İlhan Bey (lstanbulıpo), 

Denizcilik heyeti: 
Reıa: Ekrem Rüıtü Bey 

(G&latasaray), azdar: Hikmet 

Bey (Feoerbahçe), Cevat Bey 
(Beylerbeyi), Ekrem Bey (Bey
koz), Cevat Bey (Haliç). 

V aleybol ve Basketbol he-
yeti l / 

Reis Basri Bey (Beırktaı) 
azaları: Müocl Bey (İstanbul· 
spıır( Alı Rıdvan Bey (Hilal) 
Nuri Bey (Kaumpaııı), 

Boka ve lıkirlm heyeti: 
Relı : Nuri Bey (Beılktat) 

azPI;•• · R•za) Bey (Kumkaı) 
Elen... uey (Beılktat), Hilmi 
mi Bey (Kumkapı) 

Ayni hi.dlae, ayol ıerait 
dahilinde Tarragone'da da vu
kubulmuıtur. Bir vapur pala
marlarını kopararak akıntıya 
kapılmıı ile de hiçbir gemiye 
çarpmamııtır. 

Alamanyada kredi 
memnu 

Berlin, 6 (A.A.) - lmpera· 
toluk kablnnıl tarafından dün 
ra pılan bir içtima hitamında 
tasarruf ıaodıklarınıu muame
latı ile nahiye kredi cemiyet 
ve müesseselerinin devir mu· 
amelatını tanzim eden yeni 
bir kararnamenin ahkamı tea· 
bit edllmııtır. Bilhaua mü
e11eselerln uzun veya kııa 

vadeli ikr.ularda bulunmaları 
ve nahiyelere veya cemiyet· 
!erine ve bütün umumi koopo· 
raıyonlara kredi açmaları 
mendilmiıtlr. 

T .tsarruf sandıklarının nor· 
nıal muam.,Jatı önümüzdeki 
pazarteıl günü baolanacağı, 

Rayalıbankın bir miktar ha· 
zfne bono•u çıkaracağı ıöylen• 
mektedir. Bu yeni ihraç, Al· 
manyanın elinde bulunan 400 
mılyon mark hisseyi tüket· 
mektedlr. 

Almanlar 
İtalya'ya 
kur yapıyorlar 

Berlln, 6 (A.A) - M Brü· 
nlnıı ile M- Foo Kurtluı Ro· 
maya gitmek ü:ı:ere Berllnden 
haraket etm!~lerdir. 

M. Brünlng yola çıkmadan 
evvel vaki beyanatında dem!ı· 
tir ki: 

Bu ıeyahata memnuniyetle 
çıkıyorum. lıalyanın ılyaai 
mahiyetteki kararları Avrupa· 
nın d.ıvamlı bir ıu1he eriımesl 
ve iktiıaden yükıelmesl hu· 
ıuılarında ciddi düıünce ve 
duyguların izlerini taıımak. 
tadır. 

cı, daktilolar , 
ve ıaire [18) • 

Trpfakülteıl tahılsab 
Katibi umumi tahıflab 
Teırıh kroıektöril 
Elektrik mütehas5ıll 
Teırıh yardımçııı 
Meydancı, odacı, kapıcı, 
gece bekçHI, bahçivan, 
daktilolar, hastabakıcı, 

81 2262 

ı 

1 
1 
1 
2 

100 
70 

100 
100 

18 

l!fÇı vesaire [3] 191 4459 
Eczacı ve dlıçl mektep· 
lerl müdüril tahsisatı 
Eczacı ve dirçi mektep· 
ı .. r. meydancı, odacı, 
kapıcı, grc" bekçisi 
ve~aire (18] 
Hukuk fakülteıl reisi 
tahsiaalı 

Hukuk fal<ülteıl kAtibi 
umuınlu tahsisatı 

Edebiyat fakültesi reisi 
ı a l:.ai rn tı 

l.ahiyat fakü. lesi reisi 
tahgfsa•ı 

Fen fn"=ülteıl reisi 
tahsisatı 

(S) Aynıyat mutemedi. 

1 100 

18 550 

1 100 

1 70 

1 100 

1 lOJ 

l 100 

(9, 11, 13, 15) fiarç ve ücret
ler i~ini de yap.ıcaktır. 

( 10) Harç ve ücrdler talısi va· 
zifcsi:ıi de y.ıpacaktır. 

(l 2) - Ayniyat mutemedi işini
de yapacaktır. 

(14) Apıiyat mutemedi \'C harç 
ücret iş!cnııi de yapacaktır. 

