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\..Gönderilen evrak iade olunmaz-' 

--ıs ,. kanunu niçin biran evvel meclisten ıı 
......... ·---······-tl!P çık rilmıyor ?--··············-····--···-· ............ ..J 

İş kanunu 
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Biribirlerine mi girmeye başladılar? · 
... 1 ................. . 

Hô.UJ icra ıJekilleri heyeti 
müzakere closyalarıncla uyu• 
yan /~ kanuuu hakkında miıp· 
hem haberler gelmete başla· 
mııtır. Bu kanun son defa 
altı buçuk ay evvel Heyeti 
vekileye •eıJkedilmiıti. Sene· 
/erce el)l)e/ de tanzimine ı;a· 
lışılmıştı. Kimbilir ne zaman 
Mecliste müzakere edilecek· 

işte koopera~fler böyle öldüı·ülüyor ! Meclis 
3,000 · lıradan maada toplanıyor 
sermaye de ortada yok! 

H. Fırkası grupunda 
gürültüler mi olmuşl 

tir? Ari'f Oruç ....................... 
h kanununun Vekiller he· 

yetince tetkikine baılanacağı 
haberleri gelmektedir. Anka· 
radan verilen malumat va:ııh 
bulunmuyor: Bir habere göre, 
ıenelerdenberi tanzimine ça· 
lıııldığı halde, ancak ahı bu· 
çuk ay evvel Baıvekiılete 
sevkine muvaffakiyet hasıl 
o!an kanun, tadil edilecek, 
diğer rivayetlere nazaran da 
tadiline lüzum hasıl olmıya· 

caktır-. • 
lktııaı ,ekıileti tarafından 

hazırlanmıı olan 11 kanununun 
ne gibi esasları ihtiva etmekte 
bu!unduğu bu gün için malüm 
değildir. Dolayısile de elyevm 

Vekiller heyeti doıyalarında uyu· 
mağa devam eden kanun hak· 
kında tam veya noksan ma· 
lümat almak imkiinı dahi yok· 

tur. 
Gayet gariptir ki, lımet 

Paıa hükümell yalan yanlıı. 
memleketin bir çok ihtiyaçla• 
ıına temaıeden kanunlar ha· 
zırlayıp nizamlar tertip etmlı 
bulunduğu halde, memleketin 
•ıAy ve amel,, nizamını 
eaaılandıracak ne bir kanun 
hazırlıyabilmlı, ne de, bu yol· 
da vatandaıların lıçl sınıfını 
tatmin edebilecek küçükçe 
muvaffakiyet göllerebilmiıtır. 

Halbuki, Türkiyede cümhu• 
rlyet teessüs edeli uzun sene· 
ler geçmiıtır. Türkiyede esaslı 
inkılaplar yapılmağa çalııılmış· 
tır. Bunca teıebbüılere girişi!· 

mek ihtiyaçları takdir edilip te, 
m~mlekette çalışmak ıuretlle 
geçinenlerin üvey evlat mua· 
melesine maruz bırakılmaları, 
akıl erdlrllebilinecek ahvalden 
değildir. 

. -

Aari, medeni, demokrat 
esaslara istinat etliği her fır· 
ıat düıüp veılle elverdikçe 
Mecll! künülerinden dünya 
i.leme ilan edilen bir Cümhu· 
rlyet, vatandaıların en çok 
mağdur ve mahrum bırakılmıı 
ıınıfını, ıu derece ihmal etme· 
mek lazımııelird;! Çünkü : 
Türkiyede çalııan ıınıf yalnız 
çekiç ıallıyan, kömür kürek· 
liyerek maden kuyularında 

kazma aallıyanlardan ibaret bu· 
lunmuyordu. Cemiyetin canhhltı 

01 , hayatiyetini temin eden va· 
tandaılar kütlesi derece de
nce cemiyet içinde vazife 
almıı olanlardan ibaret bu
lunuyordu. Gördükleri vazı. 
feler ıtıbarlle, kısmen iyi ve 
lı:ıımen fena, elim ıartlar için· 
de yaıayan vatan evlatları· 
nın kAffeılnln insani hakla· 
nnı teyit eden umumi bir 
kanuna ihtiyaç olduğunun 
takdir edilmemesi hayretle 
karıılanırl ' 

Bunlar arasında ağır itlerde 
nizamsız, kal"unıuz, tehlükeli 
ve hiçte ııbhi olmıyan vaziyet· 
lerde çalı~tırılan kıaım en baı· 
la ııelıyor. Maden huy ularında 

(Derıarnı S incl tayfada} 

Yeni bir kooperatif yapılacak, fa. 
kat eski reisle ihtilaf var! 

• 

Düıı Vakit gazetesinde in· 
tııar eden bir habere nazaran 
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1 
arasında bir ihtilaf çıkmıı. 

Bu ihtilafın sebebine gelince 
tüccar, "/o 20 muayeneıi yapılan 

tütünlere lnhiaarca verilen fı. 
ati dun bulmakta imiı! 

Hatta, merhun tütünlerin 
bu yüzden se tın alınmamaıı 

ihtimali de varmıı! 
Bu huıuıta malümatıoa 

müracaat ettiğimiz tiitün in· 
lhisarı umum müdürü Behçet 
Bey muharrirlmlze atideki 
beyanatta bulunmuştur. 

- Tütünlerin "/o 20 ıinl 
muayene ettik ve tüccara, tü· 
tünlerine verdijtlmiz fiatleri 
bil<lirdik Henüz idareml:ıe bir 
cevap verllmemiıtır. Onun 

-

Vergi kanunları 
konuşulacak 
Ankara, 19 ( Husuıi ) 

B. M. Meclisi yarın vergi ka· 
nunlarının müzakeresine baı· 
lıyor. 

Bu lçtimaa bizzat Kazım 
Paıanın riyaset • etmeıl çok 
kuvvetle ihtimal dahilinde 
bulunuyor. Kazım Paıanın 
avdeti beklenlvor. 

Kazım Pş. ekspresle 
Ankaraya gitti 

Şehrimizde bulunmakta 
olan B. M. Mecliıl reisi Kazım 
Pı, meclis lçtlmalarına rlyaıet 
etmek için, dün akıamkl ekı• 
preıle Ankaraya hareket et· 
miıtır. 

Bütçe - . 
182 milyon! 

Yeniden 7,5 milyon 
lira daha tasarruf 

Ankara 19 (Huıuıi)- He· 
yeti vekile, bütçede tasarruf 
esaslarını son defa gözden .ge· 
çlrmlıtir. 

Bütçenin kat'i miktarı 182 
milyon IJra nı,. • .._1r lrararlaf• 
.. , __ 1 ,ır. Ztraat banlCC.. ••. -.-;r_ 
hak bütçeli idareler memur· 
!arının maaılarından tenzilat 
yapılması ve bu ıuretle 7,5 
milyon lira daha tasarruf 
edilmesine ihtimal veriliyor. 
······~········· .... ······•·· 
Gene bir intihar 

Dün kendini yaralayan Neşet 
Efendi hastanede 

Neıet isminde bir genç 
evvelki gece Galatada bir 
meyhanede rakı içmekte iken 
çalınan gramofonun 1ark111n· 
dan müteenlren kendisini suı· 

Yusuf Akçora Beye <<seni de, ba
banı da buraya getiren açlık!>> gibi 

cümleler sarfedilmiş 
Ankara 19 ( Husuıi ) - 1 

Geçen fırka grup içtimaı hak· 

Fırka grupu it;limaında Yusuf 
Ak.cara Beyle ,iJdetli bir , 

mfırıaka,a at;an 
Rasih Bey 

etrafmda olan bu 
ıöyle hulıisa etmek 
dür. 

ıayıaları 

mümkün· 

Tasarruf me.vzuu bahseder· 
ken f,tanbul mebusu Yusuf 
Akçora B. Halk fırkası riya· 
ıetine bir takrir vermiı ve 
bu takririn de resmi otomo· 
bil!erin kamilen kaldırılması· 

nı lstemi§lir. 
Bu takrir üzerine vtkil· 

ler heyeti fevkalade topla· 
narak resmi otomobi!lerin 
kaldırılması hakkındaki ka• 
rarını vermi~tir. Bu karar 
fırka grupun da tiddetli mü• 
naka faya yol açmiıtır. Ha llıi 
bu münasebetle Rasih B. Ak
çora oğlu Yusuf B. e tiddetli 
hücumlar yapmıt : 

Alım ıeklindeki ukalaların 
birinden kurt•ılduk, biri hii· 

kında burada bir takım oayı · la duruyor" gibi cümleler sar· 
alar vardır. Vekillerin oto· fetmlıtır. 

mobiller! ve makam tahsisa· Rasih B. l::u sözlerile 
tının 200 liraya lndirillmeıi (Davamı 5 inci ıehi'~d .. ) ........................................................................................ -...................... .. 

.1''4••• --- ,.. ---11.!1-ri •rnln nofrli! 

Bugün toplanıyorlar 
Protesto mahiyetinde içtima etme .. 

yen heyet aklını başına aldı . . 

ilnôI'EYMHTiNn-
Ttl.rkleri tahkir hcidiseıind..!n ıorıra manidar bir vaziyet alan 

Rum h<'yeti mütevelliyeaini içtima etmeye teşıJik eden 
cnretkir Rumca (Apoyevmatini) gazetesinin baılığı 

\Yazısı ~ inci saylanıızdaj ................................. 
-d·:~~;~y:i~i:~·p~;İ;b;~ı;~;e kald~! 

l 

.. ... 

Her nevi tÜtünler meselesi hak
kında izahat veren Tiltün in· 

h;sarı umum müdürü için ne böyle bir ihtilaftan, 1 
talı ile kasığından vurmuıtur. , ı 

Behçet B. ne de bu yüzden ıatııların Bu garip intiharın tafıllAtı · • 
rhuo tütlinltı ııı mübayaa· ı akim kalacağından bizim 3 üncü sahifemizde günün va• Dünlıü Galataıaray • l•tanbul •por mat;larından_ bir estadantane 

me . . h.,, d ·' k d d - Vazı· ı spor sutunıırnuz --
d t • ı · hl r ıdareıl (Devamı 2 ıncı sa ıre e_, aaı kıamımız a ır. . .... ············~·····-

110 a uccar a ın ıa •••••••• ••••••••••••••••~·a.•••••••••••••••••••••••••• ..... ·-·-···-····-••••••••••••••••••••n••••••••• ............................................ ········-·· .. ···································· 

Zengin - (lıılze) Baksana a oğlum!.. Ne diye 
her ırün gelip ııldlyonuD. Feraiat lazım! l 

Zevcesi - Şu mantolar pek nefiı .• (16) 
mantomu ela bundan yapalım 1 

Zevç -. Yoo •.• Ferajat liz•ml 

lnCI \ Kiıhya11na ·- Hazret 
altıncı katını bırakalım ... 

bana bak, aparlım•nın 
Malüm a, ferağat lazım! 
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Sahife 2 

B:d,e-;/;; --~t; püskürüyorlar_! \ 

Cemiyete ağır itham
ar yapılıyor! 

Perukarlarla berberler ce· Tenezzühlere bllümum es· 

miyetlniu araaındaki ihtıl!f na f itllrak etmlttl• 
lıtanbul ve mülbakktında· 

pek had hale gelmiıtir. 
Dün Beıiktaı perukiı.rların• ki berberlerin ıstatiıtıği tet• 

dan biri cemiyeti yeni bazı, kik edilecek oluna' toplanan 

meselelerle itham etmektedü. paranın yekünu tezahür eder. 
Evvela: Vapur kaça tutulmuı? 

Bu perukar demiıtirki: 

1 _ Berberler cemiyetinin Toplanan parllnın bakıyesl 
nerededir? 

dayell teıislnde cemiyetin reisi 
3 - lııılrto mübayaaaı 

buluaan lsnıail Hakkı Bey, 
• 1 k için toplanır.n para kimin zim• 

berberlerden para top ayara 
metinde kalmııtır? 

hpirto mubayaa etmifti. Bu kadar para toplama 

Güya bu para ile cemiyet usulüne ne mana verilir? 
namına kolonya çıkarılacak ve Cemiyetin yolsuzlukları yü· 

bili.kar f snafa tev:ı.i edilecekti. 7 1lnden eıDRfın zerre kadar 
Halbuki toplanan paraya itimadı kalmamıştır,' 

niıbeten, pek cüz'i ispirto mu· Hükumet bu yolsuzlukları 
bayaa edilmiş ve kolonya yap· tamik Ye tahk' k etmeli ve biz 
tırılmııtı. fıkaraların gaıbedilen haklarını 

Bu kolonyalar Avrupa mür müdafaa ve muhafaza etmeli· 

lahzerat :na taı çıkartacak dere· dir. 
ccde, fahiş bir fiatla b"rber· Teeuüsünclenberi, cemiye• 

!ere tevzi edilmek istenmiı, tin esnaftan topladıtı para pek 
hiç bır berber buna talip olma• mua;ıam bir yekuıı tutar. 
mııtı. On ıeııedir tera'küm eden 

BilAh~re cemiyet, 'esnafın paralar nereye 1&rfedılmı17 
para.ile çıkarttığı kolonyaları Hangi meelektaoın yaran 

yine eınafa para ile satmak Is· ııanlmıı? 
teaııı ve ıa ,amayıoca harice Ne gibi bir hayır ve mua· 
toplan vermiıtir. venete sarfedilmiı? 

z - Cemiyet iki defa Elyevm a gi lı:aaa ve 
tenenülı tertip etmi~ti bankada, cemiyetin müteraklıa 

Bu tenezzühler için ·esna· kaç para11 vardn? Cayı teem· 
fın dereceılne göre • eo aıağı müldür. 
1 1/2 liradan 3 lıraya kadar Cemiyet bunlara cevap ve· 

paratopl=an=ı=n=ıt~t~ı·~~~~~~~r_e_b_il_ir~m_i_?~~-:-:-:---:-

Verı.·i mükellef /erinin n.-,zarı dikkatine 

Ne zaman verilecek? 
İstanbulluların bilavasıta vergileri 

etti! • • 
ıçın zaman taayyün 

-- .. -""' ... -=:aıımektedir. 
ve '\!~i:\~~;~d~ -ı~~ ... ~u~,& e;tüİ 
kanunuevvel ve mart aylann· 

da tahsil edilecektir. Adalar· 

dakı mükellefler ise temmuz, 
.eylül ve teırinlaani aylamı· 

da müsaklı:af at ver&'ileri talc· 
ıltlerini verec .. klerdlr. 

