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Yaygaralar; hükiametin maksadını göste-
riyor: Gaz et el ~.!:: ....... ~.~p-~~-~~!:~~.~-.~~~~~.~.>'..~.~ ........... ~ .. ! .. ____ _ 

Dünkü meclis müzakeresi Garip satış modası! ,. Menfur Hala Uluyor! Mel'un 
ticaret! Edepsiz herif, senin sözünle mi Arif 

Orucun kulağından tutup hapsedecek
ler?! Sen de o zaman meydanı boş bulup 
doymak bilmez işkembeni bolbol şişir
meğe vakit bulacaksın oyle mi? Vatan 
haini dediğin adamlar, senin o vatanı 
çoktan satıfJ rakı parası yaptığını bilen 

Bina iratları vergisine Tarihi eşya 
aİ t ka D Un l Sandalbed~steeinde yok bahasına 

adamlardır! Arif Oruç 
Habis adam dün yine ulumalarına devaıc.ı 

edip duruyordu. Dünden beri bu sefil mahlu · 
kun lisanile yazı yazmak ırıecburiyetinde 
kaldığımız için, çok muhterem ve i:emiz yti· 
rekli vatandaşlardan tekrar tekrar af diliyo
ruz. Şu herifi mat edinceye kadar nezahet 
haricine çıkmamızı mazur görsünler. 

_______ yagma satılıyort _ , -~liezarlarda ölü
lerden başka diri
Jerde soyuluyor 

Ankara, 22 ( A.A.) - Bü· vergisi tarhı .uıull ile Irat üze• - .. 

Mezarlıklarda yapılmakta 
olan kemik ılrka ti henüz ne· 

tlcelenmedl. Blnaenaleyb,Beledı. 
yenin ınalümatına müreat et· 
tiğlmlz vti.klt, bize vaziyeti 
tavzih edecek !müsbet veya 
menfi hiç bir malumet veril 
r.ılyor. 

Halbuki, bizim yaptığımız 
hu•usi tahkikat bu hadisenin 

yük Millet Meclisi bugün Reit rlne müeueltir. Bu tarh bina• 
Kazım Paıanın riyasetinde ların tahriri ve iratların tah. 
tôplanmıı ve Şurayı devlet mini reisle bir azaıı maliye 
rly,uetlne tanzimat dairesi relıl bir azası belediye meclisi, bir 

ı_ 

Reıat ve ınOnhal bulunan aza· ezası da ıehlr veya ihtiyar 
lı~a evkaf umum müd:ırü NI- heyetleri tarafındanteyln edilirler 
yazı Beyler intihap edilmittfr· Tarh!!:dilecek vergiye ıs -· 

Müteakıben bina iratları gün zarfında itiraz edilebilir. 
vergisi kanununun müzakere· İtirazlar vilayat ve kaza me· ı 
ılne geçilerek 2S· inci mad· rakizinde en büyük mülkiye 
deye kada kabul ve Kanunun memuru veya vekilleri riyaae· :;.~,.::., . --··-·:'"":' · 
bazı maddeleri tadil teklif- tinde üç zattan mürekkep bir , _ .,;.;J,,J--'' -,lı-'"'. 
lerile encümene iade ve mü- kumusyun tarafından tetkik ,4.;_,_,,:_-G.;.· ··'-:\ 
taakip maddelerin müzakeresi oluııur. Mükellefler ltlrazlarıoı ·..--~ .. __ ,,e...;.--'-
Perıembe lçtlmaıoa kalmııtır. !stinaf komisyon kararlarile L- L-. 

vukuunu daha ~ümullü surette Kanuna nazaran bilümum gene bir tıY zarfında Temyiz 
teyftedcek mahlyet almaktadır, müeuesatı hayriye köy ve çif- kumusyunu nezdinde itiraz eder Baha biçilme::ıı kıymette 

lllkl d 1 f. h 1 b'I 1 K 'b' k tarihi e•yamızdan biri Dün bu menfur ıirkatın ç er e m u ır ane er ı • er. anun mucı ınce umusyun r 

ı 

j 

' 
umum su beni ve setleri 6Ula- h k 1 1 b' 1 il d'" · lk H 'il t k di · · naııl yapıldığını, kimlerin a ö.· a em er ır ma ye ıgerı - er mı e , en maz11ıne 
ma ve kurutma tesisatı ticaret tiıat vekaletleri tarafından ta aft eıerlerl milli mefahiri ad-

kadar olduğunu bütün tafıl· kaalı olmamak ıartlle vergi· ylıı olunacak mnli mevzuata. der. Onları ıaklamakta gı•-
latilo yazmııtık. den muaf tutulmaktadır. vakıf tecrübeli iki zattan te· kanç bir itina gösterir ve bu 

(Devamı 2 inci :sayfada) Bu kanuna nazaran bina oekkill eder. (Deııamı 5 inci :sayfada) 

• 

Saçı bitmedik yetimlerin teker, zeytinyağı hal<ları "'" 
hastaların buzları G&tüne konan habis ruhlu adam da, ltar§l" 

ııiıdakilerln (ahşap heriflerin) yalancı pehlivanlıkla· 
rına 'pabuç bırakıırı ıoydan olmadıklarını görüp anlıyarak, 
o senelerdenberl uzaya uzaya her vatanda~• dalayan ........ ,. ............................................ ··--·· .................................................................................................. ..._. . ........._ ............... __ ................ ·--····---··-
aalyalı dilini apı§ına kıatıraın! 

Diğer hükümet gazetelerinin neorlyatına ve Yunu' Nadi 
menfurunun ulumalarına bakılacak olursa, bunların grup ha· 
!inde hücum için hükümetten teovlk gördükleri anlaıılıyor. 

ismet Pasanın haosaten ıu müıtekreh ve iğrenç adam• 
dan istiane edecek kadar küçüleceğini asla hatıra 
getirmediğimiz için, Yunus Nadlnln kimden ve ıte ıekilde 
emirler alarak taarruza geçtiği anlaıılmamaktadır. Maama· 
fih, asıl meıelenin yeni teıkil edilerek henüz hükümetten 
resmi müsaadesi alınmamıı olan (Çiftçi ve lıçl) fırkası işin· 
den~ıktığı iki üç gündenberi yapılan neırlyatıan anlaıı• 
lıyordu. Biz de bunu bekliyorduk. 

Menfur ndamın aldığı direktif ıu olacaktır: 
1 - Arif Oıurun ıahsına hücum ederek yeni Fırkayı 

lekelemek. 
2 - Arif Orucu fena ve vatan haini diye teıhir ederek 

vatandaşları yenl Fırkadan uzaklaıtırmak. 
3 - Böyle bir ıeye·müsamaha edilemiyeceğini ileriye 

ı!irmek ve vatandaıları ürkütmek .. 
Bu üç esas dahilinde hulasa e.:lilebilen hücumların alt 

tarafında da : Muhalefete müıaade edilmemek, muhalifle· 
ri hapse tıkmak, ve hatta: Gazeteleri kapamak tehdit ve 
ta vaıyeleri bulunmaktadır. 

Sebep olarak ta, eıaılı tenkitler yapılmadığı, Hük<i· 
metin kendi haline bırakılmadığı ve ilh.. bir •Ürü herzeler 
ıavurulup durulı.:yordu. 

Hele menf.u~ adam, cümhuriyet adlı kağıt parçasında 
ıöy)P söylüyordu: 

• Müseccel bir< vatan halnı cemiy6t ve fırka teş· 

kili gibı teşebbüsler şöyle dursun hattA alelAde gaze· 
te çıkar<maiı cür'etinde bile bulunabilir mi? 

Şu sözleri bir vakitler yine böyle ıahsımıza 

hücum edilmek için, millet hazlnealnden taml 36,000 
lira vererek Alı Naciye de yaptırmıılar, hatta ıokaklara 

duvar ilanları aıtırmıılardı. Ne oldu'/ Hıç! Aarif Oruç mu 
küçü 1< düıtü? Hayır, onu yapanlar nihayet kendi kendi· 
!erini mahvederek sahneden çekilmediler rni? Hük ümetin 
hala bu gibi meselelerde ıahıalara hiicum ettirmek •lya•e
tlni takip etmesine hayretler edilir. 

Milletin böyle şeylere kamı çokları doymu~, kulakları 

çoktan kapanmıştır. Kimsede hezeyan dıııleyecek hal ve 

takat yoktur. O hiaslyata lılhıp edilen devirler çok 
gerilerde kalrnamııtır. Hele, Arıt Orucun vatan hainliğinden 
bahsedenler, milleti soyanlar, ıaçı bitmedik yetim haklarını 
çalarak kaıaneler kurup ııöbek yapanlar oluraıı .. 

t-------~~----~~ 
(Deııamı 2 inci •ayfede) 

t.l u h it tin B. kanalizasyon da halkı yaktı! 

Operatör Emin B. 
itham ediyor! 

latanbula :r.ararından ba,ka hiç bir fayda:sı olmayan ıJe bu 
seferki tadilatta Belediyenin kazançlarını 0/ 0 15 e c;ıkarttıtı 

lstanbulun belası kanali:r.asyon 

Kanalizaıyon meselesi ha· bin lira tazminat verildiği gibi 
kkında dün bir muharrlrlmlz kazançlarını da, % ıs e çıkar· 
Operatör Emin Beyle görüı· dılar. 
müıtür. 

Emin B. Muharrlrmlze bu 
mesele hakkında ıu pek ıayanı 
<lıkkat beyanatta bulunmuo

lur: 
- Zamanımda yapılan mu

kavalede mecburi lnıaat mec· 
muıı, 10 mlllyon lira olarak 
teıbit ed!lmıatı. Eğer Emanet 

bütceıl müsait olursa, diğer 
kısımlar d.a yapılabilecek. 

Biz, J O milyon kısım için 
'/,.8 nlsbetınde kar veriyorduk, 

Halbuki tadllen yapılan 
mukave;ede, inıaatı, yedi bu
çuk mi iyon liraya indirdiler. 
Bunu indirmek için de 187 

Yapılan muamele bir ıslah 
değil, berbadedilmiıtır ! 

Çünkü kazanç, iki mlallne 
iblağ ediİmlt oluyor. 

Kıymeti fennlyesine ge
lince : 

Medeni bir ıehir kurulma· 
dan evvel kanalizasyonu ya• 
pılmalıdır. 

Fevaidi pek büyüktür: 
Bir kerre ıehrl, tifo, ko

lera gibi ıu hastalıklarından 

da kurtaracak yegane çare· 
dit. 

Sel bahsinde Eyüpsultan 
batlıca nümunedlr. Zira kana 
lizaıyon 111 yesinde on sene 
zarar görmemiıtır. 

(Matbuat dolandırıcısı Yunus Nadil 
Nasıl milyoner oldu? 

Baba T ahirin mel'anet 'ı 
cömezi iken .... 

~- -1-
E.ki Adliye vekili Mah· 

mut Ent bey, ( Halk Ooatu) 
' gazetesjııi çıkarırken bir çok 

muharririn yanında: 
- Yunua Nadi baldırı çıp· 

)ağının nasıl milyoner olduğu· 
nu billyormusunuz? Sormuıtu. 

Baba Tahirlik, berberlik, 
Apti'ılhamitllk, lttihatcılık do· 
landırıcılıklarını bilenlf'r var• ........................................................ 
Ahmet sustalı ile 
nişanlısını vurdu 

"su:stalı ile ııurulan Mediha H. 

Dün Akaııray caddesinde 
ıayanı dikkat bir vak'a ol
muı ve Ahmet isminde biri 
eıkl nlıanlııını vurmuıtur. 

(Tafsılatı 3 üncü sahifede) 
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dır. Babıalinin eski kitapçıları 
Yunus Nadiden bahıedilince: 

- Baba Tahir mezardan 
kalksa da cömezinin marifetle· 
rinl göne. 

Mukaddimeıile söze baı· 
!arlar, dünyanın hiç bir sene· 
riılne nasip olmıyan 'yüz kı· 
zartıcı dolandırıcılıkları, sah· 
tekarlıkları, ıantafarı, nişan 

satmalarını, jurnalcılıklarını 
anlata anlata bitiremezler. So
nunda da: - Babıali ye ilk düı
tüğü zaman ısrıkli, cüppeli 
bir püserdi. Baba Tahir yanı· 
na aldı, yetiştirdi. Yaman çık
tı ha ! Hem uıtasıııa külah 
giydirdi, hemde ittihatçı •rr. 

lmalarile ıözlerini bitirir· 
)erdi. 

Bunları biliyorduk. Fakat • 
(Daııamı 5 inci seh;'•a't>) 

.,,,,,,. o, ............................. ......._.~ ........... ~ ................................................. . , .......................................... ..._..., __ 

Gene sel! 
Dolaşan felaket De. 

nizliye de uğradı 
Denizli, 21 (A.A.) - Bu

gün öğleden aonrn çok ıtddetll 
ıa,mur yağmıt ve Qç saat de· 
vam etmlotlr. Şehrin muhtelif 
semtlerine aeller gelmiı ve bir· 
çok ev <w.: dijk':Anları au bas· 

' l:Doftır, Selleri >n bir ev yıkıl· 
mııtar. Nöfüıça zayiat •oktur. 

lzmirdc ;fk buğday 
İzmir, 22 A.A.) - Ulucak

lan lzralr boru.aıoıı gönderi· 
len, bu ıer enir.ı. ıj1< buğday 

mahsulü pl1asa.ya arz"dilmlf• 

Bir meyhanede dalgaya düşen adamın, rakı şişede durduğu gibi icinde durmuyor ki ... 

- Hayt ! Varmı bana yan bakan f Şu Arifi 
hapıc tıkmalı, bu ga"'t•lerf kapamalı. Bana 
adla ıanla göbeği yağlı, cebi cilalı, adı belalı 
BabıAlılı Vıınuı def[a.r'f, 

- Arif Oruç Çerkeı Etemin arkadaııdır. O 1 
kim oluyo da bana yan bakıyor, laf atıyor? 

- lıte ıana yan bakan 1 



, 

Sahife 2 

Menfur Hala Ul!!lor! 
( Baımakaleden deuam) 

Daha dün denilecek yakın bir zımanda Yunus Nadi 
menfurunun bir ııeriki (?) Eğer, semer, dür~ün münaka~ 
salarında dalaveroler çevirdiği için, devlet dairelerinde 
münakasalara iştirak ettirilmemesi resmen HükOmet 
tarafından tamim ed ilmiş ikan, milli ve vatani davaların 
müdafaasını, mide ve işkembesinden başka bir şey dü· 
şünmiyen bir adamın IAğım m9cralaı-ına da '. ıp çıkmış 
kalemine ve eı :erina terkatmek na aoıdır? 

