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Ders veriyorlar ! 
........... ııııiııı ...... 

Hariciye ııekilinin seyahati 
me•elesind4 nekadar asabiyet 
göateriyorlar? Gazeteye bir 
haber verildi. Haber yazıldı. 
Vekilin 92 bin değil 10 
bin aldığı anlaşıldı. Yalnız bu 
10 binin /ngiliz mi, Türk pa
rası mı olduğu anlişılamadı. 
Huap sormak nede:ı nezaket· 
•izlik olsun? Bilelim ııe ani.
yalım diyoruz. Bu hakkı 

•inirlc karşılıyanlar, daha 
büyük ner.aketsizUiı yaptıkla
rının farkında değil midirler? 

Kendilerine her şeyi katta 
her vatandaşı kolayca itham 
etmeği mubah görenlerin ders 
vermeğe değil, ancak ders al· 
mağa ilıtiyaırları olabilirdi! 

Arif Oruç ..................... 
ijükumet gazetelerinden 

birinde Siirt mebuıu Mahmut 
B.in bir 'yazısı çıktı. Muhalefe· 
te karşı tehditkar baılangıcı 

dikkati celbeden bu makale· 
nin o k11mını mühimsememek 
doğru olacaktır. Her gün iti· 
tilmekten artık kulaklara bez· 
ginlik geliren tehdit teranele· 

;ile muhterem Mahmut Beyi baı· 
baıa bırakmak daha münaeip 
görülmüştilr. 

Hükumet gazetesinin baı· 
make.leıinde asıl mukadde
meyi temhide ıebep olan nok· 
ta, doğrudan doğruya "YA
RIN" da çıknııı olan bir ha· 
bere istinat ettirilmek iıten• 
mlıtı. Haber de : Hariciye ve· 
kilinin Avrupa birliğine gider
ken maiyeti ile 92 bin lira 
yol harçlığı aldığını bildiri· 
yordu. 

Hükumet r gazetesinin baı· 
muharririne göre, küçük ıo· 
kak politikaaı ıekllne ıokulan 
92 bin liralık harcırah meıe· 

lesinin gazete sütunlarına geç· 
meıl büyük bir lnıafaızlık ve 
o nisbette de nezaketaizlik ol
muıtur. Hatta: ihanet (!?) 

O gaıı:eteyl tuttuğu yol 
itibarile, ıu ithamında _maıı:ur 
görmek tabiidir. 

Yalnız ıokak politikası diye 
ta vıif edilmek istenen mese
lenin gazete sütunlarına ak
ıetmeıinden niçin bu derece 
tela,a diltüldüğü anlaıılma· 

mııtır demek te. daha tabii 
olsa ııerektir. 

Hariciye vekili Avrupa 
birliğine lıtırak eJebllir. Mev
ztm bahis seyahatin faydala· 
rını takdir etmiyen tek vata· 
ndııı bulunabileceğine de lh· 
tlmal verilemtzdl. "YARIN.da 

çıkan haberin Hariciye vekilinin 
İıvlçreye gitmiı olmaıına iti· 
raz makıadını istihdaf etme· 

(tfevamı S inci aayfada) 
. 

Çiftçiler! 
işçiler! 

Esnaflar! 
Dertlerinizi, şikayet
lerinizi , dil~klerinizi 

( şahsiyat olmamak 
şartile ) "YARINA ,, 
yazınız! 
Sütunlarımız tamamen 

sizindir! 

Şeni ölü ticareti! 

AIÇakça ticaret tahki
katına başlandı! 

Belediye mezarlıklar müdürü bu 
rezaletten Evkafı itham ediyor 

Altında ölüleri Avrupaya aatılmı, olan Edirnekapı mer.arlıkl:ır 

Mazarlıklarda yapılan ke· 
mık ıirkatinln feci hikayeılnl 
dün ve evvelki gün yazmııtık. 
Bu çirkin ve alçakça hadiıe· 

nln mütecaairleri hakkında 

kanuni takibata baılanılma-
11 !icap ettiğini de ifa ve et· 
etmlıtık. Bu sirketin ıafahatı 
gittikçe dal budak salacak 
bir ıek!I alıyvr! Çünkü mese
le ile alakadar blr sürü meze r· 
cıların, çocuklarını, mezar 
ıoyguncularından motörcülerin 
ve hatta imalathane ıahiple· · 

• 

rlnin bu'unduğu anlaıılıyor. Evkafı meJ'ul gören belediy_ 
Kemik aarikları hakkında ve mezarlıklar müdürü 

(Deııamı 5 inci •ahifede) Slileyman bey 
.................................. ,,,,,,,,,, ..................... ~\\~0~0M0~040 

Haddini bilmeyen Rum gazetesine cevap -
Ferman Efendimiz! 

• 
Papa Eftim Ef. müzevirlere karşı 

gene aldı yürüdü/ 
Türklüğü tahkir meıeleıl ı 

üzerine, ya:ı:clığ1mız yazılara 

Muhaliflerinin •ecİyelerine 

itimat etmeyen Papa Eftim Ef. 

dil uzatmak csaretiui göıte· ı 
ren Apoyevmatini gazetesi 

bizden yine bhaıediyor. 
Kendiılne ıunu hatırlatmak 

laterlz ki, gazetemiz için gü
ğercinden saf telmihi yapan 
bu varakpareyi berayı teıekklir 

kuıa benzeteceğiz. Hangi Rum 
muharrirden bahsettiğimize ge. 

linece bu tecahülü Arifane
ye diyecek yok! veya bu )Üz 
plfkinliğlne! Affı umumiden 
iıtlfade edilerek ihanet CÜ· 
rümlerinin maziye karııtığı· 

Idır ki ona g"zatecilik yapmak 
imkanını temin ediyor. 

Eğer " Apoyevmatin!ni " 
gazeteıi rakibi, bu zatın kim 
olduğnnu merak ediyorsa ken· 
di tahrir heyetinin mazilerini 

(Devamı Sinci sayfa-la) 

irtişa 
tahkikati 

Basatın firarı ta-
hakkuk etti• Veni teşekkül eden LAıik kat heyeti idaresini deha 

Cümhuriyetçi Çiftçi ve işçi fazla şevk ve gayl'ete ge· 
lstanbulda kimlerin ifa- Fırkası münasebeti ile bir tirmiştır. 

k · ı 3 - Muvatfakiyet temen· deleri alınacak! ço muracaat ar, mektuplar nileri ve tebrıkleri. 
Barut lrtlşaaı hakkında ıeh- ve telgraflar alıyoruz. tVarın) gazetesi efkarı 

rimlzde bazı kimıelerin ifadele· Bu müracaatlar üç asas umumiyeye Fırkanın teşekk( 1 
üzerinde teksif olunabilir: t" •· · b"ld" · k 1 k rl alınma11 hususunda Ankara et ıgını ı ırır en mem e e· 

1 - ikinci tab'ımızda Fırka b k · · ı k Müddelumumiliğinden lıtanbul tin ugün ü ı.htıyaç arı ar· 
Müddeiumumiliğine bir tahrl- programını elde edemeyon- şısında bukadar samimi te· 
rat gelmlıtır. lerin müracaatları. zahüratı tahmin etmişti. 

ifadeleri alınacak • kim· Karilerimiz için bunu tat· Ve daima söylediğimiz 
ıelerln Barut inhisarı mü· min edecek bir çare düşün· gibi müracaatları ayrı ayrı 
dürlerlnden Lütfi B. ve ıü· ciük. yazmeğa ne zaman ve ne de 

Pazartesi günü ( Varın ) g&zetenin hududu müsaitti:-. 
rekaaıdır. Ayrıca Leon Freıko, 
Jül Freıko, Jan Fresko Ef. sekiz sahife çıkacaktır ve ilk defa Türkiye ha'kından 
!erin malumatlarına müracaat bu suretle Fırka programı doğan Çiftçi ve ı,çi Fırkası 
edecektir. Aaıl bu badiıede aynen ve tekrar neşroluna· zaten milletin ve halkın ma-
maznun bulunan Jak Baıat ıu caktır. lıdır. Tebrikler, muvaffakiyet 
Franaaya l::açmııtır. Kemal 2- Kayıt edılmek için vaki temennileri halktan halkadır. 
Naat de tahkikatını baıladıfını müracaatlar. (Varın) da memleket iç:n ı;a· 
duyar duymaz Avrupadan dön· Bu gibi müracatlar için mimi ve candan prensipler· 

memittlr. Fırkanın faaliyetinin bu saha· le doğan yeni Fırkayı aıiz 
Maznunların ifadelerin ifa- t "h tt(A" kt" b k ru·rk efka"rı umumı'yosı" ı"le ya eveccu e ıı' va ı e • 

d•lerl yedinci istintak hakimi lemek zarureti verdır. Bu birlikte tebrik edar. Ve 
liiiince alınacaktır. 

Milddeiunıumılık ifadeleri- lıııibiiı'.ıiiiüiikiıiiiaiilAıii~ıieİıımFİııriıık•allln•ı•n-mılulllv•a•k•·-·m-u•v•e•f•fa•k•iıılıy•e11t111t•e111rı11ı•en ı i ey~ 
nin gayri mevkuf olarak alına· 1 · 
ca ını beyan etmlttlr. Günün Meselesi 

·ki kadın idam 
edildi. 

Budapeıte, 17 (A.A.) - Bir 
çok kimseleri zehirlemekle itti· 

ham edilen Szabo ve ScorJaa 
iımlndeki kadınlar bu aabah 
a11lmı11ardır. .......................................................... 
On üç yaşındaki 
mektepli çocuk 
Niçin beynini parçaladı 

intihar eden Ynkubun babasi 
tarafından cer.,.en hop&· 

edildiği yer 

Kumkapıda denir. banyosu 
ıahibl Yusuf Kemal Beyin on 
üç yıııındaki o~lu Yakup ba
baaının kendisini bir odaya 
kı..pamasından müteessir ola
rak kendi beynini parçaladı. 
Bu facianın · lçyüzü üç!locil 
ıahifem zdedir. 

Cahillerin Hücümları 
Komünizmin Ne Olduğunu bilme
yenlerin Başmakale Yazmadan Ev. 
vel Okumaları Doğru Olsa Gerek 

Çıftcl • lıcı fırkasının müı· 
bet programı, dünya hayatın· 
dan müıterek refah ve ıaa· 
det lateyen Tilrklerl ıevlndir
dl. Fakat, refah ve saadeti 
inhisar altına alan parazit 
ıınıfı da ilrk!lttü. Biz, bu ne· 
ticeyi pek tabii bekliyorduk. 
Yalnız, bu parazit sınıfının 

Türk cemiyetindeki vazlfe-C 
ılnl de bilmedli!lnl görerek 

mütee11lr oluyor. Bilinmelidir ki, 
Tlirk cemiyetini idare. etmek 
ıalahlyetinl hulz bir mümtaz 
ıınıf yoktur. 

Cemiyet, bizzat kendiılııi 

idare eder. Çiftçi ve lıçl fırkaeı, 
bugün Türklerin kendilerini 
idare etmek usullerine müste
nit bir devlet idaresi kurmak 
pllnını neırettl. Bu siıtem, ne 
anarılk, ne müfrit ve ne de 
komünist slatemle,rlle alaka-

dardır, ne de Tilrk cemiyetinde 
muhtelif sistemleri birleıtıre

rek milsbet bir ılstem teıkil 
edemeyen Halk fırkasına ben· 
zer. Fakat, insan fikrinin te· 
kimCll tarihini bilmeyenlerin 

karııaında bulunuyoruz. Bun• 
ıar, tanzimat inkılabının zihni· 
yeti içinde kalmıı bedbnhtlar
dır ki, hala o devrin adli, idari 
iktisadi, mali sls!emlerile ha
reket edllebile·~eğine ina.nıyor-

Devamı Sinci :ıahifrde 

Müsademe 
Kazanın mes'ul/arı 
dün tevkif. edildiler 

r 
1 

l 

Dü., kar.aya u~rayan 
Ne::.'oafıa motörü 

l Y•ııs• 5 lnrı EBhilemlzdel 

1 Mezarlarda kemiklerde çalınıp satılınca: 

1 

- Toprak liıtünde borç, harç, karmanyola, 
hırsızlık, dava ... soyulup ıovana çevrildim.-

' Çırçıp'ak kaldım.. Bari ıu kuyuya ken· - Toprak altında da rahat varmı? Kefen ıoyle 
durauu, insanın iskeleti bile soyuluyor!.. dimi alıp intthar edeyim!.. Barı toprak altında 

bir kefenle kalırım ... 
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z·ya Gökalpa 
hatır..alar anlatıyor DaK:b:icesi Berher cemiyeti 

münhezim oldu! 
z Gı 1. ip meselası lı, k• 

k ıJa A ı u d ı C vrlPt bey n 

c v b nı uu k · nü lıamı:ıda 

de c ııı t l<. Apt ı uh C..v 
d ., nıerlıu ı Z Vd Gö ,;(• 
P at fU lıalıra drtnı anlat· 
uıı t r. 

Zıya 11 1111 a 1 r ı uıp n sık· 
nl k tiUr~tı t. ın ih"r hart ke~ 
ti lı.u (U U kth.ıy ti• 

nı 1 urt., :ı v 1 urıunu al· 
nı o n ç k r çın en L • 

Y 1 ) ü ç ı n rtil; :ı 

at" ' nda ıd Kur unu çı· 

kanın d k. Ve b n zanrır· 
J u , u k\lr~un onun 

dı aı.;ın<l ı k cıd ni m• z r.a 
k dır go • rnı ~ o nn bır z.,.f. 
zı.I V'\P 1 tır. H .. n ond <l • 
inın bır J,ntıl Z yn '""' Lir 
m ktul Z va ı:ö•rüm. Ziyayı 

kal cd •n Z ya, Z y~ tar.,fın· 
dan katlı.! ınan Z ya! 

Katil! k ve maktu hık onun 
rı..hund:.ı topl ınmıttı• Ben onu 
tal;. p ve h ıhip g;)zıle g<irür, 
ııcıı ve 1t·•erd m. 

s y si iç•ıhadın fr akct 
c ız 1~11i •Öylediğ nelen nıün· 
f il görün~n kımse erin hıç 

hırı Zıyayı benım kadar seve· 
mem ttir. 

Ziy:l Gök~lpın bir sözü 
Z yıı. bir gün luı.na dedi ki: 

"Boı f krinıin inkişafını •ana 
m dyun ım. Sen Süleyman 
N.ız fi z yoret ıçın Dıyarbekire 
geld ğin ve beni ilk defa tanı· 
dığm vakit ben sana dedım kı: 
"B.,., f,.t.,.feye merAk ed yo• 

rum. Ne yapayım .• Sen bana 
o z • man ded n ki: "Eğer Fren· 
sız.:a oıırenmez en h.ç bir ılim 
su csı rle ilerliyemezsin.. Ben 
h:ç Fransızca bilınıyordum. 

&nun üzerine bü ün kuvve· 
tım!e Fransızca ôğrenmeğe ko· 
yudum. 

\'e lıatıa İslipdat ıdoresine 
1 rp bclır~n ve Dıyarbekırde 
v '" ol.ırı i k ı•ynn hareketini 
(G~>tav Lübo:-ıun) ruhelcema 
hı .c de okudLğ J'l'I -re ö~ ren· 
dıilım ppensipler sayesinde 
ıdare ettım 

(Prerıs Döbısmark}ın arka· 
<laş arından biri, bir gün bir 
batokıığ>t batar. Kurtarmak 
için Prtns Döbismarkı çağırır. 
Prens Dobısmark ona §U cevabı 
verır: 

Sana yapacağım arkadaı· 
!ık şudur, diyerek tüfengl 
arkadaf.nı.ı kafasına tevcıh 

euer. bt nun üzerine bataklığa 
\:ı:,t •il arkadaıı, bütün kuvve· 
tıni toplur ve bat11klıktan kur· 
tulur. 

l§te seni ı Bana bu sözün· 
de prens Oöbısmarkın tüfen· 
g nın teurini yaptı . Her ne 
öğrendim ve öğrtnlyor.am , 
Dıyarbekırde bana verdiğin 
ham e •ayesindc-dir." 