Beyanname veren birinci 

kıaım mükelleflerden vergiler, 
Temmuz ve Teırinisanl ayla· 

• 
Teırlnlsanlde de ilclncl verıi 

takılti 11lınacaktır. 

Sayım vergisine ıe11nce-; bu· 
tıun da hayvanat cincine göre 
taksit müddetleri deiifJllekte
dir. 

Dıı var, de Ye ve bu vergi· 
ye ıabi diğer hayvanlanu sa· 
hıplerl 111yım vergiıinia ilk 
taks leriai bu ayın i k af· 
taa nda tesviye etmıılerdtr. 

rında cibayet edile<"ektir. İkıncı taksitlerini de temmuzun 
ikinci kıaım mükelleflerden ilk baftauuda tesviye edecdc· 

de ilk tı.kait içinde bulunduğu· !erdir. 
-~, ... ,,, ······· ,.,, ,,, •........... , ............................. .... 

işte kooperatifler 
( l inci sahifeden Jwam ) 

lar. Kooper · e lborç )fıkJeı.i.. 

yor. 
li&l.U. _,.diji parayı U. 

tlıdat tçtll :...a ediyor. 

Ş 0 operabf dajaildl-

ğındaa, bankanın ma • O· 

lan Uç bbı küsdl' ._ Y 

nız ta.baU hükmü ele aeçecelı: 
demektir, yoksa paralar dei!I! 

&zaden 'b ı i ne diyor? 

Bu mesele hakkında kun
duraa!ıar cemiyeti azanııdan 

bir zat atideki iuhatı veriyor: 

- Kooperatifi {800) küsur 

lira -.ye ·1e çak. ~ 
Halil Satkı beyle müdür Ma
hir Bey, mahkeme he1etl 

reiale 'müdür ve avukatltn 

koopew.tıf namına borca ik· 

ra.r ediforlar. 

Sermıye de deve olmuı ! 
- Şimdi, bu meıeleden 

batlca koOJ»eratifln aaherma• 

yeıl(800)krııur iira da meytfancla 
yok. $imdi 'biz k.unduracılar 
bir kooperaüi yapm&k .ı.. 
ruz amma, ortaya para .L:oya· 

l nııyoruı:. Çünkü ayni cemiyet 

.mensuplarının bir teıeklı:G'ü 

ya.pılacajmdan firma Jiae ayni 
o' ca.kbr. 

O zamaa da banka ,YeDA-
deıa ulaı:a:k pvalara ...... 
zf.7et ederelr ! 

iV eni lı:oo eratif 
- Diier taraftan bu me

Jr sa!lııaaı dalaa var· 

auia kooperatif reiıl 

'H Sıtla 8. kunduracı ftba· 

hamlen kar,ıam.d& J300 
ıra ~erme§e razı 

Bu para ile, eaııaf 
olmuftur. 

bankasına 

"yapılan borç verilecduu. 

O zaman kooperatifi yeni

-. · ~ etmek lı:aimt olunacak 

tır. Liı.k 'n, reiı Halil Sıtlı:ı B. 

(1300 lira vennrii k11bıi "t• 
m&Je beraber J1I Jarlt kotu· 
yormu1: Yenidea yapdac&k 
olaa kooperatif, iııı.kiplı ha· 
liode, me;ıkür ırıeblij .-faiz 
l<endiaine iade ulilmeli illlit! 

lbll:aıki, kundaı:aa emafı 

bu •eklilii ııabemah&l - ek 
ed&rleı:. Bıı huıusta 9m'dedılen 

&kır foU yoldaılır: 
Halil Sııkt ı.e,.dıım • 

tstemlyoruz, yanl.ıı heıap:ar 

düeltilmeılni istiyoruz. 

Harp 
Malülleri 

Dün içtima ede
mediler 

Reis bile içtimaa icabet 
etmedi 

Dün yaptlmuı mukarrer 
olan Harp malüller içtimaı 

ekseriyet dmadıjiından bir 
hafta talik edildi. 

Dünkü fçtlmaa riyaset ede· 
cek olan cem1yetıa reisi Sıtkı 
B. de içlimaa g:ılmiyenler 

meyanındadır. 

İstihbaratımıza nazaran Malıll 
Go;ıiler cemi} • ti azaları ara· 
sında bir geçiaısi;ılik devam 
etmekte dedir. 

Ve bu yüzden bir kaç aza 
hatta idifa da etmtılerdır. 

l~te bugnn yapılamayan 

içtimada bu mllnaferetln önll· 
ne geçilmeıi için tedbirler 
alınacaktı. 

Önümüzdeki h!lfta "k•e· 
riyet olmaıa dahi içtima ak· 
tedilecek: Yeni azalar seçile 

cektır. 

İlk güzellik kıraliçesıne 
devlet kuşu kondu 1 

lık güzellik kıraliçeıi Fe
riha Tevfik Hanımın, Para• 
mont Amerikan ve Brooberje 
:Franıız film kurrpanyaları 
tarafından Şarka alt çevri1e
cek bir filimde rol aiınaıı 

teklıf edilmiotir. Mumaileyha 
Kaçakç !ar filmi için pek ya· 
kında g dect>ğl Parlate bu 
meıele için mezkur ılrketle· 
rln rr üme11illerle müzakerata 
giri .. cektir. 

ZSahtekar 
Zahire borsası nıak· 

buz· 
larını tahrif etmişler 

1KI kiti Zahire bor1&11nın 
makbuzlarını tahrıf eJlp bor• 
ıayı .zarara uğrııtmakla illi• 

bam edildıklerindea altıncı 

müıtaotıklık tahkikata bat
lamııhr. 

Tahkıkat ikırıal todl dik· 
ten onra Muızl ... lziılo ceza 
mahkeımeaiJıe veriıece terdir. 

. Mefsuh 
Reji şirketi 

Temettü tevzi ediyor 
efaub ji ıtrketl, b •ae· 

dar! rmabir temmuzdan iti· 
barea on bet f'lın t-mettü 
tevslrne ba,lıyacaktır. Teyzı 
O•mıınlı bankaaınca y• pı a
caktır. 

Elektin""k sarfiyah 
lstatlttikler elektirik aarfi· 

yatının azaldığını gö •teriyor. 

Yüz otuz 
T entllit ta demir yollar 

idaresinde 
Devld demlryolları iclare· 

ıinln yüz liradan fazla para 
alan memuı tarının ma•t arın· 
dan yüzde otuz tenzilat ıcra 

Acaba • 
1 

o ag 
Yeni Evkaf kadrolarında yeni yeni 

garibeler icat dil ıniş? 
Yeni ıene kadrol arı da 

epice nakıller de mevcuttur. 
Fakat, hazan bu naklen ta· 
yinlerde o kadar garip b<-Ca• 
Yiıler oluyor ki h .. yret etme· 
m k mümkü'1 değil! 

Meıe la, Evkaf rnüdüriy<"li 
umumiyesinin kadrosu bunun 
tah eıer bir miıalinı te; kil rdf. 
yor. Kadro, pek 11ce eye gel· 
mlı olmalı ki bazı tuhaf be· 

c y' er y pıl mıftn·. Nıt,.kim, 
1e ~ tn ü ürlü~lı ınü eyi· 
2i Hukuk ı,ıeri rnümeyızliği· 
ne, oranın m ümeyi:ti de le• 
vıu;ı n tayn f! dilınlıtir. Hu· 
l< ki ~amelatı tedvir edebil· 
mek iç 4h ı 11as tahibi olmak 
le I' • ğinl aöy\emeğe lllzum 
yok. Art k bu vaziyette yeni 
Hukuk it i ri mü ıo.,yylzi beyin, 
mu.ıme .ılı kehanetle tedvir 

d ijphe yok! 

Istanbulda ya ılacak 
tütün oo ,..,,,.. ..... ratifi 

- - ---
Şehrimizde aktedilec k B ikan tü-
tün konferansı suya mı düşüyor? 

İdanbulda top • n c11ğını 
yazdığıınız Balkan tu ün l<o~· 

feranllnın in'ıkat tarıhinfn te• 
h r edilmek vaziyeti hasıl ol· 
maktadır. 

• E~aaen konff'ransın haziran 
içinde yııpılacı ğına göre tım· 

diye kadar istih;ıaratının gö
rü mesl ıcap ede•di. Halbuki 
l öyle bir faally<"t me hut o'· 

amal-tadır. ızim ecnebi ti· 
cari m ha.fılde yaptığımız ta· 
kikııtlan due ttiğlmiz ma 1 ıl• 
mat, Balk n tü ün kooff'anaı· 
nııı ry Cı de top anııcağıdır. 

Tütün konferan'1nın ruzna· 
m<"i müz k Mo.tma g .. lınce: tah· 
didi z eriyat o .arak tahmin 
ediliyor. EBsen bu hususta 
harici ticaret ofisine malumat 
vnilmi•tlr. 