Bu cür'etktr herif okadar şımartılmıştı ki, Serbest 
fırka mase lesinde Gaziye açık melltup ne,retmek 
küstahlı-ında bulunmuş, o Büyük adamı h ltısatan 
şöyleoa tehdide yeltenmek cür'etinde bulunarak : 

"Biz kendi kuvvetimizden eminiz, 
siz kendi vaziyetinizi tayin ediniz!,, 
diye, edepsizliğini açıkça göatermlıtı. 

Şimdi ıu küstah serserinin tekrar sahneye çıkarılması, 
ne olursa olsun Türk milletine en büyük hakaretlerden 
addedilirse yeridir. 

Herifin cüretlne bakılmalı ki, her haberinde muhak· 
kak mlllet zararına doymak bilmez aç gözleri lehine bir 
ıantaj bulunan (Cümhurlyet) varakasında, bizleri hapse 
atılmakla tehdide dahi kalkıııyor: 

"Alçaklığın ille: elAmetleri görülür görülmez, kulak
larından tutuldukları gibi doğruca hapishaneye sevk 
ve tecrit olunurlar .... 

Diyordu. 
Ey haneharap ! Senin sözünle hapishane 1 kapıları l 

açılacaksa, yuf olsun onu terviç edeceklere .. Biz hapb· 

hanelere gire çıka arlık alııtık. Fakat. bir gün ıenin kızıl 
kanlı kulağ .n ele g~çene, var alt yanını kıyas el! 

Bizi nezahet haricine çıkaran bu adama linet olsun! 
iki paralık menfaati için her türlü mukaddesatı çiğne· 
mekten çekinmiyen menfur adamın yüı•üne her ıaat 
lü!türülmüı olıa, ellerini semalara kaldırarak: 

- Çok ıükür yarabbi! Hele rahmet yaxıyor ! diyecek 
kadar utanmaz o~duju bütün vatandaıların malumudur. 

Bunlar ne istiyorlar? Bir vatandaş siyasi 
hak aramasın mı? Bir vatandaş ağzını açma
sın mı? Bir vatandaş yapılan bunca yolsuz
luklar aleyhine tek kelime söylemesin mi? 

O halde bunun manası açıkça ıu olmaz mı: 
- Yapıp edeceğiz. Bizi rahat bırakınız. Yiyelim, içe· 

lim, yangelip ıefamıza bakalım. Ağzını açan vatan ha· 
inidlr. Sesini çıkaran mürteci devriı Vahdeti ve ıeyh Salt 
yaradılıılı heriflerdir! Yalnız biz vatanperver adamlarız. 
Bu memleketi dilediğimiz gibi kullanacağız! 

Hangi a9lrda, hangi devirde yaıanılıyor? Bu gün ıunu 
bunu cebren ıusturabilmek belki kolay olur. Fakat bu. 
nun yarını ve öbür günü de yardır. Boyuna haplı, boyu· 
na tehdit, boynya ihafe, boyuna cebrüıiddet söker mi? 

İ<met Paıa hükümetine açık ıöylüyoruz. Bu kadar 
gürültüye patırtıya ne lüzum vudır? 

Matbuat kanununun 23 üncü maddesi kendi lehlerine· 
dır. Emniyeti dahiliyeyi ihlal ediyorlar diye! gazeteleri 
kapıı.tıverılnler vesselam. Mademki herıey ellerindedir. 
Mademki her ıeyi kendileri yıtpacaklardır. lııe yol gôs· 
teriyoruz Hlç olmaua millet le Yunus Nadi gibi (ahıap) 
adamların küfürlerinden olıun lturtularak genit bir nefes 
almıı olurdu. O riyakar dalkavuk ta: vurdukça tozatır,Türk 
piyasasını haraca keserek esnafın ensesinde boza plılrlrdi. 
Ve sonra hükumet gazeteleri baıbaıa kolkola lutuıarak· 
tan ıevlnçlerini ili.n ede,lerdi: 

- Çertambedır Çarşamba ... 
Zaten iatenen de bu degil mi? Vah bizlere ... 

Yeşilhilal 
Cemiyet gençliğe 
ehemiyet verecek 
Yeşilhtlal cemiyeti gençlik 

teıktlatma ehemiyet veriyor: 
Yeni bir mesai proiramı 

hazırlanacak gençliği içki) iç· 
melı.ten menetmek istiyor. 

Adliyede 
Tayin 

Kocaeli"müddeiumumisi Ke-• 
mal B. lstanbul Sulh hakim· 
liğine tayin edilmiıtir. 

Mumayileyh birkaç güne ka
dar ıehrimize , gelerek vazife
ıine baılıyacaktır, 

F armakoloğların te· 
nezzühü 

Türk Farmakoloğ birliği 
Temmuzun ikinci Perı ~mbe 
güoü bir vapur tenezzühü 
tertip etmit tir. 

Hizmetcilerin tesciline 
başlandı 

Hizmetçilerin belediyece teı· 
cili için müıtahdeminJ idare
haneleri müracaat eden hiz· 
melçilerl hüviyet , cüzdanı al· 
mak üzere belediyeye gönder· 
meie baılamıılo.rdır. 

Umumi tescile ise ancak 
mahalle heyeti ihtiyariyelerl· 
nln gönderecekleri cetvellerdan 
ıonra baılanacaktır. 

Bir intihal davası 

Aleyhimize açılan davalardan dördü 

Birinden braet ettil 
Dün İkinci cezada aleyhimize 

açılan dört dava görüldü 
Bir nhh ilmühaber mc.a 

leılnden dolayı Sirkeci sabık 
muhtarı Mehmet Ali efendiye 
iıten el çektlrildiiine dair, 
gazetemizde bir haber yazıl· 

mııtı. Bunu tahkir telakki eden 
mumaileyh sabık mes'ul mü· 
dürümüz Süleyman Tevfik Bey 
aleyhine dava açmıştı. 

Bir müddettenberl Asliye 
il<inci ceza mahkemeılnde de· 
vam eden muhakemenin ıe· 
çen celsesinde keyflyet Emin 
önü kaymakamlığından sorul· 
muıtu. 

Gelen cevapta gazetedeki 
ha vadl& lastik ve kayit edil· 
diğlnıılen Heyeti hakime Sü· 
leyman Tevfik Beyin berae· 
tine karar vermlıtlr. 

Karara kaldı 
Şahremaneti müfettıılerln· 

den iken Dahiliye Vekaletinin 
emrile ozledilen Muhıin B. in, 
keyfiyeti azline dair yazılan 
havadisi tahkir telakki ederek 
sabık mes'ul müdürümüz Sü· 
leyman Tevfik B. aleyhine ika· 
me elliği da vaya ikinci cezada 

hakime J,una lüzum gör· 
memiı ve karar için muhake· 
me baıka güne talik edilmlıtir. 

Birinci Cez ya iade 
Şileli Hacı Nuri efendinin 

gazetemiz aleyhine ikame et· 
miı olduiu hakaret davasına 
alt evrak geçen gün birinci 
ceza mahkemesinden tevhit 
için ikinci ceza mahkemesine 
gönderilmiıtı. Dün mahkeme! 
müıarünl'eyha bunun dil!er 
davalarla btrleıtlrtlmeslne lü· 
zum görmeyip hl inci cezaya 
iadesine karar vermtıtlr. 

Ankaraya gönderildi 
Traktör ve ıe ker meselesi· 

ne dair sabık iktisat Vekili 
Şakir B. tarafından Son Poıta 
sahiplerinden Zekeriya ve Ra· 
ğıp B. lerle sabık meı'ul mü· 
dürümüz) Süle)'man Tevfik B. 
aleyhine açılan baret davasının 
evrakı tevhit edilmek üzere 
Ankaradan buraya gönderli· 
mitti· 

Dün bu davaya ikinci ce· 
zadcı. baılanmıştır. Şakir B. 
vekili Son Posla ve Yarın 

da valarmın tefrik ile Son Posta 
davasıoın Ankarada devamı devam edllmittlr. 

Geçen celsede Dahiliye ve· rüyetini ve Yarın davasının da 
kliletinln bu azil hakkında ki buradaki davalarla tevhidi 

l mahkemenin reyine mütevakkıf 
· emirnamesi ıureti ıtanbul 

Nuri B. isminde bir yüz· bulunduğunu dermeyan etmlı 
daha 

h B Belediye riyasetinden talep 
baıı muharrir Bürhan Ca it .in suçlularla vekilleri buradıı 

1 l - olunmuıtur, 1 son yaz<lığı bir eseri i er ıu- rüyetlerini ta ep t'tmlılerse de 
Gelen ceYapla müfettit 

rerek muharrir aleyhinde in· mahkeme, Soopoata davası. 
Hacı Hümü Beyin icra eyledi· 

tıhal davası açmııtır. nın Ankarada rüyetine baı· 

k 500 l b ği tahkikat raporuna nazaren lanmıı olmasına ve Yarın da· 
Soka lara am a Muhıin Beyle diğer iki müfet· 

h vasına henüz baılanmaması 
da a lltln azilleri emir olunduğu bil· Arif Oruç ve Süleyman Tevfik 

Şehrin tenviri için bet yüz dirilmiş ve Muhsin B.in vekili B.lerln hastalıkla rından neı'· 
lamba daha ilave edilmeıi bu cevabın kanaatbahı ol· et eylemi§ bulunmasına meb-
hakkında Belediyece verilen mayıp tahkikat doıyasının Ye· ni evrakı davat'ın Ankara 
karar tatbik ve ikmalmal edil· kaletten celp ve tetkikini ta· ceza mahkemesine iadesine 
mek üzeredir. lep et mit ile de heyeti celilei karar verllmiıtir. - ............................................. _ ............................................... . 
--&;;;·/i~;,~;-;;;·;ı;ı;;:-;~i azıttılar! / Adalar elektriği 

Adalar ve Anadolu sahili 

Gemi azıya almayın =~~~~:~ted:.ukaveleıi takip 

Yakında vaz'ı eıaa mera· 
simi yapılacaktır. Bazı Rumca gazeteler Lozan mua

hedesini ileri sürecek kadar şarla
tanlığa başladıtar! 

Kongre 
Galatasaray Spor 

Riyasetinden: 
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kulubQ 

Cuma 

Arif Aruc 

..... --------------------~·~--------------= 
Ba~ıklı Rum hastanesi he

yeti mü tevelll yesin in TürklOifü 
tahkir mesf!lesi Hükümetin 
nazarı dikkatini calip bir ıe· 
kil aldı. F vvela bu meselenin 
iki "fhası var. Biri ,!ıeyell mü
ttvelliyenln ihdas ettiği ve 
adli takibatı icap ettiren 
vaziyet. 

içtimalara reis Kömürcü ojlu 
Stılyanos tarafınde:n~ davet 
edilm•ılerdir. Rumca gazete· 
lerin de tahtı itirafında olduğu 
veçhtle bu vaziyet le hüküme· 
tin nazarı dikkatini celpet

miıtır. 

günü sabahı saat onda Bey· 
oğlunda Galatasaray kulub 
merkezinde fevkalade olarak 
bir kongre akt edilecektir. 
lıbu kongrede tallfa eden ida· 
re heyetinin yerine yenisi in· 
tthap edilecektir. 

Şehrin su ihtiyaci 
Sakalar ve sucular cemiyeti reisi 
Ataullah B. hu hususta ne diyor? 

Sakalar cemiyeti reisi At"· 
ullah B. İıtanbulun su tıleri 
hakkında ıunları ıöylemekledir: 

•-Şehrimtzde13bin kadar 
seyyar arabacı ıucu vardır. 
Şehrin ıu ihtiyacı bugün ta• 
mamile tatmin ediliyor. Yal· 
nız uzak semtlere götürülen 
Taıdelen ve sair sular biraz 
pahalıya malolmaktadır. Me; 
•ela orta derece damacan 
ıebirde 60 kuruıa satıldığı 
halde bazı ıemtlerde 100 ku· 
ruıa veriliyor. 

Mevcut membalarımız kıs· 

İtizar 
Münderecatımızın çoklu· 

ğuna mebni bugün"Da, ülfü 
nunun kooperatıfçillkte rolü 
var mıdır?" anketimize veri· 
len cevabı neşredemedik. 

Keza ayni sebepten do· 
layı (Naul ve Niçin muha 
lif oldum?)tefrikamızı da der 
cedemedik. 

Karilerimlze arzı itizar 
edeılz. 

lmen ıılah edilmıiur. hlaha 
muhtaç olanlar için bir kaç 

gün ıonra teıkıka tta buluna· 
rak belediyeye bir rapor ve· 

receğiz. Ayrıca memba sahip· 
lerile de temaata bulunarak 
tamiri ve ıslahı lcabeden kı· 

11mlarıo biran evvel ikmali 
için faaliyete geçmelerini te· 
min edecejiiz. Keçe ıuyu 
membaının bazı yerleri akı
yor. Sucular vaktinde alamı. 
yorlar. Sunuda l.teıfettirerek 

tamir ettireceğiz. Bakırköy 

ve Yeıilköy cihetleri ıu cl· 

hetinden sıkıntı çekiyordu. 
Bu meseleyi de hallettik. 

Otomobil kazası 
Feyziye lisesi talebesinden 

363 numaralı Sabahattin efen· 

di dün, §Oför Sürenin idare· 

sindeki 1714 numaralı otomo· 

bilin müıademeslne maruz 
kalarak ağır surette yaralan· 
mııtır. Şoför yakalanmıı Sa

bahattin de berayl tedavi Ştıll 
aıhbat yurduna~ ;ratırılmı~tır. 

Diğeri de bitaraf bir müıa· 
bit oıfatıle bu hadiuleri yaz
maklığımıza fuzuli olarak bu· 
runlarını sQkan • Apoy.-vmaıt· 
nı. nln ve "Avyl. nln küstah· 
ça netrlyatı. 

Evvela Heyeti müıevelll· 
yenin vaziyetini izah edelim: 
Türklüğü tahkirle zan altıo· 

da bulunan Manuelokl J ile Ka 
ramanoğlu içtimalara airmek· 
ten menedilml*lerdir. 

Bu iki ,aı.ıs is ··, hilafı emir 

Bizden 
Edirne mebusu Şe

ref B. bir hükumet ga· 
:etesinde, muhaliflerin 
bayraklarııı bile sata· 
cak kadar alcak ol-

' 
duklarını yazıyor. 

Şeref Beyin daha 
dün kapanan muhalif 
bir ga:etede muhalefet 
mashosi altında ya:dı· 

Ilı makalelerin mürek· 
kebi kurumadı. 

Biz, bu gibi meselelerde 
temamen bıtarafız. Gerek Rum 
ortodoksları ve gerek Türk 
ortodoksları olıun kendilerine, 
karıı vaziyetimiz ~emamen 
bir müıahil ıekltnd~dır. 

Hatta Rum vatandaıları 
birbirine girdiren bu hadiseleri 
kaydederken her iki tarafında 
iddialarını yazmı,tık Tabiatile 
bu huıuıta dönen dala veraları 
da ilave ediyorduk. 

lıte, bu bitaraf neıriyatı· 
mıza evvela Apoyevmatlni dil 
uzatmak kü<talılığında bulun· 

söylemek! 