Ben hiç bır y1'rde kursağı· 
mı doldurmak için. p ra alma· 
dıgını gibi, Jngiliz idareıi al· 
tında bulunan Mısırdaki net· 
riyotım. için de İngiltere le· 
hınde bir satır btle bu unmak 
imkanı yoktur. 

edildi U k .. d E · ·· .. k k 1 
Ankaraya ~iden mü- s u ar ve mınonu ayma am arı 

derrisler döndül\?r Belediyeye sıhhat cüzdanı verdiriyor 
Darülfünun bütçeıi Vekl· 

letçe tasdık edildi. Bütçe hak· 
kında izahat alınmak için 
Ankaraya davet edilen Fen fa· 
kültesi reiai Mustafa! ve Hukuk 
fakültesi rebi Tahir B.ler bugün 
ıehrimize a..det edeceklerdır. 

istihbaratımıza nazaran da· 
ha evvel Darülfünun divanı 

tarafından hazırlanan bütçe 
proj~sl aynen kabul edilmittlr. 

Doktorları 
Yarın toplanıyorhır 
Etibba muhadenet cemi.yeti 

yarın fevkalade olaı"ak topla· 
nacaktır.~ 

Münhal mebusluklar 
Münhal Kütahya mebuı· 

!uğuna sabık Bilecik mebusu 
Rasim ve sabık iıkan umum 
müdürü Hacı Mehmet Beyle· 
rin namzet göıterıldiklerı an· 
lat•lmaktadır. 

Berber esnafı, sıhhat cüz· 
danlarını ıımdiye kadar cemi· 

· yellen alıyordu. Berberler, 
bu cüzdanları almak için ce-
rniyete müracaat ettikleri za· 
rnan, mükellef oldukları aidatı 
da birlikte teıviyeye mecbur 
tutuluyordu. 

Her intihapta, müntehap 
reis bir usul icat etmif, ve 
tahsil edilen nıiktarı aldat, 
esnaf talimatnamesinin gÖ•· 
terdi41 miktardan pek fazla 
tarhedllmltti· 

Berberler, bu tarzı ida
reden bizRr oldı•klarından, 

cemiyete bigane kalm•ılar ve 
pek çokları - aıhhatl umu· 

mlye namına elzem olan - sıhat 

cüzdanlarını almamıılardı. 

Ekseriyetine yabancı gö• 
rünen cemiyet, er geç, müra• 
caat edeceğine ıüphe olmayan 
esnafın, müterakim aidatı. ı da 

1 

haydetmlt ve müracaatlarında, 
bütün borcu tal sil etmeden 
cüzdan vermemiıtı. 

Belediye, kontrol esnasında 
cüzdanları almayan esnafı he
men tecziye etmiı, para ceza· 
sına düçar olan eınaf, bu ce
zayı daha ehven bularak, pa· 
rayı vermiıtır. 

T evaJI eden tiki yet ve 
netriyatımız üzerine, Üsküdar ve 

Eminönü Kaymakamları: "Bu 
aıhhat cüzdanıdır. Doğrudan 

doğruya eınafa biz d. vere· 
biliriz .• demiı ve vermittir. 

Emaf, son hadiselerden 
sonra gerek cemiyet, gerek~e 
Belediyenin tazyıkına maruz 
kalmıt ve Kaymakamlıkra ıi· 
kayette bulunmuılardu. 

Üıkudar ve Emlrönü Kay· 
makamlığı, evvelkı günden 
itibaren müracaat eden eına· 
fa aıhhat vesikalarını vermeğe 
baılamııtır. 

• 
ıye fa • ok şükür!. h c 

Mersin limanında son 
hafta 

• • 
ıyı ihracatımız var 

ihracat mevsinıi yaklaştığı için ihracat
çılarımız faaliyete başladılar 

ihracat m"vsimi baılıyor. ve Amerikada muamelede hu· 
.................................................................................................................. 

Merain limanı hinterlan· 
dın da son hafla zarfında mü· 
hım miktarda ihracat yapıl• 

Ş~hrlmizde bulunan tacirler lunduklan tüccrlarda muhabe-

Havalar 
Sıcaklar devam ede

cektir. 
Hararet 26-16 dır 

İ•tanbul h va ı bir le ç gün 
denberi insanı buna ı .. cak de
rec d..dlr. ince eıbioehr bile 
fazla ge mektedir. S c. ktan 
bızu o.anlar kend !erini ıerıo• 
letece.k yerler aramakt.dır. 

Havan n bu §il ilde devam 
tdip etmiyectğını dün raı t· 
h ıtden sorduk ve fU cevabı 
aldılı: 

Ha oret 87ami 26 ug ri 16 
dır. 'ı c.rın "1..lcgun. ıü gar 

po)rrz o'arak "' ce"" ve h va 
açıl< bulunacaktır. Sıcaklar 
devam edecekıir. 

Otomatik 
Terazi er 

Himayei etf al Tic'-'ret 
odasına cevap v rildi 

Himllyel eıfaıin oyuncak 
VI" oton atik terazilere hocız 

&.oyduğunu yazmııtık. 
Tüccar, bu hu mta §il<a· 

yete de buluııyordu. Me•el'l ile 
lıke dar olan tlonret müdür

lüğü keyfiyeti t ca el odasına 
bıldirmifl r. Otla da Hımayel 
dfa merkt z umu niytaıne tez· 
k r vu.mıt i 

Dü'1 bu meJıel~ etrafında 
H m yei ti fal c ır iy ti mer
l<e21 unıumııniy• sinden ticaca. 
ret od&sına cevap gelm•tlir. 
Pu cevapta, Hfmayei f'lfa'ln 
hakkı arızuamik teşrih ediliyor. 

Edebiyatçıların 
seyahati 

Ed, b yat fakültesi talebesi 
dün Uaodu-aıa tarikilo İzmire 
git ı işlerdir. 

Edebivat fakültesinin imli· 
h uarı erken bittiğ·ndl"n bu 
ı vahatl dflil!r faliiiltPlerden 
evvtl yapmaga muvaffak ol· 
muı'ardır. SPyahate iştirak 
edenlerin • 40,, ı f'ı kek 20 si 
k•dınr!ır. 

İtizar 
Münderccatım zın çoklu 

ğ •ndan dolayı bugün (N~sıl 
ve niçin muhalif oldum?) 
tefri.kaaı dercedilem~dı. Ö. 

zür dileriz. ........ _____ , 
• 

Dahiliye vekıli bu münesebetle lstlhzaratıa ratta bulunmağa baılamıılar· 

Yiann 1 tanbula geliyor 
Ankara, (Hususi) - Dahi· 

!iye vekili CL marl esi guı.u 

lıt~nbulda bulunacaktır. 

bulunmak için faaliyete batlı· dır. 

mı ıtır. 

Maamııfih. elde mevcut 

Ciltçiler müşteki 

yarlar. Son günlerde Anadolu· 
ya ve Trakyaya mtktuplar 

yazarak Vt'\ adamlar yolluyarak 
mahsül miktarını ve derecele
rini öğrenmektedirler. 

Diğ1'r taraffan, Avrup da 

Yeni sene mahslillerinden 
bilhaısa kuıyemi mebzıildür. 

Fakat, diğer memleketleı de de 

aynı bolluk mevcut olduğundan 
bunun, flatll\rın düımesine le· 
ılr edect'ği atikardır. C ltçll k aanali günden 

güne ıörunektedlr. Bu 
tcı hakikatin sebeplerini araı· 

tırmak istedik. C.ltçiler diyor· 
lar kiı 

stok miktarı o kadar fazladır• 
kı ihraca.t cü21 bir kıaım tefkil 
etmektedir. Meıeli., 39032048 
kilo arpa stoku vardır. Buna 
mukabil 299065 kilo arpa 
ihracatı yapılıııııtır. Fakat, 
buğday hiç sl"vkedilemiyor. 
Sıok i8e, 361800 kılo kadardır. 

Dahili ye v aleti I Borsa 
Muhiddin B.in progra- Adil B. dün Londraya 

komiseri 

- !'=anat ö·üvor, çünkü tı Cenup vılayetlerim·zln .. n l 
mını beğenmedi hareket eUİ 

yok. Olan bir iki itte en adi mühim mahsüllerlnd1'n olan 
ıtanbulun ımarı için Bele- Borsa komiler vekili Adli 

diye reiai Muhiddin beyin ha- Bey, dün akıamkl ekspresle 
yani en ucuza Y" pılan dlttlr. fıstık ta kıamen hariçte mü•· ı d ğ O hlli l d • zır a • ı program a ye on raya hareket etmıttlr. 

Biz ciltçi ik etmiyoruz, l<a• teri bulablllyor. V• kaleli tarafından beğenilme- Adıl Bey, Londrada ini 
vaffıl< ediyoruz. Sanatımızın Bir hafta zarfında 36060 mııtir. kat edecek olan Oımanlı Ban· 
terakkisi için emek çtkilecel.: kilo stokun ancak 3920: k.losu Vergi kaçıranlar kası hey' eti umumiye içtima· 
iyi it gelmt:si lazımdır. yollanabilmişlir. Fakat f"tık .mahkemeye verilecek ında hazır bulunacaktır. 
Aydın incir kooperatifi: için hiç ihraç edilmem.,ur. Kazanç vergisi kaçıran tj· Evlenmeler 

Aydın incir mustalisi ıeri Stok be 7000 kilodur. carethanelerden bır kumı da· 
ko.>prratifi hiç şüphe yok ki Adananın belli baılı mah· ha Defterdarlık tarafıadan 
incirlere ve hatta piyasamıza ıulü ı.amuk ta ancak beıte mahkemeye verilmltlfr. 

büyük li'zmetler yRpmağa IDU· bir nilpetinde müfteri bula· Hukuk talebesi seyahat 
v ıffak olmuş bir müessesedir. biliyor. Mesela, 6567905 kilo çıkıyor. 
Nitekim geçirnıekte olduğumuz mal mevcutken ancak bir Temmuzda Hukuk fal<ü!teıl 
senelerın buhranlı olduğu iddia milyon ıekıen yedi bin altı talebesi bir ıevahat yapmayı 
edilmesine rağmen ortaklarına yüz otuz kilosu satılabiliyor. tasavvur etmlttir. Bu sey,.hat 
büyük bir kar tevziine muvaf. Müftülüğe on gü ı kadar devam edtcek· 

fak Ol t d 1 l tir. Seyahate Hukukcu hanım· 
uıuş ur. evro unan cı"tap'ar 

B ı: f lar da tştir.ık edı c ... klerdir. 
u ı<ooper~ti mıntal<ıının Müute•atı diniye müdür· 

1 I< t fi ld Hem tetkik hem ıeya hat ola· 
e•ı < .. As 1 ooperıt 1 0 uğu füğünün lag'vi dolayuile müftü· 
g·bi Tiırkiye kooperatifçiliğin· cağı ıöyl~nen bu seyahat Edir· 
de ilk adımı alması ıtıba· lüge devro unan bir çok dini ne ve ha valisinde ol~cakıır. 
rile ehemmiyetlidir. Bu koo- kitapbrın d!in iımlerl müftü· Harp malulleri kongresi 

lükçe teıbit edilmitUr. Kıtap· H ı··-ıı k peratif faalıyet anhasını g•nir arp ma <u ed o gresi 

Gittikçe azalıyor 
Geçen sene zarfında feh· 

rinlz.le 4200 çift ev'enmiıtir. 
Bunların % 65 i Türktür. Dl· 
ğerleri Rum, Ermeni, Musevi 
dir. 

Bu mikta~ evvelki seneye 
nazaran daha azdır. Evvelki 
sene evlenenler bet bini bul· 
muıtur. 

Tetkika 
H. fırkası idare hey;etin
den Abdülmuttalip B, 

~ ge _ _,. Ot'. 

Ankara, ( Hu•u&i) - H I !ar Süleymanlye camllndedfr, bugün Darülfünunda toplana· 
elll'iş ve bezı tel,eddüller hu· yintı burAdA kl\lAclll<tır. caktır. fırkası idare hl'yetınden Ah· 

su'e getirmiştir. l\1cse a: r--"""!'--------~--..;,;~---------, dülmuttaltp B. bu günlerde 
demıı incirctler.i koope· lstanhula hareket etmek üze· 

ratiftle üç sene evvel birle,erek Bizden söylemek redir. Orada ~on lnlihabatta 
sermaye ve nuı 'lyet sahasını 1 b 
g nıleten bu kooptratif hye'eti geçen azı hadiseler hakkında 

Muhittin Bey beş se· ohrrııyan bir mübAşir gibi ıetkıkat yapacaktır. 
umumiye içtımaında mahalle nedir Belediyenin başın· geri dôndü. 
rine gö •e teşkilatını h•frik et• dadır. Bu hadiıeler arasında Halk 

E b Deh liye vekAletinin f k 
m·ı ve r eyli, R~ıadlye, Ka· ır asına menıup olup ta inli· 

Ôd Muhterem reis, oma. beğenmediği bu pro. h 
rapın ar, erni~ incir koopt• ~pla namzetlerine rey ver• 

El h 1 d kamı mu,,l!Ayı emene•' gram d ı reis beyin 
rati eri a in e beı adet tirket · " "' elinde kaldı. meyenlerin hareketi de bulu· 
olmuştnr. celileye oturduğu gün-

y den beri ne yaptı 7 Bir insen hiç bilme. 

Una ıiar Düşüre, dfriüne bula. diği bir işi bile beş ay 

4000 kilo keten tohumu 
yağı münakasası açh 

Yunanistan hükümetı dört 
bın bılo keten toh,,mu yağı 

satın almak için .u..ınakasa 

açm1flır. 

Bu münakasaya ittirak 
etn k ieteyen tacirl...-.miz ha· 
rıci l•c .. rat ofisine 
etmekte diri.er. 

müracaat 

bilirsiniz: da ôğr.anir. 
Beş sene Belediye. 

- Beş senelik imar cilik eden Muhittin be. 
programı... yin şimdiye kadar yap. 

Topu, topu bir pro· tığı işlerin, verdiği ra. 
gram yapan ve onurla if por ve projelerin şehir 
tihar eder ek, ta Ankara- için faydalıdır dediğini 
ya kadar mahsulü zektı- İster dinle 
sını gôiüron Belediye re-
isi imtihanda ınuiaffak ister dinleme 

1 

nuyor. 

Uşak millet mııktepleri 
Uıak, 18 (A.A.) - Bu 

ıene Uşak Millet mekh•ı>!Prin
den 583 kadın ve 1449 erkek 
olmak üzere 2032 kl§iye ıa· 
had<?tname verildi. Mektep! • 
re devam etmedikleri halde 
okuyup yazmağı Öğrenen 150 
kadın ve 200 erkek Maarif 
mlidürlüğilne müracaatle im
tihanlarının yapılmaaıoı late
mitlerdit'. 

19 ı;uma 

i yas i 
Takvim 
Bi az in af 
Biraz n zaket/ 

Bu ıeferde" M llfyeln den·l~n 
gıızetede Siirt ı:ubu u sh· 
mut imzası ile lıir yazı gördük. 
Bıraz insııf ve biraz nezaket 
isteyen mebus bey ( 92,000 ) 
liı·aya bir j seyahat, meselesi 
üzerinde mugıthla yapıyor. 

Bunun galiba ucu kendi&!· 
ne de dokunuyor! Oia bir za• 
manlar ve bazı zamanlıu Av· 
rupaya gitti. N olu~ ne olınaz 
diye ltklllendi ini muur gÖ• 
rürüz. 