Peki amma, bu paralar ne oluyor? 
~~~~~~~~~--~~~~~~~~-~ 

Cami er harap! 
Evkafa daima tahsisat 

daima tamır camiler 
verirler, 
•• ez 

Ş ·hrlmfzdekl c rollerin ta halde tamir edi ın iyen cami· 
miri Jçin bu ı nt'ki Evkaf lerimi:ıin isimlerini yRz1ak 
bü ç ı·ne tah iııat !, o .u dııju kocaman, bir, 1 ıte, nıay• 

ya;ı lıyor. dana ç kacak. Meıe 1 iı., cid· 

Bu haber etrafında EvkAf den büyük bir miına• i kıyme-
müdüriyetl n•ıtdin•le yapt\.iı· h iz Lal .. \i camii hemen 

mı;ı tahİ<ikat ta bunu ley t hemen bir harabe haline ge· 
edıci mahıvettf'dir. 

liyor-. 
M• oel&., Be 1 rb<"y i, Orta 

O kadar ki Laleli camllnlo 
köy, Lale i, Pıyalrpa,• cemi· 
ıeri tamir edı ec k ııif. '1mrıuoları müteaddit defalar 

s~nelerdenber. ,ehr'mizde- çalına çalı a ufak bir yağmur, 
ki camilerıD tam•r e ıl•~· jil oldu mu aular içine akmakta· 

y but .. dtld,ji Evkef ınü üri· dır. 

20 Haziran 

l ;,ıO cumartesi J 
Siyasi 
Ja.kvim 
Garip bir istifa 

Yeni teıek ül eden çiftçi 
v tıçl fırkası azaıından tütün 
eluperi, Ka valalı ŞGkrü beJ' 1 
l"tifa etmıı. Evet bunu, ıabah 
v~ ak,amki hükumet gazete
! rinde çıkan •Öz ve mektupla· ~ 
randan .anlıyÖru;ı. lıtıfa edebi· 
lira, kak ve hürriyetine ıahip 

bir vatandaıtır. Sonra bu hal 
pekte iıtlğrap olunamaz. 

SPrbeı fırkanın da hemen 

l<"t"lrkül akabinde Reılt Calip 

ve l•rnail Hakkı Beyler gibi 
z~tlar, nlteki111 henüz girdikleri 

fırk"d"n çekllm!ılerdl. Bunlar 
olagan f<"yler. 

Y Rlnız bu hadisenin garip, 
hf'm oldukça garip taraflan 
var: 

Bu ;ıatı muhterem, okuyup 

yazma bilmediğini, fırka prog• 
ramını gö•medlğini, tütüncü• 

lükteki, bilıisinden istifade edil
mek üzere bir mürett ip taıa

fındım kaodırıldıjimı ao ra (Ya• 

rı") da fırka programını okur 
okumaz istifaya karar verdiği· 
ni •öylüyor. 

Peki, amma zab muhterem 

bir O"Vln nenin nesi oldujtu ıı 
bilm~den nasıl imza vermlt 
ve bir mil·ettibe lıandıgmı nasıl 
·ıe.ı ıü•ebiliyor? D1ht .tuhafı 
var: Okuyup yıoznıa bilmedi· 
~•nl •övliven Şükrü beyi dull• 
kn " Aakşam • gazc teaınde 

imzalı bir mektubu int.far edi• 

yor! · 
Yine kendisine mahiyetini 

an la madığı bir şey imza etti· 
rilmlş olmasın?. 

D~hası var: ŞGkrü bey, fır· 
lca pr,ıp:ranıını okuyunca çe
ldlmPğe karar vprmio. Olcnyup 
&'azma bilmediğini söyl üyen 
f#P bir mürettibe kandığ nı 
iddia eden nıumaileyh, 

13 fasıllık büyük 'Ye derin 
mesr leleri düsturlar haline 
koyllrı bir programı nasıl bır

denbire anlayıvermit? 
Dahası var: Mumal1eyb 

ı.tıfaaını aca la neden ya nız 
h ikumet ve fırka gazetelerinde 
böy 'e ıarip bir ıeki\de ilan 
edıyo ·? 

y.,ya okuyup yazma bil
ırıediğine göre, kendlsıne bit· 
tabı imza l!ttirıliyor ! Acaba 
ned•n? 

Maamafih, okuyup yaz· ye li tarafıudan >Ö~l .. nir. Fa:tat bu mesele hakkuıda Evkaf 
buna rağmen b rço camılari,. müdıriyeti umurniyeıinia tld• uıa bilmese dah•, her vatan• 
miz har" b ye yı•z tutmuşt\11'. detıe nazarı d:kkatini celbe• daı gibi bu vatandaı ta içti· 

hadında hürdür. İ•ter bir fır· 
E~er müht,.cı temi• olrluklo1'ı deriz 

-..-..... - ... _,..,_....., ___ ... ....,..._. kaya g•rer, ı"ster gırdiği fır· .••• •tA•·•O+O+•~·~··~OMOWO ...... O~O•••~·······---· ... •••·•·••••••• •••••••••• , •• ,~ ... 

Hidivin va ide::,i 
vefat etti 

Cenazenin Mısıra nakli 
diişünü iiyor 

Y • :ıı ı çfrrw k üYre ge .,,., 
ay teh ım ze geoeo Va.,., h•· 
,, v· ~nelki gece s .. bek eki 

Yd ı.. ında "'.fal et"'lttir. 
<Am11;ıesinln Mı ua n•k'· 

e.lil~CP.liı oöyleniyorM da ~e z 
muk/lrrer değildir. 

Avrupada bu u an Hıdıv 

Ahbaı H imi Pş . nın dün gd· 
rue•; b• kl,.niyordu. 

ValdCJ1lnln cenazesinin cl.-f. 
nl hakkınrla reyi 

Dün ü maç!ar kada, çıkar. 
Yalnız ortada cidden bir 

ifii,~•poru ık ıncı •<nesinin (kandırma) olduğu aolaıılmıı 
38 inci B\19l bfiıılin, dünkü o'uyor. Herhalde ıu kadar 

uç .. rna af t ve reııimletıle 
berab«r .çık ı. Y.u anliları" bu· ga•• bet ar;ıeden bu ldte bir 
ray.a aö .ıerecek eri muhtelitl (mürettip) o!duğuna hiç ıüphe 
r·a ıl t tkil ettiklerine dair yok! 

Atina ıuhab rinfn mektubu. ,.,. ___________ ..,,., 

HıJluı kan 1üdc .at arına •it yazı 
bııhaua ş yanı dikkattir. 

ürkapo u bol ıe imli bu 
müt• nevv• münde catı ve en 
•o~ Avr pn hah ı...r; araaında 
M · hrnet N reltiıt "Topluiğne 

8 .. yın de "Hacı Kasım Efe>ıdi: 
ısimli nefis bir spor hikAyesl 

VI> rfl ır. 

Çiftçiler! 
işçiler! 

Esnaflar1 

..dl r. JS ırün .. ,.v .. ı 

~;.;._,,------~-----------------~---~ 

mum31ilcvh ı, yopılan ted~vı ı 
ve tedabire raıtmen, kurtul4· 
mamı,tı•. 

Dertlerinizi, şikayet
lerinizi , dileklerinizi 
( şııhsiyat olmamak 
şartile ) " YARINA " 
yazınız! 

Bizden söylemek ... 
Herzırman E~kaf iferi· 

in aiaratindeki kaplumbe· 
ıa:ıktan ve evrakın alilka· 
dar memurlarca halled.le· 
memesinden ikAyeı eder· 
dıkı 

Meğer, bunun sebebi 
aı~kAr tWI~ Kadrolar tan· 
zim edilirken geti!ı güzel 
ve ne çıkarsa bahtına 

marrttklle naklllel' yapılı· 
yorm:ış. Mesel~, lev.a:ıım 

müm~ryiı:i Hukuka, tlukuk 
mümeyyizi IJv.ıızıma b&.ea· 
yi,ş ei!llmiş! Artık, bunclen 
sonrıı Evkaf müdüriyeti 
umumiyesi işlerinin, tay· 
yllf'e piyaııgosunU"I ise'.>ot 
etmesi sıtıi tes:ulıifle ya· 
pıla::3]ı ıı, ey 1Vlüdürü 
umumi o&y, 

İf' r dinle 
'f ster din llt'llll~ 

Behçet B. 
(Bir ı nci sahifeden devam) 

hiç bir hnber!miz ) ckt.ur. 
Tüc.card,.;11 CCNilp ı;elir ç~l

mcr, muame1 ei.lı:ai'.yeyeı,geç • 
.rek tütünlerin hepsini 111uaye
ne deceğ z. O aman, v ·• 
ğiın z '•at crd 1' b ra;ı t":Z•yiit, 
bir.z da tenakus ihtima'i :var· 
d..-. Fakat,.h~nüz .ı;vJ,, jim 
gllıi i.ç • · lilfd ımev&:uu1baılat 
o:aınaı:. 

Dünkü Milllyet ıazete• •- · 

Süturılarınıız; tamamen 
sizirıd;r ! 

de T. 1. U. M. Behçet . B. in 
ok•am trenile Aokaraya gl· 
deceı{I y•zılıyordu. 

Behçet B. bu haberi ati· 
d .. ki söıJcrile tekzi;> etml§ler· 
dir: 

- Ankaraya gidecek de
ğilim. 'Bilakis, Cumarteel ıa· 
hahı makamımda bulunaca• 

ğım! 



• 

28 Haıiian 

Teftiş 
faaliyeti! 

Adliyede muak
kipleri dinlediler 

Adft?ede •iifettfı1er tel· 
kikat yapıyor. Simdiye kadar 
üç evrak muakkibi chntenmı.
le~dlr. 

Bu tahkikatın goçenlerde 
rllı•et alırken yakalanan ikin
ci ceza kll.tıplertnden SaUlt ve 
Turhan efendilerle alil.kan 
oldutu za1laedlllyor. 

8. 000 lira ceza ! 
Alpuffu fabrikasından 

alınacak 
Defterdarlıiın yaptıfı tel· 

klkat netıce9inde AlpuOu te
ker fabrikasının s.oop liralık 
pul ce:aaBJnı meydana çıkını,. 
tır. 

Hamallık 
Kadrosu Jolmı.Jş ! 
Şehrimizde hamallık kad· 

roıu dolmuıtur. 
t.unun iç n ftt.ledlye hamal 

almıror. Mllracaatleri telür 
edlvnr, 

Tarik bedeli 
ilk. taksitler bu ay 

kesiiiyorf 
Bazı daireler memurin ma· 

atlarından bu ay tarik bede
linin ilk takaltl olan iteıer il· 
rayı keseceklerdir. 

Erzurumda yeniden 
kar y?j'dı 

En.urum - H.vetar lnı

rada d hıetli soğumuıtur. Bir 

müddet hafifçe de kar yağ· 
mııtır. ,. 

lzmirden şehrimize 
st>yyah geliyor 

ÖnO.,,.t\zdelıl paııa~ gO.· 

iıü lzmirlilerden miirekkep bir 

heye•, tenezzllh için ıehrfmfze 

gelec<'lı, üç gün sonra avdet 
edecel<tir. 

Zaro ağa 
ailesile de müna
sebattan memnu/ 

Zaro ap1lm damadı Y alı.up 
Ef. clh cıeım.ur kı: 

- Kayın pederden haber 
alamad•iımız için meraktayız. 
Vl'a\ytt vasıtı-sı C!' Lo11dra -
fare"'1clen haw ı•zıtı•. o...
da cevap gelm. dt. Ş,.ı•nhk ı..ı,.. 
dıl.<. 

Zaroyu ıö ü ·enler lhtiya· 
rıı:ıı bıze mektup aönd .. rmeıine 
bile müsaade .. ımıyorfar. Af· 
led beni 11kıfttnyor. S- er
kel<shl, takip l't Zaro afays 
getı..-, diyor. Yakında daha 
bilyük makamlara müracaat 
ederek lııer baldo Zaro atayı 
lr"t'r-+ e•'""f! ........ 

Zabıta muharririmiz ya2f:1or: 

Piç Marikanın aşkı yüzünden mey
hanede bir intihar! • 

Bir aşk bir genci nasıl felaketli yollarda ölüme kadar 
sürüklüyor biliyor musunuz? 

Evvelki gece Ne,'et ı-••· 
de bil' renç, 1e•gtlln ptç Ma

irllcayı rakı masa-da hatırlar 
babrlaaıa:ır, IUltalwlnı çekerek 
keadlstal ka 11iındaa yaraladı. 

Neı'et, 20 yaflarında zayıf, 
nazik ve centlllDeD bir ımç. 
Ur. 

lstanbulda doim•f• bll71l· 
mn,, iptidai tahllllnf ikmal 
eder etmc:ı: gemi kazaacıhfı 

ıanatlae intisap ederek glbı:el 
ve kıymetli bir saaatklr ye• 
tlfmiıtır. Neı'ethıı evi lbum· 
paıada kulaksız mahalleai me
:ıarlıt. ıok.ığıııda olup ihtiyar 
bir babası ile iht.yar bir de 
anacajt· vardır. 

itte bu dıtt,...ı.n bakmak 
ve beıılf'meliı için N91'et, Alla· 
hın ırfi.1'0. her sabah Galata'• 
dakı kalafat jyeriae giderek 
lflaln bapnda, akpmlan da 
ibtiyareıklann yanında bıılu

naı ak vaktini aeçlrlr ... 
Fakat, hafta da bir kere de 

a ihtiyarları yalaıs baıına bı· 

rakıp ae\'glliıl Gül!üaann ya
nına gider, o gece yer içer 
sefa eJermıı. 

Gülliiaar, 19 yaı!armda eti
ne cloliun kara kaı ve kara 
gil&'&. INr aOnahkf..,.clar. Dört 
bq aene evvel, naulaa bu 
çirkef hilya ta ablmıı, eline 
bir vesika alarak Galatanın 
mabut ackaklanndan biri olan 
Ş•ftail ıokaiına diltmüıtür. 

itte, bu kızcatıa, bu ıokailn 
malı olur olınaz meıleklerl 

icabı bir çok genç, ihtiyar, 
. hırlı ve hıreız tabakasına menıup 
lnıanlarla konuımut, mümkiln 
mertebe onlara gG:r.elltjınla 

eazibeılnl aıılamaAa baılamııtır. 
Buafıyı yiyen erkeklerde buna 
bir cemile yahut ta gilzdlğl• 

ne bir kahraaııanlık ili.ve etme• 
il dilıünmOt olacak1ar ki, bu 
Güll&zanıı bir 111• taluattlitrdaP. 
Bu isim de "Piç Marlka" lıml• 
dır. 

I~"' Cl'1t6zu ıtmdl Galatda 
Piç M11rtll:a namlle yadedlllp 
dillerde destan gilıı& ıiylen

mekfedlr. 
l,te &u, dillere deıtan olan 

Piç Merih, dört beı 1ene 
zaı fında bir çok dost tutup 
terkett1tı:ten ııonra Net' eti ele 
cazlbesf a'tında luvrandınp 
~oıt tutmalıa muvaffal ol· 
muıtur. 

N,., et, Piç Mıırfkıtyı bvn· 

dan 4 ay evvel görnıOt. cant 
ıönitlden ıeverelı: Y&lllP ta· 
tuımalta baılamıfbr. 

Bu dört ay zarfında o kıı ç· 
mıı, beriki kovalamıf, beriki 
kaçmıı o kovalamıı, neticede 
ruuvaffak olunmuıtur. 

Sarlı aazlO. içkili ve oyun· 
lu bir eğlentfyi müteakip N .. 
ı'et, Piç Marıkayt d09t tutmuf" 
tur. iıte, adetleri ,,~çb•le her 