1 
Şeref Beyin, ayni 

kalemi, bugün bir hü· 
hümet gazetesinde, mu
vafakat maskHi altın· 
da muhaliflere hücum· 
lor savuruyor. 

Pehri:r.le lahana tur· 
şusunu karıştıran bu za· 
tın fikirlerini ey kari 

ister dinle 
ister dinleme 1 

,_------------~~~~~~----~~~----------~------

du. Ağzını kapattık.Fakat Av· 
yide yardakçılık et m e ı.. 
gayretine düıtü. Ona da 
bllaıebep sahte bir kahraman 
edaalle meydana çıkmamasını 
ihtar etlik. 

Fakat, bu iki gazete mev
kilerini ve hatlerbl tamamen 
unutarak yalnn: bize değil, 
hükümete de calibi dilı.kat 
siyasi sualler btle ıormağa 

baıladılar. Bilhassa Apoyev· 
matlnl, hükumetten tahriri 
emirler verllmealnl talep etme• 
ğe cür'et elti. IAynı lzamanda 
bu mevzu ile hiç bir 
alakaıı bulunmıyan Lozan 
muahedesini de diline doladı 
Dikkat edilecek olursa, Apo
yevmatinl evvela Türk mat· 
buatını hedef ittihaz ederek 
bılahıra bizzat Hükümettn vah· 
•iyeli maneviyesine hücum et· 
meğe cür'et ediyor. Heyeti 
mütevelliye hadisesi, alallde 
vakalardan biri iken, bunu 
Lozan Sulhile alakadar göre· 
cek kader ıarlatarlık yapmak 
tayanı hayret bir cür'ettlr. 

Mesele, artık gazeteler ara· 
11nda cereyan eden bir müna· 
kaıa olmak ıeklinden çıkmır 
tır. Binaenaleyh cevap ver• 
mek bize düımez. Söz Cümbu· 
rlyet adllyeslnlndır. 

l 23 ~.ıı J 
Siyasi 
Takı im 
isimlerin 
Müsemması 

Siz bilir miılnlz ki bazen 
ilimler müıemmalarına uyarlar: 

Meseli. Melek ilminde haki· 
katen melek gibi kadın olur. 

Akil isminde hirlninde ha· 
kikaten akli bir adam oldu· 
ğu görülür. 

Böyle garip isabetler çok· 
tur. Size bu meseleye ırayet 
nefis iki isabetten bahsedece
iiz. 

Hani ıu Yunus Nadi diye 
bir ııazetecl vardır. 

Bunun ismindeki isabete 
bakın : 

Yunus Nadi ... 
İ k iki harfi : 
Yu! 
Sonra üç harfi: 
Adı! 

İlk kelimenin üç, dört, be• 
tinci harflerini ters çeviriniz 
(ıun) olur ... 

Hakikaten bugünkü vazl· 
yeti ile gerek ilk ve gerek ikin· 
el keli"Tleler ne kadar lıabetll· 
dır. Üçüncü de bunun hayatı• 
nın mahiyetini bildirir. 

Bir de Falih kelimesi var• 
dır. Bunun söylediklerin!, yap· 
tıklarım anlatan bir kelime 
gene kendi ilminden çıkıyor. 

Fal ; hı tersine çeviriniz ne 
oluyor ? 

Hilaf! ... 
Bunlar ne ıayanı dikkat 

iaabetlerdir. ................................. ~ 
Mel'un ticaret! 

(Birinci eahifeden de11am) 
Bilhassa mezarlıklardan 

kemli. loplıyanların yalnız kol 
ve bacak kemiklerini tercih 
ettiklerini de ilave etmlıtik. 

Bu huıusta malıimat!arına 
rr üracaat elti, iz kimyagerler 

bu kemiklerin nesci itibarile daha 
kesif olduğundan dijerlerinden 
kıymetli olduğunu tasdikte 
müttefikdirler.Mezar~larla bir 
arap saçı gibi girift olmuı 
hadiseler yalnız bu ılrkıllt 
safahatıle bitmiyor. Bir kerre, 
E, k fla Belediyenin uz'aıa· 
madığı malum. Bunlardan 
mıada eıhas elinde kalan ve 
bir ticarethane gibi iıleyen 
mezarlıklar mevcuttur. 

Mu, ıayanı dikkat bir me• 
seledir. Mezarlıklar Belediye
ye devrolunduğu halde e~ııaa 
elinde mezarlık kalması garip· 
tir. 

Bu, ayni zamanda Devlet 
varidatının kaybolma11 demek· 
tir. 

Halbuki, mezarlıklarla ala· 
kadar daha garip bir mesele 
de mevcuttur. O da ıudur: 

Mezarcılar pazar!ıkla me
zar açıyorlar. Yalnız bu pazar
lık ıelı il hem adamına ve hem 
de yerine göre tehalüf ediyor. 

Bet liraya mezar kazıldığı 
gibi, bu miktar elli liraya kadar 
da yüksele biliyor. Halbuki 
meı' ele baıittlr : 

Bir adamın gömülmesini 
• temin edecek kadar toprak 

kazmak! Bunun yorııunluğuda 
aynıdır, iaal edilen toprağın 
hacmi de aynıdır! 

Diller memleketlerde me
zar açtırmak ve defin üçretlerl 
Belediyelerce tayin edllmiıtir 
ve ( pazarlık ) usulü cari 
değlldlr . Belediye , asrl 
mezarlıklar yapmak iddiasın• 
dadır. Fakat, evvela bir me· 
zarlıklar talimatnamesi ihzar 
etmek icap etmez mi? 

Halbuki, 'bu talimatname 
encümen, encümen dolaımak 
ta berdevam. Mezarcılar da 
al takke ver külah pazar!ık 
yapmakta berdevam! 

Halk, bilhaua fakir tabaka 
da bu ücret meseleıinden ya 
nık olmakta her-devam! 

l§te, görülüyor a, Evkafı, me
zarlıklar meseleıslnl beıyüz ıene· 
denberl halletmemekle itham 

eden Belediyenin de henüz y•ptı· 
ğı bir it yoktur. Yalnız Belediye 
Mezarlıklar müdürlüğü henüz 
itham edecek kAdar vakiln 

geçmediği kana11 ' l ıi izharediyor. 
Temenni ederız ki, bu in· 

tl:ı:ar müddeti (iyi it ahı ayda 
çıkar) manııkile uzamasın. 
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c KUŞ BAKIJI 

Saref 
Hırsızı 

, 
Ba21 innnlarda, övünmek 

uyumak, gülmek gibi tabii 
huylar arasına karıımııtır. 

Yapacağız, kıracağız de
mek, yaptım, kırdım demek· 
ten daha kuvvetli olduiiu için 
bu • CEMi • edatına iltica 
ederler. 

Hasla, daha ileri giderek, 
ba§kalarınm yaptığı bir iti 
kendilerine matetmek illerler, 

Böyle yaptık, ıöyle kazan· 
dık... Demekle o tıte kendile· 
rlnede bir ıeref hissesi ayır· 
mak gayretkeıliği göıterirler. 

Halbuki bu adamlar, o itli 
yapmak değil, sokulmamıılar
dır bile. 

Size bu misale dair bir ga· 
zeteden bir parça ekuyayım. 

"Bi:ı: Sivas! demir yolunu 
iktı .. t düıünceııinden baıka, 
milli müdafaa, milli vahdet, 
coğrafi vahdet için yaptık. Ve 
ta.. Erzuruma kadar yapa· 
cağız ... ,, 

Okudunuz mu? 
Burada " BİZ • edatının 

manası ve yeri nedir? 

( 

• SİZ • kimsiniz? Baıka· 
!arının ıereflni kendisene mal 
etmek kadar, dünyada kü· 
çllklük va rmıdır. 

Bir insanın " BiZ • deme
ıl için .evvela Cesareti olma· 
lıdır. 

Jf. 
Manasız satırlarla her gün 

etrafa den vermejie kalkan· 
\ara. ihtar ederizki biz, 
•ŞEREF. in kime ait olduğunu, 
•Siz. den eyi takdir ederiz. 

BÜRHANETTlN ALI 

Kalamış 
Banyoları 
Halkın ta .• Suadiye
ye gitmeğ~ kudreti 

var mıdır? 
Moda ve Kalamı~ halkı 

dün müctemian idarehanemize 
müracaat etmiıler, Kalamıı 

dl!niz banyolarının Suadiye 
plijı sahibi tarafından kira· 
!anarak kamilen kapatılmış 

olmasına Belediyenin ıtddetle 
nazarı dikkatini celbetmemizl 
1 itlerdir. 

Şikayetler bilhana ıu buh· 
ran zamanında ·deniz banyo· 
suna th yacı olanların "Sua· 
diyeye. kadar nasıl gjdeblle
ceklerini, bu dehıetli m srafa 
na 1 k tlanabileceklerlnl Vali 
Ye Belediye reisi Beylerden 
sormaktadırlar. 

YARIN 

Zabıta muharririmiz yazıyor: 

Ahmet beş ay evvel ayrıldığı · 
nişan ısı edihayı ustalı ·ıe vurdu! 
Ahmet nişanlısı ile tekrar barışmak istemiş, fakat 

ret cevabı alınca cinayete karar vermiş 
Evvel i gün Ahmet iımin• eden bir gençti%'. Onun da bır 

de bir genç, 5 ay evvel ayrıl- anacığı ıle bir de babacığı Yar• 
dıfı nııaol111 Medihayı baıın· dır. l,te, bu genç te allahın SÜ· 
dan ve yüzünden ultura ile nü çal1Jır, çabalar, o ihtiyar-
yaralamııtır. iç yüzü ıudur. cıklarını bakarmıı.:. 

Mediha H. kimdir iki ıene mukaddem, naaılaa 
Mediha 18 yaılarında orta bir i9 için Akıaraya ritmittlr. 

itini görmü , b!Urdikten boylu eımer, balık etinde ka· 
sonra yaya olarak Koıka YO· rakat ve kara gözlü bir kız• 

dır. İıtanbulda doğmuı, büyü· kuıundan Beyazıda dojru 
müı, kendisine göre tabıil gelmejie batlamıılır. O aırada 

Mediha görmüı beğenmit ve ve terbiye görmüıtür. ., 
d o dakikadan itibaren ıe"lmeğe,ıı 

Muıtafa efendi ilmin e 
pederi ile Hatice namında baılamııtır. 
bir de valideai vardır. Gençlik bu ya, 0 dakika 

Pederi Ahmet, hemen Medlh•nın ya. 
nına aokulmuı ıöz atmağa 

Mustafa efendi, orta h ili batlamı ıtır. Mediha bu ıö:ılere 
~af ve temiz kalpli bir zattır. ehemmiyet vermlyerek yolıı-
Dikimhanede makastarlık edip na yürümüı fakat Hikmeti 
aldığı üç heı kuruı ile ailesi- hüda olacakki 0 anda Medl· 
nln yiyeceği, içeceaini, eY ki· hada Ahmede vurulmuotur. 
rası ile giyecefini temin et· Lakin genç kız bu gizli aı· 
mektedir. Fakat son zaman~ kını beli etmlyerek katları 
!arda yetiımiı bir kızı olan çatık, omuzlan k:ılkık bir va· 
Medihanın ç.eğiz ve çimeni ziyetle yoluna devam etmlıtir. 
için dü~üİıüp merak ve kahır Mediha )lirümüı Ahmet te 
etmejie baılamııtır. Muıtafa yürüınüı. Mediha kaçmıı, Ah-
efendinin bu halini gören re• met le u anıp lııkmadan ko-
fikası ile kızı Mediha'da el· valamııtır. lıte bu iki aletli 
birliğile çalıııp namuıkarane genç Ko ka caddesinden haylı 
para kazanmağa teıebbüıt ede· koıup biri btrlerile gülüp oyaı• 
ceklerlni bıldirmlılerdlr. Muı· tıktan ıonra Medihanın çahf" 
lafa Efendi bu fikri kabul 

tığı depo önüne elmiılerdlr. 
etmiıtir. Fakat israr ve Bu sırada Mediha arkaıına 
ricalar üzerine yalnız Mediha· dönüp baıile Ahmede belli ve 
nın çalı§manna muvafat etmif, bellisiz bir ıelam vermlı, kaı;ı· 
keadt ka:nncı ile lıendl ek· dan içeriye girerek çalıımağa 
siklerinl tamamlama&ını,da 

baılamııtır. 
ilave etmiftir. Ah 

Dııarda kalan mette 
Bunun üzerine tevlnç için· 

boynunu bükmüı, ergeç Me· 
de çırpınan Mediha, babııaı• dibayı elde edecıeğlne oracıkta 
nın müaaadeı!nden iki gün btr yemin ed1?rek .iılnin baıı· 
sonra komıuları vaııtaıile 

na gitmlıtir. 
Reji idaresinin tülün depola· b 

Akıam olmııı, yine u 
rından birine girmlıtlr. Blda· deponun önüne gelerek Me· 
yette 20 kurut yevmiye ile dıhayı beklemeğe ba lamııtır. 
baılıyara.k 150 kurut yevmiye Medihada i.finden çıkmıı, 
almağa ve düne kadar da bu d yine Akaaraya oğru yaya 
itinde çalıımağa baılamııtır. olarak yürümese b•ılamııtır. 

1ıte, bu genç kı2caiiız, 

mlf, Ahmet heman niıan ha· 
zırlıklarını ikmal edip Me· 
dibanın pederi Muıtafa efen· 
diye kendi pederini göndere
rek desti izdivacını talep et· 
mittir. Nasip ve kısmet lmlt 
ilk konuıma ve tik görüımeiii 

üteaklp nlpnları icra edil
mlıtlr. 

Bir buçuk aene evvel ni· 
ıanlanan bu iki genç, bundan 
beı ay evveline kadar güzel 
güzel geçlnmlt ve gezlnmlr 
!erdir. 

Fakat, aralarına bir soğuk· 
luk glrmlı, o aletli ve heye· 
tanlı daklka(arınt unutarak 
ayrılmata mecbur ohnuılardır. 

Beı aydanberi ayrı olan 
bu iki genç, nasılsa evvelki 
gün ylne,bir buçuk sene evvel 
biribirlerinl gördüfü, beğenip 
sevdiği bir yer olan Koıka 
caddesinde görmüılerdlr. Yii· 
reklerl kalkmıf, helecanları 
kabarmııtır. 

Biran için durmuı, biribir· 
· !erine bakınmıılardır. O ıırada 
Ahmet yine, Medihanın yanına 
ıokularak: 

- Daha ııönlün olmadı mı 
Mediha, demiıtır. 

Mediha da: 
- Alakanız keılldtkten ıon

ra gönUlmüzün olmasına ne 
hace& var, demlttlr. 

