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\..Gönderilen evrak iade olunmaz .J 
fÇiftçi, işçi ve Esnafın haklarını müdafaa eder LAik Cümhuriyetçi qazete l 

.. Menfur adam jurnalcılık 
Gazinin ismi o ağza asla y 

• y r 
az! 

- Menfur ric'at ediyo!:!- "BiitÇ~·g~~~· ı·f['f i~k;~i''"ğ'i.-;~b~~J~T·"g~;b~~t···· 
Çerke~ Ete'?" ~iraderler1en aldığı kısılıyor ! ı· rtı·ka"' p ve ı·rtı·şa asıl Fırka mı ?. 

1000 !ırayı ınkar edemedı. Fakat al· n 
dım da diy.e'!1iyor. Çerkes Et~"!in as~l Darülfüııiin emin münakaşa edildi? 
uşağı kendısı olduğunu da tasdık etmış vekili n~diyor: • 
oluyor! Cevap veren vekillere göre hiç 

Müskirat. bayilikleri, Ruslardan alı· bir yerde irtikap ve irtişa yoktur/ 
nan zeytinyağı vesikaları, Emvali met· Ankara, 23 (A.A) _ c. H. 

1 ruke işleri, Zingal orman meseleleri, fırkaaı Mecliıi grupu bugün 
etmek istediği tedbirler etra· 
fında hükümetten sual takriri, 

2 - Manisa mebusu Meh· Şeker, Terkos işleri... ıaat 10 30 da Afyon mebusu 
Ali Beyin riyasetinde içtima 

Ya meşhur egerler, semerlerle ederek öğleden evveı ve sonra 
met Sabri Beyin irtikap ve 
lrtııa aleyhinde alınan tedbir 
lerln neler olduğu ve bu 
tedbirlerin ihtiyaca kafi gelip 
gelmediği etrafındaki takriri. 

Dürbün hikayeleri .. Bunlara ce-
vap vermeden ric'at etmek,yalancı 
pehlivanların karı mıdır? Menfur adam 
sıkışınca jurnalcılığa başladı. Gazi Mas· 
taf a Kemal ismi o ağza asla yaraşmaz! 
Buna asla müsaade edilemez! .• 

Arif Aruç 
ı"unus Nadi habisi, .!ün tamamen ric'at etmeğe, davayı 

mugalataya boğmağa çalıııyordu. Şahsımıza hücum eder· 
ken Çerkeı Etemin arkadaılığım izafe eden bu adama 
bilaklı Çerkeı Etem beyin kendi velinimeti olduğunu, 
Yozgat dönüıünde verdiği 1.000 lira ile {Yeni Gün) ga· 
zelt>slnl nasıl tesis ettiğini !ebat etmiı idik. 

Yunus Nadi hakikafln meydana çıktığını görünce, 
dü:ıkil Cümhuriyette mesleleyi unutmuı gibi görünmüı, 
ancak aciz adamların kii.rı olan menfar jurnalcılığa baı· 
lamak ıuretile davayı gürültüye getireceğini, bu suretle 
de, unutturacağım zannetmiıtir. 

Bu arada, guya bizim vatan haini olduğumuza dair 
bir de lıtiklAI mahkemeıi kararı neıretmek letemiıtir. Bu 
kararı bir vakit Alı Naci de yazmııtı. Yunuı Nadi menfuru, 
kararın bizim aleyhimize değil, bilakis lehimize olduğunu 
gördüğü için, küçük harflerle göze görünmeyecek bir ye· 
re ıokuıturmuı bulunuyordu. 

Eğer, o karar Arif Oriıcun aleyhine olıaydı, menfur 
adamın kararı gazeteılnin en altında göze görünmez bir 
yerlııe küçük harflerle değil, bilakis en büyük harflerle 
en batıı. geçireceği tabii idi. Karar aynen ıudur: Biz de 
net redelim: 

«Türkiye B. M. Meclisi hükumetini devirmek, milletin arzusu hila
fına bir hükumet tesisine sai olmak cürmünden mazııunualeyhim olan 
sabık kuvayi seyyare kumandanı Etem ve biraderi Tevfik ve keza bi
raderi Saruhan mcb'usu sabıkı Reşit ve mezkur kuvayi seyyareden 
İzmirli yüzbaşı Etem, jandarma yüzbaşısı Sami ve erkanı harp yüzba· 
şısı Halil ve Kütahya polis memurlarından Artin, kuvayi seyyare 
müfreze kumandanlarından .Manisalı Şevket ve Çerkes Ahmet ağa 
ve ihtiyat mül5.zimi Reşat ve Kütahya mıntaka kumandanı sabıkı bin
başı Aptulla!ı ve mülkiye kaymakamlarından Ömer Lutfinin müsel· 
!ahan işbu taklibi hükumet cürmünü irtikapları ve badehu düşman ta
rafına firarları aıılaşılınasına binaen cümlesinin gıyaben idamlarına ve 
emvali menkule ve gayrimeııkulelerinin canibi hükumetten haciz ve ida· 
resine kavli ve tahriri surette hıyaneti vataniye cürmünü irtikap edip mev
kuf b~luııan cEınek» gazetesinin müdürü mes'ulü Abdülkadir, tüccardan 

- " Darülfünun ·emini Muam·mer 
Raıit B. 