haft.nıa Sala pil N.,'et. Ma
rikanın ev1ne;ıı;der, arada yer 
içer ve yatar uyurm-· Haf· 
tanın Salı sünllnu iple çeken 
Neı' f't, geçen- Sah giinli yine 
aabahtan ıüalenmlt pOıslenmlt 
akpmı zoraki yaptıkta'l IOnM 
ıevrtliıılnhı evln• ııJtlDifH-. 

Bermutat _yemltler, 19..a.. 
ler, gülmO,ler ve oyıaa..Par· 
dır. 

O ara, Nq'et: 
- Marikaçıiım be, Pe~ 

oembe akıamı ild arkadapmla 
birlikte lıötedeki meyhaneye 
geleufjz, laterleD •~n de< pi, 
olma'& mı? demlf. 

Se,,.ılntnle (il hiç bir :m• 
men töZO.nll lt-.,aa GOlü•ar 
yani, Piç aıarıli:a dil: 

- Hay ha,. anam, ....,.. 
deratn gDzellm, cb:r-ek gelz. 
ceflni- • ........ lö. 

Cu valcli ıeref addctlea Ne
ı' et te: 

- Yat« be anam. yap, 
diyerek Marllrasını allıtfamır 
tır. 

Bunun üzerine Pfttemhe 
olmuı, akf8111 üzeri Nq'et, iki 
aıkad8flllt aı.rali C.alatada 

ıı.ısftafi aokalftıdafüi Yanlnln
meyhaneline- ııtmıytlt. 

Arkada,ıar-n bbili 23 
yaılarında Ahmet tıımlnde- bi• 
rldir. Dıtsr• d8 rT ,..,ıermda 
Kadri iamlude biridir. lıte bu 

üç arkadat. hep hlı-likte o 
meyhaneye attmlf, caddeye 
nazır mualanhn blrın. otQr 

mutlardrr. 
ôıeenbel't eli açwk olan 

Net'et hemen meyhaneci Ya. 
niye hitaben: 

- Haych bakalım INırLa 
Yani, buzlu tara4ındaa ıı...
lerle okkalı tarafından · .... 
zeleriml:ıt gat1r, demı,tlr. M.y.. . 
haneci Yaaf. ele; bu emre h• 
men: 

- Baı Oııtfiae Paeam 
simdi, dlyereti: teptlyl hazır. 
lam11 i(a başlamıatır. Bes dil· 

larınm d.ırln lhtlyaçtarde öpt\f
tliler. 

n . . . . . . . . . . 
Şafak atıyordu. 

ın 

k ka 2arf1nd'a tepsiyi hanP
liı yan Yanı : 

- Buyrun beyfm bnynın, 
d :ya n&ra'a•ın• devamla rep
ılyl Neı' etın maaaaına ıetb<o 
mııtır. 

Kadeh!er dolmuı, ıereff., 
terefe •9' muhabbete denilmek 
boıalmağa baılamıttır. Bir 
tarJ ften nbbet, diter ta· 
raftan da lorete hayli bir 
zaman- devam edtlmlftlr. 

Bu urııd<& içlerinden Kad 
ri: 

- Yahu biraz da ırramofan 
dinliy~lim, d ' mitlir. Bu ıöz 
üzerl r" " Ne,'et te: . 

- Sahi beyabu, dur ıöy'll· 
yelimde çalsın, demtı, ve Yani· 
J• aeılenerelt: 

- B'arba-, ra Hafrr: Bıırha· 
DID •Kaıbtndtl .,._ ateoft,, stl•· 
itını kayda dınley~hlr, demlf' 
tir. Eiarln f'mfr olcl'ufunu bl• 
len Barba Yanld'e: 

- Baıilılüne pasam, damrr 
ve o pl&jp ça mafa baılamııhr. 

P i ak çala dursun Neı' ette 
beri tnrıtflan hem atlıtırmaita 
hl!lm de aelmedijl için merak· 
landıiı Piç Marıka,..-ditOnmz. 
ie batlamlfbr. Lıte, N111'et 
Marikacıtını clüfllnm .. kte iken 
Hafıa Burhan da plikta "KaJ.. 
bimde yanan ateef Jen aöndil· 
recek•ln• g .. zelinl okıuawaıta 
ba,ı...ıttır. itte bu mı1ra, 
naıılaa o dakika N~ı.etın af' 
kını tazelemif, onu daha derıa 
bir düıünce ile aevıılUN Marf. 
kanın b .. yallnl aeyre daldır
llUtbr. 

Pi~ Mıaıtlt- .. ,......, 
bllt zam- göalert lnilDde t• 
_.._ ettlrmtt. ettlJ'mff, ... 
thıe do,.m97Mai1- _ .. ...,.. 
br. 

Bunu onlu a•t.=·s, son 
bir a§ka d11ha ııelere•: 

- Eyt." Eyt... Yqaaa 
Piç Marıkam, eyt, diye bir 
nara atııupır. Bu- Dlr11yı milw 
teaklp te cebtnden ıuı.tahımı 

çekermlf ve: 
- Ulan bana, Marıli:aıız 

yaıamak. onsuz rakı falan iç· 
mek haramdır, diyerek auıtalıyı 
kaaıiJn& aaplamııtır. 

Saıtal. batllltft Net' ette 
kanla• fçttıde J'Cl'e diılDÜltiil'. 
O aırııda eevribli Piç Martka 
da gelmr,, falrat 1Cvg· lr.ının 
kanlar lçfnde yaltıfını g8rmıı.
tür. Bu ıırada vaka mabalRne 
zabıta. aelmi.. yaralı olna 
Net' eti ha•taalmeye kaldırmııbr. 

A. $. 

nıfı- -ııup olmahtaa müo 
tevllllt faz°la btr gtbeittk hı. 
ıedlyord ... B'u kwll'ah\lılı:t d'a 
güzelıılı. 

Muharriri: Müttrcimi : 

Profiıör Ambuvaz baııta'YI 
yataiı- yatırdlkta• aowa 

oda- çehrl ltlf. Atittaa 
Filtp Uhodek tfe K1od ameft~ 
yat ıalonunda Ye hl.il. kll1'p 
karııya duruyorlardı. Ameliyat 

odalllllll havası, yem Itır an• 
nın bayatınıa hrtuı ....... 
nıüfevelnt bilyllk &ır meıunu· 

niyetle titriyor ıaaıhrclı. 

- Evet Klod tolıı biyllı: 

bir gln htılldlraten, hlr aıi-ld 
' zelr&ııtle, nıtltemadi mesahlht 
dlnyada en büylik ıstırallııa, 

aemın önllne pçU. 

Ray11ond• Mscı.rıı Ahmet FürkAn 
- Fransız tdebiyabndan büyük aşk romanı -

1701ncl bi~ tttrehe edtlnıfttlr •.• 

Aane. , 
' Geçelıaıı.. :.1en aıücade
ley• flrdhr, aetıc:eatz... Fakat 
hiç ot-z• bu yolda yilrlclibt. 
Bu, kadın için tik Ilı-maktu. 
Seefn yüriid8f.lln yekta dtler 
yürlyerılerta hlr ırGn mavaffalıı 
olmamalltrrıta lmltln pktar. 
Ve o zaman bahtiyar olııcak• 
lımfır. 

Kfod'a ızllace, 8yle bir llfto 

lln kızıdır ki, o bizim cemfTet• 
teki ve bllfeif mevktrmt:ıd 

bb:e tekrar kazandıracaktır. 
Fakat yalnız bir le)' var: 

\ 

O UYallı çoeuk kendini Nb· 

raptan muhafaza edemlyeee 
Ur. Filhakika ıstırap her lnn· 
nın mOıterek malıdır ama.. O 

valıit kızım Nnin ıaat1a oa 
lkl;t ~lmtt alacak. Tabiat • 
vakft oadan intikamım alacalı:. 
Çl1akli tıabfat bir tek kalfü 
lekesiz . 1aralmıttır; Bu kalp: 
"Ana kalbi" dir. 

- Ann? cljiim, beni dettle
rlandea lrurtarıyot'Minu:ı ... 

Analığın ne demek olıiu
fumı l>lten ha ... kadm .... 

Ve Klod'da Utrl111rdu, hi· 
ıa .... 

Rulaaaıla \latw11r m au-
nlyet al:aıraıu 1111ııtıınr ı••• 
de tllreırywdu .. nkl ••• 

- Ah ne bGyük rfin •.• 

Filtp Löbodek pelerini 
Klocl'a .Mlrmit u:ıun uzun ona bala,_. a. lmda kachn ... 

Ba adam pederlıadlr, Filip. 

- EYet. meanua olabilir 
ve laf.em. 1* prref a:yıraM. 
llralalc. 

- Eftt, -mnan ve.balı- . 
tlyar. 

- Memaa•- liıafrfl', 
olarak, fal:at lıahtfyar mı1m12 
Klocl? .. 

-Oh, ent Fllıp ae kadar, 
bahUJUlm fdlr ı:aıı..: Batt-a 
yl:daden kendime da bilyllk 

bir • •v•ı temin ettim demek

\.İ!· °"'9 -- ıö'pıllbde 
aynı•ıluleyirld'=. Veo_.. 

s.w.s 
.,,. D 

fırıı ıilJJJ firııı 

ürkiye 
emniyet 

lo:-__ . Plin~arı sıtıhyardu 

Entelijens servise ne 
hizmet isteniyor 

-14-• 
- A•la! 1 
- Ya neye ırfthtyormnu11? 
- Bir ln•nın her lflade 

Ne ırtbl? 
Ben •;ze hadt ofd'bia"· 

nu .clyliiyorum. Şeli:llae ııellace 
bunu benden detti benim amf. 
rtmden, M1ater, ( ICened) dm 
ö•rznebll.-celcslnl'&. 

dilıünmeıl lizımdır. 
Fakat mes'ut, zenıtn olmak 

için de cfür&ııntek! S•:nr tdltl-
kes•zee ve leffet mela"'9ntle 
bir vazife telı:tıf edfyormr. Hr 
oOz ııel'V'Ctteır, paradan dem 
vurmad'aır d6tlinmeit• lı:allu· 
yorsunuz. 

- Ya!!??" 
- Dejfll mi ya!. Ba bir ... 

ker lpdir. Blr lhll1&• lıtclir. 
Grııa: 

- K. K. Bey aız mfatZI'. 
Zaten Tü•klerde h, aa•ım 

bir hariu nıhl'yedh'. Stlr'atı ı .. 
tikaf ile anf kararlllr veımeık ı 

a zde hemetr t&fr gı bfcilr. lyı. 
bu hafelf ru~yl!- en lllOlwf9 
iııle7lnlrt, m1"' •A'a*ty~itliıl 
baltalayatt .,ır fııutafrll'ıl'. 

Kened'• tanımıyanunuz raltlıaf 
- lamını yeni duyuyorum. 
- Harfkulicfe zeki ve mn-

vaflalıiyetll bir :&attır. Zrld 
a4amlar bırıblrlerini çabult 
aeverler. 

Mister Keneli hemen -
veceilnlze, ona CeYkal&de 
emniyet edecetmb:e hiç f&po 
hıı ecmem! ... 

Zd< anıza, kablllyetlniııe 

hayranız. 8lı sakım INıleK ,... 
hiye:yf mde ..... ,armek iste· 
meyiz. Bizi sukutu baya.e uf
ratmayınızl. 

-llntellijn• .-...) e '
ne auretle hizmet edebilirim? 
Hizmetimin tekli ha"_.. 
e-tvel 9mlrde btr aZ' lzallat 
vermez mlılnlz? 

- Ha! •• a., liallaaıadt11. 
Tekliflmlzl bir ufa ka&ul adi· 
nlz, ıfze ne •r~e bızınf't 

ecıebileceıtıniz! biz _.fitreetP 
- Hizmet etmr.yl eau iti

barile kabul ettim, fakat ... 
- Bizim latedijlmlz de ftte 

budur. Şımıfl. hmnetlntmn 
ziyade ıı:ıht ICl&.lilllll•udll•• 
bize lbımdtr. ~llnlter bqlla, 
deflf ıııe- bfze yama !\:le d• ra
zımıınız. Ştmdf me vııltl a'lıı• 
cak tekllftmi:ı, btH YllPBC8i'
nız h .. nıet çoft IHatılttiP. 

M'ıafer Ber: 
- İntelllj •n serv•ı milyon

IMT MI.tel' Kenect in ••• 
' Trtkilatla trm n edecıelfz. Me
ıell bir klflt mükabllıne 
hiç süphe etmeyin ki Miller 
Kea•t a al ihya eJer. 

Crtte : 
- Mubakktık, Wı, ve 

ellerimf lhtlraıala ııkmafa. 
plerlll1rlekl mahmv ıehve-
11'111 kafliillMI alıt1D1ı.p baılach. 
Muhıerla kadının her kdı ve 
her yert pbvetle titrl.,..du. 

Kalbim genç kadının tzlı-
11et ve lht1raalle uçarken, Mı. 
ıe. ( ı .. r) e: 

- .... rdon moooer, mlater 
Keoedfll llıall'll reifıf edeeelf 
bir lıAfat teminini• ne 1uı• 
kıylllZU otablllr ki ? 

(De. .. nu-) ,, •• ,,,,.,,,,,,,,,w •• ,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,, ••••••••••• 

Hep· elde kalıyor! 
Barsada bttyitk miktarda ipek ve 

taze zeytin atokla1'ı haldı 
Aldıitımız malil:mata naza• 

ran Buraadakl lpelı: fa b
tlkaaı faaliyeUne devam zr. 
mcfcfe beraber mevcut kıtza 

mahıuln tamamen sarfedtle. 
memekıedtr. Hal'en 8..,.. •e 
ha vahırnde 19.1'5'0 ltıto ltaza 
ıtıokn me'rcuttur. Bu ,undan 
llerf pllyor. 

Gerek dahil ve aıeret' .._ 
riç pl,....tanndıl koa flya4t

lan dOıkOndk Maııbr t
z61 lle111'<"t .,., Plııt""" b-q. 

1
1 

mn faazfm etmft otctup 4 
ıeneltk lttaH .. dr~ ta111a111e11 
gize caırpafor. 1927 ,28ı29 w 39 
1Cnelerlnde koza. ftatt.an iM,.. 
birer miktar dÜflllüıtilr. 

Bune hinterlandında kGlll 
miktarda bııluuan diter bir 
mahıul de tuz!anmıı taze_ zeı:
tlıı ndlr KöylüallD elhı&fe 

2,560,828 kıto mlhanndıa atcJk 
vardlr. He.lbuld bu- ıııuka-

bıl - bir hafta lflaA aaealr 
5!54 kilo t .. lemmt taze _,.. 
tıı.. aıtltt.bf IMiatil'. 

la bu mefküreye vardım. Bu Bu ıüal ilııerlne Filip k• 
dakikada lfze diyebilirim ki dine gelmııu. Gözlerim Klo-

bah....,_ • ;asal: ta&. er- pzlwhız dli:lilAf nna ı. 

k•• J J s te,.. 11tkaıek • SJ•cl'• lçı.-
- Baı lı .... ttll' 'ıi ...... M gizlt llir ku..C ona aanlll 

yarldr, baftflJaıllliaı is& ••alır " 16)1 .. ~ılu. Fakaf a• 
biridir. mkb:aua;.... 58,11; eal;ec ... 

- Buaun l~ıl'e dllferleri ve gözlerini tekrar milpbem 
htp vardtr. bir aektaya çevirip telı:rar ıll-

-Ôyle mf sanayvnanaz?' a6t edlJwdıı. 

- Emla ldfm. IC.lot, bn çoculan bu ak. 
Fllipin kalbi aılulıJOr. ruhu ....... bııılme .. p,.ordu. H·r 

e:ılliyerılu: .. 111an ... bllpıll olan· ho a.ı.11 
- Ne in hll~annua. U.. n ..... IMt dtam ~IJ'ftektz. 

zım olae cta lar.. rfDI ı8yltyemlyordu! 
- Ve." Ço1t wiidudnum 

da" DıMlam ,,.,._ 
FıUbia ııöded •saklar da 