Bu ıöz Ozerlne Ahmet, yine: 
-Demekkl artık benimle hiç 

barıımayacakaın ha, demiş. 
Mediha da cev ben: 
- Ona ıüphe mi var, pek 

tabii, demiıtlr. 
O sırada Ahmel te: 
- Ya, demek ki artık hiç 

ha hiç, demlt ve hemen cebi
ne elini ıokarak auıtalı çakı· 
ıını çıkarımı, ::a Yallı Mediha· 
nın yüzü ile h&fın• ıaplamııtır. 

Mediha kanlar içinde yere 
düımüı, Ahmetta firar etmto
tlr. Fakat çok sürmeden Ahmet 
yakalanmıı Medlhada Haseki 
hastahanesine yatırılmııtır. 

A. S. 

• 
Sahife 3 

1 1 
Yarım milyon liral! 1 

Türkiye 
emniyet 
Planları satılıyor~u 

~ - -

-17-

Para hahrı için arz 
bile satılırmış ! 

Tecrübeli caauı bu fırb· 
nalı mevzuu belki bir hatır ıor• 
mak kadar tabii söylüyor, terle· 
miyor, titremiyordu, bililı.la 
birer yıldız gibi yakan gözlerile 
beni tetkik ediyor, kıllarımın 
hareki.tını bile adeta gözünden 
kaçırmıyordu. Mütbit caıus: 

- Anladınız mı? diyordu. 
Vereceğimiz vazifede muvo.f· 
fakiyet kazanmanız için bun· 
!arla birlikte gayet müdeb
bir, mizaçgir, sokulğan ve 
aoğuk kanb olmanız lan
dır. Akıl takdirde kendinizi 
mahvetmtı olununuz. İJte 
aizden ilk vazife olmak üzere 
.1.... müıtabkem mevkiinin 
deniz ve kara planlarını, bir 
harp vukuunda acilen alına· 
cak tertibat planlarının te
minini istiyoruz. 

Ben hayretle: 
- Bu naaıl mümkün olahi· 

lir? 
- Vazifeniz muhali müm

kün yapmsktır. Temini kolay 
olsaydı, ılzl bununla ta v:ıif et· 
meie bittabi lüzum görmez· 
dik, dedi. 

- Fakat bunlar, bu dev· 
lelin emniyet ve hayat anah· 
tarlarıdır. 

- İzam ettijiiniz kadar 
ehemmiyetli olmamakla bera· 
her elde bulunması matlüp 
planlardır. 

- Bunlann elde edilmed 
belki hiç mümkün olamıya
caktır. 

- Mümkün oluncaya ka~ 
dar münhasıran buna çalıp-' 
caksınız. Ümitaiz olmamanıza 
taYsiye ederim. Mümküa 
defi! ne demektir? Bunlana 
muhafaza edildiği dairelerde 
sızın derinden arkadaılık 
ettiğiniz kimselerin bulundu
ğunu ve bunlarla her me-Y. 
zuda konu~bileceilnlzi bbı 
biliyoruz. 

- Qelkt yanılıyorsunuz! 
- Kat'iyyen!. Hu~uıi ahva-

liniz bile bizim için kapah 
kalmamııtır. Filvaki herkesle 
her insan iyi görüıemez veya 
iyi gorüıür de bu gibi hayati 
mevzulara temas ederek açı
li\maz, fakat sizin! 

- Vatanm hayatı, bir mil
letin bütüa efradının iatıkbalı. 
ne ait olan bu mühim mevzır, 
da velnkl candan konuıulaa 
bir arkadaıa açılmak müna.alp 
olur mu? 

- Zemini ve arkadapnızı 
fıkrinlze •ürüklemek ıuretıle 

ibrazı muvaffakıyet etmlt ola
c nnız ! 

- Arkadaılık hatırı lçhl 
bir inıan memleketini ıatar. 
milletin iıtlkbalini bir çıJr 

maza atar mı ?(Devamı var) 

-····NfÇi~··ç~ğ;~i·J~I~~? ...... 
· İstanbul hastahaneleri sertabipleri 

dün Ankaraya gittiler 
l&tanbul hastanelerinin ser ( Guraba hastanesi ıertabibl 

tabipleri, vaki olan davet üze- Ômer Lütfi B.lerdi. 
rine dün Ankaraya hareket 
etmişlerdir. 

Giden zevat. Etfal hasta· 
neıi sertabibi Rıfat Cerrahpaıa 
haıtanesi sertabibi Rüıtfi ve 

Hususi iatihb ratımıza na.: 
zaran hükümetln bu dııveU. 
lıtanbulda bir (aal tans pübllk) 
yapılması hakkında bir tetkik 
zemini içindir. 

Sabri 
Ahmet:te yiirümüt IJ.İlmlı, fa· 

alın ter.I ,,e kazandığı paracık- kat. yine konu,mağa muvaffak Debag"" lar 
!ar ile ya vaı ya vat eksiklerini 

olamamııtır. 
tamamlamağa, yavaı yavaı Ahmet, bu halden yine - - - - - ' 

Poliste 
çeğız ve çimenini hazırtağa müteauır olmayarak tam bir ay Mevkıi müstahkem Cemiyet bir ariza Emniyet müfettişleri 
baılamııtır. sabah aktam demeyip Medı. divanı harbine Verildi topluyor tahkikata başladı 

Mediha Hanım çeğizini 
hanın pefinl takip elmltUr. İzmir _ idam firarisi Sah- Debağlar cemiyeti bir ari· Emniyeti umumiye müfet-. 

hazırlıya dursun, biz gelelim Bu mu" ddet zarfında nasılsa ze hazırlıyor. 
rlnin harbi umumide tayyare- ti !eri poliı 2 inci ıübe müd•. 

B k k Ahınede: Medı'h• insafa gelmir, Ahme- Bu ariza B. M. Mecliılne 
ı·r ayma am Ah ~ sıte beraber dnımana Huhak 1 k rıyeu 3 naca ye 4 üncü ıa: met kimdir din bu haline acıyarak gil· 1 veri ece Ur. ettiği ve nglllz tayyarelerlle Debağlar bu ariaada mua- aımlarında yeni bir tahkikata 
Hakkında tahkikat Ahmet • Karagümrükte nün birinde ıuallerlne cevap hudutlanmız üzerinde tatıkıaf mele y.erglllinden teıviki sanayi bati mııtır. 

yapılıyor Sultan mahallesi Çınarçeıme vermeğe ba laın11tır. Bu halt uçuıları yaparak etrarı aake- kanununun takibatında ıuhulet Bu huauıta 3 memur ~ 
İzmir _ Torbalı kaymakamı sokağında sakin 20 yaılarında gören Ahmet, muvaffakiye riyemlzl ıfıa etmek ıuretile olmadıfından ılkayet ediyorlar. tlcvap edilmlıtır. Tahkikat 