Darülfunun bütçesinin Ma· 
arif vekaletince aynen kabul 
edildiği haberini daha evvel bil
dlrmlıtik. Şimdi dljier veka
letlerin Carülfunun bütçeıinde 
taıarruf etmek istedikleri ha-

(deııamı 5 inci sayfada) 

Açlık grevcilerinden 
biri lstanbulda idam 

edilecek 
Tevkifhanede açlık grevi 

yapan idam mahkümları Ham· 
dl ve Niyazi hakkındaki karar 
Büyük Millet Mecllıince tet· 
kik olunup Niyazi hakkındaki 
idam kararı taıdlk edilmlı, 
Hamdinln cezası 15 sene afır 
hapıe lndlrilmlttlr. 

lıtanbul Müddeiumumlliği 
idam mahkumu Niyazi hakkın· 
dakl hükmün infazı için Mec· 
Ilı mazbatasının vüruduna in· 
Uzar etmektedir. 

Bu katil hadisesi Aıkerf 
bir mahiyette görülmediğinden 
Niyazi kurıuna dlzllmeylp sal
ben idam edilecektir. ..... ,,,,,., 

olmak üzere iki celse aktet· 
mittir. Müzakere ruznamesine 
dahil olan meıall: 

l - Afyonkarahisar me• 3 - Tayyare cemiyeti teı· 
buıu Cemal ve Isparta mebusu kilatında mahalli zikrolunan 
Kemal Turan Beylerin Af. bazı suliıtimaller hakkında 

\ ~onun bugünkü vaziyeti ve yapıla.n takibata dair Gümüı 
hllkümetin bu huıusta ittihaz (Devamı Sinci sayfarlo) .................................................................................................................. 

Darülfünun kooperaıifçilik yapabilirmi ! 

Musliheddin Adil Bey 
ne diyor? 

Darülfünunun bugünkü llmı [ 
vaziyeti ve kooperatlfçilikteki 

' mevkii hakkında açtığımız 
anket devam ediyor. 

Bugün de Muıliheddin Adıl 
~eyin cevabını neıredlyoruz: 

- Muhittin B. lktısadi 

bir mecmuada kooperatifçilik 
hakkında verdiği cevapta 
Darülfünundan bahıederken, 
Darülfünunu mefküreslz ilimci-
!er ve ilimıiz melkılreciler ya· 
tafı olarak tasnif etmlıtir. 

Bu husustaki mütaleanIZı öğ· 
renmek lıtlyoruz. 

- Muhittin Bf. nin 

• 

, 

yazı· 

!arını okuyamadım. Fakat, bu 
Jolda be1anları varsa lıunda 
büyük bir tenııkuza dütmüı
lerdlr. 8enlm kanaatıma gö· ..>arüllünunun kooperatifcil · 

' .............................. 
Bir ltalyan AmiFalı şehrimizde 

ğinin ancak bir irıat oldugunu 
aöyleyen Darülfünun 

müderrislerinden 
Musliheddin Adil B. Seyyah talebe gitti 

re, ilim müntesibinin mdki'ı· 

resiz olması ve bir mefküre 
sahibinin ilimden bibehre ol· 
ması kabil değildir. 

Darülfünunu bu tarzda ifa-
1 lilmi ve bakkal Ahmet ve cVeni Dünya» gazetesi muharriri Nizaınet-
un, Sivri idadi müdürü Behram Llıtıi ve «Veni Dünya» gazetesi muhar· deye çalıımak objektif bir gö· 
rirlcriııden Mustafa Nuri, Abdülkadir, Ahmet 1 Iilmi ve Ahınedin beşer, Beh· rüı olmaz. Türkiyenin biricik 
ram Llılli, ve Mustafa Nurinin üçer sene Nizamcddiııin 8 sene müddetle bu yüksek müessesesinde sakin 
hiyaneti vataniye kanununun üçüncü maddesine tevfikan küreğe vazılarına ve mütevazı çalııan ilim 
ve gene kavli ve tahriri •ur.dte hiyaneti vataniye cürmü· adamlarının mü§terek bir 
nü irtikaptan ı dolayı maznun "Yeni Dünya., gazetesi mefkureıi vardırki o da mem-
sahibi imtiyazı Arif Oruç Efendinin mevkuf bulundutu lekette milli hani nemalan· 
müddet kafi görüldüfünden hükumetin tenaip edeceli dırmak ve gençliği limen ve 
bir mahalde ikametine karar verilmiştir.. fazlen yükseltmektir. 

Şu, yukarıdaki kararı dikkatle okuyan v.ıtandaılar, - Beyefendi, Muhittin B 
Arif Orucun ne idama, ne hapse ne de bir teye mahkum Darülfünunun içtimai en kü'. 
edilemediğini elbet göreceklerdir. Ankara lıtıklal mah- çük bir hareket yaratmağ~ 

İzmire atfolunan 
haberler meşkuk 

lzmirden tehrimlze gelen 
haberlere göre Serbest fırka· 
nın ihyasına doğru lzmlrde 
bir cereyan mevcuttur. Bu
nun için lzmirde gençlerden 
mürekkep bir grupun çalııtığı 
bildiriliyor. 