bir ııaktaya llitmlf diithiJot 
ve derie clerta '6llis ...,., .. 
du. 

Ne 4i1tllniJesamw Fi· 
il.,? 

Klot merakla tarar ediyor 
da: 

- Caaun IÖfleaen• Ff)Jp. 
b• kadar deriu ne lüı!knllyoı• 
suaaz? 

- Hiç bir tz.r .. 

(Dn•mı iMi') 
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,-ZABITA MUHARRiRiMİZiN MÜŞAHADELERI: -, 

1 Esrark~şler aras nda 
1 Yaz~!:8Ah~~t[S~l~~~an 1 

Poliste: 

intihar 
Harici ofis te : 

Tütünler 

Afiyetle kirlenin ! 

Adamakıllı yıkanıktan ıon· 
ra tekrar dııarıya çıkarak elin· 
de büyük bir 'iıe kolanya ile 
geldi. Tepemden tırnağıma 

k"-dar kolanya ıürerek o ıiıeyi 
bltirdi· B•ıırdikten ıonra da 
te!.rar bir iki tu ıu döktü. 
Döktükten sonra da güzelce 
bir kuruluyarak beni yine bir 
az evvel oturttuğu göbek taıının 
üzerine otuı ttuve: 

- Sa.atı afi ·etlerle güle 
g"le kirle iniz efend m, diye· 
rek yerden afili bir temen na 

öteki gacolar birer birer yer• 
den kandılli tarafından birer 
ıelam çakııbrarak: 

- Saatlar olıun civan C:e· 
!!kanlı, demeğe baıladılar. 

Ben de afallama~ enayiler 
gibi: 

-Eyvallah, eyvallah abla• 
cıklarım, dedim lBunun (üze• 
rine benim gaco yanıma otu· 
rarak öteki gacolara hitaben: 

- Haydi bakalım kızlar, 

ılz havuzlu daireye giriniz, 
dedi. Çilyavrusu gibi ka· ça~tı ve beni bırakarak çıkıp 

gıttı. Önümüzde görmediğim çııan güzelim aynalı aynalı 
o canım fiyakalı havlularla parçalar gülerek ve oynayarı.k 
ı rı lı o'du~um h.ılde ben de, oturduğum göbek taıının kar• 
taıın üzerinde oturmuı, kendi 1111ndaki bir kapıdan içeri · 

kendime dalga geçiriyordum. ye girdiler. Onlar gire dusun . 
O a~ kapı açılarak benim Bız gelelim benim gacoy1'. 

gaco, bir çok gacolarla birlik· Havlulara adamakıllı ıa· 
le içeriye girerek yanıma rılmıı, elim ayağım tir tir, 
geJd:. titrerken gaconun yanıma ao· 

Aç ve yurtsuz kendi
sini zehiı'ledi 

Taksim ıu hazineıl arka· 
aındakl bcılukta yatıp kalkan 
ıeraeri ııüruhundan Aziz ismin· 
de biri dün, hereoln içmek ıu· 
retıle intihar etaıiıtır. 

Şık gezmenin çaresi 
Eyüpte Camliktb:r ıttha· 

!inde 60 numaralı manifaturacı 
Zeki beyin dükkanına hınız 
glrmit 78 gömlek 30 metre 
Rodif 60 çift çorap 15 metre 
poplin ile :!4 adet ipekli men· 
dil çalarak firar etmlıtir. Za· 
bıta bu huıusta tahkıkata [ baı· 
lamııtır. 

Paralar sahte makbuzla 
havalandı 

Taksimde kabrbtan soka· 
ğında 28 numar'llı bakkal 
Dimltrlye dün, üç ıabıı meç· 
bul dükkanına gelerek sahte 
makbuz ibraz ile Ticaret odaaı 
kaydiye ücreti diyerek üç lıra• 
11nı dolandırmııtır. Poliı, bu 
dolandırıcıları aranmaktadır. 

Yaralanan çocuk 
Gala tada Boıtanbaımda 

Samsunda ne kadar 
tütün stoku var? 
Harici ticaret ofoıinden 

aldığımız malumata nazaran 
ıon bir hafta zarfında Sam· 
ıun limanı mıotakaaında ıu 

miktarda tütün stoku mevcut· 
tur: 

Samsunda 4,100,697, Baf· 
rada 450,000, Çarıambada 
530,000, Tokatta 370,000 Zile· 
de 580.000 kilo, ki cem'an 
6909,461 kilo Samsun limanı 

mıntakasında külli miktarda 
yumurta ıevkiyatı yapılmııtır. 
Bu ihracatın yekunu 5,300 
sandıktır. ve 832 sad.k ta 
sevk halindedir. 

terazi, Nazmiden de 200 on 
iki buçuk dirhem esrar ile 
bir Karadağ tabancııaı ve beıte 
fiıengl çıkmııtır. 

Müsadere edilerek hakla· 
rında tahkikat ve takibata 
baı!anılmııtır. 

Sarhoş kahraman 
Birinci daire! Belediye temiz 

ilk kontrol memııru Nedim 
Efendi dün, Beyazıt cümhurl· 
yet caddesinden geçmekte iken 
ıe.rhoılukla 5 t:l silah atmııtır. 
Yakalanmıı ve hakkında tah· 
kikata baılanmııtır. 

Evvela benim, sonra da (Deoamı oar) 
~ ................................ ~ .................................... . 

Kolonya sokağında 26 numa· 
rafı apartımanın kapıc1B1 Oı· 

man efendinin 7 yaııodaki 
kerlmeıi Ferhunde dün kapı· 
nın önünde oynarken 248!> 
numaralı otomobilin sademe· 
ılne maruz kalarak iki aya· 
ğından yaralanmııtır. Şoför 
firar etmlf, aranmaktadır. 

Şoför dalgaya düşmüş 
Kurt çimento fabrikası dl· 

rektörü Mö•yö Makı dün ida: 
resindeki 1086 numaralı husuıi 
otomobillle Tophaneden Ka· 

, işçi me~uslardan -, 
Neler istiyorsunuz? 

iler: Bu sütunları mıza açık a istediklerinizi bildiriniz 

Altın yumurtlayan 
tavuk ölecek! 

Ecnebi ameleye böyle müsaade edilirse 
aç ecnebi amelesi memlekete üşüşecektir 

Bir nakkaş amelesinin haklı sözleri 

Biz Türk n.!draf iıçlaıylz. 
uınıımi}•etle yazın çalııır, kııın 

otururuz. Kııın pek ender, bir 
lıaç günlük lf zııhur eder. Bü
tün yaz hiç bir gün oturmadı· 
ğımızı farzetsek yevmiye üçer 
lırad11n 450 lira eder. Bu pa. 
ranın içinden bir senelik iate· 
nıfz, kira, su elbiseye ve haa. 
talıklara verdikten sonra ay· 
rıca kazanç,' tarik ve ceuılyet 
parr.aı vermek mecburiyetin· 
deyiz. Diğer taraftan pek bü 
yük mütkilatla lı bulmaktayız. 

Sebebıde ıudur: 
Birtakım Macar , L<!hli , 

Avua!uryalı vesair ecnebi ame
l~nln memleketimizde çalıı· 
malarına müsaade edilir. 

Hiç bir ecnebi millet kat'ıy. 
ren yabancı blr kimıenln 

~emlekctlerinde çalıtmaHna 
llliısaade etmemektedir. Ne. 
drn l,tz 1:-övle zaruret içinde 
~- ·------

kıvranırken ve ecnebi mallara 
rağbet edilmemesi ve yerli 
malı tercih etmemi:ı: hükiıme
timizce ta vslye edilip dururken 
bu eibl meıeleler nazarı itibara 
alınmıyor? Yoksa l:u ecnebi 
amelenin kazandıkları Türk 
parası değil midir?.. Neden 
hükumet merkezi olan Anka· 
rada umumiyetle lıler ecnebi 
ıan'atkarlarına viriliyor? Yok· 
ıa bizler Y"-pmağa muktedir 
değil miyiz? .• 

Eğer bunun önü alınmazsa 
amelenin atisi vahimdi~, çünkl 
Türklyenln müıamahakardav· 
randığını gördükçe bütün ec· 
nebi aç amele buraya dolmak· 
tadır. Eğer böyle devam ede· 
cek oluna verııilerlmlzl bile 
veremlyeceğlz. 

Bu suretle altın yumurtla
yan tavuk ölecektir! 

Büyükad•: Mal.mut Ha•an 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
Bey sizi seviyor; Onun kıs· 
k.rıçlığıııı teakln için, Enisin, 
ı!zfn için hır ... - Nasıl di
yelim? Ciddi bir hami oldu· 
lunu, aranızda aık gibi bir 
ıey olmadığını aöyledlnlz. 

I 

le hakaretler etnıekle ne 
kadar alç!!kça hareket etmlt 
olduğunuzu biliyor muıunuz? ... 

- Maıallah! Ne güzel UY· 
duruyorıunuz. Bütün söyledik· 
lerinlzin içinde bir tek kelime 
doğru değil. 

- Siz, bu haydudun met· 
reılainlz, artık hiç tüphem 
lıalmadı ! 

Hicran deli 11!b1 haykırdı: 
. - Ben mi? Ben mi? •• Ken· 

dım, m\1dafaadan &cız bulun· 
" v b ugum lr ande, bana böy. 

Adnan Salim gülümsedi : 
- Ne münasebet? Bakı· 

nız, kendinizi ne gi1zel müda· 
faa ediyoraunuz ! He!e Yuıuf B. 
bu iti daha iyi yııpabllir ... 

Hicran, ıümlnenln önünde, 
ayakta durmı:ı, korku ve 
helecanla Adnan Salime ha. 
kıyordu. Kalb!nden baıına 
müphem kan dalgaları çıkıyor, 
zaman zaman kızarıyor, sara• 
rıyor, renkten renge giriyor· 
du. Parmakları, elbiııeılnln 
dantelalarını koparıyor, hırçın 

Dükkan, esrar deposu 
olmuş! 

Dün Üsküdar zabıta11 ıüp· 
heli bir lhpar üzerine Üıkü· 
darda Balaban caddesinde 
13 numaralı aıcı Oımanın 
dükkanı ile yanında bulunan 
topal nazmi ye alt diğer bir 
dükki.nı taharri etmlıtir. 

Neticede &§el Oımandan 

7 buçuk dirhem esrar ile es· 
rar tartmağa m1thıua bir adet 

. bataıa gitmekte iken Kolordu 
önlerinde 13 yaıında Mehmet 
oğlu Ahmede çarpmıı baca· 
ğından yaralamııtır. 

Dayaktan kolu kırılan 
adam 

Kumkapı önünde balık tut· 
makta olan Mııon ile Kostlyl 
dün, orada bulunan dalyanı 

talfelerlnden hüviy ti anlatıl· 
mayan iki kiti dövmüı, Koa
tinln kolunu kırmıılardır. .................................................................................................................. 

MIWLISITTE 
Manisa hapishanesind.?n kaçanlar 

Takibat -~şiddetlendi 
- ·. 

Firariler birer birer yakalanıyor 
Manisa, - Manlıa hapis· 

hanesinden kaçanların takiple· 
rine devam ediliyor. Firariler. 
den Somalı Cuma oğlu la. 
mail Menemende yakalanıp 
getirildi. Jandarma kumanda. 
nı Ziya, vilayet maiyet me
muru Zeki beylerden mürek· 
ktp tahkik heyeti haplsha· 
nede tetkikat yııpmaktadır. 
Kaçanlardan üçü 15, diğerleri 
7,8 ıtneye mahkumdur. 

Kaçtık tan ıonra tekrar ya• 
kalanan palabıyık Mehmet 
ve izzet haplıhanede Efelerin, 
~llV•'t?"rta ml'lhpnıı;),_r1 ha·•t11. 

ı:rırçın titriyordu. Gözleri tim· 
ıek gibi çakabilmlı olsaydı, Ad
nan Salim, muhakkak ölürdü. 
Lakin, o, heyecanaız, ıakin sa· 
kin genç kadına doğru yürüdü. 

Y akııı ına gelince, ya vafta sordu. 
Suzan hanımı, ona mı öl· 

dürttün üz? 
Hicran cevap veremedi: 

Gözleri büyüdü, büyüdü, göz· 
bebekleri ıablt kaldı, dudak· 
ları aralnndı. Boğuk bir fer• 
yat çıktı; kollarını, dua eder 
gibi ha vaya kaldırdı ve vurul
muı gibi döndü, halının üze· 
rlne yuvarlandı. 

Adnan Salim, genç kadını 
düıerken biraz tuttu, yere tld· 
detle düımeıine mar.ıi oldu. 
Zavallı kadının, vü.:udunun, 
ihtilaç içinde ıoğuduğunu, Ut· 
rediğlnl ve geriledlğ!n lhluettl. 
LAtıf aj!zı büzüldü. 

Bir ııöz yaıı ve hıçkmk 
tufanı, H.cranı kendine eetırdi. 
Genç müellif, yaklaıtıı fakat 

keıtlklerlni, para vermeyenle
rin ekmekleri kesilerek aç hı· 
rakıldıklarını, ııkayetlerinin 
nazarı dikkate alınmadığını 

ıöylüyorlar. Tahkik heyeti bu 
iddiaların ne derece doğru ol. 
duğunu telkik ediyor. 

Akhisar· Manisa hapisha• 
nelesinden kaçan mevkufları 

yakalamak ıçln Gördes, Kırk· 
ağaç ,Soma jandarma müfre· 
zelerl civar koylere sevkedil· 
mıitır. Şıd,:etle takibata devam 
.. dillvor. 

Hlçran, ürkek bir hareketle 
itti. 

- V adettiğim şeyi unut· 
tunuz mu? Burada söylenen 
sözler, kat'iyyen dııarıya çık· 
mıyacak... Sızi temin edıyo

rum. Böyle basit bir sual ıç·n 
bayılıyorsunuz. Halbuki, lz1J1ir· 
de, hakim huzuruna çıktığıoız 
zaman, itidalinizi daha iyi 
muhafaza etmiıtıniz. Orada da, 
bugünkü gibi olsaydınız kapı
dan çıkmı dan tevkif edilir· 
diniz! E, klmbillr belki gene 
masumsunuz ? Belki de her 
ıeyl hazırlıyan bu hayduttur. 

- Aıla! Fakat mademki , 
lıkencelerlnlzden kurtulmıık 
için izahat vermek lce p edf. 
yor, anlatıyorum: Ta küçük· 
tenberl beraber büyüdüğümüz 
bu çocuk, uzun zamandanberi 