Hilmi Beye itten el çektirildi. uzunca boylu zayıf, . buğday tinden ıon derece memnun _ vatana hiyanette bulunduau anlatı maktadır. ikmal edilir edilmez evraJr. 
Ha dcında tahkikat yapılmak- benizli karakaı ve kara gözlü ddrak Medihaslle!koouımağa Müdafaa! Milliye Vekaletinden Sabri mevkıi müstahkem memurin ıııuhakemat encii-
tadır. kunduracı san'atlle iştigal başlamı$lır.Aradan iki ay lf"Ç· buraya gonderilf'n Pvrakından divıonı harbine verilmistlr. menine verilecektir. 
~~~=--.....-~~~~;.;;;_...;;;;:;~__;;,;~~;;;.;;.;.;;,:;;.;.;.:.;;,;.;;;;;;_ ........ -...;.,~~;;...:,;.;;.;.;.;.;~~~~~~~...;.;,;,~~~- ~~-~- ~,;.;.;.------....,,._ 1 

pek çpk kadınların hislerini 
asla duyamassınız; bu hisler 
namütenahidir, Fllfp. 

- Benim için değil, Klod, 
ben sizi çok iyi anladım. 

nim yanıma yaklaım k için 
en ufak bir hareketiniz tim· 
di tüylerimi ürpertiyor. 

Fillp Klodun elini aldı ve 
ona sordu: 

- Sonra, ce oldunuz? 

Babam, hayatında kazan· 
dı.ğı ve kaybettiği ıeylerin 

hepsini bana anlattı. 
Klod ba ıoı kaldırmııtı : 

- Sizi kat'i 
lüyorum: Benim 
ölmüıtür, artık. 

olarak ~ö,.. 

kac!ıolığtm 

fillp ıon bir zar atmak istedi: 
- inanmaz mıaınız ki beniıa 

aıkım ... 

/\\uharriri: l\lütercimi : 

- Öyle lıe beni dinleyiniz, 
zannediyorum ki, kalbin beale
diği mey, yalnız aıktır. Zaıın
edlyorum ki, dünyade her ıey 
güzeldir. Ve bu hastanede, bu 
hasta anaların araıında öğ
rendim ki aıkın yalnız plı bir 

- Bir bahane bularak bu 

- Rubuında tulUfBD bu 
alev, beni tekrar yaıatmağa 

batladı. Htuediyordum ki, ta• 
nınmamıt bir aık, beni kaza
nıyordu. Bu aık, ilme kartı 

bende ha ıl olan aıktı. Ve 
bu atk dünyayı ıarınıftı. itte 
doktor Ambuvaz beni bir ha• 
kiki peder ııfatıle kendine 
halef, bir ilim ltızı yapb. 

Klod, derhal ıözünü kesti: 

- Maattee11üf aı;ıkınızın 
elinden hiç birıey gelmez. Bir 
çiçeği çölde yetııtirebihr misi

z? 

Raynonde Maohard Ahmet FürkAn 
- Fransız edcbi;·atıııdan lıü rli k a,k romanı -

170 inci binden tercüme edllmiıtir ... 

münaıebet meselesini gıvamı
zile öğretmeleri keyrıyetıni 
bir leAadüte bır11kıyorlar. Ya· 
hut bu ince malumatı, bir er 
keğln hodbehot arzusuna terk· 
edıyorlar. 

Hastaneye devama baıla· 
dıktan sonra kovuılarda sakin 
ve mazlum bu ıstırap mak· 
tüllerinden ne çok gördüm. 
Evlenmek çağına gelen bir kız 
kocaya varınca erkek, daha 
ilk geceden onu bir kuı gibi 
paralıyor. Bu yara, bu kızın 
hem ruhunu, hem dımlnl ber• 
bııt eclıyor. Fakat bu ana olan 

körpecik kadınlar, ·her eye 
olduğu gibi· bu haya.ti meıe
leye de ince bir ana ıefkatile 
hazırlanmış olsalardı. kendi· 
lerini ilk saadet gecesinde er· 
keklerin ellerine ve hücumla· 
rına terketmemenin yolunu 
blllrlerdl. 

Bu, cinai münasebetin ne 
demek olduğunu öğrendiğim 

zaman gözlerimin önünden 
katkat eırar perdelerinin ııy
rıldıjiını hi11ettlm. 

- Sahi mi? 
- Şaııyorsunuz, Flllp, fa. 

kat hakkınız var, erkeksiniz, 

ıekli vardır. Ve göalerlmin önüne 
serpllen ıey hep bu pia alkın 
neticeleri oldu. 

Bunları anlatırken 

dun yüzü kıpkırmızı 
mııti. Ve elleri de ıeıi 
uabiyetten titriyordu. 

Klo
keall

gibi 

- Klod, elini alnından 

geçirdi, Ve ıstırapla d~dl kl: 
- Ne kadar aptalım. De

min beni öptüğün dakikayı 

tekrar isaettlm. Bu öyle bir 
intibadır ki, iyi olmaz bir 
yara gibi daima itllyecek. Be· 

cehennemden kaçtım, eve 
koıtum, annemi buldum, o 
beni hcrgünkü ııibi rahatça 
bekliyordu. O dakikada anam 
ile aramdaki uçurumu hisset· 
tim ve bu dakikadan sonra bü
tün zekamı babamın töyledik· 
!erine lilrfettim: 

Bu adam ya bir canavar 
ya bir Allahlı. 

Bu gördüklerimi, öğrendik· 
!erimi kendine söyledim ve bu 
pislik hakkında onun mütaea· 
ıını almak i tedlm. Babam 
bana kuvvetle, cesaretle ~vap. 
verdi: 

- . insan bu çirkinlikleri 
unutabilir, eğer kendini ilme 
verirse, dedi. 

Flllp dalmıtdiitünüyordu ... 
Ve Klod ise ona di.kkatle 
bakıyorrlu. 

- Ôyle iıe Klod, ıiz ka-
dın değilsiniz, artık. 

Klod kuvvetle: 
Kayır, dedi. 
Emin mialniz? 
Hl\: ıliphem yok. 
Kim bilir, insan kendi· 

ni bu dakikadaki hiuiyata 
her zaman taht görebilir f11? 
Bunu h.iraz düıününüz. 

fi'ip büyük bir teea üre tu· 
tulmuıtu. Klod bunu görünce 
onu teıelll etmek zaruretin 
hiı~tl: 

-Bunu düıünmiyelım artık 
Fillp. 

- Dü~ünıniyellm mi, ko
lay mı •anıyor ıunuz? 

- A. ... İlmi eıaelarla üğ· 
ra mak niyetinde dc~ı!ıi:ıi; 
demek? 

- Şimdiye kadnr il:ni11 
bir manası vardır, ııı.nı,yor· 

dum. Şimdi anlıycrum kı bu 
düıüncemdt: aldt>nmı,..m. 

(Dc~amı ı:ar) 



r- ZABITA MUHARRIRIMiZIN MÜŞAHAOELERi:

Esrarkeşler arasında 
Yaz~1 :R Ah~~t[ S~ı~;~an -' 

YARIN 

Adliyede: Poliste: ,. 

Bir kadın! Kaza 
- ·- ___........_ 

Birdenbire fenalı~ Bıcak birden karnına 
' 

gelerek bayılmıştır batmıştır 

23 Haziran 

YARIN ıN 
~ 

HALK GAZETESi 
Bu sütunumuzun muharriri, muhabiri , müdüril bizzat ha1kın 
kendisidir. Vatandaşlar - şahsiyat haricinde - etraflarında 
gördük1erl fenalıkları kendi gazeteleri olan bu sütun umnza ser~ 
bestçe yazar \'e millete bildir irler. -17-

Esrar ayini! 
Esrar kahvelerinde Postabaşının 

rolü ve merasim nedir? 

Kaçak; rakı imal ederken 
yakalanan Raziye H. mın mu· 
hakemeılne dün ikinci c•zada 
baılanmııtır. Eınayi: muhake· 
mede ani olarak baygınlık 
alaimi gösterdiğinden derhal 
Tabibiadliye müracaat edil· 

mittir.~ 

Hacıkadın mahalleıi çeıme 

ıokağında oturan seyyar satıcı 
Siirtli Seyfi dün, arkadaıı 
Şükrü ile Hacıkdın caddeıinde 
konuıurken kazaen yere düı· 
müp, o sırada cebinde bulunan 
açık ıuıtalın da karnına bat· 

Mezarlıklardan servi
ler de çalınıyor ! 

mı ıtır. 
"Mezarlıklarımıza dair acık ı 

lı vak'aları gazetenizde. oku· 
dukça düıüncem artmıı ve bu ı 
düşünce içerisinde ıu kağıdı 
yazmak arzuıu hasıl olmuştur. 

ağaçları hanesine naklettir• 
mittir. Kaymakam mütekaidi 
Sııkı bey ahalinin muhafazai 
sıhhati için Dahiliye vekiline 
bu hainane hareketi bildirdiği 
halde. V • kaletten cevaben ge· 
len kôğıttaU elit senedenberi 
Kulaksız mezarlığına ölü gÖ• 
mülmediği ve bunun için ıer· 
vilerin kesilmesinde bir mahzuİ 
olmadığı bi!dirllmit olduğun· 
dan 931 kış mevliminin odunu~ 
nu gene yedi sekiz ıervl ağacı 
yıkarak evlerine do\durmuı 
ve bekçiler vasıtaaile istediğine 
dağıtmııtır. Ahalinın ııhhati 
huıusunda ashabı hayir tara• 
fından dikilen dört yüz senelik 
ağaçlar keıilmeslne hükumet 
ve hükumetin fırka11 nasıl 

razı olur? Hergün mevta gömü• 
len bu mezarlığa elli seneden· 
beri ölü gömülmemekte'. oldu· 
ğunu nasıl bir cesaretle ret• 
men bildiriyorlar. 

Amma nasıl buldum? Gaco
m da çırçıplak bir vazly~tte ya· 
nıma yatmıt buldum. Envaı 
Jçeılt lavanta kokulu o bıldır 
bıldır, kollarının arasında beni 

1 ıarmıı, dudaklarını da dudak· 
larıma yakııtırm•ıtı. lı•e bu 
manzara karııaıııda ııpınltl 

ııpıak ben de dudaklarımı 

ayırmayarak dalga geçnıeğe 

baıladık. Fakat, o sırada ca· 
nımın acıdığını hi15ettim. 

Eder etmez: 

- Aman be gacocuğum 

dudaklarımı :ısırdın, ne yapı· 

yoraun, dedim ve öfke ile 
kollarının arasından ayrıldım. 

Ayrılır ayrılmaz ne göreyim? 
Enayi gibi yarım saat ev· 

'tel burada (kahvede) otur
aıuı, dalga . içinde yüzüyor· 
dum. 

kiriti kırıp voltamızı Can Ha· 
sanın g kahveaipde alalım da 
bir iki gariban çekelim, ded i. 
Bu ıöz üzerine hepsi birden 
ittifak edip doğruca Can Ha· 
sanın k ahvesine geldiler. 

Bu kahve küçük fakat,çok 
ıüılü bir kahvedir. 

Müıterlsl de ona göre çok ve 
maruf, sayılı esrarkeılerdendir. 
Bu kahvede esrar, adet ve 
an'aneye riayet edilmek ıar· 

tile içilir. 
lıte, bu adet ve an' anc 

ıerati de böylecedir. 
Her kim ve her hangi es· 

rarkeş içeriye girer girmez: 

- Merhaba erenler, yaf, 
diyecek ve ondan sonra otu· 
ranların en nihayetine gidip 
oturacaktır. 

Oturur oturmaz kendisine, 
Poııabaıı tabir ettikleri adam 
kim ise kahvede bulunanlar 

Tabibi adli, Raziye hanımı 
muayeneden ıonra sinirlerinin 
bozukl olduğunu ıöylemlıtir. 

Heyeti hakime bunu naza· 
rı dikkate alarak davanın 
Te!rinl evvele tal.kine karar 
vermiıtlr. 

Mebus Nuri B.in davası 
bu gün görülecek 
Bugün ağırc?zada sabık 

Muıul mebusu Nuri B.I kat· 
leden Arnavut Hacının muha· 
kemesinc devam edilecektir. 

Fuhşa teşvik 
18 yaıındaki Cevriye H. mı 

fuhuıa teıvik eden umumha· 
neci Münevverle Salahattinin 
muhakemeıine dün ikinci ce• 
zada hafi olarak devam edil· 
mi~tir. 

Muhakeme karar için bar 
ka bir güne talik edilmlttir. 

Şükrünün ifadesine müra· 
caat edilmıı, Seyfi de berayi 
tedavi Cerrahpaıa hastaneılne 
yatırılmııtır. 

Başından yaralanmış 
Cibalide Üıküplü mahal· 

leıi bostan sokağında mukim 
Be1im Efendi dün, Cibali iıke· 
le caddeıinden geçmekte iken 
önüne çıkan kahveci Sadık 
kaptanın oğlu Celil tarafın· 
dan tabanca kabzaıı ile ba· 
tından yaralanmııtır. 

Kaza kurşunu 
İıtinyede yeni sokak~a 

oturan Laz Hüınü Efendinin 
13 yaılarında Yaıar ile 10 
yaılarında Ferit lımindekt ço
cukları dün, çocuklara mah· 
ıus av tüfeği ile oynarken 
!çerlde bulunan kurıundan 
biri patlamıı, Yaıarın sol ba· 
cağına isabet ederek yarala• 

Kasımpaşada kulaksız Ah· 
met kaptan mezarlığının elra· 
fında dört beı mahalle var· 
dır ki hemen umumiyetle ehli 
ıerveıten değildirler. Bu cesim 
mezarlatana hergün mevta 
gömülür; fakıı.t mezar nasıl· 
dır, tahtalar iyi midir diye hiç 
bir memurun gelip teftit ettiği 
görülmemiıtır. Halta bu cesim 
kabristanın yüzlerce ıervi ağa• 
cından üç dört adet kalmıştır. 
Ekseriya mezarlar yolunda 
kazılmadığı ve tahtalar çürükve 
önce olduğu cihetle taffün ha· 
nl olmaktadır. Servi ağaçları 
bu kokuyu tadil ettiğinden 

bunları kesmemek lazım ge· 
lirken Halk fırka11ndan bir 
zat bu dört yüz senelik ıervileri 
keıtirmeye ıebep olmuş, birçok 

Etrafıma bakınarak gaco 
ıle o güzelim karyolayı arar· 
ken Fiyakalı Tahsinin kula· 
iıoa yapıımıı, var kuvetile canü 
ıönülden emdiğimi gördüm. 
Kendi kendime: 

namına: 

- Merhaba merhaba ıul· 

tanım yuf, der. 

Tevkif müzekkeresi 
kesildi 

Bazı zabıta memurlarını 
·darp ve cerhetmekle maznun 
Çolak Hayrlnin mubakemeıl· 
ne : dün İkinci cezada gıyabi 
olarak devam edilmiıtlr. 

tııııtır. • .............................................. . ·-......... "JŞÇf ;~b~;İardan - ... 
Neler istiyorsunuz? 

- Ulan adamakıllı aynalı 
bir gacoya düt'DÜf, dudak do· 
dağa' gelmiılz, diyuek kulağımı 
Tahıinln ağzından kurtararak 
onu da dalğa11ndan ayıltım, 
~edi ve h!kayeıir. I bura bitir· 
eli. Bu hikayeyi dinleyen Dede 
Sultan ile öteki arkadaıları 
bir kahkaha koparıp hayli bir 
zaman gü'meğe baıladır. 

Bu sırada P ite Ali: 
- Yetiıir artık güldüğü·) 

müz erenler, haydi bakalım 

Poıtabaıı tabir ettikleri 
adam, laakal 35 yaıından 

yukarı olup bilümum hayatı 

hususlyelerine ve bilcümle 
adabı muaıeretlc:rine ayni za· 
manda bircok beyitlerine va· 
kıf olması ıarttır. 

Bu gibi adamlar Poataba· 
ıı olup esrar çekenleri idare 
eder, onlara beyitler söyler. 

lıte bu kahvede de posta· 
baıı olarak Çakır Nuri ismin· 
de bir postabaıı vardı. 

(Devamı 11ar) ................................................................................................................... 

WL ITT 
Manisa firarileri hadisesi 

Yeni bir çete mi? 
31 firariden 8 inin Soma civarında 

ihtifa ettiği zannediliyor! 
Soma Maniıa hııpishaoeain· 

den lağım açmak suretiyle 
'. firara muvaffak olan 31 mev
lıuftan sekizinin Soma civa· 
rında ihtifa ettiği zannedilmek· 
tedtr. Zabıta bu mahkümları 
ıldetle aramaktadır. 

Firarilerden Balyalı Mehmet, 
bundan bir kaç ay evvel kaza· 
ıaızın Öveçli köyünde ikamet 
eder zeceıi Fatma Hanıma bir 
DIPktup gönd.,rerek yakın za• 

ı manda lıadshaneden firar 
edeceğini ve firar ettikten ıon• 
ra kat'iyen teılim olmıyacağını 
bildirmlıtl. Bu mektubu köy 
muhtarı bir vealle ile elde ede• 
rek Jandarma bölük kuman· 
danı yüzbaşı Abdülkadir beye 
teslim elmiıtir. Abdülkadir 
bey de mektubu derhal bir 
müzekkereye raplen müddei· 
'uınumiliğe vermiıtlr. 

Dejlirmen b,.,mak ve hü-

Muharriri: Hüseyin Zeki 
benr seviyordun •• Bunu itiraf r 
ederkec, belki ıenl tahkir edi· 
Joruın. Fakat bilsen, ıenl o 
lıadar seviyorum ki .. Oh! Enis· 

bu adamdan bahsetme! Senin 
gibi genç ve güzel bir kadını 
te1hir etmek için bu ihtiyar 
ve sefil herifin neai vardı ? 
Parası mı?... Bunun için mi 
kendini sattın? Ve bu para 
hala duruyor değllmi ? ... Beni 
gene böyle bir ıey için mi le· 
tlyoraun... Bırak beni, sesini 
itltmiyeyim; yüreğim parçala
niyor ! 

dğim, ıayet yalnız bana inanacak 
lıadar itimadın olsaydı, görüyor· 
musun,~hiç Ptıman olmıyacaktın. 

Ben senin ayaklarının dibin· 
de, medyunu ıükran olarak 
JBfayacaktım... Sen benim 
için her ıey olacaktın... Bak 
11ıazeretlerlme ! Ben o kadar 
bedbaht, o kadar zavallı, o 
kadar yalnızdım ki ... , 

Genç adanı hiddetle hay. 
kırdı: 

- Sus! ben'm karıınıda 

--.. 

Hicran, parçalanmıt gibi 
ayrıldı ve üç adım kadar 
ötede oturarak se11iz se11iz 
ağladı. Bunlar hakiki cöz 
yatları idi; bu hakiki bir Hlı• 
rap idi. Bu ande, hicran AB• 

Heyeti hakime maznun 
hakkında tevkif müzekkkere· 
si keailmeılne karar vermlttir. -·-
İtalyan gemicisi geliyor 

Bugdn limanımLZa bir ltal
ran tenezzüh gemisi gelecektir. 

lzmirde 
intihabat- iÇin kaç 

lira masraf olmuş ? 
Son mebus intihabatı mas· 

rafı olarak fzmir Belediyesi 
7000 bllkümet te 3000 ki ce
mt.n 10000 lira tahıiı olunmuı
tu. Bu para reklam, maarı f, 
seyahat, propaganda ve tef. 
Ut heyetinin hakkıhuzuru içindi. 

Herkesin bildiği veçhile 
intihabat kavga11z, patırtııız, 

masrafsız, propaganda11z, se11iz 
aada11z kendi kendisine olup 
bitti. Fakat galiba intihabat. 
la beraber on bin lira da bitti_ 

intihap teftıı heyeti güya 
45 defa tçinde içtima yapmıı 
gibi aza beylere iki yüz onar 
lira hakkıhuzur dağılmıştır. 

künıet kuvvetlerine karıı gel· 
mek maddesinden mahküm 
bulunan Balyalı Mehmedln 
haplıhaneden firarı Öveçli köyü 
halkını ciddi endiıeye düıür· 
müdür. 

mimi idi. Hepsini dbğru söy· 
lemlttl: O Enlsl ıeviyordu ve 
onu, aııkının fazlalığından do· 
layı aldatmııtı. Biraz ıonra: 

- Bütün ıervetlmi fuka· 
raya vereyim, ister milin? dedi. 

Bundan bana ne ? biz, 
artık bir daha görüımemek 

'1üzere ayrılacağız. 
- Ne diyo11un, Enli? bir 

daha hiç mi görüıemlyeceğiz? 
Beni sevmiyor musun? Beni 
görmemeğe tahammül edeb:-: 
bilecek miıin? 

Enis cevap vermedi. Hicran 
devam etti: 

- Ben, her türlü fedakar· 
lığı yapmağa hazırım. Benden 
ne istiyordun? Atk mı? .• Bunu 
bila ıart veriyorum. Beni ka· 
rm olarak istemiyor musun? 
Metresin olayım mı? Seni 
kendime bağlamak için, her 
ıeye razı olacağım. Düıtü· 

füm çukurdan çıkmak lale· 
miıtim. fakat senin için hep· 

işçiler: Bu siıtunlerımıza açıkça istediklerinizi bildiriniz. 

lzmirli bir işçi 
İşçi mebuslardan ne 

açık. v~ merdane 
istenildiğini 
söylüyor 

Bundan on gün evvel sÜ· 
iünlarınızda muztarlp tıçl 

kitlesine bir anket açtınız: 

"lıçi mebuslardan ne latlyorsu· 
nuz?. Dertlerimizi ak~ettlre· 
cek bir yer bulabileceğimiz 
içün buna memnun olmuı 
ayni zamanda içim de aızla· 
mııtı; inıani ve meıru , olan 
hakların, lllemek ve bu husus· • 
ta münakaıa hatta bir kaç 
kelime sarfetmekten men edi· 
len lıçilerden acaba kaç ar· 
kadaı bu sütunlara arzularını 
yaza bilecekti?.. Birkaç arka· 
daıımla bunları münakaıa 
ettiğimi, bunu biraz müıkıil 
bulduğumu söylediğim zaman 
bana dediler ki: 

- Her itçl yazar bunda 
nevar aanki: 

Ben görürüz dedim, ara
dan on gün geçti ancak iki 
arkadaıın dediklerini okudum, 
bunlar da mahdut bir iki lale· 
lıten ibaretti. Herhalde buna 
sebrp ltçiler içinde, ıstırap· 
!arını ihtiyaçlarını sütunlara 
akıettirmiyecek kadar düıü• 
1>Ün ve y~zm"k kud•f'tine ma· 

sinden vazgeçeçeğlm... kabul· 
mü? 

Enis, ayağa kalktı, miha
niki bir hareketle ıapkaıını 
alıp elıle tozlrını ıildi ve, 
batını önüne eğerek cevap 
verdi: 

Hiç bir şeyini istemiyorum. 
Hicran güler bir, çehre ile 

yanına geldi. Gözleri pırılda· 
yordu. Ellerini, okadar tahrik 
eder bir ıekilde genç adamın 
omuzlarına koydu ki, Enlı, 
arzu ile titredi: 

- Beııi de istemiyor mu· 
sunuz? 

Enis, bütün ceıaretine mu· 
kavemet ederek ıuıuyordu. 
Hicran, onu kendine çekti. 
Genç adam, göğsünün üzerin· 
de, Hicranın mütehhis gerda· 
nınl hlsettl. dudakları yarı 
açıktı. Vücudundan btr ıehvet 
seli geçti. Müphem bir hırıltı 
ile genç kadını tuttu ve yarı 
baygın bir halde onu yatak 
odasına götürdü. 

lik kimselerin bulunmamaaı 

değil, hayati haklarımızın öz 
yurtlarımız üzerinde tanıtma· 

maaından ve bunun biz iıçi· 

!erce idrak edilmesinden ileri 
gelmlıtır. Yoksa her iıçl ar· 
kadaş içinde bucaladığı feci 
hayatı kendine has, saf bir 
lisanla anlatmak ve yazmak 
kudretine maliktir. Şunu da 
itiraf etmek lazımdır ki: Ar· 
zularımızın yerine getirilmesi· 
ne delalet etmelerini iıtiyece· 
~imiz iıçi mebusları bizi iıçiler 
değil Halk fırkaaı intihap et· 
mit onlar bizden çok o fırka· 
nın malıdır Bu efendilerden 
hangi hak ve sıfatla ve ne Is· 
tiye biliriz? 

Anketinlze gelince: 0lmık 
üzere buluıaan birine soruyor· 
ıunuz arzuların nedir? 

Bir kelime cevap alırsanız 
- Hayat! 
Ben de şualinize bir cümle 

ile ceııap vereceğim: 
- İnsanlığımın iadesini. 
Fak at muztarip tıçilerden 

biri aıfatile mebuı Beylerden 
iki i•tlrhamda bulunııcl\lhm 

Evden çıktığı zaman, ara· 
dan iki aaat geçmifti. Enis, 
laman; ile değiımlıti. 

Hislerinin sükün bulma11, 
onu, mermer kadar soğuk bir 
hale getirmiıti. Yolda yürür· 
ken acı acı söylendi: Bu ka· 
dın, benden daha kuvvetli: 
Münasebetlerimizi keımez isem 
bana dünyanın en delice ıey
lerlnl yaptıracak... Ondan ay· 
rılmak hterken, kedini bana 
vermek çaresini buldu .. : Şeh
vet ve ihtirası, aık nikabı al· 
tında, kim bilir ne heıııp!ar 

vardır? Çok nefis bir oyun. 
Ondan, bir ateıten sakınır gibi 
aakınmalıyım... Herne ise, bi
rinci değilim, belki ikinci bile 
değilim! Lakin bana karıı 
çok nazik hareket elti. Bir 
hediye değer doğrusu! ... 

Mücevherci dükkanların· 
dan birine girdi, nefis bir bi
lezik intihap etti ve vahıi bir 
nankörlukle kartının üzerine, llO _ _ _ 

Karilerinizden 
S. Asım 

Haklı bir şikayet 
Beyoğlunda Polonya ıo· 

kağında bir pasta fırıııı var· 
dır. Burada taş kömürü ya• 
kılıyor. Baca11 çatıdan yukarı 
olmadığı için dumanlar itti• 
ıalindeki apartımanlara doluyor 
Pencere açmak kabil değil. 
Belediye bunu görmüyor mu? 

Aynı sokakta mukim m.ıt• 

baacı Alfert Riço. -
Karısını yaraladı 
Dün akıam bir ıüphe üze

rine Kumkepıda oturan jan· 
darma İsmail çavuı karmnı 
bıçakla yaralamııtır • 

ve zannederi~ ki bu istirham· 
larımla iıçillk hayatının acı· 

lan içinde kıvranan arkadaı· 
rımın kalbine tercüman olmuı 
oluyorum. 

1 - Meıru haklarımızı, 
haksız olarak yüklendiğimiz 

11tıraplarımızı gözönünde bu· 
lundurarak, Mecliıte tam ve 
ıtddetli bir muhalefetle çalıı· 
mak, beynelmilel it ve lıçilik 
nizamlarına tabiyetle ve sıra• 

ılle ihtiyaçlarımızın teminine 
elemlerimizin tlihflfine uğraı· 
mak ve bunları tahakkuk 
ettirmek. 

2 - Akıi takdirde: Fırka 
yaratacağım diye hak ve ihti· 
yaçlarımızı esas çerçevelerin· 
den uzaklaıtırarak bizi daha' 
elim vaziyetlere <lüıürmeme· 
leri için lıtıraplarımıza, mağ· 

duriyetimize hürmeten ıuımak. 
/zmir İşçif,.rind"n : M. 

kurıun kalemile fU kelimeleri 
yazdı: 

"Çılğınca geçen bir aaıı· 

tin hatırası.,, 

Kartı, kutunun içine koy· 
du. Sardı ve vicdanını taımin 
ettiğinden dolayı memnun, 
Hicrana gönderdi. 

Eniı, amcasına gitti. Ge
çenleri anlattı. İhtiyar asker, 
yeğenini takdir elti. 

Ertesi sabah , tıyurken , 
oda sına hizmetçiıl ııirdi. Ge
tirdiği gazele ve mecmuala:
içinde , küçük bir mekıup, 
nazarı dikkatini celbetti. Açtı 
ve okudu: 

Se,·gili Eniscigiın, 

"Yanımda tadar gibi gö· 
ründüğün zetıki düıünmek 

hasretini baua bırak. Bu'lu, 
ıana ver.ı;lim, satmadım. Şa

yet senden gelen bir şey, beni 
yaralamak kudretini luiz ol· 
saydı, gôn•lerdığin hediycnin 

{Devamı onrl 



azıran 
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•••••• Ulvi bir ibret! • ••••• 
Bakınız : italyan Başvekili çift

çilere ne yapıyor? 
Roma, 21 ( A. A) - Hububat ve buğdayın 

acele satılmaması için çiftçilere avans verilmesi 
hakkında Başvekil tarafından yapılan teklif
lerin; tatbik mevkiine konulması esbabının 
temini maksadile kendilerine ınüracaat edilmiş 
olan kredı müesseseleri bu daveti müsait bir 
surette karşılamışlardır. 

Ziraat nezaretine gelen haberlere nazaran 
çiftçilerin emrine '!. 5 , 50 faizle 270 milyon 
Liret vazedilmiştir. 

1 Bu müesseseler, bu miktarı da tezyit etmeğe 
• mütemayil olduklarını beyan etmişlerdir. 
~················~·········· .. ························ H. · Fırkası grpu 
Yarın da toplanarak iki sual takriri 
üzerinde münakaşada bulunacalc 

Ankara, 22 (H.M.) - Halk fırkası grpu yarın toplanıyor. 

Bilhaua bu içtimada iki sual takriri mev:ı:uu bahıolacaktır. 
Bunlardan biri Gümü§ane mebusu Şevket B. in takriridir. 
Ve Tayyare cemiyeti ve:ı:nedarlarından birinin 29.000 liralık 
ıu ılı ti mali yazılmnsı üzerine verilmiıtir. 

Di ğeri de Manisa mebuıu S.!lbri B. in bir takriridir. 
Bun:la da memurlar arasında görülen suiistimal için 

teÇbir alınıp alınmadığı soruluyor. 

Emine Hanım 
Bundan evvelde bir kere daha 
lstanköye gittiği rivayet olunuyor 

Çeıme (Hususi) - İtalyan 
pasaportile Rodoslan İzmlre 
gelerek Çeımeye geçen Emine 
Hanımın vaziyeti gün geçtik

çe dikkati ce!bediyor. 
Emine H. lıtanl<öylü muha· 

dr Ali Efendinin kızıdır. 

Bundan dokuz sene ev· 
vel Şerif Ça vuı iemlnde biri· 
nin kızı ile oynarken çocuğu 

kuyuya düıürmü~, Emine H. 
ın yatı küçük olduğu için hak
kında takibat yapılmamııtır. 

O sırada İtalyan lıgo.l mm· 

ı takasına dahil olan İstanköy· 
den alınarak ltalyaya gönde· 
rilmiftl. Emine H. Türkıyeye 
ilk defa gelmit değildir. Bir 
defa daha (930) a lstanköy 
gelmiş ve ıayanı dikkat bir 
vak'a olmak üzere akrabasın· 

dan hiç kimse ile temaa et
memi tir. Kendisine gaybubeti 
eanasında ne yaptığını soran· 
!ara: 

- Ebelik tahsil ettim, ce-
vabını vermiıtir. Elindeki pa· 
uportunda dininin "Katolikn 
olduğu yazılıdır. 

...-,. ~l ~1 

Firalerden iki kişi daha yakalandı ! 
lzmir, '2 (A·A.) - Manisa hapiaanednden firar edenler· 

den iki kiti daha yakalanmııtır. Böylelikle İ:ı:mir haYalisinde 
l.paiıhane kaçkınlnrıııdan baıka firari kalmamııtır. 

Edebiyat fakültesi talebeleri İzmirde 
İzmir, 22(A.A.)-Şehrimize gelmif olan Darülfünun edebiyat 

fakültesi lale.be _cemiyeti azas'ından 35 talebe dün İzmirin mqh
telif semtlerini tezmiı1erdir. Gece eski Türk ocağında ıereflerlne 
bir ziyafet \'erilrniıllr. 

inkılap ıehidi Kı.ıblayin mezarına bir çelenk koymak üzere 
h-:yel bu sabah Menemene gitmiılerdir. Oradan da harabeleri 
z:lyuet için Bergamaya geçeceklerdir. 

Bulgaristanda intihabat 
İntihabat memleketin her tarafında 

sükunetle hitam bulmuştur 
Sof ya 22 ( A.A \ - İntiha- ı 

bat her tarafta sükünetle ik
mal edilmittir. Şimdiye kadar 
hiçbir tarafta hiçbir vak'a kay· 
dedılmeml§llr. K'lt'i netice bu 
gün tebliğ edilecektir. Netice· 
lere nazaran, memleketin ge· 
çirdiği buhr.ın ve bu buhran· 
dan intihabat mücadelesi za
ıuaııında mahirane bir aurette 
istifade edilmeai yiizünden mu
halefetin mevkii mahsus bir 
surette kuvvetlendiği anUıııl· 
maktadır. 

Sofyn, 22 (A.A.) - Dahi

liye nezar~ti Tofyıı intihabının 

neticesini tebliğ etmiıtlr. Baı· 
lıca üç rnkid olan milli blok, 
hühQmel koalizyonu ve müs
takil amele fırkası sırasile 
22382, 13031 ve 9558 rey al· 
mıılardır· D1ğer grupların al· 
dığı r .. y\er pek cüz'idir. 

Tofya, 22 (A.A.) - İnti· 
habatın ikmalinden iki saat 
ıon "a Sof yada bir cinayet yu· 

ku bulmuıtur. Blnayetin kur
banı bir makedonyalıdır. Mak
tüle ferakat eden diğer bir 
ı •hıa yaralanmııtır. Hadhenin 
lntihab11tla kat'iyyen alakası 
yoktur. 

Sofya, 22 (A.A) - intiha-

batın lon ve kat'i neticeleri 
henüz malüm olmamakla be
raber yeni Subranyanın fU su· 
retle teıekkül edeceği tahmin 
olunmaktadır. Muhalefet blo
ku 145 lla 150 aza hükümet 
koalh:yonu 65 ila 70 aza Ma· 
kedonya grupu 8 ve komünist 
7 mebusa sosyalistler dahil 
olmak üzere diğer gruplar hiç 
mebut çıkarmamıılardır. 

Sofyn, 2Z (A.A.) - Baı 

intihap dairesi müstesna ol
mak üzere memleketin her 
tarafından alınan "malumata 

ııöre hükumet koa!izyonn 370,00 
muhalefet bloku 561,000 ve 
komüniıt fırkası 14,600 rey 
vlmıılardır. 

Dampinga karşı .• 
Harici ticaret ofisine gelen malii

matta ne bildiriliyor? 
Harici ticaret ofitinden 1 tile hiaseden memleketlerin 

verilen malümata göre, Fran· batında Garbi Avrupa dev· 
sa baıvekill, meclisi mebusa· letleri geliyor. Zira Avrupa Ka· 
nına yeni:bir kanun layihası pıtalizm aleminin mütemerkiz 
vermlıtır. mıntakası burasıdır. Binaen• 

Bu layiha Rusların yap- _aleyh Ruslar, beı senelik 
makta olduğu " Damping ne planlarının tahakkuku için, 
mani olmak için bir çok yeni evvela bu meml ketlerin, yani 
tedbirleri ihtiva etmektedir. en ba9ta İogiltere, Fransa ve 

Layiha tetkik edilmek üze- Lehistanı görüyorlar. 
re gümrük komisyonuna ha- Biz, Dampingte bu mem· 
vale edümiıtir. leketler kadar hedef olmakta 

"Damplngnl bütün tidde- imiıiz. ............................................ . . ~ ........ ............ ~ 

Matbuat Dolandırıcısı Yunus Nadi 
Nasıl milyoner oldu? 

Baba Tahirin mel'anet cömezi iken 
(Birinci sahifeden devam) hal doıyaıı elimizdedir. Türkl· 

Halk fırkası devrinde ne ma- ye efkarı umumiyesini, Tü;::" 
rifetler yapmııtı, kimleri do- klyede çalııan yerli ve ecnebi 
landırmııtı, Terkoa, Arkos, ılrketlerini, yerli ve ecnebi 
Meıulam, un, kömür depoları mali müesseseleri bu yaman 
kanallza•yon, firari Yeıua, dolandırıcının pençesinden kur· 
Kamando emlakları, Molhu tarmak için her ıeyi olduğu · 
dalgaları, ıeker tüccarı Amar gibi yazıyoruz. 
buz, liman. vesikaları, eğer, - 2 -
semer, Julyus Beyger, Yunus Yobaz Halil İbrahim na• 
Nadi ıirketl, Zıngal ormanları sıl Yunus Nadi oldu? 
l~lerlnin iç yüzlerini bilmiyor- Eıki devrin bir ihtiyar mu• 
duk. harrirl anlatıJor: 1 

Mahmut Esat B. namus - Bu aksa allılığımda bu 1 
harabesi baykuıunun karanlık itleri karıştırmak istemezdim. 
Iılerlnin bazılarını anlattı. Ne yapayım ki, (Cihanda bir 
Fakat diğerlerini de bilenleri ıey gizli kalmasın!) feryadı da 
bulmak nasip oldu. bueski kodamana mukaddermı,! 

Şimdi, bu matbuat dolan- Yaz, oğlum yaz! Bu maı· 
dırıcısının eski devrin berber ke de bu eıkl Babıali de düt· 
çıraklığı zamanından bu güne sün, gitsin! 