Fakat yalan ıoöylemeğe hak 
vcrmeyız, Bir z masraf IA.· 
zım. Biz m:saf ıimiz tç n bu 
para çoktur dt roçdik. Bu para 
tesviye edilmiıdr dedik. Yağ• 
mur sözüodan ördek lafını çı• 
kar:nak mugal ta yapmak de· ,. 
ğil, gülünç olmaktır. 

92,00:> deği mit 10 O O lrotı.' 
Biz sorduk bu nedir? Cev•p 
veri:di yine efkarı umumiyeye 
izahat ''erdik. 

Sormak, ha1c"kati öğrenmek 
için hususi le kere yazacak 
değıliz a ! Bu kuddr da so·· 
mıığa r8zl o~mımak, bu ka• 
da,ın:lan da alınmak, ~unu da 
muhalefet bu:rnak ne biçare• 
liktir ! 

ltnza ıahibi divor ki, "Hal
kın muhalefete kart• duyduğu 
infiale hak vermek lfız,mdı !. 

Vah biçare Muvafakat vah! 
Memleketin muhalefete in· ' 

fiali oldu~unu ıöyleyecek ka· 
dar burnunu görmeyecek hale 
getirmlı. 

Eğer denilen dcğru olsa idi 
"Milleyetn denilen koyu F rka 
gozet .. sinin k. pııılması azım<lı 

300 400 ıatııına lnsa rı bakarc:la 
elınin hamuru ile erkek ifine 
burnunu ıokmı.z. Biraz nezakd 
lazımdır! 

Muhalefete hücum etmek 
için meıele bulamıyor1anız J 
biz verelim: ı. 

Sorunuz Şurada hepimiz 
· boğe.z tokluğuna gün geçir• 
meğe çalı1ırk.,nniçınbizi ek· 

meğimizden elmf'k lıtiyorıunuz7 
Bdki menıl .. ketin mühtaç 

o1duğun m.en~up o'duğunuz 
Fırkanın da karar verdıği ve 
b.ttabl artık halk infiahnln 
varit olamayacağı muh 1 frt 
ıize merhamet "der de hiç 
olmazsa içyüzüııüzü iffll et· 
mez. 

• Küçük politik" oı>unlıırı 
devletin ıerefine memleketin 
menfaatıne dokun~cak bir 
hududa varıııca taı:n mana11 
ile ihanet olur ! " 

Diyen bu değil-çünlıü b ı 
mathı.atın tabii bir rnal ve 
mürakabe ha~kıdır-f, k'lt 1111• 

memleketin mühtaç olduğu 

fıkır hürrlyrtini bozma~a 
matuf ve beklenilen manevi .. 
huzura tecavüzkar olan si• 
210 hareketiniz bir ihanet 
olur! 

Mezarlıklar nızamna
mesi dolaşıyor 

Mezarlık ar n.2afl'n11mPsl 
Şürayı devlete gönderı m şti • 
Sürayı devlı:tten ç.kt.lçta ı 
ıonra tatbikine bllşlaqM;ak.ır. 
Bu nizamname Dahiliye ve· 
kaletlnce hJzırlanmıttır •. . .................................................... , 
Yalnız duşünmeyelim, fakat. .. 

Mcmleketın refah ve saad•ti ve 
ticaretimizin terakl:isi namına it!ıa.' 
lalın tecdit edilmesi lfızımgeldiği 

malüm bir keyfiyeııir. Alıcılar, r.ıa

mulat ve mahsulatı d"hilcrcyi ve 
bilhas-a bu mamulatın ithal edilen
lere nisbcten daha iyi ve daha mü· . 
kenınıel olduğunu nazarı itibara ah
rak tercih cde<lerse Türk işçilerimiz 

fabrikalarımıza iş bulurlar. 
İıı~aatımızda; Darıca, Zeytinburnı 

ve Eskihisar fabrikalarının Asl:nı çi· 
mcııtosunu kullaulığınız takdirde, 
hem vazaili mdliyemizi ifa hem de 
menafii sahsiyemizi temin etmiş olu- . 
nız. Zira A,ı,1n sun'! Portland çi
mentosu daima ınütecaıı s w son 
derece mukavim olup cms tibarile 
Taşrııdan ithal edilen her hangi 
marka çimenlolara faiktir. 



ISA K 1 

:Yeni 
~Mün;,~.i!B 

"Çif 9i v i 91 .. fırkUt ıh-
lerl •• ndı~i ııibi bJr .. 
•al olmaktan çıkmııtır. 

#J\rtık onun manuıaı bili· 
.yoru:ı, pre ıplerlnJ benhml• ' 
ııye ı uz. 

: Bu fı lca, buıt.day tanel• 
• rln birer b!Tet' toplıyarak yı· 
Aın ya k"öylOnQn fırk .. ıdır. 

·Bu fırka, çektclnla kıTıl· 

cıaı Tından aöPii. bairı ya• 
•rı&l! ltçin.n fırk.ıııdır. 

.sa il g~nea her Yala 
,ıl.t, bu fı• ma tabii miiaa• 
'biridir. 

IK.ı ve .Oelit 
'detek ekmek yly
' dllun ·bekç sidir. 

'Ül'llıtııtı: bir çekirdekten 
·körpe bir fla ıi'll haline gelen 
" ltçi ve .Çiftçi " fırkuına 
·blıtıın·vnlıtımtzla nnlmalıyuı. 

IBtr sevgili aılfile, bir ana 
· mtihtlB~tl ona bir dost 
duyg le balknıd 'jtımız gGıı, 

·refah •e ıaadet bizi kuı:.klamıı 
olacaktır. 

B(JRTTANETTltV ALI 
••••nn # L LH#,..,,~..ıı•eh•~Ltto•L.ı..-.w•tıtı; 

25 da ika 
.Sokakta harp eden 
·hoyda lar tutulamadı 

hmir - Bayralilıda btr 
1 1iailıse olmuı, yirmi beı ve 

yirmi bet dakika sok .. klarda 

ılllh atı'mıthr. 

Vak'a föyle cerııytı.D l!lt· 

·miıtir: Bıtyraklıtl. .Giritli ka

sap Hasan ef. nln evini dört 

•meçhul adam basmııtır. 

Bunlardan biri Hasan et 

.ye at " ıoce, Hasan ef. ile 

rb•ına mukabelede btiltnmuı· 

'tur. Bunun üzerine dört meç· 

·bul ad•m evın dıımı k-dc: 

alet etm ğe baılamııtır. 

lBtraftan ko111fular ah!f 

~sine :ıye l,mlıler ve bu au• 

·retle müıel 'ah haydutlar da 
ortadan kaç rıtlardır. 

, __ .....,ri Ef. 
1Jam mahküma .hak· 

1kında 'henüz emirıyolı 
izmiı, (Huswıi) - idam 

·mahkumu Sabri hakkında ne 
,gibi bir muamele Yl>PılacaAı 

·henftz belli değildh. Bunun 
·için bma pdlta tnli lh~ ine 
·Cle 'hiç bir emir eelınenıiftlı-. 

Ortada iki ihtimal oldufu 
ıöy e11ty>or. Biri S.tbriıtin tek· 

·rar 'hıttp .dıvanroa verilece Ai 
·merkezindedir. 

İl inoisl de müruru zaman 1 
·bulundufundan cezanın .tbhfıf 
edil.ceğl yolundadır. Fakat 

'buola'r ıimdlllk birer fayla 1 
·mııhly"ti"; ~,.çfimez1er. 

Zabıta muharririmi: yaztyor: 

Kumkapıda intihar eden 13 
yaşında bir mekteplidır! 

Bir kaç güp garip halleri görülen çocukcağız niçin 
bi -saniyede kanlara bulandı? 

ETVelki rece Kumkapı 
deniz baıı:ııoıunda Yakup is
minde bir çocuk intihar et· 
mitti• 13 yaıında bir çocufun 
intihan pek ıayanı dikkattir. 
bu hldisenln tafallatı ıudur: 

Yusuf B. kimdir? 
Yuauf Bey, lataııbullu olup 

kırk bet yqlarında Grta boylu 
eamer, orta ricutlu aaf ve 
temiz kalpli bir zattır. 25 sene 
evvel Hatice Hanım namında 
bir kadınla e't'lenmlı, bu ane 
kadar mes'ut bir hayat !çir.de 
ömrGntı geçirmeye baılamııtır. 

Yusuf Beyin yetlfllllt 11enç 
bir kızcafızı ile lkı t°'un rıbı 
erkek evltteafftlı va-rllır. Bu 
çocukların birblnln ı.ıni Ya· 
kup,.dlferinlıı de Sl!ıleym ndır. 
Süleyman 20 ya1larında ~"'IY" 
kan ve zeki bir ııençllr. ipti
dai tahalllol ikm ederek 
kunduracı aan' atlnl intihap 
et mittir. 

h tan muvaffakiyet temenni 
etmtı'erdlr. :Varaaat :Y-akup, 
mektebe (itmlf, cıe de imti
hana glrmtıtlr. 

Doğıuca Fatihe gelerek. 
tramvay lıtaayonu ·karııtında
kl boyacı yanına ,ırak glrmı,, 
o (Ünden, itibaren 10 ııün .eye 
gelmeyerek, çalıımata baıla
mııtır. Bu müddet ızarfmda 
pederi Yusuf bey, iti ve gücQ. 
nO terk ederek eıv balkı ile 
brp birlikte bunu arayıp tara
m4'fa baılamıılardır. 

Neticede, bır tesadlf eaert 
olartı-k bO'yacı düWkinında bul
mllflar ve e~e alıp pUrmif• 
!er.cin. 

ikinci karar 
Ar&dan bir kaç gnıı geçmtı 

yani, geçen ,cu-rt19İi eftnll 
Yakup gene,.evden firar etmtı 
Ç&rfMDba irGaü- kadar Gı'la
dan lr..ybot&Mk .wözilt.Jelıalf
tlr. Çarıamba rüoü olmuı, za-

!vallı valdeıl ile biçaıoe bemtiMı 
yine Y akubu arldDaia kllllf

Yakup'ta 19 yaıında zayıf 
tirin ve ıevlmli bir çocuktur. 
Aıl•loln 'fl'Ötbdbefi olmak do· 

layı.ıte mOntklln mertebe tM-biye • 
Ye ta&.llıııe itina •ddmelstedtr. 

' !ardır. Tam Şehzadebqına 
ge m·ıler, bir de neaöreünler? 
Yaramaz Y11kırp, biT kaç <aer· 
ıerl çocukla ılneınaların ö · 
nünde duraıılllf, re.ımlel'i •er 
redlvor. 

Fakat, m"fhv ata löızlerlne 
Mzaran: 

- Fazla eavgl, çok fa.ar
tıa. Mı.alından olaca ki bu 
yavrucukla ailealnln bu aonau:ı 
muhabbetinden fazla yüz ala- . 
rak huysuzlanmağa, haylazlan
nıaia baılamııtır. Zavallı 
pederi Yus.ıf Bey oflunun 
bu halini gô·dlilı:çe mOteeulr 
olarak, onu her Allıihm gün6 
tatlı ve nuvız:ıkar ıözlerlle te
•:!lll eder k mektebine cle.aa 
etınıeılnlaynl "Zamanda· tı•lu , .e 

lntıyar anacıtı, tür1ü fe
nalıklar ııeçlrerek yanına ao
kofmut ve: 

-ET iıdtm ft!laln,~u Jıalln ne 
olacak?, böyle diyerek ·atla-p 
haflamqtır. Bu wırada kemıi· 

ı ''"' de bir iki .ö-ı: aöy'.eycrek 
babaaıaııı bekled!Alaı bilaır. 
mittir. Yakup te omuzlarını 
silkerek rıtmeyeceif~I kat'iyyet· 

1 le bildir'Dlt ve orada 6nlerın· 
den kaçmak lıtl!mlıtlr. Bn h ... lt 
ııö•en ana kn:da o a•a bu yara• 
ma2ı ·bir otomobile \;hıdltıert'k 
Yusuf B.yta llulc1n•u Koınka.,... 
dakl denla baayoıuna ptlrmlf 
l•rdlt'. 

Be.rlMt IN.D, er ter ıte• 
plnea Y ... uf, ~et b•JGY& 
ıelllllt ft baba11Dın Ali'f19IM 
dlk,JmftUr. Gece aüodüz me
rak içinde kahırlanan Yusuf 
bey de, oflunu kar111mda aö
tfumı belllatz yaflarma da· 

..ı.: 
-Oilına, tNlra ..ıenen, pena 

ff dersen q, aıeralbltl nedllkl 
böyle evdft flraredıp hepimizi 
üzüntüye sevkediyoraun? Fık· 
rlnl açtkça eöyle 'bakayım, 
demfttir. 

Yakap ta Liç aeahit -çlkar
nııyarak "-lbesıoıra tm .uaıkit 
cevepıız bırakm11tw. 

Hapis kararı 
81m11a üzerine Yuıuf B· 

de, her baban n -!Adına 
"' blk ttlltlbl bttdijtimız ıı öz 
dafı ilabı:ınıten olan haplı 
c~z•-ı tatb• et~ l~ın. 

-Keftta ... ı, ... dı ır.~at 
kadar hapıedeyfm de aklın 

b~ı·na cel.ift, demlt ve ban· 
yoda bıJluban kendiaine alt 
bir odaya kapamııtır. Yakup 
odaya ıırmıı, fakat ara.dan 
lltl •attı,ıe ~det! peelHine 
•il 01-a bir Negıınt tehancayı 
tlötok ua•M\a Wlalak lmıf, 
hır aa için bile zavallı peder 
'te valdetil ile kardelledni dü· 
ıUoert!k beynıne bir el a't~ et• 
mittir. fçıeı iden t.opeo (ah ... , 
fet:yada Ozeriae ızawılh yaırru· 
cuk hemen yere diifmüı ve 
bir tek kelime ıöylemeve'rt-k 
ölmüıtllr. Si ıtı aeatul duyan 
bedbaht peder Y.uaufbey, can-
11z oCla,-a kotaıuı, ~yamaıı 
f .. tnıt 'ffrhl .... ıstttmlt -JMt.· 
öll1 olarak bulmQfftur. 

F .-ryat ve flgaalar üzerine 
ZllTallı aile göz y&1ları dök· 
mtlt, biçare Y "kupe" tız da 
kanlaT IÇhıde boyla bayına 
yete' utııtnwı11ııır. 

A. -$. 

terbiyeli t>lmnını ıöyh,rmfı. 
Faka&, Nuh deyip Peygamber 
demeyen bu yavrucuktıı, ba· 
basına o dakikalarda (hayhay. 
pek eyi, babacığım) diyerek ıöz 
verir, fakat araaı çok ıeçme
den yine -yarama2 ve haıan· 
lıfnra bqlamlf. 

~,,,,,,,,_ ............ ~ ...... ~ .......... ,,,,,,,, ....... .... 
· Bir intihar daha! 

Yakup, yalıurı: ntnde Y'l• 
ramn de1tll, melm'blnıM d .. 1ıı 
,-.. ramaz bir çocukmut. lıte 
bu yaramaz, fıııkat n•lmli 
yavrucak olan Yaauf, Akıa• 
ray'da A.~temaettln mektebi· 
nln 4 ünce ıınıf talebesinden· 
dlr. 

20 gün evvel 
Bund .. 20 aüa Dlblcadd

zavallı bu .,...vruaak, bı.- sabah 
erk•ııden k11llobı1, intlltam ala• 
caiını peder ve valdeııae .c;y. 

lliyl!rek eyden çık131fhıı. Zavallı 
1 peder Ve valde•I de <> ınn IÇID 
laıtlhana girecek olan çocuk
lhrına ılua Pdflr .. k c~'1l1 J..1 

!/Jir get!ç kız Bakırköyiincle kendini 
pencereden atarak öldü! 