( 16) ,\yniy.ıt mutemedi \'C harç 
ücret i ıkrini de y.ıp1cak?ır. 

( l i) liarç ve ücretler i ini de 
yaplcaklır. 

13) P.el:rriııe \'Cr;l•cck ; hn 
ücret 45 lirayı trca;ÜL c' ~m J; 
fızcre adet ve tal•$isr.ın tayıri Da
rf:lfünun Eınan.tıne .ı'• ir. 

PLAJ 
2 nci nüsh•sı çıktı. Bu ne• 

zih a · e v" mizıı h gazc esi· 
nln bu nüsha.ında 

Açık Kapı 
adlı hikaye ile 

z,mbak ve dıken 24 ıöma· 
ııı vardır. 

En güzel karikatör, flir ve 
res!mlerın sayfalarım sü leyen 
bu gazeteyi herhaltıe okuma. 
dan hiçbir eğıence yerlue g.t· 
meyin z. 



1 Seyrisefain 
Merkez Acentesı : Galata 
Köprübaıı 8. 2362 ıube 
acentuı : Sirkeci Mühür· 
daızade Hanı Tel. 22740 

IZMIR SÜR'AT POSTASI 
(Gülcemal) 9 Ağustos 

Paz..r 14,30 da Galata 
Pıhtımından. 

EOZCAADA POST ASI 
(Ereğli) 9 Ağu•tos Pa· 

zar 17 de İdare rıhtımından 
kıı'k caktır. 

TRABZON POSTASI 

(MAHl\1UTŞEVKETPAŞAJ 
11 Ağustos Salı 17 de Sir· 
keci Rıhtımından hareketle 
Zongııldak, İnebolu, Ayan· 
cık, Samsun, Ünye, Ordu, 
Gıreson, Trabzon, Rize, 
Mapavrl;•e gidecek dönüıte 
Of, Sürmene, Gürele'ye de 
uj!rayııcaktır. 

Ev kadınlarına 
K6rlı bir nasihat 

Tırnaktarnızı ve kıymetli madent 
Ofyanızı K'orür clü merkürün 
mülhit ve hmir kabul etmez tesi· 
rl~den koruyun. 

Tı:nılmış kimyagerlerin ve bu 

meyar.da doktor Alfred Vırl'in 
teknlk yardım tarı s:ı}'esinde •Sen 
bernar klSpcğl. mark~sı sızc 

maden{ ede\•atın sathını ynva~, ya ... 
vaı IAkln kat'iyette kemiren ve ev o 
kad·ntarının tırnaklarını kar .. rtan l ~ 
civanın yardımına ihtiyaç kalmadan 
her türlü nıadcnl ve csm edevatı 

tenılzlemek ve cll61atmak için size 
par 1 k bir mayi t•kdlm eder. 

Sen Ber Nar köpeği 
mark,sının cı·ket'l her dört boş 

ş:şesine mukabil dolu bir fite ile 
he< IJ eli müsabakasına l;tirı:k etti-
ren bir numara alırs:nız. 1 

Akşamlan sandal gezioUlerinitde yalıt•· 

EGLENCE RAKISI 
ile eğlenebilirsiniz. 

ECLENCE 

j 

•••••~•••••••••••••••••••••a•••• -

Satılık ev 
Aksaray Horhorda 

Sc.fular mahallesinde 
Ragıp bey sokağında 
14 numaralı hane 
ıatılıktıır. Talip olan 
zevat "Yarın" gazete· 
ılnde mürettip Nev· 
zat Efendlye ve bu 
adrea ile görebilirler. 

Resmi ilanlarınızı kimlere 
vermelis · niz ? 

Türkiyede başka Resmi ilan müessesesi 
Yalnız: 

1 - Anadolu.Ajansı ilanat şubesi 
2 -Istanbul Ilanat odası 
Gibi iki Türk mües~esesi vardır. 

yoktur. 

Arnavutköyünde -Tramvay caddesinde 

Leyli ve F • t • J • J • Kız ve 
Nehari eyzJa ) JSe erJ Erkek 

Ana sınıfı - ilk kısım - Lise sınıfları 
I(ayıt için Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri saat 12 den 

17 ye kJdar müracaat edilebilir. 

Talep edenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 
~ Tclcfoıı: B~bck 210 _. 