~~~.~~ .. ~~~~~-~.?. .. ~.?.~.?. .. ~.~~~.?.!?.~!:...... .. , . (Devamı var) 

Garip satış modası ( "fb;~hi;·"T;)i"a~·--
< 1 inci sc.hifeden devam) 

1 

J b J ı· 
gibi eserleri kendi müzelerini stan u a ge ıyor 
tezylnde kullanırlar. · Ankara, 22 (A.A.) - Bi-

Memleketimiz aıarıatika- rinci Umumi Müfe~tiı İbrahim 
yı ihtiva etmek noktai naza- Tali Bey bu akşamki trenle 
rındıın cidden zengindir. Yal· lstanbula hareket etnıiıtir. İs-
nız, biz, bundan ne kafi de- tasyonda Dahlliy~, Sıhhiye, 
recede istifade etmesini bili· Maarif Vek!llerl, Umum Janr 
yoruz,nede bunları muhafazayı! ma kumandanı ve dahiliye 

Bir kerre, hükumet, bu erkanı tarafından teıyi edil· 

gibi kıymeti tarihiyeyi hai:ı: mittir. 
eserleri muhafaza ve memle- Ç k" •• 
ketten harice çıkmalarını men· e ırge muca-
etmek için matlüp derecede deJesi 
ne kanunen, ne de icraen 
hareket etmiyor ! 