Bakırköyütule Cevizlıkte, 
mlltelı.ait Ziya Beyin hanealn· 
de kiracı olarak oturan 22 
yaılarında Sultana d'nn, ken. 
dlılul 10 metre yükıeklJğinde. 
ki 1pecen•den atmak ıurettle 
intiha" etıtıııtlr. 

Zabıtanın yııptığı tahkika
ta nazaran, Sıiltaoa 'berayl 

' tebdili ha va yaz btda,.mnthı 
köye relmlfllr. 

Alleelnln vetdifl ifaı1t"')'e 
görede kendiit biraz .. ıaltlilmlf. 

Dün lllbah, birdenbire ilze· 
r'ne fpna1 ık ıre•mıı olııc..k lct 

e•;n üst katındaki ode.~ıftll çık .. 
· mıı, k~p yı içeriden kiltfteıtıl§ 

ve idi btr harebtle hhdittllil 
pdne'eredetı ıoka~ lı:oy~.-. 
•1ttır. 

Sııhıtunı'- IA• ltııhıl e.t
tıfı yer tatlık o\clıtfa ve lııey
nl iiııet-lne 8üttl~ğil lçie ~araw 
çok hci olmQf 11 • Zavallı Juz· 
caaız ancak vanınd8kt1erec 

-Dliftum, ö'üvorum, diye- • 

bllmit 'le gözler nl kapamıttır. 
Keyfty ten Müddeıumu• 1 

ntlhk h .. h..,.rl"'° Pdi 1mlıtır. 

i a11111 m·; f y111 1 rra J1 

Türkiye 
emniyet 
Yla n 1 arı satı il.yordu 

oyalar birih · ri 
l a 8ÇI ıyort 

-ıs-
Gıtıı, Gri nın yllzü, btze 

ı. ı imdiye kadar hiç gül• 
medl. Bizden eıirgediiil 'mit' 

h bbetl in •çıybr. Ne maz• 
beri yet.. 

Cınta, ıınvazıfkii' bir ua 
ilet 

- Mı.ter alz gönillme 
lr mi 1:0decekıinlz? 
- :A.lal 
- OhaUle? 

1 - Muhabbet ~!sun 
a&yledtaı. Yolna ıbi yan 
hatta "C811Cana gflrfiNem, ı gu
rur ve .evlnç dn,.nlb. 

Pürtaravet kadın ade 
lnilpten kopan bır JfUyakla 
iki liml b den aıktı. Sözile 
ıöy!leıbPdiğlni gözlerin· ma• 
nalı bak.,tırrıle ifade etmek 
iıtitdl. Miller Ber bize hinır 
f8DllJ'lh)la ıdıiha ikrQI .etti 
ıonra: 

D 

-K.K. Bey, ai.zln bAJınızda 
timdi öyle bir tali kutu dolaıı· 
yor ld, :dOn,anın :nadır bılhtlı
la.rı bıle .bu amzhni}letıe ula· 
ıamamıttııırelır. 

S.ze makul ve mutedil ol
manızı ve hılkalln verdiği tabıi 
ve derin zekanızdan ez,mi 
istifade ederek zongcn olmllnı• 
zı haliıane tavllye ~derin-ı. lıte 
heıkeıl arar, bulamaz fakat 
•• ! .. 

ı Wkdtr ettldb!! •itte M , Hı 
Avuaturalyanın betabiıh rı 1Mı 
hükömet ,hallndelib-. Bun• 
kim.e inle r il•ma. Bn iU. 
bıirla s•z de fıkrıntııl dar da. 
'fGıteelerdeb kurtara titr •• 
iı kllriıten d6.rlbt dütOnelııt
Jtnent& lnt•llj"° ,.... ae h.., 
.m mıeltle wtaaın tattk
beltıııe de btanıet -ed ı:ııefiıılıd 
takdir al& la-ı:ımdır. 

- Demek ki ben in il&. 
j-. •rvll hlıı:onetiıle almak 
• l)IONUbUIE, t ö,-le Dil ? 

- s .... ~ı S2llea bltt. .. 
mnbınıı bir pat- m abıllıı· 
de yalnız buo-u iStiyb Uıı. Ş.. ' 
nu da ıöyhyeytnı ld bu m"" 
rzu 'fayl edlldlJ!l kedar'k. t•yeny 
teh.ükell dej!ildlr. Zeki ,,_ 
müd bir brr 'lıdaıın lçib bllikla 
emin, ıallm bir mect.- lr. 
l>üp:ıniinüz, bit kaç günlük Ye 

hatta hır kaç eaalllk -aı 
bütün ömrünüz~ •i:ai ilıııya 
edtbillr. 

- Fakat! .. 
- Fakatla. ne d~m~k hU. 

J or ıuııuz! 
- on,nomek için lıatıa bir 

kaç gün mü.;-aade etmenıa 
0

'2tmdıt. 

- Bunll neden llizurn g6- 1 
Qydr suonn '? 

- Dü.ünmelt! 
- N ,yı? 

oyun ~-)'ı __.. - Teltıff olunan V>t'iilfeula 
ile •lhnlaıe Qııı;kıetUfUı:b 1etrıl, tan: ve 'lntbulftnlil.. 

ır 'fev yle al hıt! .. 
vakit lııaııanmak, dütünmelı: ..e 1 - BundaUi dilfünce halı:. 
makul bir nettce g&stermdc • lcımtda iltlliNifmıedlyor ıunm! 
lazımdı. Bu düıübdt ile zı· (Devamı var) 

::ıer:~: ==~e a:~m:~ 
1 

-Gii~~iikt·~·· 
1ı11ıeıf'• Grı ı,tı; 

- Teklifinizi daha seri Yeni ıslahat olCZTak 
anlamak mnmkUtı Betll mı? l l k ' 

Mıat.r Ber: ne er yapı aca • 
- Daha sarih mi? Pek ta- Yakında Gümriiklerde bii-

bll rze Tokatlıyııtnda aa 1öyle· ylllc ıllahat 'Yapılacaktır. 
mf!ıim ya, a1ıva '1.lnıanniyentz M hafan metıltn'la'l'l kıt•. 
ittbaTlle lngiltoere · de\>teflne ahir• merbut · bu~nacotklar. 

. j telllj vtte ütihn iekan, ilbıul•rı a~lceH nlzamata 
yanı n etotı 'IEır m tevfikan yapılacak, geııe ayıd 
dett'!Yde h~et ~d.,bılecetı:. ıeralte tevfıkan yeni ve ialO 
atnlı. bedelleri alacaklar, yah<ıt lat• 

Hiunet tarzlan'iıı :direktifi edilecelileıdfr. 
her ıeyi size verec .. fôz, ona gö- Baıçavuılara 25, baıçavut 
re hareket edecekı.nız. .;<unun muavlnletine 20, ça•uılara 15, 
için sızllen bıı:sit'i>lr çare tlO~üıı- neferlere 5 lira mıta• Tetile-
memen 21 ı'le& edeı:eğhn. İngi cek lr. 
toı. iltNletlnlD lıurıg ttiitl Mevcut muhafa:ııa nıe11;1ur-
refah ve saadet ve eelamıet IJÖ• !arının eski maıtf ve ~.aklan 
tö;rdüeünü ı•z bôzz,,t itiraf ve m• hfuzdur. 

--- -~ 

günden sonta baba ve ktz ara
• ıında, her gün blrn daha.na .. 
llaf&D bir bat ·ve bir rabıta •ez
meAe baıladım. 

Halbuki, kocam, biitün bu Muvaffaklyetime artık ıml-.an döndün bak! Sen de benden 
anlattıklarıma ıaıtı, kaldı. Ve · ~oktu. Çiinkn Klod t .. kmil o baba- kaçmııtın. Fakat ben tab,i ka• 
uzun mllddet ıüküt etti. sınm o1mtıtıu bütün, manasile .. 1 nunun kuvvetlle mü adele 

Görüyordum ki ıöyleyecek Biraz evvel, babası ıhı · eımek illeınedmı. Sen de ka-
bir ıeyler arıyordu. C'lliha ne- hJtCtahaneye gittıkle~inman ili<' dın olilılğun vakıt his 1eriıd 
ticede, zihninde aradığını bul· d beni opmeli unılllu. Bn betiden klao1ijtın. Halbuki b:en 

/llulrJJTiti: Affiterclmi: 

Bo rabı&a, Klod kendini 
bOıblillln ılnıe vermek 1'ar:a
·rında olduğunubabaatna açtı· 
ğı zaman datıa ıtlyade ku.,,.-et. 

ilendi. 

du ve yanımıt gelip beal öp bir nelic~dlr, görilyôT 'DIU'Mlntı:rı •enden evvel kadın olmı· ftum. 
tü ve: anne?.. Bu, btmim ce;aamdır. ' Bende 111nln geçliğin yollardan ·Raynonde Machwtfd Ahmet Fiırk6n 

- Fraoıırz et!Wiy-atından lbüyük aşk romanı -

170 inci binden ter.eli- .. dölmı.tlr ... 

- Bir na için bu kadar 
-ileri gitmek mümkün mü ? , 

- ' Cençllğ·mln ıhtiyacı bu 
•idi. :Anne, çünkü emelim tıt• 
•ı.akktlk edecek diye ·beslediğim 
,(lmOtlerl burada •ize tıı:rlf ede· 
•mem. Valrtaki çocuğum bUyll· 
'dü, mektt1pte okudu, d ploma 
·aldı •CJôlttor, oldu ve vaktaki 
ıbabaaı ile h utah•meye gitmek ı 
·için benden hıln htlldi o 'Za· 

·mankl memnuniyetimi •17.e ne 
•izah edehlllrlm, ne de tarif ... 

- J.lattahanede bir g6\1ç 
lttızın görmesi lazım gelı:ıeyen 
:teylerln h~p,inl aörUli mü? 

- Evet, benim göstermek 

latemedlflm ıeylerln hepsini 
'hastahanede gördG, anne .. 

- E. Ruhi ne oldu, öyle 
ise ... 

- Bilmiyorum, Kızım ıü· 
klit içinde yat•Yor. 

Bekliyordum, çok bekledtın. 
V ekit reçtl ve bir gün Klod 
babaamdan sordu. Titreyerek 
onun ağzından çıkan kelJme
lere bakıyordum. Sorduiu ıey
ler göwteriyordu ki, bu çocukda 
feykalAde bir zekA vardrr. 

Kocam ı-bu 1&1allere OÜfÜn• 
dnıüne C!;Val> vertyordb. .Bu 

Ben, -leree bekledikten 
•on"' muradım• ennııtım. :Ve 
mnkifBtımı tdrak etmek üzenı 
ljJim. 

Bir gün .... 
Kocft'ID ile odamıııda yal

, nızken ıade beni dbtlemeııhtl 
rica ile ttneletce ba çocuk 
üstünde oynadıfım rolleri 
bire• birer izah eUlm. 

Ô umde bir tek nokta 
vardı .•• 

Bu noktanın ııığına dur
madan ve dinlenmeden vırmak 
için ça'ıııvo· " v"~"·n•rlıım. 

Btr tek ııekta .. 
Benim 1&adetlm, orada itli. 

- Sır iyi zevceain aevrllim, Ve ne büyük c&za •. "Madam daha evvel geçmittlın. Benim 
te,ekkür ederim, dedi. Ambuvazı bu dak kada gören d-, kızlık hayallerim, hakıkl 

- 'Bu kııtlar mı a&yledt? milte•lr olurdu. hayatla kar2tlaşmca birbenbire 
_ ETet anne, bepıi itt 1 ihtiyar ana a~a J<aUctı. yıkılmııtı. 

bu kadar. ~ zattnettl li:ı ,bu Uzun müddet kıaınıo haynlı· - Anne, hu ıöy edlfiıı 
kıılı-!erhı borcunu 8dem"'ı.t•. na lnuıfJlfttmağı dü~nmüşUl. 1 llrerlrt!s 1 1 b. ? 

'' Halbuki kızı bedbahtı. Kızını f"Y er ç n ôyle midir 
Ah anne, yine ~yanal- - Tııbli .• Büütiin ka fnılıtr 

Z .11.. ha yata getiren kendlll idi. 
mııtım. aten bOfOn ·naya• her zaman için böyle olmuş-

' 
., ''--'·'-'- --Jı _..,, Onun ruhuna·da iı"yat ver- . nn annm_.,. fıeÇunoa ,..,. far ır. Bumı. kar~ı mOc>.dele 
'" 1- "'ld ,._ mekle .mükellef defli mi !dı? 1 
Af1<11D o 6., wrtn< lfD!le... Ah ihtiyar ~ örtır.ü o kadar tmlii>Mı:illır. Bunun tneırfel ise 

lsttlrba ınde!ll ı.,rat- tek- ·- erk ll.lrthı kuvvetlerindtn emla 
mil ızım 'haa taıek atvetln- k-1-q <Otsaydı... 1 

1 llDI L._ .. "aht '-ızının·omu- olmuhfrıllır. deldim. .te bu, olmadı. Ve lııl!b °"""" ... 
çolr-kO(Oldaaı. :ıuna koytiu. K11dınktr, onların film ye-

W. alqyeldan.döımıek·latedlm. - Balll\ bak, ben l!Dn'·n, ine sığmmtrb. er blçn rn21· 
&.Yelce btrerbtrer ildAlrdiitiim ana diyo•um liı kızın bir ı;ıün 1Ydtırıittn •b.ı:~a netlirl ? Du 
h ·-1 la..- teknn- v.ermeje tekrar aana avilct el:lecek. <k-dınlttrın üllift'9.lle1i d• ~rlyıı 
çı.lıtllMlfa ..bat•adım. Jlir kaç - Zaneder..mhıinlz, nnnc. çoctllHaTına bit f edlya:. 
tectübe bana hakikati .anlattıı - "Eminim, oen 'bana uasıl (C'evamı •JI:-) 

• 

1 
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Esrarkeşler arasında 
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Paçoz güldü! 
Japon Mehmet esrrarkeşlerc mahsu~ 

lehçe .ile dalgas nı anlatıyor 
baıını lğmiı, elleri ile bir ıey· 
ler yaparak beni paçoza 
gfüterd 1 ve: 

- İıte Sultanım, emret· 
Uğioiz kulu getirdim, dıye is· 
piyoaladı. [ 1] 

Paçoz da: 
- Teıekkür ederim la'a· 

cığım, diyerek akuz L 2 J etti. 
Dunun üzerine arap tekrar 
baıını iğerek ellerile de bir 
feyler yaparak odadan pktı 
\'e gitti. Korkudan afallamı~,J 
[3] f'mdi marizime [4J kaya
cak 1 diye kitaksilemeı}e [5] 
baılamııtım. 

O ara paçoz, ayal!a kal· 
karak yanıma geldi beni, bir 
iki süzdükten ıonra: 

- Civanım, ismini bağııla 
baka)'ım, diye akuz eıti. Ben· 
de ııpın iti f!pı k: 

- Japoıı Mehmet, diye 
akuz ettim. 

- Ya, demek ki ıen Ja· 
P<>nsun ha, dt'dl. 

- Eyvallah ablacim, Ja. 
pon değil, Japon gibi afisi 
[ 6 ) yerinı;le delikanlıyım, 
dedım. 

Paçoz, güldü ve beni elim• 
den çekerek oymalı bir kana· 
penin üzerine oturttu. Kendide 
y;uııbaııma oturarak: 

- Civan Mehnıt>dim, ben 
çok zengin bir adamın l:ızıyım, 
kocam iki sene evvp\ öldü, 

1 
o günden bugüne kadar kim· 
&eye varmayarak dul kaldım. 
Şimdi seni görünce begcn 
dım. Çıldırasıya sevml'ğe baş· 

!adım. Onun için sana var· 
mak illerim. Beni alır mısın? 
dedi. 