beni seviyor. Evlendiğim za· 
man çok üzüldü... Bununla 
beraber yaıamak lazımdı ... 
Halbuki Yuaufun, amele ma· 
•tından haıka bir ıeyl yoktu. 

Sütn'nem' ve onu sefalet· 
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Çiftçi ve işçi 
fırkası 

'----------------Yazan : Ahmet Fürkan 

Fransa' da ilk ciftci firkasını kim • • 
teşkil etti ? Fırkanın çiftçiye ne 
yardımı oldu? Fransa mebusanında 

bu fırkanın rolü nedir? 
Gt>çenki musahabelerlmizde 

çiftçe ve lıçl hukukunun F ran· 
ıa'da nasıl taazzuv ettiğinden, 
bu varlıkların senelerce kıral· 
lar ve derebeyler tarafından 
ne mülhit cefalara maruz hı· 
ralnldıklal ırından, 1867 ka· 
nununun Fransa hükumetince 
kabulünden sonra bu in.anla· 
rın biraz genlı nefes almağa 
baıladıklarından bahsetmiı ve 
Fransa hükumetince çiftçi ve 
itçi hukuku tanındıktan sonra 
ilk çiftçi ve ilk itçi fırkalarının 
1870 harbini muteakip teıek· 
kül ettiğini de bu musahabe· 
!erimizde zikretmiıtik. 

1870 Fransa - Rusya 
harbini müteakip Franıa'da 
teıekkül eden Çiftcl ve lıci 
fırkaları, Franaa'da teıekkül 
etmiı ilk fırkalar değildir. 

Bu tarihten çok evvelleri 
dahi , F ranıa' da bir takım ıi· 
yaai fırkalar mevcut idi. 

On altıncı Lüi'nln idamın· 
dan sonra, ilk kırallık fırka· 
11 zuhur etmi§tir ki, zamanın 

ilıtılal ve inkılapçıları karıı· 
aında uzun müddet bu fırka 
hafi olarak faaliyet gö~ter
miıtir. 

Diğer taraftan on altıncı 

Lüi'yi idam edecek kadar 
ifrat gösterenler ise bittabi 
krallık taraftarlarına ~andan 
hasım kesllmiılerdir. !3unların 
dahi müfrit veya mutedil olu
ıuna göre muhtelif fırkalar 

mevcuttur. 

Söz buraya gelince, fırka 
denildiği zaman bundan anla· 
ıılan mananın ne olduğunu 

araıtırmak lüzumsuz addedıl· 
mez fikrindeyiz: 

Fırka demek; taazzuv et• 
mit bir teşekkülün efkar, ef'al, 
ahval ve harekatı ile takip 
elliği gaye aleyhinde teıekkül 
etmlı bulunan bir hey'etın 
teılı ettikleri birliktir. 

Bu birliğe dahil olanlar 
ara11nda sıkı bir tesanüt mev· 
cuttur. Birliğin hey'eti umumi· 
yeslnln fikrinin muhaaaalaaı, 

fırkanın programıdır. Ve Cır· 
kanın programı ise kendi azası 
için tahkkuk elzem addedilen 
ve bu gayeye yürümekle 
mükellef olan müttehit insan· 
ların mefkuresidir. 

Bu tafaılatı verdikten ıonra 
Franna'da ilk Çiftçi Fırkasının 
ne gibi avamil ve eabap tahtı 

tesirinde zuhura geldiğine na• 
idi lcelam .,delim: 

ten kurtardım, yaıı ıoı.a aldım. 
Küçük bir sermaye tedarik et· 
tım. Lakin Yusuf B. çıılı§kıı.n 
bir adam olmadığı için muvaf· 
fak olamadı. Böyle o'du diye 
hiç alAlmdar olmamak mı la· 
zım? .. Benim akrabam yok: 
Bu iyi kalpli ııd ıımların, pa· 
ralan yok diye y üzlerlne bok· 
mamak mı icap ederdi? Ara 
sıra, Yusuf bana gelir, bera· 
her gezeriz. Beni görür gör· 
mez tanıdığnız için, gizlen· 
medlğlmi ıınlamıısınızdır, el· 
bet. Sız bütün bu ıılelade 
ıeylerden mana çıkartarak, 

beni bir cinayetle bile iti· 
hamıı lıalkıtıyouunuz. Bugün 
hamı ettiğiniz hako.retln ce· 
zaıını mutlaka çekeceksiniz. 
Ve bu cezanın birincisi olarak 
bundan ıonra evime ayak 
basmamıınızı tavsiye ederim. 
Siz dlıarıya çıkar çıkmaz, 
derhal lıi:ı:metçllerime, bir da. 
ha ıi:tl içeriye almamaları 
için emir vereceğim. 

Hicrarı tamamlle kendine 

1870 harl.>indeıı ıonra, uzı:n 
senelerdenberi inkilaplan in· 
lı ilaba yuvarlanan ve idarele
rin her çeıtdinl tecrübe eJen 
Fransa halkı, ihtlliilikebırın 

bidayetinden beri teıek 1 
eden •iyasi fırkalar har iclncı" 
biraz da kendi ınenfrııtlerınl 
gözetecek mesleki te,ekküllere 
lüzum görmüt ve ancak bu tt.· 
rilıten sonra muhtelif mı!slek· 
ler erbabı iktitadi ve içtimai 
fırkalar tesisine hatlamıı'ardır. 

Geçen musababelerimiz.in 
birinde ar7t:ttljfimfz gibi F ran• 
sa çiftçisi 1867 kanuni! halkı>. 
aldırılan nefese mukabil mül· 
tulmlerln elinden ıenell!rce 

el'aman çağırmı~tır. 
lıte (Pot· ele· vin = Şar ... p 

bahıiıl) nden bizıtr olan Ç.ft· 
çiler aralarında anlaşuak i '• 
defa olarak bı:gıinkü aeri ma· 
nası ile 1873 ele "Çiftçiler fır· 
kası. nı teıkil elmi~lerdlr. 

Bu fikir etrafında top! 
nanlar ahvalin bo'lukluğuou 

kendi hukuklarınm daima ç·~

nendiğini ileri sıirmekte bu!un• 
muılardı. He· gayri memnun 
çiftçinin §lk:\yt>tlerini tasnif 
ederek bu ş;kiyetleıe meydan 
vermiyecek tarzda ilk progra
mı tanzim eden ( J. Nenot ) 
olmuılur. 

Fırkanın tt'şek!ı:ülünden ton· 
ra bu zat fırkanın umumi 
reilliğlni üılüne almıt ve çift· 
çinin menaf;ine a it huwac. tı 

ömrünün aoııuna kadar kemıı· 
mali ceearetle müdıafı.a et· 
mittir. 

Çiftçi Fırkaaı, Fransa m~c

lisi mebuAanında sol bir va· 
ziyet almıştı. Çiftçi fırkıısın ın 
meclis müzakera•ı esnasında 

yükselttiği aes, bugünkü mü· 
reffeh F ranıa çıftçisinl ve 
cude getirml•~lr. 

Fedin lı •kuku menfaat· 
!ere göre lnkısama uğramış 

olduğu için Frans ... daki bugün· 
kü çiftçi gene halinden ve 
vaziyetinden memnun dcğıl· 

dır. 

işte Türkiyt>de kurulrn r. k 
üzere bulunan "Çiftçi ve işçi. 
fırkası çlf•çlyi ve i•çiyl müg· 
terek menfaat ve mefkure 
etrafında bırlettlrecektir. 

Gelec!"k musahabem'zde 
ııçl hakkında bazı ma'i'ıınat 
daha verdikten sonra bu Cır· 
kaların çalııma larzlnrından 
bahsedeceğiz. 

Ahmet Fürkan 

hakimdi. Çok soğuk kanlı 

bir tavurla konuşuyordu. Ad· 
nan Salim, dütündü ki, bu 
kadından hakilcatl öğrenmek 
ihtimali yoktur. Bir zaaıon, 

her ftyi itiraf edeceğine hük· 
metmlıtl. Halbuki genç kadın 
timdi ina•ulmr:z bir taha \'• 
vül ile hücum edilmr z bir 
vaziyete glrmiıti' 

- Hanımefendi, diye cc· 
vap verdi. Hdaea edelin : P.c
nl kovuyorsunuz. Lakin, ku. 
lağımla ltltliillm ıeylerden 
ıonrtt, arkadaııma hır fcnolık 
gelm .. mek t'ı.ıcrc , Yuauf beyi, 
bir saat sonra l.op:;ettıreceğill" . 

Bunu, ,ı ·f Benç kadını itiraf 
ettlrm·k !ç:n ıöylcmtıtı. Falcot 
Hfcr,.n, aynı ıoiuk kanlılı~-la 
mulo.be:c eW; Cevap verme<li. 

Adnan .S.li,..,, lrnpn<hn çı· 
kar çıl.n: a:r:, t{!.-rıın da of<'uJıı 
yerden 'ır!adı. 7ile butı. lçerl· 
ye C"!r<!:t h:z.,1.etçl kız." h' Y· 
kır<fo 

(Oe11amr o,...\ 

• 
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l'OM 
Japony 'd zelze e .. 

Halk deh tte, Y o abama' da zelzel 
gece yarısı vuku bulmuştur 

Tokyo, 18 (A.A.) - Dün akıam kı zelııele eınıuında iki 
kqi yaralanmıotır. Tiyatro ve ıinema binalarının ıarsılma11 
balkı büyük bir dehıete diiçı .. etmtır. Yokahama'da ze' z~ le 

,ece yarısından biraz evvel olmuş, elekırik kabloları keaıldi· 

liııden ıehir derin bir karanlık tçiade kalmıştır. 

Mısırda 
Matbuat 

ti /~~ikrazla 
İşsizliğe 

Susturuluyor 
Kahire, 18 (A.A.)-Kııhine 

tarafından kabul edilip iııı a· 
laumak üzere kırala tak 
dlm edilmiı olan yeai 111atbu· 
at kanunu, gazetelerin adedini 

dirmekte bir takım tedabir 
e ahkamı ihtiva etııııektedır. 

Arapça gazetele~in baımu· 
vharrirleri Mısırlı ve azı 25 

ya ında o'.acaklar, eyi bir ıöh· 
rete malik bulunacaklar ve 

rlıtmento az ımdan olmıya• 
ca tardır. 

H aftada üç defadan ziyade 

' li§ar eden gazeteler :100 

ır lira11, dijetlerl 150 Mı· 
W' lirası dt pozlto akçeıl ya· 

tıracaklardır. Kanunda tatil 

edilm i ı bir gazeteyi başka 

nam ile ne redeo tabiler için 
dt- bir t-.lı:ım cezalar tayın 
edilın tıt rr. 

Ray üzerinde zepelin 
B(r in, 18 ( A.A ) - Ray 

üz.erhde Z t pelin namı verilen 
uakurlu yeni bir lokomotifin 
ıey r ve sür' al tecrübeleri Cu· 
m.rt ıf, pazar gec.,ıl Berlin 
ile Hambourg araıında icra 
edıl<cek ve bu eanada bütiln 
~im .. ndifer mü akalatı tatil 
e c~I gibi bütün geçitlerde 
kapat lacıı.ktır. 

Çare bulunur mu? 
Londra, 18 (A.A.) İfsizliğe 

karıı ııeorta ıermayeal için 
yeniden 25 milyon İngiliz Jı. 
ralık bir istikraz aktedilecektir. 
Bu yeni latikraz ile bu husuı 
için yapılan iıllkrazların ye
küeu 115 milyc;aa balığ ola
caktr.r. Bu '3hkrazın akdi 
keyfiyeti maliye nazırı tarafın· 
dan Avam kamaraıına tevdi 
edil it ol n karar ıuretiode 
münderiçtir. 

lmanyada kasırga 
Berlin, 18 ( A.A ) - Plet· 

tenberl namındaki küçftk ka
sabada bir tayfuu olmuıtur. 

Kasırga, birçok evlerin dam· 
larını alıp gölürmüı ve birçok 
ağ•çlıı.rı aöküp çıkarmııtır. 3 
kiti ölmüı, 40 kiıi yaralanmıı· 
tır. 

Ha1ar, bir milyon Mark 
tat.mla olunmaktadır. 

Arnavut kıralının 
Sıhhi vaziyeti 

Tiran 18, (A.A.) - Ar11ta• 
vutluk oıatbua.t dar al k11al 
Ahmet Zoeo'nun ıilı,hi vaziyet I· 
ıııin gayri milıail oldu.iu a. da· 
lr olarak makıadı mabıusa üı 
teoidrn tfıa edilen haberlerıu 
asıl ve eıastao Ari olduğunu 

ve müıarünl'eybin hali h.ı zorda 
Bürreı namındaki kaplıcada 
ikamet etuıekte bul dıığu bil· 
dirllm .. ktc-dir. 

-·· ..... •-•••ena•••••••••••aaaaaaa•aaaaua••••••••••••·•-1•aaa••aa1aa .... aa-.aa••a-•••••aaaaHa•aaaaaaU ... lllll 

iş ka 
(Baımakaleden Jeoam) 

kaz•na sallıyanlar, rutubetli 
deroi rd • güneı yüzü görme· 
mek suretlle ·afaktan guruba 
kt.dar el emeği ve göz nurü 
dik.,nler geceleri çalıımağa 

m< chur tutulanlar gibi .. 

iki ei clereee ııe k 
d~I ıa ... it olmaya.o ve 

l•h•i çağınc!a buluaaıı çocuk· 

!ar gelm ktedir. Muaaır çemi· 

yelle hayvanlara ınerhamet 

ed.ip acıyan nizamlar varken, 

he,tta Türk ceza kanunu bile 

h•yvanlara. eza edilmeqıek 

h\lsusunda maddeleri ihtiva 

edı rken, loıanların etraflıca 

d ıu ü'memaıi doğru ve in· 

safa har ket olmakta çok 
u:r:ak d~ill midir ? 

Biz de, toprak l çileri vardır 
ki, \>u kml:ll kendi HaıAi ltJUır. 
mel< ten tiıucliye lu~dar t11ma111on 
ac,z bulunduğu için, Şdeta 
cemi yet barlcl gıbJ kalmıt 

bulunuyor: Köylerdeki ziraat 
ame e i bualardır. Ne çıı.hıma 

eaatleri vardır, ne de, muay

yen ücretlerlle teıkilatları. 
Yapılacak kanunda, her ıey· 

den evvel bu küllenla nizam 
altın" alınması icap ediyor. 

Yapılacalıt lı kanununda 
bunların yeri bu uıunan IAzım 
geliyor' Zaten şimdiye kadar 
i h111al edılmelerl büyük hata
lardan baıhcaıını teıkil edi· 
yordu. 

İnkar edilmek neye yarar 
ki~ a:pat, lçttm:ıı inkılaplar 
yapmakta llerleqıeğe çalııaıı 

Halk fırkaeı, kendi sınıfı dı· 

ıında !<alan en bilyük ıınıflıuı 