Son zamanlarda moda. 
hükmüne giren tarihi ve
sikaların satılması yetmi· 
yoratUf gibi §U da adet oldu: 
Sandalbedeateninde nereler
den tedarik edildiği veya 
kimlerden eıhasa intikal 

ettiği malüm olmayan tarihi 
eserlerin yok bah•ına satıl

ması! 
Bilhassa, bu gibi eserlerin 

içinde binlerce lira kıymetinde 
olanlar var. Fakat mezkür 
asar açık göz tellallıırın 
ve ecnebi ajanlnrın ka-
patmalarile kıymetlerinden 
çok don bir flatle elden çı

karılıyor! 
Vakıa, ticaret serbesttir. 

Fakat, tarihi bir damğayı 
taııdığı a§ikar eserlerin satıl· 
maıı için yapılma81 lazım 
gelen murakabe niçin icra 
edilmiyor? Halbuki, asarıati
kanın muhafaza ve memleket· 
teo kaçırılmaması için ka
nunen de sarahat vardır. 

Dün, bu mesele etrafında 
malünıatlarına nıüracaatetmek 

istediğimiz Müze müdürlerini 
makamlarında bulamadık. Hü
kümetln nazarı dikkatini bu 
meseleye celp ediyoruz, 

Öldürücü sıcak dalgalar! 
Roma. 2ı (A.A.) - Ga

zetelere nazaran Frioul'dakt 
sıcaklardan dört kiti ölmü;tür. 
Nissato,da da diğer bir teıem· 
müs vakası olmuıtur. Torino' 
da nehirde yıkanırken bir çok 
kimseler boğulmuıtur. 

Muğla, 22 ( A.A ) - Kaza 
merkezinin Y emiıah deresinde 
de çıkan çekirge, 10 günlük 
mücadele neticesinde imha 
edilmlıtir. Gölcük mıntakasın· 
da mücadele devam ediyor. 

Damızlık hayvanat 
Muğla, 22 (A.A) - Vılaye-1 

timiz sığırlarının cinsini ıslah 

için ecnebi memleketlerden 
damızlık boğa celbedilecektir. 

Bir suiistimal 
Uıak, 22 (A.A.) - Uıak 

tütün inh ' sarı ambar memu. 
ru Hüseyin Efendinin sui
istimali meydana çıkarılarak 

kendisine işten el çektirilmit 
ve muhakeme altına alınmıı· 

tır. 

Müfettiı ve sermurakıp Bey. 
erin tefti§ ve tetkiklerinden sui-

istimalin 3,00J liradan fazla 
olduğu anlatılmı,tır. Tahkikat 
devam ediyor. Şimdiye kadar 
auihtimalden dolayı üç am· 
bsr memurulhap.ıbanede yat
makta idi. Bu, dördüncüsü 
oluyor. 

Hariciye müsteşarı 
Numan Bey gidiyor 

Ankara, [22 (A.A.) - Ha
riciye müsteıarı Numan Rıfat 
Bey tedavi edilmek üzere bu 
akıam maznunen Almanyaya 
hareket etmi§tir. İstasyonda 
Hariciye memurları ve dostları 
tarafından teıyl edilmiıtlr. 

Motörsuz tayyare 
Buluğne, 22 (A.A) - Kren· 

feld, motörsüz bir tayyare ile 
Manı denizini iki defa geçmeğ 
muvaffak olmuıtur. 

Sahife 5 · 

Yapılan tecrü.beler etrafında dedikodular 

Gençlik aşısı muvaf
fak olmadı mı? 

Behçet Sabit B. (Yeni Gün) ün 
uydurma iddiasını reddediyor! . 
Geçenlerde, Yeni Gün ga- 1 dığı gibi bi:ı::ı:at kendisinin de 

:ı.eteslnde bit yazı çıktı. Bun· 1 matbuata verdiği beyanattle 
da, Dr. Prcf. Behçet Sabit B. iabat edilml§tir. 
in gençlik aşısı yaptığı bir HattA Belediyede nıemurl. 
zatın öldiığü yazılıyordu. Bu yet verilmek üzere Hamit 
hususta malümatına müracaat beye müracaat edilmltti. 
ettiğimiz Behçd Sabit Bey, Geçenlerde YENİ GÜN ga-
muharririmize a~ideki beya- zeteılnde, bu l.mail ağanın 
uatta bulunmuşlur: Vornof aımnın tatbikinden 

- iki 6ene evvel tarafım· altı ay sonra aşıdan istifade 
dan Türkiyede ilk defa ola- etmiyerek ve t:ıbıtuvanı ke-
ı·ek Profeaör V crnof'un genç· silerek vefat ettiğini hayretle 
Hk aşm müteaddit insanlara d 
tatbik edilmiıli. Bu ilk tatbi· gör üm. Tabii bu aıı hayab 
kat bir kaç zen3ine yapılırken namütenahi hüsnü idame 
bu itin daha müteammim bir ettirecek, ve Bursalı Hanı-
aurette olması için Darülaczede mın hayatın sırrının keıfl 
bulunan ve adeta yatalak ha- gibi, bir iksiri hayat olmadı-
l!nde olan ıkl ihtiyara da tat• ğından herhangi bir hastalık-
hikl arzu edılmiıti. Bunlardan tan lnsanlıı.rın gide~eğine kani 
her ikisininde adı İsmail olan olduğum cihetle buna da rah-
ihtiyarların maymun guddesi· met olrnı.ouştunı. 
n in kifayetsizliğine binaen yal- Fakat bilahare Darülaceze 
nı:ı: Şehremaneti kantar me- sertabibi Tevfik Beyden yap· 
murlarından İsmail Efendiye tığım tahkikatta asıl ame'iyat 
tatbik edilmiş, diğer İsmail ynpılan İsmail Efendi:ıin vefat 
ağa iae Darülacezeye oldu· etmeyip ameliy·:ıt clmıyan ve 
ğu gibi, yani ameliyat yapıl- Darülacezeye terkedilen İsmail 
madan iade edilmiıtl. ağanın zatürreeden vefat et-

Ameliyat yapılan ihtiyar tiğini tahkik -.ıyledlın. 
epeyce müddet gerek Fakülte- Bu ciht.tln tamamen anla-
de ve gerek hariçte takip ve ıılmadan vtı tet!rik edtlr.ıeden 
tetkik edilmiş aoıdaa sonra ta· kaydedilmeainl tee?sürle gc:--
mıı.men zindeleıtiğl aıılaııl· düm. 

-•o••••• .. • .... ••• ~ ~ ······~····· ..... ···••······••·····•·•• ... 
Kücük • 

Satılık evler: 
Kedıköyünde satı!ık mü

ceddet kAğir hane - Kadı-

köyünün en eğ~enceli yeri olan 
Yoğurtçu Parkı yanında Çam· 
lıca, Fenerbahçe, Kalamıı Ko· 
yuna nezarı,ti fevkaladesi olan, 
üç daireli apartıman tarzında 
inıa olunan gayet h"'vadar 
hane satılıktır. Taliplerin Ga· 
!atada Mehmet Ali Paıa ha
nında 41 numaraya müracaat· 
!arı. (7) 

Büyük dereceda satılık 
hane - Piyasaya iki, iskeleyo 
üç dakika meaalede İ•panya 
eefarethanesl sokağında bülbül
lerile meıhur Sefarethane bah
çesi kar~mnda iki daireye 
münkasem apartıman tarzında 

. ioıa edilmiı hamam, elektrik, 
terkoıu havi (9) odalı 26 nu· 
maralı hane satılıktır. Talip
lerin Galatada Mehmet Ali 
Paıa hanında 41 numaraya 
müracaatları. (7) 

Kalomışta satılık, kirelık 

mükemmel köşk - İskeleye, 
İsta11yona bet dakika mesafe
de plajlar civarında, munta· 
zam bahçe dahilinde nezareti 
fevkaliideyl haiz (24) odalı, 

müıtemilatı aalreyi havi köık 
satılık olduğu gibi toptan ya
hut dört kısım olarak kiralık
tır. Tal!pl rin Galateda Meh· 
met Ali P.ııa hanında 41 nu· 
maraya müracaattarı. {7) 

Kadıköyıinde mühürdarda 

satılık hane - Dört kattan 

ibaret on bir oda, mutfak, ku· 
yu, bahçe, elektrik, havagazl. 
banyoyu ha,.; zarell fevk· 
aladeyl haiz ne satılıktır. 
Taliplerin Galatada Mehmet 
Ali paıa hanında 41 numara• 
ya müracaatları (7) 

Aksareyda ecele satılık 

hane - Tramvaya üç dakika 

mesafede dört kat, yedi oda, 
mutfak, koyu, bahçe, elektriği 
havi hane satılıktır. Talip
lerin Galatada Mehmet A~i 
Paıa hanında 41 numı.raya 

müracaatları. (7) 

ilanlar -E 
Ev aliyoruz: 

Satılık hanesi olarak 

Pek ıerefslz yerlerde olmamak 

şartile, 1500 liradan 7000 li· 

raya kadar dört, beı odalı 

satılık hane, dükkan: o!~nl.ırın 

Galatada Mehmet Ali pa§a 
hanında 41 numaraya 
caatları. -- (7) 

Satılık emlAki olanl~ra -

Galata, Beyoğlu, Şiıli, Maç-· 

ka, Oımanbeyde satılık apar

tıman, hanesi, Galata, Beyoğlu. 

Emınöoü, Sultanhamamında 

mağaza ve dükkanı, Sultanah
metten Be:ııazıda, Beyazıttan 
Fatih ve Akaaraya kadar ha
nesi olanların Galatada Meh
met Ali Paıa hanında 41 nu-
maraya müracaatları. (7) 

Satılık çiftlik, arazısı olanl .. ra 
- Anadolu, Rumelinde satı'ık 
çiftliği ola'llar ile Boğaz. 
içi, Halı~ marmara sahillerinde 
fabrika inıasına müsait arsa, 

veya arazisi ol.mların Galııtada 
Mehmet Ali p,.,a hanınd11 
41 numaraya müracaatkrı (7, 

inşaat : 
Apartıman hane inşa etme 

İsteyenlere-Apartıman, hare 
dükkan inıa etmek isteyenler ift 
Üsküdar. Kısıklı t hınvay gü
zergahında ve diğer sayfiye 
mahallerinde (Villa) tarzında 
köşk insa etmek isteyenlerin Gı 
!atada MehmetAliPaıahanınd 
41 numaraya müracaatları. 

(loıaat parası nokıan olan• 

lara teshilat gösterilir (7) 

Zayiler - İstanbul İskan 
müdlriyetine mukayyet 1640 
liralık senedimi dosyamdan 
zayi ettim. Hükmü yokı-ur. 

Yan ya muhacirlcrlnde 
Nuri ye * 331 !enesinde Vefa l!seıl 

onuncu senesinde aldığım ta. 
diknamemi kaybeyledim. Ye. 
elni alacağımdan hükmü olnıa• 
dığını ilan eylerim. 

239 No. lı Hüseyin A.,,,.; 
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ANKARA OTEL 

cı Yeni eserler ._ 

J;iavacıhk ve Spor 
49 uncu sayısı çok zengin 

ıinemaıında 

İlk Pantalon 
mümessili 

Harri Sankton 
Duhuliye 10 Kuruştur 

Sabık Şehremini -
OPERATÖR EMiN BEY 
İstanbul' da Nuruosmaniye 

caddesinde 34 No lı muaye· 
nehanede Cumadan maada 
her gün öğleden ıonra haı· 

1 
talarını kabule baılamııtır. 
Ameliyatlarını Tophane civa· 
rınılaki ltalyan haıtanesinılP 

• yapacaktır. 

Dr.Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

aün öğleden sonra ıaal 
(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı hususi kabinesinde 
dahili haıtalıkları muayene 
Ye ieda vl eder. 

Telefon: İstanbul 2398 

İıtanbul birinci iflas me· 
murluğundan; 

Adres: Büyük Adada Balık 
pazarı caddesinde 17 Numaralı 
Bakkal dükkanında Mad .. m 
Marika Foıkolo H. a 

Balade ismi ve adresi ya· 
zıh olan zabn iflası açılıp 
tasfiyenin adi ıekilde yapıl· 

masına karar verilmiı oldu· 
ğundan: 

1 - Müflisde alacağı olan 
veya mallarında istihkak iddia-

aında bulunanların alacak ve 
iddialarını işbu ilandan bir ay 
içinde eyyamı resmiye müs· 
lesna olmak üzere her gün 
aaat 13 den 18 ze kadar Sul· · 
tanahmet'd! vaki adliye hl· 
naunda icrayı vazife eden 
birinci iflas dairesine gelerek 
alacaklarını kayd etllrmelerl, 
ve ı<'net ve defter gibi delil· 
leri her ne ile bunların aııl 
veya musaddak suretlerini 
vermeleri, 

2 _ Müfliıe borçlu olanla· 
rın yukarıda gösferilen müddet 
içinde borçları miktarını yaz· 
dırmaları, hilafına hareketin 
ceza kanunu mucibince taki· 
bat ve mea'ullyetl mucip ola· 
cağını bilmeleri. 

3 - Müflisin, mallarını, 
nakit ve tahvilatı ve buna 
mümaall kıymetli evrakını her 
ne ıuretle oluna olsun ellerin· 
de bulunduranlar ister ıahıa 
l&ter banka ve ıair müeueıe 
olaun bunların üzerindeki hak· 
ları mahfuz olmak ıartıle o 
malları ayni, müddet için· 
de, daireye vermeleri ver· 
mezlerae cezai takibat ve 
meı'ul.yete uğrıyacaklarını ma· 
zeret bulunmadıkca rüchan 
hak:arından mahrum kalacak
larının btlinmeal. 