Paçozun bu sözlerini iıitir 
!§itmez, ho!afımın yağı ke· 
nimiı adeta aptallaımııtım. 
iki üç saniye sonra hemen 
gözlerimi açarak paçoza : 

- Ben de ıeni kitaksi!er 
kitaksilemez sevdim ve almağa 
karar vcrml~tim. Fakat, ben· 
de tıngır (7J nanay [8j, me· 
telik desen arama tarama, 
fi kostantaniye. Onun için 
bilmem ki nasıl yapacağız, d.ı· 
dim. 

Bu sözüm üzerine paçoz da: 
- Arslanım bende para 

çok, üzülme, mtrak ve kahır 
lanma, dedi ve hemen dolabı 
açarak, bir çok patakoz[9), 
dökmejOI), papel [il) ile kıp· 
kumızı mangırları gosterdi. 

[!] isr iyoıı - Söyle ıck. 
(2J Akuz - Cevap. 
(3) Affalamak - Şaşırmak. 

(4) Mariz - Dank. 
(5) Kitı'.<;i Bakııı 1'r, 
(6) Afi Biçi:-ı. 

(7) Tıngır Para. 
(8) . 'anay - Yek. 
(9) Pat. oz - Çeyr· . 
(10) Dök •ıc - 25 Jı.<. 
(il} Pare! - Lir". 

-·••••••••••••••••••••oooo•o•eee•eee•••••••••••••••••••••••••••••l•••H••••eH•eoUJIOIUeeeoo••oo 

İzmir ikfısacli mıntakasında vaziyet -
Üzüm rekoltes· 

• Bu sene de 
olacağı 

geçen 
tahmin 

ı lzmlr mıntaka Ticaret mü
dürü Ziya bey, Ege iktisadi 
mıntakasının iktisadi vaziyeti 

ha, kıııda ıunları töylemlıtlr: 

senenın ayni 
ediliyor 

Diğer mahsuller 

- * İncir mahsulü rekolte 

itibarile geç m senenin ayni 
tahmin edilmektedir. 

Üzüm mahsulü 
Üzüm rekoltesi de geçen 

ıenenin ayni olacağı söylen!· 
Yor. 

Doha mahsul idrak eliJ. 

ıaemıı olduğu için pJl·asa yok· 

tur. 

yoksa, buraya beni tahkir 
etı::ı..,ife mi ge1diniz? ... • 

Adnan Salim yerind"öt kıılk
mad,, Tahkikatına devnm et· 
nıeğe k.,,rar verıriş gıbi görü· 
DÜ:tord•ı. 

·- Hayır, oe bir ıalca, ne 
ıJe bir tahlrır; .;;yJed.f..'erim çok 
dddi v-, ıa.11ir:'l!dir. l~itilme· 
mit bir mtı,a Jehetln kurbanı 
olmatı emin Glunu:ı: ç ... k ialt!• 
dim L.\kiıı buna fm!tô.n yok! 
Eminim ki ılzJintz. I:.mlnlm l 
iyi d•nleyin;7 .. H.-m 0 kada 
nı.lnı•n ki, h! irimin h·ızurun· 
' yeın.n bile ederinı. K fam, 

ı ıı ca ltıl '(. 1,, 11 • 

Bütün mıntaka şimdiki 
halde her çeııt mahsulü ile 
idrak ve iıtihsal devrcıini ya· 
fıyor ve bu güne kadar kor· 
kulacak afetler ve arızalarb 
d'l karıı lcarıı)'a gelinınemlıtır. 

Tütün ziraati 
Tütün mahsulünün vaziyeti 

de diğer mahsulün vaziyetinden 

farksızdır. Bununla beraber 

tütün vaziyetinin geçen ıene· 

den daha az olacağı tehmin 

Pdi1mekte·Jir. 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
tek ıiz olduğunuza eminim!.. 
Haydi boş yere beni ıaıırtmıı.· 
ğa l·ğraımAyın .. 

Dü:ününfız ki hak katı ~öy. 
leındde vaziyetinizi daha 
kuvvetli bir surette idare 
edebilirsiniz .. Beni hakiki 
bir dost, lazımgelirs'.! himaye 
etmeğe amade bir cio•tluk 
tel5.kkı ediniz. Dudaklarmın 

aro.11ndan, buna dair bir tek 
kelimenin çıktıifını lıltmlye· 
cekıiniz. Haydı, belki daha 
ılzi kurtarmanın vakti geçme
mlıtir. 

Romancı, böyle konuıur• 
1<.en !'•nç kadının t>llerini tut-

YARIN 

Poliste: 

iki i 
Canlarına kıyanlar 
çoğo.lmağa başladı 

Beyoğlu Toı at ıyan oteli 
ıef r,ıuıonu Roberk Toromllen· 
ço Erendi, Büy-!<adada anne• 
s nln evinde iken tabancasile 
kendisini memf's1"1den yarala· 
yarak intihara tcş~~.~ üs etmif, 
Y•l'ası tehlikeli oldujiu için 
hastahaneye kalciırılmııtır. .. 

Orlaköyde Ermeni kiliıesi 
sokağında oturan Rahmiye 
hanım dün umi yanındaki, 

rıhtımdan intihar kaatile ken· 
diılni d~nize atmıı ıa da kur• 
tanlmı,ıır. 

Hem suçlu, hem güçlü 
Küçükpazar ıeuze paza• 

rında manav Mustafanın ~ala· 
talarını çalan eabıka.lı H<olil 

Adliyede: 

Tebligat 
ltlüdürünün muhake
mesi müdaf aya kaldı 

Adliye T ebligst dairesi sa· 
bık müdürü Mustafa B. in 
muhbkemeılne dün f ağırceza• 
zada devam edilmittlr' 

Ma'Omılur ki Mustafa B. 
maaı yerine pul vermek, yev
miye defterlerini karııık tu· 
tarak ıullstlmalde bulunmakla 
maznundur. 

Eınayl :muhakemede bazı 
ıah:tler dinlenmiıtlr. 

Heyeti hakime, müdafaa 
için muhakemeyi 25 Hazirana 
talik etmlttlr. 

ret etmekte olan Sü!eyman 
ile Fa•k kavga etmff, netice• 
de Süleyman bardakla Faik! 

salataları çalarLen Muıtafanıo sağ elinden yaralamııtır. 
görll'ııılııe ve elinden salataları Tabanca bulunmuş 
almasına kızarı..k arkadaıları Gulbağçe gazinosunda ıar-
Hallo, İsmail, O•man, Hasan hoı olarak oturmakta olan 
ve Hurf'tıinle b;r o' rak Mus· Celal, ıi!ah taııdığı ihbarı Ü7.e· 
tafayı dövmütlerdir. rine derdeıt edilmif, taharriyat 

Cerh neUceıinde tabanca zuhur 
Gülb& hçe gaz!.ıos:ınd!l it· ederek muıad@re edilmlıtir. ,,,,, ...... , .. ~ ......... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,, 
Gümüşhanede kanun muteber değil mi? - -
Beledıye reisi dikta-

tör olmuş! 
Ekseriye~ kendisini 

diktatörlük ilan 
tanımayınca 

edivermiş 
Giimıi~hane vilayeti Be· 

lediy":1inde gayet garip bir 
hadiıe cereyan etmiştir : 

Vali Hü•nü Bey hasta ol• 
duğuııdan İıtanbıılda tedavi 
edı'.mtkte, yerine de vilayetin 
Şiran kı:zası kaymakamı Zeki 
Bey ism.nde hır z~ l vekalet 
l'!lmektedir. Belediye meclisi 
umumiaiıı;n Nü,•n iclimaında 
Belcdiyıı reisi Slı'eyman Bey 
iz~hnamesıni olrnduktıı.n ' ra 
mevcut aza izshn m• yi doğru 
bulmayarak müttefikan reise 
ademi itimat r< yi vermiıler. 

Kanunen riyasele r< i i• saninin 
geçme&I ve cereyan eden vaka· 
yıi zabıtlar ile taı ziın ederek 
hakem ık vazifrsini ifa edectk 
olan Dahi !iye vekaletine gön· 
derilmesi lazım gelen Belediye 
reisi Bey gene vazıfeıl, baıına, 
gelmiş, meclisi kü.at elmiı, 
evvelki meclise ıtlirak edeıı 
dığer beı azayı top'ıyarak 
tokalliyetle mecliıe riyaset ga
rabetini gö~ternı ş!ir. Bu kafi 
gelmlyormuı gıbi ekıeriyetln 
verdiği ademi ilıoıat reyi ta· 
lep etmiı, onlar da ahbap 
hatırı için diriğ etmemi,ler 
ve bugün evvelki ekseriye
tin verdiği kararı keenlem· 
yekün addetm•ıler .. ! Bunun 
üzeri::ıe encümeni daimi azR· 
ı~., d" d&hfl oldııkları halde 

muıtu. Hicran, amirlerinin tit· 
rediğlnl hiuediyor, ıiryanları 
çılgın bir heyecan içerisin-:le çar 
pıy:ırdu. Vücudunı'n sözden 
daha vazıh bir lısanla konuş• 
tuğunu anlayınca tiddetle çe· 
kildi, haykırdı: 

- S z delisiniz! Size ıöyli· 
yecek tek bir k@limem yok! 
Evet, ~imdi an1ıyorum; siz bana 
clüımanlık ediyorsunuz. Eoiıl 

benden ayırmak için, bu kadar 
al\.akca hareketleri bile göze 
alıyorsunuz. 

- Rukiye H., liıtfen li«.o· 
!eri nkınız ve b liniz ki, ıayet 

ılz konuımak, sorduğum teY· 
!ere cevap verml'!k lıtemlyor
ıanız, Yusuf Beyi bulmak gayet 
kolaydır .. 

ı Jbu gayri kanuni harekatı he· 
men Dahiliye vekaletine mu
faual telgrafla lı'ar etmlıler• 
Vilayette bu lıten haberdar 
edilmııur. 

Dahiliye vekalt'ti meseleyi 
telarafla kendiainden ıual et• 
mit ve bu ıual de bir aya ya· 
kın b·r zaman Vekil Beyin 
masan gözünde kalmıı. 

Bel• diye reisi kanunun 
maddelerınden hiç birisini na· 
zarı itibara almıyarak Vekalet· 
len mezuniyet lıtemeği bile 
zait addederek mecliıi beledi· 
yeyl fevkalade lçtiınaa davet 
etmlı, "E11cümenl daimi aza
larını azlettim! Yerlerine baı· 
katarını intihap ediniz ! n em· 
rinl vermiıtir. 

Azadan birisi kalkarak ka· 
nunu müdafaa etmtı, yapılan 

bu gibi hart katın doğrudan 

doğruya kanuna taarruz oldu· 
ifunu ıöyilyerek beyanatla bu
lurımuı ıse de gene encümen 
azaları azlolunarak yerine bar 
kaları tayin edilrulıtir. 

Gümüıhane Belediye be· 
yeti umuınlsınin ( 6) ki tilik 
ekseriyet azası da bir protes· 
toname yazarak Meclisi terk
etmiılerdir. 

Bu hadise kar111ında Ve
kaletin yalnız bir ıual sormak
la iktifa etıresl ve müdahale· 
ye lüzum görmemesi pek ga• 
riptlr. 

düıtü. Nevmidana baykırarak 
ellerini büktü. 

Adnan Salim, yaklaıtı, çok 
tath bir ıeı!e: 

- Bu mukavemetler neye 
ly i? dedi. Sonra, bu halinize 
ne mani\ VPrmelı? Görüyorsu· 
nuz ki her ıeyl biliyorıım. Bir 
az düıünüraeniz, anlayacakıı· 
nız ki, benim size düıman ol· 
d .. ğumu farzetı~nlz bile ken
dinizi Eni in aıkile müdafaa 
ettiıılz. Fakat ılze karıı hiç 
bir huıumetlm yok, zaten bu· 
na selıep te göremiyorum. Yal· 
nız, arkadaıımın selameti için, 
dün sizi beraber gördüğüm 
adamla o1an münasebeti öğ
renmek arzu ediyorum. 

Genç kadın cevap vermedi. 
Baııuı 1alladr. 

- Haydi canım ben" bir, 
cellıı.t değilim. Cevap ver nlz. 

Hicran ııene kımıldamadt. 
- Knnuıtuklarımızdan biç 
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HALK GAZETESi, 
Bu R~~u~umuzun muharriri, muhabfrJ, müdürü bizzat halkın 
k!.nd~fUdır. Voıtandeşlar - enhsiyat haricinde - etraflarında 
gorduklerl ferıalıkları kendi gazeteleri olan bu ıütunu:nnza ser ... 
bestçe yaz.er ve ınfJiete biJdirirJer. · 

Nerdesin ey kanun? 
Gençlerimiz işsizken teşviki sanayi

den ecnebiler istifade ediyor 
• Memleketımiz'n fU iktısat 

bulıranında el' an ecnebiler ça· 
lııtırılarak onların mülhit para 
kazanmalarına hadim oluyoruz. 

Halbuki memleketin teıvf· 
ki sanayi kanunundan mem· 
leketin evlatları müstefit edi· 
leceği yerde hala ecnebilere 
fğmazıayln ediliyor. 

Biz teıviki ıanayl kanu· 
nunu bu suretle görmek iste
meyiz, çünkü; teşviki sanayi 
kanunu memleketin öz evlat· 
ları olan bizler için lhdae edil· 
miıtlr. Hatta o dereceye ka· 
dar sarahat verllmiıtir ki her 
hangi bir müeasese veya fab· 
rlka ecnebileri mütebıı.11is 

ııfatile bile küıadından birinci 
nihayet ikinci ıeneıl çalııtıra· 
bilecektir. Halbuki memleke• 
timizin bütün müessese ve 
fabrikaları üç bet ıenedenberl 
çalııtırmakte bulundukları ec· 
nebileri el'ıın muhafaza etmek· 
tedirler. Bilhassa İzmir Lfabri• 
kal arı. 

İki ıeneden fazlll her hangi 
bir 11fatla ecnebi kullanacak 
müe11e1e ve fabrika teıvik se• 
nayf kanunundan istifade ede
miyt>ceğiz, kazanç vergisile 
mükellef tutulacağı malumdur. 
Buna rağmen elyevm bu mü· 
eueıe ve fabrikalar ecnebi 
kullandıkları halde teıvik sa· 
nayi kanunundan btifade ede· 

rek çalıımaktadnlar. Kansız 
kalan memleketim ızln ilikleri• 
ni söken bu hale ne zaman 
nihayet verill'!cek? Zııvallı ltıiz 
ıergerdan gezen l iz Türk genç• 
lerl bu ecnebilerin yerlerine 
kaim olarak memleketimizden 
ne z ıman lıtifade edeceğiz? 

s. p . 
lzmirde 

Sıcaktan iki kişi öldü 
İzmir, (Huıusi) - S,cak· 

lar çok fazladır. Sıcaktan iki 
kiıl fücceten vefat etmiıtır. 

Garip bir şey 
Beyol'tlunda Süreyya Paıa 

apartmanında oturan madam 
Ado 'f Poli dün, terhin ettiği 
bir adet altın cep saatını al· 
mak için Tepebaıı pasajında 
tuhaflyt:cl Kostantin Efendiye 
gltmlı, borcu olan meblağı 

vrerek emanetini iltemlıtır. 

Kostantln Efendi de paraları 

aldıktan sonra "ne aaatı ıstı. 

yonun" diye madam Adolf 
Poliyi dövmüı, hakkında tah· 
kikata baılanmııtır. 

Muamele gören 
mahsuller 

Bu aylar içinde p'yasanın 
faaliyetine yardım eden mah
sullerden bakla, arpa, belli 
bR ılılarıdır. ···-··· ......................................................................................................... . 

Mavunacı arın feryadı! 
Mavunacılar şikayetlerini meclis 

reisi Kazım Paşaya söylediler 
Mavunacılar tikayetleıinl 

ıehrh:nizde bulunan Kazım 
Paıa ya bildirdiler. Kazım paıa 
ma vunacı'arın müm .. ssillerinl 
bizzat dinledi. Ve Ankaraya 
avdetinde bu iıle ciddiyetle 
uğraıacağını vadetti. 