ml1ırkü mertebe ırerıletmeğe, 
tetl<ilitsı:ıılığa mahkt\qs bırak· 
rnt.fa çalıımakta fay4a uqı· 

unu 
muııur. İıçiler, çiftçiler, memur 
ve nıüstahdem kütleleri bu 
ıınıfları teıkil etmektedirler. 

Ne birlik ıeklınde ılndika

lar yapılmasına müıaade e·I !
~if, ne de baıka kolaylıklar 

'öıtrrilmek iıtenmlıtir. Halk 
fırkuına göre, böyle ~ınıflar 
filan da mevcut bulunmamak. 
tadır. Halbuki, lktıaadl buhran· 
lar, bütçe tasarrufları veıalr 

ilcaat, me lekette bir de if•lz· 
!er sınıfı yaratmağa baılal)llf · 

tır. İıaizlerin miktarı arttıkça, 
it buhr,nı da baılıyııcak, ye1• .. 
mlye ve ücretlerle müstahdem 
aylıkları gündeıı güne düıe· 
cektır. 

Seuuaye ile it arııanıdıı 
ahenk ve muavenet tee süı 
etmfyen bir memlekette, !U 

zaruretlerin iyi, memnuniyet· 
babı neticeler veremlyeceğinl 
kayde liiıu91 yokt1.1.r. 

icra vekilleri hey'etinln 

yakında tetkik ederek Mec!iae 

14'vkedeceği haberleri gelen 

it kanunu müzakere edi'mez. 

den evvel, Türklyedekl işsizle· 
rln ve bundan ıonra bazı 

zaruretler Ucatile ltsiz kalma. 
!arı muhtemel bulunanl•rın 
anlaıılması, eıaalı istatistikler 
yapılmatı labüt idi. 

haizler neden İf bulama• 
mıılardır? Tasarruf dolayıile tııiz 

kalacaklara it bulmak imkanı 
olacak mıdır? Ana vatanda 
k1ç itsiz vardır? lı kanunu 

\>unları bazı ıartlarla hi:-" 
ye edemez mi ? 

Sermayeye dahi yıkım 

olmamak ıartlle, kazanç üze· 
rinden yevmiyeler takdir edıJ. 

Qıek aıır•tile, it saatleri kı

ıaltılıp ltçi münaveb~ıl lat• 

Rum miit vellileri yola ıeltli ! 

Bugün toP.la ıyo lar 
Protesto mahiyetin 

y n heyet ı 
e i tima etme
aşına adı 

Bugün, fürklüaü talııklr 
reuletindenberf ıçııma etml · 
yen Balıklı ba•tan,:.M Ruaa 
heyeti müteevlllyesi içtimaa ıla: 
vet edilecektir. ı\radan bu 
kadar :ı:aın•n geçttfi halde 
beyetl mütevelliyenln mutat 
toplantıla• ı yJpıl.mamasınlQ 

aeden mütevellit olduğunu 

yazmııtık. Bu, ıundal) ileri 
geLyor: 

Türklü~ü tahkirle zannal· 
tında bulunan iki azanın ıçtl· 
m !ara girmelerinin men ?dal. 

esındeıı! Y aıaf Ruııı heyeti 
ütevelliyesl aklı ııra hakli 

hır protesto yapıyor. Fakat 
doktor Maııuelo&lu ıle tuc:ç;u
dao Karama.noğlunvn h yeti 
mütevelliye lçtimalarına g:ıre· 

m melerl Türklü~ü tahkir g ı bl 
afır bir ithamdan 11.e.ri &eliyor. 

Bu vaziyet karım da hey· 
eti mütevel iye reiıl Kömürcü 
oflu M Stil) anos" efendinlA ıç· 
ti aları teehhür ettlrmesine na· 
aıl cf'saret ettiğı hayret edi· 
yoruı ! 

Acaba, Kömürcüoğlu Stılya· 
noı efendi, (Apoyevmatlni) nln 
tavalyelerlne mi iti ba ediyor? 
Diğer taraftan, h<'yetl müte• 
velllye azaları ak•ik ve toplu 
olarak reisleri Köı:xıü.rcüoğlu 

Stily oı efe di IJl y :ı ao 
ıinde buluıuyoılaraııı · 

Halbuki, dün akıamki 
Apoyev atiai gn:ı:etesi de ha· 
rıl harıl ayeti 01ütevelli· 
y nin içtima etmemeıinl 

taveiye ediyor. Hemde kime, 
bı lyormu unuz? Kömürcüoğ· 

lu Stilyanoı drn Jiye! Bu da 
söyl dl lmizin elle tu llNr bir 
,ahıdidir, kanatındayız. ,.. ... 

Dün lntiıar eden "Avyf. 

•• ugun 
- -

Baro gazanç vergisi ·çin 
toplanıyor 

Bugün ıaat ıs le Baro he· 
yeti umumlyrsl içtima ede· 
cektir. Bu içti'Dada avukatlar 
kazaı;ıç vergisi mue eıiııı tels;· 
rar görüş et klerdir. 

Ma üm o duğu üzere avu· 
katlar da doktorlar g bi ka· 
zanç vergisi üzerinde hül< O.· 
metçe yapıllllak iıtenen t~di· 
la. ta a vvurunda11t ievk•lade 

mOıtekl bulunuyorlar. H•tta 
av .. katlar araııııdaki crrf'y&n· 
!ara nazaran onlar da doktor
lar gibi Anka raya . bir heyet 
gö dereceklerdir. 

Bir • 
gazetecı --

Validen 50.000 lira 
zarar istiyor 

lımir - Müheyyiç ııeıri· 

yat davaaınc!an beral't eden 

Yeni aıır g•zeal anelul mG· 
dürü Abdurrahman Şeref B. 

kendisini mahkemeye verd ği 

için vali Kazım Paıa aleyhine 

bir dava açn>ııtı•. Abd\lrrah. 

man Şeref B. 50.000 lira ma

nevi zarar fst<'mektediP, 

biki imkanları yok mudur ? 
Hafta tatiller! arasında ltsfz. 
lere it taksimatı yap·lmak 
ihtimalleri yok mudur? 

Nihayet, umumi Devlet 

hizmet V" tesisatında yaban· 
cı kullanmayıp, memleket 
evlatları istihdam edilemez aıt? 
Ayni kararın, etddrtli bir ka· 
nunla hususi mürsseselere 
bthakkln tatbiki milmkün de· 
iil mıdır 1 

Arif ~ 

gazete8l de Apoye111J1atinl oln 
kuyruluna takı' lf, ekalliyet· 
!er -ıesındekl nepiyatımızı 
hayretle k r11'adığıoı yazıyor. 

Buodan aada, 1\8 hakla 
Rutlll•rın ailevt ıılerine kıı.rıı· 
ııladığıroızı ıoruyor? 

B z bu suale cevap ver· 
mekten keodimızi müstağni 

added ıyoruz. 

Ya lnız Avyl ııtbibi i"ah 
eleln kt, abanı kaçmak ıçia 

yağlanmıt bir glarnatör gibi, 
bu mevzua "kapıdan kovulan 
bacadan düıer!. besabt ie ne· 
den girdi? O un için Avyl 
aııh ' bı efendi ya ıu .. un, ya 
onra onun da kulaklarını çe 
kerız! Ap.oyevnıatiniye gelince: 

Mul,ıalefetioden ısrarla bab,· 
e,.etm ıl neye delalet eder, bu 
a~ikarwr: Ca•u. tuta! 

(Y~ rın)ın mazisine gelıore, 
" Bt noktllda Apoye' matını 

•ahiblne hiç ıöz söylemek 
dü~mez. Çünkü, bu arahı 

111ratını beyaz demesine ben· 
zer. 

Biz, bu gibi telmihlere 
güler, geçniz. fare dıı~a 

' küswüf, dağın haberi olma· 
11111 hesabı! 

Apoy vmatlnl 1ahıb;ne tu• 
l'U ıöyUye ·m ki: Keodi.. dü. 
ya:ıdıtıı:xıı.ı "kuta ~nzetınek. 
kıuasını anlıyam• mıe! Korka 
rızkı bu zana .akıta~ • Su.ı· 
t1' nagt:mentale ~ alai•I bat 
9 termeıin! Ona ay ıfığı al· 

tı da biraz istiraho.t etoıeslnl 
tav iye eder· ! 

Şunu da ıöyllyelim, kt bu 
e pırlyı, Apcıyevıoatlnıden öğ. 
reodik. eğer. katanhk dii
ıünenler, yarı aydınlıkta da 

a vvur edtlf'bilirrııtı! 

Biribirlerine gir
m ye ha )adılar '? --

ıirincı sayfadan deuam) 
tekiliı:ldeki ukall 4.iye 

A oğlu Abwel .aeırı kaatet· 
mc~ istemiıtlr. 

Bundan sonra Mazhar Mo. 
fit ey de b.ük H kanuııa 

aıügayir hareket edemiyecegl· 

! nl6 • diruı tlf. · 

Şıddetll hücumlar "-"ıısın· 
da kalan Akçora qğlu Yusuf B. 
keodisinin Türk old\llluU\l, la· 
tanbuida doğduğunu, Aptüiha 
mit zamanında nefyedildığiııi 
söylemek mecburly<"llnd.• kal· 
mıııır. 

Fakat buna da: 

~ Seal de, ba bao• da bura· 
ya eetıreo açlıktı. tözle6 ı. c•· 
v p verıimlttir. 

Bu ıo yıa bura •lyasl m ha· 
fili de deveran etm•ktedir. 

hUÇUK ILAr.LAR 

İş arıyoruln 
Yeni ve eıkl türlı ç•yl iyi· 

ce btliyorum. Sabah saa.t 9 da.o 
akıam 7 ye kadar ç•lı k 
için müea1esat ve tlc-.retba· 
ne) rde ayda 30 lira oaaaıla 
ç•lııabllirım. Sıhhatim tam 
olup henib aıkerli41ıui yap
madım. Her iı el md n r il,. 
Beni kabul edecek zevatı 

m11hteremeyl memnuQ edece· 
ğiml sö.ıümle t ıı:ı tdn·m! 

Sultan Ahmet A eu dar 
ıineması yazıçısı M. Kııdrl .. 

Satılık 
Cihangirde Komrulu cad· 

desinde 343 areın arsa 1ahlbl 
tarahndaa aatılıktır. 

Müracaat &!eıiktaıta Azi
ziye caddeıinde 132 numaralı 
dükki.nd& Attsı Ueye m\i
raı:a t. 

Brovo 1. spora 
Sarı siyahlılar dün çok güzel bir 

oyun oynadılar .. 
Galatuaray İıtanbul•por 

berabere. 
Vefa mağlilp. 
Dün tilt maçlarına devam 

edildi. Galatasaray lıtanbut. 
sporla kartılaıtı. 

İlk devrede sıuvaffaklyelalz 
bir oyun oynayan İstanbul spor 
L. Mehmedln golüne mani ol· 
madı. Bir kaç dakika sonra 
bir de aleylerln• ı;enaltı. Artık 

İıtanbulaporUD kuvvet 
manevlyesl lurılmııtı. 

N cdet penaltından ikinci 
gol:erini de attı. Fakat çok 
6urmedl. 

İıtal\bul sporlular biraz 
canlandı. 

Galatuaray aleyhine olan 
bir frık ki Salahaddin a.Uı. Nev· 
zatta topu ilk defa Galatasaray 
atlarına taktı. u ilk devr•· 
de Galatasaray çok ıert oyoa· 
yordu, 

Ha.tta bazı yakışık alm<&· 
yan hareketleri i e de kar ıla· 
ııyordu. Her ne işe hiri.ıci 
devre bu tekilde bitiyor ikinci 
devre hemen bemen lıtanbul 
ıporuo hakim, canlı oy1.1Du ile 
geçti. 

Saf açıkları Salihaddln bir 
biri arkasına yaptığ, akınlar 

Galatuarayhlara bir haylı 

tehlikeler geçirtti. 
Nihayet çok ıert oynıyan 

G lat r y aleyhine bir frl· 
kı oah . 

Sunuda Salahattin atlıyor. 
Sefa da beraberUk sayısım ku· 
lubü lehine kaydediyor. Oyun 
bu suretle bitiyor. İstanbul 
por takıaıı ikiııci de~ de 
lııtanbul aampiyonuna kartı 
çok güzel bir oyun oynamııtır. 
Bu uretl maıa ıuıda mağ· 

lüı> ecAılmek bttnea hır takım 
•abada her z.ı.man galip gele· 
bil.ceğiul jıel)dilerinl çekeıne 

)•enlere anlatmııtır. 

Biz Dl(U(l ~ıı hikiıyel,rlae 

yakınd teQ\a• edeceğiz 

Vefa - Beşiktaş 
Bilmeyiz nedendır bu gihl 

mühi111 o:ıOsabako.lara ~ddin· 
dea fazla eltemaıiyet ,,.rilmiyor? 

Verilmedliiln ıebebı ha· 
kell\ln tayr,nind pek ala an 
laıılıyor. Daha kaleyi terk· 
ed a bir kalecinin yeı ine ay 
nı l kımdan diğerleri oyun 
cuaua yer a1 ıp almıyaC'a~ını 

bilmelr.ten acız bir hakem ıa
h ya çıkarsa oyun nt: türlü 
idare edilir bilmeyiz. 

Bereket versin Yuıuf Ziya B. 
la oyunu yre gelmiı bul" ma· 
11dır ki me leyi halletti Ya 
akıi olıayd1, Yusuf Ziya Bey 
or da bu.lıınmamıe 01111 ydı nfl 
olacaktı? 

l~te böyle •ühım maçlarda 
la yfo edilecek hakemlere çok 
dikkat etmek lazımdır. Bu da 
futbol heyetinin vazifesidıt. 

1 te bu ıekil idare ile 6e· 
flktao birinci devrede bir ıol 

yap bıldi. 

Vefa kaleclıl muhaklt•k 
bir gol kurtarırken müthı~ bir 
tekme yedi 

Sakat aakat yine oyunıı 
devam eti. 

Birinci devre bu ıekilde 

\kinci devrenin b ı altı dakt· 
kaanda Hüumetlla yek. Vefa 
bırinci devrenin batla•g•e<ada 

oyı>adıkları g~el OYW\11 

yine oynuyorlardı. . Muh. 
teaem beraberlik ıoyıııın~ yap· 
tı.. Oyunun bitmesine on da· 
kika var. Se iktaılılo.r ikm.cı 
ıöllernl de yaptll..r. 

B IQlchın •••• Vefa 

• 

çok güzel bir oyun oynadıysa 
de neticeyi değış'tıremdiler. 

Hilal sahasında 
Her h!lfta muntazam maç· 

far yapan Hl!allilar dün de 1 
Moda Rum kulübü ile oyna• 
dılar neticede 5. 1 gibi güzel 
bir netice almışlnrdır. 

1'- 1'-
Çukurbo, tan halk stad· 

yomu dünkü maçlar 
Az :ı:amanda büyük muvaf· 

kiyetler elde rden Karagümrük 
ıdman yurdunun gayretile vü· 
cuda gelen yeni alta dün d 
heı h ftaki gıbl pek heyecanh 
maçlar olmuıtur. 

Sekiz ila dokuz bin klol 
huzurunda yapıian maçlarıa 

en mühimmi Karııgümrük idman 
yurdu ile yeni Şiıli kulübü ara• 