4 - 5 • 7 • 93 l tarihine mü
ıa:lif Pazar günü ıaat 13 de 
yukarıda yazılı olan ıflaa da
iresinde alacaklıların tik iç· 
tltnada hazır bulunmaları ve 
nıMtıaln müıterek borçlulariyle 
kl'fl\\erinln ve borcu tekeffül 
eden •alr kımaeltırln içtimada 
bulunmalta. hakları olduiu 

ilan olunur. 

Bütün 
Telgraf 

konf orü 
- Taşhan 

havi. 
Ankara 

Dokuma Makinaları 
T ürklye acenta11 

HİLMİ 
latan bul 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
200, 000 liradır 

Anonim 
SERMAYESİ: 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi ; 

Şubeleri : İstanbul, 
Paris, Burdo ıeoudrean) sokak NO. 9 

Galata, Voyvoda caddeel No. 102 

Telgraf adreıl: Fraalabank 
Telefon Beyoğlu 1421·2· 3 
Posta kutusu Galata No. 376 

*Harbin Mukden. 

Bilcümle Banka muameıaıı 

Hesabatı cariye kü~adı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf ıandığı - Mekükatı ecnebiye kambiyo, esham ve 

tahvilat alım 'atımı - Senet iakontoıu - Eıham ve tahvi· 

lat bedellerinin tahsili - Adi ve ıirküler itibar mektupla-

rı - Esham 'V'! emtia üzerine a vana - Ecnebi memleket 

üzerine kredı küşadı - Esham ve tahvilat muhafazı vesaire 

,. UGUR EVi 
NURİ - DANIY Al 

Fatih arkerlik dairesi reis· 
liğindcn: 322 i!a 326 doğumlu 
ve bunlarlo. muameleye tabi 
piyade levazım ve Sanayii 
harbiye ıınıfına mensup olan 
orta ehliyc:nameliler 30 Hazi· 
ran 931 tarihine kadar sevko· 
lunmak üzere ıubelerine mü· 
rı.caatları. 

Tarihi mezküra kadar gel· 
nıiyenler hakkında askerlik 
mükellefiyeti kanununun ah· 
kamı cezalyeal tatbik oluna· 
cıığının il&.n olunur. 

lstanbul 7 inci icra dairesıııden: 
Bir borçtan dolayı mahccz 9 pır· 
çadan ibaret kolluk takımı ile bir 
adet Fransız çini sobası işbu lfazi
ranın 27 inci Cumartesi saat 10 dan 
itibaren Kadıköyünde Mısırlı Oğ
lunda Hayrullah Efendi sokağında 
6 numaralı hanede bilmiizayede pa
raya çevrilecrıği ilin oiıınıır. 

lstanbu 1 yedinci icra daire· 
ainden: Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer muhtelif kıt'ada su 
tulumbaıl Galttada Mumhane 
caddednde 14 Numaralı dük· 
kan önünde 29·6 931 tarihine 
müsadlf pazartesi günü ıaat 
(10) dan itibaren açık arttırma 
ıuretıle paraya çevirileceitln· 
den talip olanların gün ve 
saati mezkürda mahallıde ha· 
zır buluncak memuruna milra· 
catları ilin olunur. 

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

Her gün öğleden •OD• 

ra altıya kadar haatala· 
rını kabul Pder. 

lstanbul fcra riyasetinden: 
lıtanbulda Sultanhama· 

mında Hüdaverdi hanı altında 
108 numaralı mağazada Ligor 
Alevrepo!oı ve ıerlki ünvanı 
ile kollektlf ıerik olarak çuha 
tlcaretıle lıtlgal eden Ligor 
Alevropolos ve Demlsten Ki
layditl Efendilerin konkordato 
talebile vukubulan müracaatı 
üzerine icra kılınan tetkikat 
net:ceslnde konkordato talebi· 
nin nazarı itibara alınmasına 

ve icra iflla kanuuunıın 278 ve 
279 uncu maddeleri mucibince 
borçlu şirkete iki ay mi.ihlet 
verilmeıini ve Galatada Nor· 
deateren hanında 3 ve 4 nu· 
marada avukat Aptülhak Ke· 
mal Beyin komiler tayinine 
ve lıbu muhletin ilanı ile be· 
raber icra ve iflas dalrelerlle 
Tapo deli memurluklarına bil· 
dirmeslne karar verilmlt oldu
iu ilan olunur. 

7"-- -

TAŞHANPALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 
' ' , ~ ~ . ,.. '' . .,,. 

Yalova Kaplıcaları 

• 
AÇILMIŞTIR 

12 Kişilik orkestra 
Oteller: 75 • 500 kuruı 

YEMEKLER : Tablıdot (Sabah • Öğle • Ak· ======== ıam ) 225 • 450 kuruş 
3 üncü sınıf otellerde yemek mecburi değildir. 

Banyolar : 50 • 75 • ı oo kuruş. 

V •• t} • • 1 inci 30 kuruş apur ucre erı . 2 inci 20 kuruş 

Her türlü malümat Y A L O V Ada Müdirlyete 
İıtanbulda Seyriıefain Müdiriyet kalemine 

müracaat. Telefon· Beyoğlu· 1745 

OSMAHU BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz Jirası 

IST ANBUL ACENTALIGI 
Telefon: /stanbul 3318 

BEYOGLU DAiRESİ 
Telefon: Beyotlu 1303 

Senedat ve poliça muka· 

bilinde muayyen vadeli 

veya hesabı cari suretile 

a vanalar, poliça ve iskon· 

tosu. 
Torkiye Cümhuriyeti • 1 

nin baıhca ıehirlerine ve 
memaliki ecnebiyeye se· 
ne<lat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri lrsalatı. ( Hesabı 
cari) küıadı, senedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memallki 

keşide edilen 

ecnebi yeye 

poliçaların 

tesviyesi, borsa muamelatı 

icrası, akçe bey'I ve ıe· 

rası, ıair bilcümle ban

ka muamelatı, kaıa icarı. 
İİllİİiıilllllıiıiiıliıiııillıiııımıııi ......... 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp· 

hanesi üstünde No. 66 
Telefon: lstanbul 2385 

Fatih 3 üncü hukuk hakimli· 
ilinden: Müteveffa Hasan Halit 
efendiye alt iş bankası hisse 
senedatından l 70480 ve l 70481 
numrularla murakkam beheri 
10 nar lira kıymeti lhraclyeli 
iki kıta hisse senedi terekesi 
meyanında zuhur etmemlt ve 
mezkür banka ile icra edilen 
muhabere neticesinde zıyaından 
nüsbal saniyesi alınacağı el· 
bete! mezkür senetlerin nüs· 
hat evveliyelerinin hükmü 
olamıyac•ğı ilan olunur. 

Dr. Hayri Ömer 
Aimanya Emrazı cil-

diye ve zührevlye cemi· 
yeti azasından Beyoğlu 
Ağacami kartı aıraıında 
133 No. öğleden sönra mü· 
racaat. Telefon: 358:.1 

1 Selanik Bankas';1 
Tarihi tesisi: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiı: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 

Türkiyedeki şubeleri: 

Galata, İatanbul, lzmir, 

Samsun, Adana, Mersin 

Yunanislandaki ıubeleri: 

1 

J Atına, Selanik, Kavala 1 

• üçüncü icra me' • 
murluğundan: Bir borcun le· 
mini istifası için mahcuz ve 
paraya , çevrilmesi mukarreı· 

Rumca matbaa hurufatı 28·6 
931 tarihinde saat 9-30 ili 10 
buçuğa kadar Galatada yanık 
kapıda Soma hanında Herev· 
mika gazetesi idarehanesinde 
açık arttırma ile satılacaktor. 
Taliplerin yevmi muayyende 
mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

lstanbui Sekizinci İcra dairesiıı
den: 

Bir borçtan dolayı bir adet mer
mer !aşlı konsol bir adet yaldızlı 

çerçeveli ayna, bir adet halı ve 2 
koltuk, bir kanepe ve bir yazı!ıane· 

yi Haziran ayının (25) yirınibeşiııci 

perşenbe günü saat on birden itibaren 
Babıalide Vatan matbaası karşısında 
biiınüzayede paraya çevrileceği ilan 
olunur. 

Mukaddema Beyoğluııda ·r.-pe 
başıııda 55 No. iu Rodonya lı a5ta

hanesiııde iken bir sene mukaddem 
Sırbistana gidıp mahali mezkfırdcki 
ikametgahı meçhul bulunduğu anla
şılan Avakum Origorviç Efendiye. 

İstanbul İkinci İcra memurluğun
dan: Naum Yorgi ve şurekası 

efendilerin 12 Ağu;tos 929 ve 3 
Teşrinievvel 92) ve 20 Teşrins~nl 
929 tarilıli üç kıl'a senede müstenit 
ziınmet:ııızde matlubu olduğunu iddia 
ettiği 450 T. iirasınııı maa faiz ve 
mesarif ve ücreti .,;ek.ilet polıça emre 
muharrer senet \'e çek yolu ile vaki 
müracaat ve talebi üzerine bcrayi 
tebiiğı tarafınıza gönderilen ödeme 
emri halen ikameığa!ımızın ıneçlıu· 
liyeti hasebile tebliğ kılman ve teb-
1,ğat mezkurun ilanen icrası tekarrür 
etmiş olmakla tarihi neşri ilandan 
itibaren bir ay sekiz gün zarfıııda 
ve 931-1636 dosya numarasına mu· 
kayıt icranııı durmasına. mültezim 
şifahi ve yahut talırırı ıtırazı k alllı
ıılye dermeyan etnıediği'liz takdirde 
berıııucibi tatep ic~a iflas kanununun 
bu iıususlaki maddesine tevfikan 
iflasa mütedayir muamelenin ikmali 
için evrakı mahkemeye tevdi kılma· 
cağı malumunuz bulunmak ve poli· 
ça ve emre muharrer senet ve çek
lere ait ödeme emrinin tebliği ma
kamına kaim olmak üzere irnm key
fiyet olunur. , --, 

Kiralık daireler 
ikdam yurdunun 

üçüncü katı kısmen 
mefruş olarak kira
lık Dördüncü kat 
dahi kiralıktır Ga
zete idarehanesine , 
kitapçılık ve müret
tiphaneye elverişli -
dir Görmek için ka
pıcıya müracaat o
lunur. 

Telefon Beyoğlu: 4515 
İİlll .......... ıiııci ........ 

Zayi - "zatıma mahsus 
mührümü zayi etmio olduğum· 
dan mezkür mülu ün Hükmü 
ka 1 mayacağından • bahil ile 
muhterem gazetenizle ilanını 
rica ederim Ef. 21 • 6 • 931 

Kıı k aiiaçta aıkeri 
fırıncı Abdülkadir 

Merkez Acentası : Galata 
Köprübaoı B. 2362 tube 
acentası : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 227 40 

AYVALIK SÜRAT 
POSTASI 

(Mersin) 23 Haziran 
17 de Sirkeciden kalkacak· 
tır . 

KARADENiZ POSl'ASI 

Vatan '''lpuru 
23 Haziran 

·. Salı 
günü tam saat 17 ıle Sir· 
l<eci rıhtımından hareket ı 
edecektir. 

Bartın Postası 
Asri her türlü teçhiz.ılı hali lıi· 

riııci, ikinci kamaralarla gü,·crte 
yolcuları için mahfuz ıııalıa1leı ı \'C 

ayrıca lüks kamaralar ve Salonları ha \'i 

Bursa \'ap:ını 24 , ı.ı-
zıran 911 

Ç b ı::üııü s:ı.ıt 19 
aı·şam a da Sırkc·ci 

rıhtımından hareketle [reğli, Zon
guldak, Baıtın, Aıııa;ra , Cideyc lı i r 

gecede azimet ve aynı iokclderc U,{

rıyarak a\·det edecektir. 
Vapurda clı\ ·en fi atlJ ıniıkeı c ıı d 

büfe ve yemek vardır. fazh tafsi· 
ıat için Oalatada Küçük Rılıtıııı 

1 laıııııda idarelıaneye mi:r•caal. ·ı ~-
iefon Beyoğlu 913 
.... ...,ID!I ........... . 

Doktor feyzi Ahmet 
Cilt, saç ve zührevi has· 

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

Adres: Ankara caddeıl 
No. 43 

Telefon: lstanbul 3899 
iı:ıı ...... mlil!B!!i!!i!!!ll!!!!!!!!!!!ll!!ml.J 

1 

Sultanahmet Üçüncü Sulh 
Hukuk hakimliğinden: Kütah
yada Rakı fabrikasında Kö.tip 
Göbelez zade Sal5.haddin ve 
Uıakta tüccardan Göblez za· 
de Mehmet efen: 

Mehmet Kehncmııyi cfcnc lıı'~ 
aleyhinizde açtığı iki kıt'a senet 
mucibince 200 lira alacak da· 
vasından dolayı ikametgahla· 
rınızın meçhuliyeti hasebile 
ilanen teb'igat yapılmıo ve 
yemvi muayyenindo tekrar 
gelmcdiğinizden hakkınızda 
Hukuk U. M. Kanununun ~02 
ve sonraki maddeleri ahkamı· 
na tevfikan muameleli gıyap 

kararı ittihaz olunarak senet• 
teki imzaları inkar halinde! 
htiktap va tatbikat ve ıabit 

olmazsa yemin teklif o!cnmuş 
bulunduiiundan muhakeme 
günü olan 13 7 93 l te.rihinc 
mü•adlf Pazartesi 11U.1ü e:ı.:ı. t 
10,30 da mahkemede h::.zır 
bulunmanız lüzumu ve akıi 
takdirde vakıaları kabul ve 
ikrar etmiı addolunuak d:ı.· 
vaya sabit nazıı.rile bak:hc:ı.· 
ğından bu şeylere kar§ı bir 
ltlre.zınız vana tarihi ıli..ı2d"n 
itibaren 20 gün z~rf n'la dı:r 
mtyanınız aksi tA.l..dlrde n.• .. h· 
kemtye kabul olunamıya-:ı.ığı· 
nıza dair i~bu muAmcle!I gı· 

yap kuarı kanunu mezkı1nın 
141 inci maddesine le~ fi kan 
ilan olunur. 

23 Haziran 193 1 == Hızır 49 ( = SaJı = 
Arabi Rumi 

6 Sefer 10 Haziran 
Vakit~ Eıani Vakh Vaı•l' 

lvkai'rr. l!Vkaı 5. o. - -- - -Sabah 6 ~ w 
Öğle 4 12 ıe 

ikindi 8 ıe 11 
Akşam 12 19 '5 
Yatıı 2 21 " İmsAk e 2 • - • 

Meau.1 ruüdur vı V' ilmc.ı••J 

Bürhan.tli-ı Aı; 