Mavunacılar Çiftçi ve Amele 
F. nın teıekkülünü memnuniyet 
ve ıevinçle karıılıyorlar. Ve 

Y unanistanla 
muahedemiz 
Türkiye ile Yunanistan 

arasında 3o Teırinevvel 1930 
tarihinde aktedilen ticaret 
muhaheslnin musaddak nüs· 
haları iki Hükümet beyninde 
henüz teasl edilmediğinden 
tatbtk edilmekte olan •Modus 
Levandl" 1 O Tem uz 193 l tar! 
hine kRdar tt>mdit t>d•lmiştfr. 

Rukiye bayılmıı gibi duru· 
yordu. Genı: adam tekrar ıor· 
du: 

- Sizi aldatmıyacak kadar 
dürüst bir adam olduğumu 

takdir edeniniz, zannederim. 
Hicran, hır defa batını kal· 

dırdı: · 
- Evet. 
- Ô yle ise, anlP tınız; kat'iy-

yen, bundan dolayı plıman 

olmayacak11nız... Sizinle bu 
kadar teklifsiz konuıan Yusuf 
lımindekl zat kimd:r? ... 

- Süt kardeıim. 
- N•çln ıımdiye kadar 

bahıetmemlıtlniz? 
- Eoit biliyordu? 
- Genç kadın, bu cevabile 

partiyi kazanmıı gibi duru· 
yordu. 

- Enlı, Yusuf beyi bir 
kaç defa gördü mü? 

- Hayır. 

- Onun yalnız mevcut ol· 

diyorlar ki: 
- Bizim gibi zavallı adam· 

ların hakkını arayacak böyle 
bir fırkayı na11l ıevmt>yiz, 

Daima bizim müıküllerimizl 
halledecek ve bizimle btraber 
olacak bu fırkanın muvaffa· 
klyetle netlcelenmeıini bekli
yoruz. Bizler hepimiz işçi Fır· 
kasının ılmdid• n azalarıyız. 

İngiliz ataşesi 
Ticaret ofisimizden 

malü.mat istedi 
İngiliz Ataıesl bugün Ti· 

caret ofisine giderek lngilte• 

reden talep edilen bazı ihracat 

maddelerimize dair malümat 

lıtt'mlt ve kendisine lazımgeleo 
m~'nmat vnlhniıtfr. 

- Yuıuf bir amele ol
duğu için, aral·r1nda bir ah· 
haplık olamazdı. 

Çatı11yor mu? 
Evet. 
Cuma günleri, gezme· 

ğe mi gldiyorsuı.uz? 

- Araııra. 

- Beraber çıktığınız gün· 
ler, bir reji amelesi gibi glyl
niyorıunuz. 

Tuvaletle gitmemi, Yu· 
ıuf istemiyor ... 

- Onun zıddına hareket 
etmekten korkuyor musunuz? 

- Hayır; Fakat niçin 
darıltmalı? 

- Ya! ... Yusuf Beyi darılt· 
mamak için mi, Erıld ıevnıe· 
dlnizl söylediniz? ... 

Hicran ıarardı: 

- Anlayamıyorum. 

- Çok bınlt. Siz ve ıüt 

ilk defa tel&.ffuz olunan 
bu gf'lime, Hicranın çehreıinde 
bir korku hatıl etti: O, her 
ıeyln meydana çıktığını hıe
ıettl. Birdenbire, bacakları kı· 
rılmıf gibi, kanepenin üzerine 

biriıinl tekrar etmlyeceğime 

yemin edeyim mi? duğunu mu biliyor? -
ka1detiniz tarafındaı söyler.en 
sözlerden anlaıılıy.ır ki, Yusuf 

(Deııomı ı>- • 

- · 
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Şeker mahsulü! 

lJşak şeker fabrikasının faaliyeti 
Aakara, 18 (A.A) - Aldığımı:ı: malumata nazaran Uıak ıe· 

ker fabrikasında 1930 •enesinde 30,569,000 kilo gram ıeker 

pancarı iılenmiı ve 3,854,700 kllo gram beyaz ve 51,790 kilo 
ııı.rı ıeker ııtihıal edilmiştır. 

Aynı fabrikada 1929 senesinde 2Z.709,0CO kilogram pancar 
lşlenmiı ve 3, l 9l,125 kilogram beyaz ve 162,333 kilogram 
11.1rı t~ker elde edilmiştir. 

Bütçe tenkidi 
Müstakiller şimdiden tenkide hazırlanıyor 

Ankara (Hu>uıi)- Bütçe encüm.,ni htetkikatıoı bitlrmlı 
gib.aır. Ay sonunda yeni bütçenin müzakeresine baılana. 
cağı tahmin elı ıyor. 

Mü•ta\d .,rın bütçeyi alaka ile takip ettikleri söyleniyor. 
M stakil lzmit mebusu Sırrı Beyin ıfmdidcn hazırlandıj!ı 
rivayeti mevcuttur. . 

Halk Fırkası bürolar yapacakmış 
Ankara, (Hu u.iı - Halk fırkasının yapın. k iı!ediği büro:ar 

etrnfmJa f'tü•ler yapılıyor. Şimdiden bu büroıardan bazılarının 
şuolBr o'ac ıj!ı anlaşılmatıı.dır: 

M-rkez, hart, gençl k, spor, halkın dileği, nizamname .. 
l> ğı:rleri de yakıoda anlatılacaktır. 

lstanb9l Muhtelit mübadele komisyununun 
tebliği 

İstanbul, 18 (A. A.) - Altıncı muhtelit mübadele lali 
kom syonundan tebliğ edilmittir: 

Türk tebeasından olup halihazırda lstanbulda bulunan 
ve taLll vesikalarını almak üzere İstanbul tali komisyona 
mürncaat etmemiş olan rum ortodoks arın etabli sıfatlarının 

teık:ki için bir an evvel mezkür komisyona müracaat 
etJl)elt ri iktıza eder. Muhtelit komisyonun mesaisi lıitam 

l:u mak üzere o duğurıdan 15 Aj!ustos 1931 tarihinden 
sonra f'ta b i vesikası almak için vul.u buiacak taleplerin hiç 
birisi h nazarı itibara· alınamıyacı ğı alakadarların malüm.ı 
OJm k üzere 1 an olunur. 

lVtrJhı"ye ve köylerimizde telefon tesisatı 
U ıak, 17 (A.A) - Şehrimize merbut Ulu bey; Karaballı, 

Ban tz nahıye erile 172 köye ve bundan ba§ka mücavir kaza· 
!arla muhavere edebılmek üzere telefon teoiıatı yapılacaktır. 

Bu saha dahilindeki karakollar arasında tesisata §imdiden 
başlanmııtır. 

Amerika buğday stoku 
Amerikanın damping yapmak korkusu geçti 

Vaş ng•on, 17 (A. A.) - Ziraat nezaretinin elinde bulun· 
durduğu 2ü0 m iyon kilo miktarında buğday stokunun gele
cek sene z.arfında dahili piyasay11 çıkarılmaması hakk·nda 
\bıç!İir taahhüde g·r.ıımediği bildirilmektedir. Bu halıerin:dıı.hilı 
'buğfay piva<aaında fiatların döomeıi neticesini hasıl edeceği 
söylenmektedir. 

Aynı zama.nda bu tedbirin Amerikada mevcut buğday •· 
toklarının ecnebi piyaıalarına damping yapmak suretile ihraç 
edılmesinden korkan ecnebi buğday müstahalllerin endiıe· 
), rıni izafo etmes.ne ihtimal verilmeJ<tedlr. ....... -...................................................................................................... . 

Günün meselesi 
(Birinci sah.leden devam) 

lar, ha ii o devr zibniyetınin 

değişm~dığlnl zannediyorlar ? 
Çünkü. Avrupanın. sosya i"me 
doğru gittığini bilmıyorlar, 

Çunkü, hır cemiyette hiç kim· 
senin aç, mekö.nıı::ız ve insani 

haklardan mahrum kalama
yacağı hakkındaki yeni zıh· 

nıyetlen bıhaber yaııyorlar. 

Ne çarekl, bu geri zihni· 
yctte kalanların bu günkü 
zihıııyete hıtap etmek •uliilıi· 

yetıerı yoktur. Onlar, tarıhi 

hckıarıc a. dayanarak sonuna 
kaaar ujraıacakıardır. Fakut, 
hl:ı: de o.ılı.ırıu yüz crüıdelı.ı ce· 
halet masketerıni bırer düşü· 

rerek hakiki mahiyetlerini 
teıhir etmekten ı çekinmeyece
~ız. Bu günkü insan,_ metafi
z ke d<:ğil, realiteye inanır. 
Ş . phtsiz ki, bir nıeta.fiz kten 
ba~ka bir şey olmıyan tarıhi 

haklarda hayalın ameli reali· 
tcleri karıuında erir gider. 

Bu cahillerden biri•i, Çiftçi 
ve lıçi fırkasının komünizm 
sistemine dayanarak hareket 
clm•k istediğini iddia ediyor, 
Halbuki Çiltçi ve İıçi fırkası
nın programında komünistlik. 
ten bir ıey yoktur. Komün!zm 
baıka bir sistem, Çiltçi ve hçi 
fırkası programı da başka bir 
ııislemdır. Fakat, bu insanların 
iki tenkit usulleri vardır. 
Kendilerinden ohrııyanlara ya 
mürtecidir derler, ya komü· 
nist! Çıftçi ve İıçi fırkasına, 
mürit ci diyemezlerdi. Çünkü 
kendilerinden fazla laaık, iten· 
dılerlnl sağın müntehasında. 
hJrakacak derecede sola müı· 

tenit olduğunu inkiır edemn· 
lerdi. Öyle, ise beylik silahlar· 
dan komünistliğe müracaat 
olundu. Yazık ~. komüniltliğin 
ne olduğunu da bilmıyorlarmış! 

Matbuat sütunlarında mu 
allimliğe baılamak hiç te doğru 
deği.ldir. Ne çareki, bu gi 
bilerln mahiyetlerini meydana 
çıkarmak için baoka bir usul 
de kalmadı. Bu efendiler bil· 
melidirler ki, komünistlikte in· 

tihap •erbestisi yoktur, mclkiyet 
hakkı kaldırılmıştır, amele, ~e 
çiftçı ko kelıto bir •istem ile 

çalışır, ferdin iica kuvveti inkiir 
edilmi~tir, insanlar etaşize 
o:unmuıtur, elit sınıfı parazıt 

mevkiine getirilll}i~lir, dünya· 
ya kartı bir taarruz cephesi 
alınmııtır. Beynelmilel serma
yenin hareket hakkı kaldırıl
mıştır. Faideler gibi iutikal 
eden eski nesillerin borçları 

redolunmuştur, bir ulopi için 
halk vesika ile laayyüşe icbar 
edilmiştir. 

Acaha, Çiftci ve İıçi fırka. 
sının hangi maddelerinde ko· 
münizmin bu usullerini bul. 
mak kabildir, söyleyiniz? 

Biz, ne Engelsin, ne Mark
sın kıtaplarma tapanlardanız, 

ne de Halk fırkasının metafl
zlkinl kabul ederi2. Yalnız, 
Almanyanın, lngiltereoln, 
Amerikanın ve diğer asri ı;lev· 
letlerln kimseyi aç, •usu~. it· 
siz brakmamak slatemlerini 
d11ğru bulur, bu sistemleri as
rın ilim usullerile daha .mü· 

tt\kamil bir şekle sokarak ha
reket ediyoruz. 

** 

Müsademe 
Kazanın mes'ulleri 
dün tevkif edildiler 
(Birinci sayfadan devam) 

Dün sabah Cibali önle~in· 
de iki motörÜiı çarpıımasından 
bir zavallının ö•ümile netice· 
lenen acıklı bir kaza olmuıtur. 

Dün sabah saat 4,20 g.-çe 
Me:ı:bahadan keailmiı koyun 
etlerile dolu olarak Unkapa• 
nı istikametine doğru süratle 
ilerliyen Ahmet kaptanın ida
resindeki molör tam Ciball 

1 önler ne geldiği zaman ann· 
zın önüne çıkan Yı maz is
mini taııyan 670 tonluk mq· 
töre bindirmiştir.Çarptığı mo· 
törün baı tarafı tiddetle bu 
ufak teknenin kıç tarafına 
yüklenerek kaptanile bir· 
likte kaptan köprüsünün ve 
makinietile beraber, makine 
daıresini parçalıyarak denize 
dökmüıtür. 

Bu çarpıımada yaralı ola· 
rak denize düıen Ahmet kap
tan, kazaya sebep olan Yılmaz 
tarafından muhakkak bir Ö· 

lüm<len kurtarılmışsa da za
vallı makinist İbrahim Efendi
yi kurtArmağa imkiın bula
mamııtır. 

Çünkü Yılmazın motörün· 
deki taifeden Aptullah bu 
biçarenin eınayı müsademede 
kaburga kemiklerinin muhak. 
kak rnrette kırıldığını görmüı· 
tü•. İşte çok güzel :yüzmek 
bildiği diğer moıörcü arkadaı· 
!arı tarafından soylenen İbrahim 

Ef. yaraıının acısından ve ağrı il· 
rından denıze düıer, düşmez 
bir ağır cisım gıbi den zin d;. 
bınl bulmuş ve çol< ft ci bir ı 
surette mağrukan ölmü~tür. 
Yılmaz motörünün kapı. nı 
tevkif edilmiş ve Mezbahanın 
motö,ü kb planı da tahtı 
tedaviye alınmııtır. 

Kaza hakkmda tahkikat 
yapılmaktadır. 

Şeni ölü ticareti 
( 1 inci sahifeden devam ) 

ıifkat fiili etrafında maluma· 
tına müracaat ettigimiz Bele. 
diye mezarlıklar mücfürü Süley
man B. muharr irimize atıdeki 
bıozan.ıtı vermııtır : 

"lstanbul mezarlıklarında 
kemıkterin sirkat f.di.diğioden 
haberdar olmadığımız için ga-
zetemizin • v .. ki neırlyatı 
üzerine de• bal tahkık11ta 
baılad,k. Bu bir cürüm teşkil 
edeceğinden mütecasirl.,rt hak· 
kında, eğer mes' ele tahakkuk 
ederse, derhal takibatı kanuni· 
yeye leves.ül o.unacaktır. 

Evvela kanunen mezar aç
mak ruhsata b.ağlıdır. Ruhsat· 
sız mezar açmak cezayi mu
ciptir. 

Saniyen mezardan kemik 
ve kefen ve ~uire çalmak mü. 
kerrer b r cürü,'.,ıdü.r. Berayı 
tahkikat Fatıh kaymak•mlığı
na tezkere yazılmıştır." 

Mııamaf. h Mezarlıklar mü· 
dürü Süıeymeıı B. şehrimizdeki 
mezar! !darın harap, bakJmaız 
ve idareşiz bir hale gelmesinde 
kımt mesut görüyoı, b,liyormu
snuz? Evkalı! Bund.an maada 
Evkafın, bu meıeledeki tarzı 
hareketi, Sülüman Be naza
ran şu tarzdadır: 

Vaitıeo nükul mantığını 

gülı;nek. lıte Süleyman B. in 
beyAnatı' 

Evkaf bugün bire resmi 
bir tahrlrıılla mezarlıkları tes· 
lim ve terketmiş değildir. Be· 
lediye mezarlıkları devralırken 
yalnız külf<'linl değil nin:ıe~i· 
ol de beraber istedi. Fakat o 
zaman asi\ ve kat'a veri ecelı; 
hiçbiı· para olroaılığıı;u bıldir· 
dilt'r. 