ıında olan maçtır. 

Karagümrük-Yeni şişli 
Mutat merasimle lıaılıyan 

bu maçın ilk daktkaeında 
yeni S'ı'ı hakimiyeti ele almıı 
biribirl ardardına Karagümrü• 
gü ııkııtırmağa baılamiştı. 

Fakat tarfeynin eyi oyna· 
a~ı bütün akınları durduru• 

yordu. Birinci devre O • O la 
bıtti 

İk;ncı devrede Kraııümrük 
güzel bir akınla topu yeni Ş ı· 
lı kaleciılne yolladı, b•k rol 
yaprnall)ak !çın tope elile do· 
kundu! 

Y ediıu~I dakik da ıek)in PP.n 
altıda K ragümrükliler • gal'i
biy"t ıayııını kaytettiler. 

Şiıliler paspasa bir çok 
defalar ilerly rek K ra gümrıl
ır pek tehlıkeh tütlerler yol· 
lamıılarsada kaleci he det' a· 
sında topu tutarak alkıılar ara· 
aında ortalanmışdır. 

Maç oih y"te k dar 
Karagümrüğün hii.klmiy .. ti al· 
tı9da geçmit ve •eticede l O 
g41İp gelmi tr. 

Karagüııırük Ldman y rdu 
oyunlarını tebrık eder z. 

f tıh idman Altınhi.al dilı 
en ıyi oyunlafındaıı biılnl 
oynamış ıı , lık dak kala da ka· 
ı. c•n n 1ıçılmaıındao istifade 
tdcn FaUh idman ilk ve son 
go il ü yapmııtı. Fakat Altın. 
lıııallil ' lu• dıl 11\1 -top ıya. 
madı beraberlik say111nı yap
m•ı' ar, ve bl'ahare dört gol 
o .. h .. alarak 5 1 g• ip & .lmlı· 
l~dır. 

Boks maçları 
Dün Tı p"baıı bahç ıind 

Mol•doviç · fnnkı arten k r• 
f'l•fm ıı yapıl-c lı.tır. 

S r çok: relılil.mlar netice 
y())<. 

Bir takım yeni yetiıeu 

ge çler kart•·•ttıktaa IO ra 
lıa,ka pıaç yok u.daıılle kar· 
ııla•tık. 

Herkrıi toplay•pta hOyle 
mü im bir mllÇIO yapuma11 
Ç()k ayıptır. 

1f. ,.. 

Şimendiferciler 
galip 

Bakırköyü 4 - '2 yendiler 
Sa natya'oa Ş ırk timen· 

di(er ıaba..nd · ii ' wühi • 
ıpor cıu..lüık a rl ol \Oft\Jr. e .. 
rınci maç, Ş •rkş imendiferl• rl 
2 aci talci19i e Kazbf<" • S. K. 
2 inci tAkımı araaı,,da elmut 
ve 2·2ye berab"rr k>ılm•ıtır, 

1 inci ma\,, binit" ce s•yircl 
ha.:ııır olduğu h~'de Ş •rk fimen· 
d,ferlerinin g .. nı ve temiz 
ıa asında ya pılmı~tır. Bakır 
ki\y ümit ıpor kulnbile time 
dıf•r takuaları kar ılapnıfMlr 
ve 4 · 2 ile Ş. timeDdıferler· 
t~ım. galip gelmhtlr • 
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ANKARA~.~ OTEL TAŞHANPALAS 

Kadıköy 
Mühürdar bahcesi - , 

Her akşam beıten itiba

ren bahçede muzi« var. Per

ıembe günü akşamı büyük 

vareyete. Duhuliye ıerbesttir, 

-- -- ~- --
- Sa bık Şehremini 

OPERATÖR EMiN BEY 
lstanbul'da Nuruoımaniye 

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

1 talarını kabule baılamııtır. 
Ameliyatlarını Tophane cıva· 
rınılaki ltalyan haataneıın.ı .. 

• yapacaktır. 

~cuk hastahanesi ku· 
lak boğaz burun ,,..;;,. 

telıassısı 

Or. Ekrem Behçet 
Beyoğlu 

1 Telefon: 

Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 
T~lefon: B. O. 2496 

Ayni haklar iki lira 
Miras meseleleri Bir " 
Şerhli borçlar ka.ıunu " " 

ılkbel) kitaphanesinde 

Dohtor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp

hanesi üstünde No. 66 

Telefon: f.ıanbul 2385 

Doktor feyzi A~met 
Cilt, saç ve zührevi has· 

talıklar nıütehauısı Cu· 
madan maada her gün 
saat 10 dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddeıi 
No. 43 

Telefon: l•tanbul 3899 

Dr. Hayri Ömer 
Aimanya Emrazı eli· 

diye ve zührevlye cemi
yeti azasından Beyoğlu 
Ağacami kartı sırasında 

133 No. öğleden sönra mü-
racaat. T .. lefon: 3586 ı 

p!lll' Doktor 

lbrahim Zati 
Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so
kak No. 5. 

Her gün öğleden •OD· 

ra altıya kadar haıtala• 
rını kabul rder. 

All:MDı\R Zı\Dl' ı\IEI IMl'T 
V ı\l'UR ID,\Rftiı\. 'r:Si 

Karadenı~ lüks sürat 1oc,stası 

B ··ı VAPURU u ent 22 llaziran 

Pazartesi 
rüııü akşam saat 18 de Sir~cci 

rılıtımınd.ııı hareketle (Zonguldak, 
aebolu,Ayancık,Samsuıı, Ünye,Ordu, 
'Jircscın, Trabzon, Siirmeııe, Rize ve 

Mapavr>\ye azimet ve avdet ede
cektir. 

1 Yük \'C yolcu için Sirkecide 
Vezir iskelesi sokak No. 61 
acentasına Müracaat. Tel. 21037 ... 

Bütün konforü 
Telgraf - Taşhan 

~

havi. 
Ankara 

Fiatlar~ ehvendir 
Telefon 1163. 

il Bütün dünyada 

I SENEVi 

3,500,000 çift 

Satılmaktadır 

NORT BRİTİŞ 

Türkiye' de 
senedenberi sa
tılmakta olup 

herkesin takdi
rini kazanmıştır 

AY AKKAPLARI 

. NORT 8RiTi$ .. 

~~'!. 
LASTİK 

Allo! Allo! 
5 inci nüshası 

Bu perşembe günü gene 
~ hariküladeliklerle 

çıktı 
Piyasada Mevcut Ayakknpların En Sağlamıdır. 

SATI Ş YER l .. ERİ: Müddeiumumilik 
tarafından 

toplattırıldığı 
yalandır! 

İstanbul ciheti 
Ali Kemal - Şehzadebaşı No. 120 

Ali Rıza _ Kalpakçılar .\lalını utpa
şa r>o, 142 

Balıkçıyan Agop - 11 ~c 1~?;~k0• c~3 
Bıçakçı zade ı brahim · 

iskender Boğaıı l'\u. 14 

Gurpikyan1 Boğos • 5 " 11'"h~:.a:J 

Hacı Ali Zade Mehmet Arif 
Mahmutpaşa No, 98 

İbrahim Ağa Zade Eyüp 
Mustafa • Büyük kınarıyan Han 

allında No. 8 

Mehmet Nuri - o;vanıoı~ _N~5 

Mustafa Selami - venic•5~ .N3s 

Papazyan, Mihran - ~~~",~; 1~~~; 
Tavacıyan, Karnik - K•lp~k;: 1:~ 
Tertsakyan Melkon · .\\ahmutpn-' a No. 139 

Türk Anonim lastik şirketi · 
Meydancık No. 38 

Vertanesyan ve Horasanciyan · 
Ka\'allar Bal!! 

Vitali Benşussan ve şeriki · 
Sepetçi ilan. 

Zeki. Rıza • prnıı spor! ııa~ldlyc 
caddesi No. 11 

Beyoğlu ve Galate ciheti 
Azizof 1 Şari · snyükd•ı;:o. ~~d~•:.ı 
İsmail Hakkı • Topcuıar ~·:.d~;J 
Kepekliyan Karla - r:,~~~.~~~~~~3 
Marinos - Tünel sokak No. 2 

Papazyan Artin • Ynksekk•~~: 1i2 

Beşiktaş ciheti 
Kırasas Leonidas · K~~~ç~ 
Yusuf Ziya -

Büyük Tayyare 

~ 

·piyangosu 
6 ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 dedir. 

B~yük ikramiye 
, 

200, 000 liradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 
15,000, 10.000 Liralık ikramiyeler ve 
100.000 Lirqlık Bir Mükafat Vardır. 

,... Vantilatör sayesin-
de serin hava 

6 6 
Ay Ay 

v v 
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i • 
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~SATIE~--
Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

Mevcut olimunesinln aynı olmak ve ihaleyi müteakip (1000) 
kilosu bir hafta urfındn ve (4000) kilosu bir buçuk ay sonra 
Cıbalide levazım ambarına tesllmek üzere (5000) kilo üstüpü 
pazarlıkla mubayaa olunacaktır. Taliplerin 250 lira teminat 
akçalarlle beraber 11 7 931 Cumartesi günü aaAt 11 de nümu· 
ne ve ıartnameyl görmek için bera:ün GalataLa mubayaat ko
nılayonuna müracaatları. 

Kadıköy ciheti 
Aktaryan. Haçik - ,.P·~·21~~ 
Tateosyan1 Artin - P·~~~YfJ{; 
Yazıcıyan, Bedros - r·~·2r:~ 

Üsküdar ciheti 
Ahmet Hamdı' - çar,ı~oy No. 

161 • • 01 - 209 
. 

Hasan Nazif Bin Ali -
HAklmiyeli Milliye No. SO 

Suat Nazmi - çarşıboyu No. 161 

Bu nüshasını bulduğunuz yerde 
hemen alınız. 

Büyükada 
Mehmet Hasan · sa1ıkJ':.~·~·o~a12 

Yeniköy 
Simonidas, Siman · KöJ.~T'~ı.·~3 

Sarıyer 

Çünkü 
bir çok yerlerde 

mevcudu kalmamıştır! 

Yervant Agop 

·~~ J!~H 
,.. EMIC iYi 
'ÖLDÜRÜNÜZ .ı 

; 

Q FACiK'SWHslnekler, yırtıcı'ha'yvanların ile• 
• yetı urnumlye~lnden fazla adam öldürürler. 

Ceçtlklerl yerde sıtma ve diğer mühlik has

talıkarın tohumlarını saçarlar. Sinekler• 

sevdiğiniz klmselerden uzakla,tırınız. Flıtr 
1 

püskürtünüz. • 
1 k " ' 1 Flit, sinek. slvr sine , pire. karınca, guve. 

') 

\~htakurusu glbt haşaratı ve bunların tohum• 

larını tmha eder. Haşaratı öldürür fakat insan

tara aelfı zarart yoktur. Kullanılması kolaydır. 

Leke yapmaz. Flit'I diğer haşarat imha edici 

eczalarla teşviş etmeyiniz. Siyah kuşaklı sarı 

~enekeler Ozerlnde asker markasını isteyiniz., 
~. 

FLI~ POSKORTt:JNOZ: ~~~~ 

liıln iılifadıniıl fımln ıımık maksadılı flıt. rawı mQhQr/Q ıınska/erd• so:ıımaktadır 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI lsıanbui. Galata Voyvoda Han 

---- -----

BankaF rankoaziyatik 
Anonim Sirkeli , 

SERMA YESf : 25.000.000 Frank 

Paris, Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 Merkezi idaresi ; 

Şubeleri : İstanbul, Galata, Voyvoda caddeli No. 102 

• 

Telgraf adresi : Frasiabank 
Telefon Beyoğlu 1421 2 · 3 
Po&ta kutusu Galata No. 376 

wHarbin Mukden. 

Bilcümle Banka muamelatı 
Hesabatı cariye küıadı -Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf sandığı - Mekiikitı ecnebiye kambiyo, esham ve 

tabvilit alım satımı - Senet iskontosu - Esham ve tahvi· 

lAt bedellerinin tahıill - Adi ve sirküler itibar nıektupla· 

rı - Eıham ve emtia üzerine avans - Ecnebi 

llzerlne kredi kütadı - Esham Ye tah vllit nıu haf azı 
memleket 

vesaire 

r Seyrisefain 1 
Merkez Acentası : Galata 
Köprübaıı B. 2362 ;ube 
acentası Sirkeci Mühür
darzade Hanı Tel. 22740 

İzmir sür' at postası 
( Gülcemal) 21 Haziran 

14,30 da Galata Rıhtımın· 

dan kalkacaktır. 

12,216 k lo Üstübü 15000 
adet çalı süpürgesi, 300 kilo 
amyant fitili 300 adet 
tel tomar fırçası, 200 kilo 
Komando, 300 kilo lrpavlo, 
300 adet maa makine tene· 
ke gaz lambası, 500 adet 
sustalı yağ ibriğine verilen 
fiatlar haddi itidalde görül· 
mediğinden nıüoakaıaları 21 
Haziran 931 tarihine temdit 
edllmlttir. 

isteklilerin o gün ıa~t 16 da 
Levazım münakasa heyetine 
gelmPleri. 

1 Selcinik Bankası 1
1 Tarihi teıisi: 1888 

Sermayesi 
Tanıamen tediye edilmtı: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: lstoabul 

Türkiyedehi şubeleri: 

Galata, lstanbul, İzmir, 

Sanısun, Adana, Mersin 

Yunanistandahi şubeleri: 

',..:-una, Selanik, K•vala-' 

Dr .Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutaha3sısı 
Cunıadan 

gün öğleden 

(2,30 dan 5 ) e 

maada 
sonra 

kadar 

her 
ıaat 

lstan· 

bulda Divan yolunda (118) 
numaralı hususi kabineılnde 

dahili hastalıkları nıuayene 

ve tedavi eder. 
Telefon: latanbul 2398 
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Arabi 
3 Sefer 

Rumi 
1 Haziran -Vakit- Ezı:ni 

Lvkat S. D. 
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hkat ::;. U. 
Sabah 6 
Ö~le 4 
ikindi 8 
Akoam 12 
Yatsı 2 
imsak 6 
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31 Öğle 
32 ikindi 
00 Akşam 

4 Yatsı 
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