Büyük Tayyare 
• 
ıy ng ~ 

11 inci Tertip 
11 Ağustos 

Her yerde ıatılır. 1 Adres: Aımaaltı -~o Hanı 1 

Gerek İstanbulda ve gerek taşradaki Resmi nıüesseselerin 
i nazarı dikkatlerini celbederiz. Eğer, ilanlarınızın birer 

Türk müessesesi tarafından verilmesini ister, ilan paraları
nın gene kendi cebinizde kalmasını arzu ederseniz 

~ 

11111 11,~ 13 Ağustos perşembe günü akş:n~ ~'1:~;,jı 

Şark Rakısı_,~ 
Hal.s Üzüm ve 

AnasÔndan mamu 

AIA Rakı 
OAl.ATA: Ltbleblcl sokağı :.Z0 

TELEfON : Btyo;;ıu ~ 

SAHlBl 
Avram Levi ve Mahturnları - - ~ ,.. mil'.i 

Dr. T ALAL SAHİM 
Böbrek hastalıkları 

Llılıora'.u\•ar ile tc~his ve tedavı 
muayenehane: Cağa!oğlu Sıhhi 
apartıman No. 4 telefon: 21287 
~unıarte;i, Pazar, Salı, Ç:ırşamba I 

1 
oğleden sonra Ev. Süadiye: Te- .

1 lef on f:rcnköy 180 - - 1 
~ ~ 

üSMANll UANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

ISTANSUL ACENTALIÖI 
Telefo:ı: fstanbul 3318 

BEYOGLU DAiRESİ 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve pollça mulıa· 

bilinde muayyen vadcil 

Anadolu Ajansı ilanat şubesi 
ve 

.... ana Is tan -
ası 

Vasıtasi ile ilanlarınızı veriniz. 
Bu Türk şirketler en büyük suhuleti gösterirlı!r, ilanların, 

muntazam bir surette neşrini taahhüt ederler 

(Y arın)ın Resmi ilanat limited şirketile 
hiç bir alakası yoktur. 

Dikkat ediniz 1 

Cadde Bostan Plaj 
Ve 

Gazinosu 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar muteiıa~snı 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra ıaat 

veya hesabı cari ıuret;J,, Kumıal sahilinin letafetıle merhur Cadde Bostan Plajının 

(2,30 d.,n 5) e kadar ls:an• 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı hususi kabineıi:ıde 

dahili hastalıkları muayene 
de tc-davl eder. 

avanslar, pollça ve iskon· ii:·~r P.iij'ara _müraccah olduğunu itiraf etmeyecek kimse 
loau. oktÜ~ Telefon: lstıtnhul 2398 

~ Y avrolar müdiriyeti tarafındarı ~ 
jjF ahir, kimsesiz çocuklar için tertip edilen,; 

~ Sünnet düğünü Ç 
:-- Çarııkapıda ınuhterik Fcyziatı lıseslnhı bahçeılnde (; 
~ yapılacaktır. Sinema, tiyatro, ııız, cambaz, hokkaoaz vesair ~ -
~ eğlenceler vardır. Bu hayır müeıslıesinln yııvru ara na.i U> 
~ ıekilde taaliaine yardım etmek iıl y ·n ebeveyn az bir · ~ 
g ilcretle çocuklarını ltti.rnk ettirebilir! r. F:) 
~ ADRES: Çcnberlilaşla JstanbulEv~af ıııücliriı cliıı:tı arb lıalıç.csinc ~ 
~ multJsıl olan (Yavrular yurdu) nıüdiriycli. ~ 

'ı:;:ıi;ııı,fıınlnfıilıif.~itiPi"11!Jıi IJlUıl•ıı~ ~l!Jbi:''m;:ı;ı :mnı ;:":::;ı: ?'Jli;iııı,wijıff 
TIW ATHO ve Sııııı:.ıilA ~ Acele satılık 

Emsalsiz bir sünnet 
düğünü 

Beolktaı Büyük parkla 
Bugün gündüz gece 
- Sabaha kııdar -

"" Üsküdar 
Hale Sincnıaunda 

Komik 
Mümessili 
Hıırt Pıl 

Duhuliye 10 kuru§ltır. 
~ 

Mısırlıoğlu Bağçesinde 
jSanalkar Fahri 8. Temsilleri 

Ktmani Ali B. ida.resind;
lNCESAZ 

OdE on mugannlyelcrinden 
Sa brlyc, Ayten, Ferda 

H. !arın pntderl 

Kırk santimlik otomalilı: 

polonyıı kalınlık makineıl yeni 
olarak müstacelen s•tılıyo•. 