Yalnız Abidei h.iirriyet için 
vaktile beJ,diyeden. alınıı.11, 
bin a.ltını11 sekiz, yüz li,aBl.IM. 
kiığll pa.ra olarak. iade etliler. 
bundan maada 1926 ve müte· 
akip ~neler evkaf biitc;e ka· 
nunlarile sattığı mezarlardan 
yüzde 50 belediye h.issesi olau. 
binlerce lirayı da vermediler. 

Hatta daha garibi Evkafta 
mezarlıkların bir ceıvetı. bile 
bulunmadığından' b.unların 

Ders veriyorlar 
( Ba, makaleden d•vam) 

dlğl dahi meydandad.r. 
"YARINw ıadece alındığı söyle· 
nen harcirah miktarının çok
luğuna iıaret etmif, bunun 
hakikatini arattırmak lstel'.Qİftir. 

Ertesi gün, alınan a vanaın 
10 bin lira olduğu tavzih edil· 
diği görüldü. fakat, tavzih 
gene vazıh değildi. 10 bin Türk 
lirası mı, İngiliz mı? Cıdden 
şu cıhetin tenviri beklenirken 
Hükumet gazetesinin sınır 

içinde bir takım dersler ver• 
meğe kalkışması, oldukça hay· 
retl mucıp olmuıtur, dene 
bilir. 

Zira: Ortada küçük sokak 
politkası yapılacak mevzu.ar
dan daha çok cıddi bir me· 
sele vardı. 

Bir Türk gazetesinin o 
meselenin tenvırini istemesi 
için de muhalif olmasına 
lüzum yoktu. Ayni hesabı sor· 
mak daha ziyade mes'uliyet 
ta~ıyan hükümet gazetelerının 
de vazife.eri idi. Maalesef gös· 
terilen asabiyet, bu g.bi he
sapların, kitapların sorulup ara· 
nılmamasl istilzam edıldığinl 
gö•termektedir. Nıçln? 

Harıciye vekiline hırsızlık 
yaptı dıyen olmamııtır. Tevfik 
Rüştü Beyin bu gün bııı 
pıırasız bir adam olmakla be· 
ral>er, p!lraya, pula rı.ğbet et· 
miyecek kadar kamil bir fel· 
sefe sahibi olduğunu, Mah· 
mut Beyden iyi bilenler, ıo· 

kak po:.ııkacılığı i.e ith&m 
edilenlerdir. Ne çareki, Tev· 
fık Rüştü Bey Avrupaya ydl
nız gı tmemiı, maiyetinde gi· 
denler de buıunmuıtur. 

işte, sorulmak istenen sual, 
bu maiyete tahsis ediıdiği ha· 
ber alınan a van• ve eaueden 
ibaret bulunuyordu. Ve mesela 
Tevfik Rüıtü Bey p~k ala bir 
tek katiple Avnıpıtya gide
mez miydı? 

Hemen iti hükümet, şere-

fine, bilinmez dalıa nelere yor· 
maktaki maksat, açıkça cebı i 
isnat noktaları b..ılmağa çalıı· 
mak değil de nedir ? 

Neye o kadar telaı ediliyor? 
Mesele ya ·vakidir, yahut de· 
ğildir. Vakiae, heıabı sorul· 
makla hiç fena yapılmıı ola
mazdı. Gene vaki değilse, 

halukat anlaşılmış olur, dediko· 
dulıı.r izale ediııniı bulunurdu. 

Görülüyor ki, her iki takdırde 
de memleke~ hesabına hayıılı 
neticeler alınabilirdı. Nıtekım 
-öyle ol mua. sorulan hesap 
vuzuhsuz da olsa, verilmek 
mtcburıyeti haaıl olmuıtur. 

H.ükumet gazetesi inaaf11z
lıkla neZdketsizliklen bah•e~
mek nezakets•z:iğini göstere· 
cek yerde "YARIN. a t.,ıekkür 
etmeliydi. 

Kaldı ki, mutat derslerle 
mantıksız mevızelere devam 
ediln;ıekle ıarih, bir hakka, 
matb1Jatın mürakabe hakkına 
tahammül edilemediği itıraf 
edilmıı o.uyor. 

Bu tahammülsüzlük "Y ARlN. 
ın tashih etmesi istenen h.ıtd· 
lanndan, herhalde çok daha 
büyüktür. 

Baıkalarına ders verilmek 
istenirken, onun yolu ve erka
nı bilinmek içabederdı. Hüku
met gazetesi, henüz muhiti 
anla~ıı kta b,l.le beluedar ı:Lo
ğ. dir Ne insafsızlık! 

Arif Oruc 

h;uitalannl bile memurları· 

miz tanzim ve tespit etti. 
Fakat bekçilerin onunu 

birden b.ize derhal tt"slim et· 
tiıer. Çüı.kü bekçilerin aylık· 
!arı işleyecektir. 

Evkafla belediye arasında 
noktai nazar ihtilafı kalmıya. 
cağt ve neticel hallin bel~d.i· 
yenin lehine olacağı muhak· 
kaktır . ., 

Mezııriıklar tnüdü,rü, SJi.· 
leyman B. in yukarıya yazdı
.ğ~mız beyatından an.laıılan ıu· 
d'.ur : 

Kendileri, mezarlıklar me· 
selesinde, Evkafa karıı, him· 
metülrical, takbalcibal, Y"nl, 
ricelln himmeti, dağları de· 
vlrir mantığım takip ~ediyor· 
larl 

il 

Şilt maçJarı 
Bugü,n silt macları yapılacak1 ~ , . 
lstanbul spor /z..mire gidiyor. 

Şilt maçlarının heyecanlı 
devreılne girdik. 

Lik maçhırından sonra her 
takım bu tilt kupaaı için ha
zırlanıyor, D ha doğı usu iyi 
bir netice için. 

Bu gün de bu ırıaçlar için 
dört kuvvetli takım karşılaıa· 
CP.ktır. 

Galatasarey - lstanbulspor 
Beııktaı - Vefa. 

Her lki maç ta mühimdir. 
Galataıaray, lstanbulsporla 

yaptığı son ilk maçında berabere 
kaldıktan ıorıra bugün aynı 

rakiple na11l bir netice alabi. 
leceğl merakla beklenebilir. 

Hakikati ıöylemek liızım 

gelirse o gün Gal,,tasaray takı· 
mı iyi teıkil edilmemiş ve iste· 
ailen bir oyun da oynayama-
mııtı. 

Buna mukabil genç lstan· 
bulıporcular da eksikti. Böyle 
olmakla beraber güzel bir o
yun göolermlılerdi. 

lıte G,. at aaıı.ray çok canlı 
bir oyun oynayan İstanbul· 
spora karıı takımını iyi teı· 

kil etmek mecburiyetinde 
kalmııtır. G~oç rakibi ise 
geçen oyundan daha iyi bir 
netice almak için sahaya çı· 

kacaktır. Bakalım netice naaıl 
olacak? 

ikinci maç Beı!ktaı • Vefa 
arasında olacaktır. 

Bu iki takım şilt maçını 

bu gün ikinci defa olarak oy• 
nayacaklardır. 

Geçen hafta çok, güzel çok 
temiz bir oyun oynayaruk be· 
rabere kalan Bet ktaı ve Vefa 
takımları bu gün de aynı gü· 
zel oyunla rını oynarlarsa spor 
meraklıları güzel bir maç ""Y" 
retmlt olacaklardır. 

İstanbulspor İzmire 
gidiyor 

Bu sene l.k 111açlarında 

büyük muvaff-ıkıyetlerle F.,. 
nerbahçeyl yenen ve Galıı a· 
sarayla dıt berabere kalan 
latanbulspor takımı T tın· 
muzun 15 inde lzmlre hare· 
ket edecektir. 

hmirde ik.ı maç yapılacak 
tır. 

Cuma 
İlk mıtç 17 mel 

güııü Karııyaka 

ile ikinci maç ta Pazara Al· 
tınordu ile olBcaktır. 

lıtanbu !da olduğu g• bı la
tan bulıporluların lzmirde de 
muvaffak olmalarını lemennt 
ederiz. 

İki aylık bir kulüp fener 
Yılmaz 

Haliç Fener gençleri Fener 
yılmaz ıpor kulübü namile bir 
teıekkül vücude getirmittir. 

Kulübün futbol, voleyvol, 
baıketbol, teni• ve atletizm 
kısımları faally~te gPçn:ı!ştir, 

Haftanın muayyen giin· 
]erinde egzersizler, Cuma güo· 
leri de muntazam maçlar yap
maktıı ve yent yeni muvaf. 
fakiyetler kazanmaktadır. 

Denizci) k kısoıı işe le~kıt 
edilmelı. üzeredtr· 

Spor kısmında aletli ve 
faal gençler, idare heyetinde 
de tecrübeli ve mütevazı ıah. 
ıslar vardır. 

lkı aylık bir mazisi 
olan bu kulüpte ıenel~ • 
rin doğurt11adığı samimiyet ve 
ıokııaf görülmektedir. 

Gençlere muvaffakiyetler 
temenni eder ve bizinci sınıf 
ku.lüpler arasında görmek 

laterız. * * 
Boks maçları 

B.u aü.n T epebaaı. bahçesln· 

de akıam 18 de bokı maçları 
yapılacaktır. Fransı:ı: boksörü 
(Fra,nkl Marten) ile Moladovı
çin intikam m çı müsabıkala· 

mı en mühimmlni t<>ıkil edecek• 
tir. Geçen maçia Moladov çln 
e\lnln sakat olması maçı• ın 

kendi tarafından kaybedilme
sine sebebiyet v.ermiıti. Bu se
fer her iki bok•ör de fazla ça
lışmı~tır. 

Bilhassa Moladovlçte tıpkı 
hasmı gibi her iki ehle dövÜ• 
§l'n siyantılik ve aokı ör bır 
bokö.ördür. (10 ravent) üçer 
dakikadan yapı.acak bu maç• 
ta netice çok çahıanın ola· 
caktır. Boks heyetinın himaye
sinde yapılacak bu müsaba
kalarda Kani, Yorğoa, Mekı, 

Andoo, Şadi, Jıı.k, Menaıe, 

Stav o, Hasan, Sl~pan g:bl 
amatörler de karşılaıacaklardır. 

Ferman efendi-
• • 

mızın 

(Birinci ahıfeden deoam) 
ıöyle bir t• tkik edebilir. Şu
nuda anlatalım ~ l bb kimseyi 
tehdi e ka k nadık. Bılak s ken• 
di kendımıze telaı edıyorsu• 

nuz. Çünkü1 h zim ac zlere 
ins f ettiğimızın farkında 

olmalısıoız. Apoyevma· 
tinın Rumlara ait meselelere 
karı ımamaklığınız için vaki 
ukalalığına gelınce: Türkiyede 
çıkan her gazete memleket 
iş .,rfnden bahsetmeğe salah!· 
yettardır. Bundan ,naada mev
zu Tü·klüğü tahkirle karıımıı· 
tır. 

Bilhassa Rumca gazeteler· 
den be şka gazetelerin susma· 
ları icap edecej!i ıhtarı akibetl 
meçhul bir cürtctkarlıklır. 

Ferman efendimizin l 
Çün~ ü, biz, kendlmize alt 

hiç bir fikir serdeıınedeo her 
iki tarafın söy!edıklerinl kay· 
detnıişlik. Araya Apoyevma· 
tini'nin davehlz bir misafir 
olarak girmeıi, cidden fuzuli· 
dir. 

Bu zavallı gaz.te eline 
bize hücüm fırsatı ,.eçirmekle 
satııını arttırmak hevesindedir. 

Apoyevmatini sahibine şunu 
hatırlatalım ki, bundan böyle 
yutamıyacbğı lokmalara elini 
uzatmasın. Sonra, suıhazma 
uğrar! 

Eftim Ef. di ne eliyor? 
Apoyevm '1inid ki y ZJ• 

!arın hır kısmı da Papa Ehim 
Efend ye aittir. 

Kendisi bu garibelere şöy
le cevap veriyor: 

-Benim söy edikleriıne artık 
cevap vermeyeceklermıı. T dbıi 
doğru lafa ne denır? Amma, 
timdiye kadar kaç dtfa bı,ınu 

eöylediler. f•kat, üç seneden· 
beri geı;ıe yemin!eri~de hanis 
olup bıze sövmeğe l\al~ıştılar. 

Halbuki, ben bir fıkir mü· 
dafaa ediyoruro. Muh'llıflerin, 
bana sö•ecl'klerine ed.-p ve 
nezaket daire,inde Vd fikrime 
fıkirle mukabelede bulunsun• 
lar ! 

Buna yana~mıyorlar ! Çün• 
kü, onlar da biliyorlar lı;i bi· 
zim iıtinat etmekte o duğu
muz gaye, bir hakıkate bağlı· 
dır. 

Aşikardır ki güneş balçıkla 
sıvanmaz! Onun iç n mı·gala. 
tayı bırak'>rak ve terbiyeltriol 
muh'. faza edero k sussunlar! 

Alman tayyareci gitti 
Şehrimiz!' gplen Alman 

tayyarec si Fen H pr•es, dün 
sabah saat altıd" Yeşilköy tay· 
yare merkezindo;n, Almany,. 
ya müteveccihen hareket et· 
mittir. 

• 
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Sahife 6 
~ lstanbul'un en (lÜzel ye en nezih aile meçmaı 

KIZ ,KULESi 
Park ve Plajı açıldı 

Mel<ülat ve Meırubat neflı ve her yerden ehvendiı 

HER GECE 
HiKMET RİZA hanım ve OARÜTTALİM MUSİKİ heyeti vardıı 

Muayyen gecelerde Varyete, Orkestra, Caz, Danı 
ıan'aıkar Naşit Bey heyeti temılllyesl 

---== Vesaiti nakliye ==--
Köprüden Salacık ve Üıküdar'a gece ve gündüz müteaddit 
vıpurlar, Haydarpafa, Çamlıca ve Üıküdar'dan tramvay, 
gece avdet için Çeng<?lköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Üıkü· 

dar ve Kadıkö~ üne hususi otöbüs ve gece Köprü ve 
Beıiktaşa vapur vardır 

VAPUR TARiFESi 
10 13 ıs ıs,45 t6,30 11,30 18 18,45 

19,30 20.05 21 ,30 22,30 23,30 

YARIN -- - · 

l !JvATRO ve 

Beşiktaş 
I

J~ı ........................... I ...... , 

s:a::: KODAK 
Bugün ,Undüz saat 5 te 

danı • tiyatro • varyete cambaz 

Duhuliye ıerbeıt meırubat 

IS kuruı mükemmel orkestra 

* Üıküdar 
Hale sinemasında 

/(afkas /(artalı ' 
Mümeaslli 

Bestayef 
Duhuliye 10 kuruıtur 

Unutmay1nız ki 
SuooRoHo r'~ 
PERTEV 1.:: 

1 

Müsabakaıında kazanmaiia daba emin olmak için hepiniz. 

KODAK 
Makinelerini Kullanınız ! 

Müsabaka müddetince hususi fiatlar 

Hok-Ay ve Bravni 
Kutu makineleri 6, 75 

liradan başlar 

Poket Kodak ve Hok 

19 Haziran 
__________ !!S 

Müddeiumuınilikten 
davet 

İstanbul Müddelumumili· 
iilnden: lıtanbul müddelumu• 
mi muavinliğine tayin kılınan 
Saray Müddeiumumisi Übeylt 
Beyin İıtanbula ge'.dijii anla· 
ıı~dığından heman memuriye· 
tımlze müracaatı. 

- Sabık Şehremini - .. 
OPERATÖR EMiN BEY 
İstanbul' da Nuruosmaniye 

caddesinde 34 No lı muaye· 
nehanede Cumadan maada 
her gün öğleden sonra has· 

1 
talarını kabule beşlamı§tır. 
Ameliyatlarını Tophane cıva· 
rınılaki ltalyan hastaneıinrle 

y~pacaktır. 
--Le_r_og-.1-u_m_la ifıyı \:I' fc ede• i · 
tanlıul İkinci icrı ıreı :c;rluğund .. n: 

10,15 13,lS 15,15 16 17,55 18,30 
19,30 20,30 21,30 22, 23 • ! ~ '-~. • • • r: . - • . . ~· .. il ti 

Tütün inhisarı Umu-

Ay körüklü makineler 
11.25 liradan başlar 

~r~--~ 

Tamamına 2500 lirı kıymet tal<dir 
edilen Bıığazıçirdc kııçı,. be'ıe te 
ar.ılık sokağında 19-21 ııı -·aralı l• r 
bap alışap lıaııcııin hirın·~· ar• ·ırrr ısı • 
22-7-931 tarihine ınüsadit Perşe• u)C 

günü saat 14 ten 16 yJ 'adar daire
de icra hılınacak:ır. Arttı'"ma>··1 işi rak 
etmek isti)'enleriıı kıymeti mı::LlmHıı· 

nesinin yüzde on nisbetindc teminat müdürlüğünden: "' 
mı 

Buraa ida'rei inhisariye ambarında mevcut takriben 
(650,000) kilo y~prak tütünün Buna • İstanbul nakliyatı ol· 
baptaki ıartnamesl mucibince 28 Haziran 931 tarihine ka· 
dar münakasaya vazedilmit olduğundan talip olanların Buraa 

baımüdürlüğüne müracaatları. 

Büyük Tayyare 
....... 

piyangosu 
6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
200, 000 liradır 

Ayrıca: 5 0.000, 40.000, 25.000, 
15,000, 10.000 Liralık ikramiyeler ve 
100.000 Liralık Bir Mükafat Vardır. 

Üsküdar Kısıklıda namdar 
büyük Çamlıca tepesinde 

Safa Gazinosu • 
Denizden bin metre yükıekte ıandallyede istirahat eder• 

ken dürbünsüz Adalar, Alemdajiı, Bojiaz·çı, Rumeli ciheti, 

lıtanbulun bilumum ve Y eıılköye kadar hayretler verici do
yulmaz manzaralar, temiz ha•a, Tomrukağa ve Büyükçamlıca 

memba ıuları, her nevi meırubat, müıklrat, envai mezeler .. 

Muhterem müşterileriınizin her husuta istira
hati temin edilmiştir. 

Yatmur icabında mahfuz 
trpif her zaman celbeder. 

mahaller rıardır. Bir kere 

' Ehli Zevk, Hakem Olunuz! 
Latif rayihası, süt gibi 
içimi ile en mükemmel 

bir neş'e kaynağı 

. olan fakat susatmı· 

yan, baş ağrısı ver· 
miyen burnaz 

olmıyan 

ır~~ 

~ 
•... 
• • 
~-· 

KRİSTAL 
Rakısından 

Başka bir rakı var mıdır? • 

Kadıköy 
Mühürdar bahcesi 

Zayi ehliyetname 
2438 numaralı toför ehli· 

yetnamemi 17-6 31 tarihinde , 
Her akıam beıten itiba· 

ren bahçede muzlk var. Per' 

ıembe günü akıamı büyük 

vareyete. Duhuliye serbesttir. 

Balat· Fener arasında z11yi 

ettim, bulanın Seyrüsefer mer· 
kezine teslimi rica olunur. 

Veli 

Sizi müz'iç terden, ipekli· 

terinizi çürümekten muhafa· 

za eyler. 

lstanbul Dördüncü İcra memur· 
luğıından: 

Yusuf Efendi ben Kazım Efen
dinin_ Yeşua Behar Efendiden istikraz 
eylediği ipotek I<asımpaŞJda Gazi 
Hasanpaşa mahallesinin kışla yolu 
elyevm Bahriye caddesinde atik 
43-45-47-49-51-47 mukarrer 47 mü
karrer 2 mukarrer 2 2-1-3-5-7- cedit 

47-49-51-55-58-60 2-4-4 4-1 4-3 4-5 4-7, 
' ' ' 4-9 atik 2 ve 2 mukarrer ve iki mukarrer 

ve bir ve üç ve beş ve )'edi ve kırk 
üç ve kırkbeş ve kırkyedi ve iki defa 
mukarrer kırkyedi ve kıkkdokuz ve 
ellibir numaralara murakkarn degir
ınen ve francalacı gediklerinden nıüıı
kalip dükkanından ancak kırkyedi \C 
kırkyedı ınükarrer ve kırkredi mu· 

Mükammel ve 
kolay. 

KODAK' Seri 2 

sağlam 

Netice 

Otomatik 20 
liradan başlar 
makineler 

fevkalade 

kullanışı 

1 
---------------------·-------' Dokuma Makinaıarı 

Türkiye acenta11 

HİLMİ NAİLİ 
lstanbul 

Sirkeci Nur Han 21 

akçesi vermeleri l:izınıdır. 1 takları ta[.'lI 
sicilile sabit olııııyan ipotekli alac:ık· 
hlarııı diğer :ıl:ikadarlJrın ve irtifak 
hakkı sahipleridıı \ c hus~silc faız ve 
masrafa dair olan iddia il ıını ilin ta· 
rihinden iıibarı:n yirmi gün iç'' Jc 
evrakı ıııiıshitelerilc \'e 931-798 dosya 
ııuıııarasile d.ıircre bildirmeleri UL ıı· 

dır. Aksi fnld~ lnkları l :pu s•< ... ~ 
sabit olnıayanl:ır satış bedelinin p~y· 
faşınasıııdaıı hariç kalır Müleı ıııı 

vergi ile belcJirc resmi, vak·f carı 

ve sair müke:tefiyetler nı işterİ>e t· 

tir. Bu husus şartname •.7.()31 tari
hinden itibaren d.ıirede asılı bul m· 
durulacaktır . Daha fazla mrltımat 1!· 
mak istiyeıılcrin d<ısyada mcvuıt 

ve mahalli mezkfırun e\'Saf mesaha· 

k a rre r ve kır k dokuz ve e ı J i b i r numaralı 1 liiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.•ııııii" 
beş bap dükkanın doksan altı hisse il 

sıııı haı·i takdiri kıymet raporuıııın 

görülebilecekleri iliın olunur. 
ftibarıle onsekiz hissesi otuz gün 
müddetle ihalei evveliye müzayede· 
sine konmuştur. 

Yalınız cedit ellisekiz numaraıı 
dukkan ne altmış numaralı dükkan 
ve ellibeş numaralı salaş berber 
dükkanı mevcut olup diğer numara
lar muhterik olmuş ve elyevm arsa 
halindedir. E:Jib,r, ellidokuz numa· 
ralı d ü_kkan arsası cephesi Bahriye 
caddesı ıle mahdut sağ tarafı med-
yune ait salaş ve ellibeş numaralı 
berber dükkanı sol hrafı sütcü Ma
dam Kaliopi dükkanı yine borçluya 
ait bahçe mezkur arsadan olışap 
bir kapı ile bahceye geçilir bağçede 
bir kuyu bir incır bir arva ağacı 

vardır bahçeden bir asma ahşap 
merdivenle ellisekiz ve altmış numa
ralı dükkanların üzerine müsadif 
kısımla bir sofa üzerinde dört oda 
bir çıkma bir hel.1 bir ocak mahalli 
olup üç oda derununda Ali Ağa sa
kindir brçoluya ait bir sakindir bah· 
çenin hu.ludu Madam Kaliopinin 
dükkan ve bahçesi bir tarafı lsmail 
ağa hanesi bir tarafı Yordan menlili 
.Medyuna ait ellisek!z ve aı:m" nu
maralı dükkanlar ve ellibeş nuı~aralı 
salaş berber dükkanı celıesi Bahriye 
caddesi sağ tarafı Spiro dükkanı 

borçlunun mahsen arsalar arka;ı borç
luya ait mulıterik arsa derununda 
Yordan sakindir ellisek;z numaralı 

dükkanın ahşap demir kepenkli olup 
hududu bir tarafı ahara ait ellialtı 
numaralı dükkan bir tar.ılı allıııış 
numaralı yine borçluya ait dükkan 
cephesi sıra berberler sokağı arkası 
borçluya ait bahçe derununda terzi 
Ligor Efendi müstcciritl r Allınış 

numaralı tuzcu Ahmet Efendi müs
tecirdir altmış numaralı hududu bir 
tarafı cllisel<iz numaralı clüi.k.1 11 bir 

tarafı Vord,111 Efendi me!lz,;ı cephesi 
sıra berberlek arkası bor~luya ait 
bahçe ıle mahdut rnulıtcriK arsalar
da bır m_ık.tar tugladan duvar mcv· 
cuttur. l:llıbır numaralı arşa tamamı 
ceıneıı yüzyirnıi dokuz metrodur 
beher metrosu tamamı yedi liradan 
dokuryüz liradır, ellibeş numaralı ma
hal tamamı yüzon liradır bahçe yüz 
kırküç metrodur beher metro mu
rabba üç liradan dörtyüz yirmidokuz 
liradır ellisekiz altmış numaralı ikı 
dükk<im ve üstüne müsadif dört 
odadan ibaret mahaller mesalıesi 
ceırıen altmış üç metrodur talip olan
lmn kıymet muhamenesinirı iki dük
kan maa cxlalar tamamı iki bin beş 
yüz liradır talip olanların kıymet 
muhamenesinin hisseye ıııusip yüzee 

onu nishetiııde akçesini mustasaiben 
23-7-31 tarihinde saat on dörtten 
ony~diye kadar bilmüzayedc ve bil
vekalc müracaat olunması 926-6678 
~uıııar_ah doszasındaıı fazla nulüıııat 
ıta eaıleceği ilan olunur. 

ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

DumluPınar 
21 ~"!~::n PAZAR 
günü akıamı ıaat 17 de 
Sirkeci rıhtıınından hare· 
ket .. dec,.ktir. 

WiiMm 
KARADENiZ POST ASI 

V t v~puru a an 23 Haziran 

Salı 
günü tam ıaat 17 de Sir· 
keci rıhtımından hareket ı 
ed<'cekti•. 

ilan 
lstanbul'dan miifarakatiın dolavı· 

sile ikameıgAhı kanııni olarak t'ran
sadan Marsilya şehrinde Martinik 
soka~ında 37 No lu mahalli tayin 
ettiğimin ilan edilmesini rica ederim. 

lleyoğ'lunda Sakızağaç 43 No ma
dam MARİKA SAYAİDI 

lıtanbul yedin<·ı icrd me· 
murluğundan: T. mamına 32800 
lira kıymet takdir edilen Bev· 
ojilunda Hüseyin ağa mahaıle· 
sinde Kuloğlu sokağında eıki 

20 yeni 15 Numaralı Apartıma· 
nın tamamı bu kerre açık 
arttırmaya vaz dilmit olup 
ıartnamesi Divanhaneye talık 
edilerek 22 7 931 tarı hine mü
aadif Carşamba günü saat 14 
den 16 ya kadar l.tanbul ye· 
dinrf icra dairesinde açık artır· 
ma suretile •atılacaktır. Artır
maya lttlrak için 'fo 7 temınat 
akçesi alınır. Müterak•m ver· 
gi, Beledıye Vakif icarPsl müş· 
terlye aittir. Hakları Tapu ıi
c llerile ıabit olmayan fpotrkli 
alacaklıl.rla d.ğ~r a'akndar· 
!arın ve irtıfak hakkı sahipleri· 
Din bu haklarını ve hususı faiz 
ve masarıfe dair olan iddiala
rını ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbltelerile 
bıldlrm..teri lazımdır. Akıl 
halde hakları Tapu slcillerile 
sabit olmayanler .atış bedeli· 
nln paylaımasından hariç hıra· 
kılır. Alakad .rla rın icra ve 
ıf:as kanununun 119 uncu ma· 
ddesl hül.müne göre tevfikl 
hareket etmeleri ve d• hl\ fazla 
mah'.imat almak-e isteyenlerin 
931·34S dosya numraıile me· 
mueryetl mize müracaatlar! 
ilan olunur, 

Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so· 
kak No. 5. 

Her gün öğleden •OD• 

ra altıya kadar haatala• 
rını kabul <'der. 

Dr.Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huıuıi kabinesinde 
dahili hastalıkları muayene 
ve tedavi eder. 

Telefon: l.tanbul 2398 

Dr. Hayri Ömer 
Almanya Emrazı cil· 

diye ve zührevlye cemi· 
yeti azasından Beyoğlu 
Aı{acaml karıı sırasında 

133 No. öğleden ıönra mü· 
racaat. TPlefon: 358:.1 

Doktor 

Fuat Sabit 

Fatih Askerlık dairesinden: 
İhtiyat zabitanının 931 ıenesl 
yoklama müddeti hitam bul· 
mak üzeredir. Yoklamaya 
gelmlyenler hakkında ihtiyat 
zabitan kanununun 10 uncu 
maddesi ıruc:b!nce 50 lira 
ce:ı:ayloakdi alınmaaı z uuridir. 
ihtiyat zabitanınca nazarı dik· 
kate alınmasını ve yoklama· 

!arı için Haziran nihayetine 
kadar ıubell'rine müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

İstanbul üçüncü icra daire· 

ıinden : Bir borcun ödenmesi 
için haczedllmiı ve paraya çc· 

vrilmesine karar veri!mlt olan 
450 lira kıymeti muhaınmenesi 

olan Kadıköyünde iskele civa· 

rında Evkafa ait auıı üzerin· 
deki Asya gazinosu denmekle 

maruf gazinonun enkazının 

hedim ve alıp götü·m~k sure· 
tile 30 Haziran 931 tarihine 
müsadlf Salı günü saat ondan 

on ikiye kadar son ve ikinci 
artırma olarak açık artırma 

ıuretlle satılacaktır. Ta1ip 
olanların mahallinde memuru· 
na müracaatları ilan olunur. 

Ankara caddesi Cihan kütüp· 

1 haneıi üstünde No. 66 
Telefon: l•tnnbul 2385 

Selanik Bankası 1 
1 1 Çocuk haştahanesi ku · I 

lak boğaz burun mü· 
tehassısı 

Or. Ekrem Behçet 
Beyoğlu Mektrp ıokak l 

1 Telefon: B. O. 2496-' 

1 Haydjr Rıfat B.in eserlerind::l 

Tarihi tesisi : 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiı: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: istaAbul 

TürkiyeJeki şubeleri' 

G.ılata, İstanbul, İzmir, 

Samsun, Adana, M•raln 

Yu,..anistandaki şubeleri: 

iki fıra ı Atına, Selan·k, K vAla • 

Miras meseleleri Bir ~ ~~!!!!!!!!~~~~~~~~~ 
Ayni haklar 

Şerhlı borçlar kanunu ~ " ı ı 9 Hazıran 1931 = ht;ı.ır 45 ı 
a..-' l111kı:ı:bı:;aııİl)m:k=it111a:ıııip•h•a•n•e•s•i•n•d•e-lli . -:: Cuma =-•11---------•• t -· Arabi Rı.ıml 

Do~tor feyzi Ahmet 2 Sefer 6 Ho1ziran 

Cilt, sa.ç ve zührevi bas· 
talıklar mütehassıaı Cu· 
madan maada her gün 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 
hıuta kabul edilir. 

Adros: Ankara caddesi 
Nu. 43 

Telefon: l•tAnbul 3899 
İİIB_. ........... .--... 

Vekil· lzoni Vakit V •ati 

ı-.vı<Jt s. D. L\k:ılt s. D. 
Sabah 
ö~ıe 
ikindi 
Ak,am 
ı atsı 

ı imsak 

6 41 Sabah 
4 31 öı;ıc 

8 32 ,ikindi 
12 12 Akşam 

2 4 \' 1'1 
6 2~ imsak 

ı 

ı2 

16 
19 
21 

2 

Mesut müdür ve nıün.ess.J 

Bürhanettin Al 

~5 

15 
16 
44 
47 
8 