İstanbul Kutuctılar caddesi 
No. 55 Mustafa Kuş f 

iLAN 
Kadıköy Sulh l luk"k ınahkcı:ıe

siııcc ınukatldcım m.ılıkum Ala udin 
!ley için vasi tayin C<\.ka Iiacı Ali 
cfenJiniıı azlilc ınıınıaiıcylıin v~sili· 
ğine ayni ıııahke ·e tar ıfımlan refi
kası HidJyet Hannım Yasi tayiıı 
cdilJıği illn olun~r. 

s İ N...,..İ _R_L_,1,..._L_E_R_E_ 
s .. ıt Limon ç ç~ğı Ko O'\yası 

yt>gane ç·.redır. D. posu: Yen• 
postane karaınn<la N,,. 16. 

Nazarı dil:kate 

1 Türkiye Cü:nhurlyeti • G~zinoda mükemmel Caz Orkestra mevcut· 
nln baş'ıca ıehlrlerlne ve tur. Fiatlarda o nisbette mutedildir. Doktor feyzı' Ahmet Gaip aranıyor 
memalik! ecn~biyeye se· Harbi umumi genes;ndo 

d Bir kere gidip görmek kafidir. c nh • 1ı 

SJ~lam va şık k•m1ura gıy
mek için Bayazıt Ok1~ı r başında 
67 nııınarada Seyfi kundıırn m3· 
zaza~mda imal etrri~:z. 
8 Ağu~toıı 1931 :::; h _,,. !15 

:: Cumartesi= ne at, çek, itibar mek· ııt, saç ve z revı "'" lzınirdc beainci Tayya.re bö· 
tupları ve telgraf cnık· v talıkl ar mütehassm Cu· (üğündcn gaip olan biraderim 
nameleri irsalatı. ( Hcsa~ı ıı.... UGUR EVi --..... ~ madan maada her gün· Al'acl fhımi 
cari) küıadı, ıenedaı v~ 7 ~ ıaat 10 dan 6 ya ka ar K'ldri oğlu Mehmet Salih Ef. 23Re~cııd 2GTemmı.ı: 
k li 

-
b l k b 1 d ·ı· 1336 senesinde Somadıı Yu- -

ıymet eıya muhafazası, • cu a a u e ı ır. , Vaki' - "nl V•••• ,, ••il 
kupon tahsilatı, Türkiye NURi - DANIY AI Adras: Ankara caddeıl nan iatilasında gaip oldu~•Jnu ll:vk Pi s r.' T:V':"J 1 

1 e. D 1 

k d d 1 
Bl' ~ümle Dı•vair ve Müesresatı resmiye ve hususi yede, T l f 1 t b 1 3899 H 0°,ıe 5 oı ö..ı ı• ~o 

eıl e e i en poliçaların e e on: "" u ayııtta oldu:tunu ve nerede · " · • 
ve memalik! ecneblyeye No. 43 anlııdım. -.~a-;;a~ı B til,loab~-; 3 2J 

1 
M.,f;, icarı, Hukı:ki itleri, Emlak ıah·pterlnln .emlak' .. rlnl - ~ iki 1dl s ~4 ı•~ıı •• 1 ıo 13 I 

tenlyeıi, borsa muamelatı k l F ,. İn ık 1 lk l k A bullınduğunu bildiren zevııta •kşau• ı ı CIJ IA•ta"' 19 13 1 
idare etme ' tra:r, era.,, t a' raz, 9tı raz, 'ıın Or.ktor Agop Essayan t f el [500j 1 Yntsı 1 45 h· t t ıı 05 

lcraaı, akçe bey'I ve ıe· j Satım ve her nevi muamele takibini deruhte edcr!er. U ara ım an ira müklifr.t tms;k 1 7 oO li!.:::.•" 3 ~5 11 
ra11, sair bilcümle ban- Teleion: Beyoglu 4515 Galata, Eski Gümrük Langa cami sokak No16 verileceği llô.n olunur. -..... • 

k ı · Caddesi Utur Han !t'o 2 Her gün hestelarını kabul latarıbul Y ıırın Gazetesinde •• ı -dn ·· a muanıe Atı, kasa fcart oıcsu n:;.ı r ve n.1.::ıcss;! 

~~~~~~~~~~~~-::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--:~v~e~t~e~da~v~i~e~d~e~r~·=--=-~-:-~-::~~M~~~h~m~c~t~S~ad~ı~k~~~~~-B~~rhanctti~ Aü 

ANKARA OTEL TAŞ HAN PALAS-

___ .. ., . 
• 

Bütün konforü 
Telgraf - Taşhan 

havi. 
Ankara 

Fiatıar ehvendir 
Telef on 1163 