Bu gençle1in kim oldu· 
ğu henüz gizil tutuluyoı. 

Yalnız eıki nizamname 
tadil edildikten ıonra bu 
İlimlerin bildirileceği söyle· 
niyor. 

Bu tetkikat azami b'ır 

haftaya kadar bitecektir. 
N,zamnamede yapılacak 

eıaslı tebeddüller hakkında 

zikredilen teyler ıunlardır: 
Eski beıinci madde u in· 

hisarlar mülgadır n şeklin • 
deydi. 

Bu " bilümum lnh'.sarlar 
mülgadır" ıekline ıokulmut· 
tur. 

Programda da ekalliyetlere 
temas eden kısmın tadil olu-
nacağı Eöyleniyor. Bundan bat· 
ka fırkanın lideri olmıyacaktır. 
Proğramda bir de iıllkraz 

meseleıi üzerin de tevakkuf 
ediliyor. 

Bir de demir yollarının ve 
nafıa tılerinln ecnebi ıerma· 
yesile yapılma11 mukayyettir. 

Fırkayı yeniden teslı eden· 
ler yakında hükümete müra· 

caat edeceklerdir. 
Verilen malumat bu yolda 

olmakla beraber böyle teye 
pek ihtimal verilmez. Zira, 
madem ki bir Fırka isteniyor, 
Bunun mutlak (Serbeat) Fırka) 
olmasına neden lüzum görül-
ıün . .......... ~·············· .......... 

Dirlik 
Üc karılı bir adam 

' J karısını yaraladı 
Dün günün vak'a" üçkarılı 

zatın batındao 

bir geçen macera 
idi. Buzat e11 

nihayet zevcele· 
rlnden b 1 r 1 n i 
kanlı bir kavga 
neticesinde ya 
ralanmııtır. Bu 
had oe de bir tek 

Yaralanan ilk 
%C'rCe •d bile mu1<tedlr olamayan bürok· 

kemesi, ayni kararla bir çok adamlara ı am, on beş ratlk mu"stehlı'kler mu"•ss•seıı' 1 k • ~ vakanın tafailatı ve yara ı a-
sene, sekiz sene, beş sene, Üç sene hapisler ver- addediyor. Bu iddiaya ne dının ıöyledıklerlnl 3 üncü 

ke ıeyhinln g'z1 

nikahından da 
bahsediliyor. Bu 

b d A 24 t ' l buyurulur ? 
diğl halde aca a ne en rif Oruca bir ay yahut saa ita/yarı amiralını hcimi oları ve talebeyi Avrupaya ırötüren ıahifemizde (gü ıün v.ık'aaı 

(ıt l ) - Darülfünun iptidai me· 
ceza verem• işbr?! {Devamı 5 inci aahif•de) aya gemisi okuyacak•mız L...;;.;;.;..;.,. ____ ...,...,..., .... ~.._-.;..__________ [Yazısı 5 inci sayfamızda! {Davamı 5 inci • oiıtunund. 

--·····-·-····· ............ ·-···-···-... ··--·-················· .. ············••n••························· .. ··············••u••••••U•H•U ......................................................................................................................................................................................... . 
·Aclaıı<l.'cla 1 lı.... ............... ~Y:~u~n~u~s_..;t~a~r~ih~t~e_..;P;;...;.;~Y~~~a-m __ b_e_r._;;.y_u_t~a~n--b~ı~·r __ ~b~al~ı~k~tı~,......;;b~u;;._~m~;~/y~o~n~l-a_r_.Y~u-t_a_n~b_ir~-c-a_n~a-·ıa_r_._, ____ ~_J 

Bir üfürükcü 
yakalandı 

Adana {Huıuıt) - Burada 
hocada lbrahlm lıminde bir 
tıfürilkcll yakalandı. 

Bu adam yüzlerce ıafları 
kandırmıtbr. -----

lzmirdc ihracat 
İzmir, 23. (A.A.) - Meyve 

'l'e ıebzelerln letanbul ile cf. 

vardaki Yunan adalarına ve 
lıkenderly~ye ihracatına bat· 
lamıftll" 

. ..... :~ • 

• 
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Sahife 2 

f Matbuat dolandırıcısı Yu1!us Nadi 
1 

Nasıl milyoner o du? 
Hamit devrinde üç beş pula 
namusunu satan jurnalcı ... 

-2-
1 te Yunuı Nadinln, Babı· ı 

ili muhitinde ilk bınktığı 
tesir bundan ibarettir. Baba 
Tabirin yanında eplce zaman 
çalııan Yunus Nadi, velini· 
metl efendisinin ıahte nlıan• 

lar sattığını üç bet lira ihsa· 
nı ıahane alsın diye, bizzat 
Dahiliye nazırı Memduh Paıa· 
ya jurnal etmittl• 

Bundan sonra, Babıali 
caddellnde Reıit efendi hanın· 
dakl matbaaların müretlipha· 
nelerinde ) atıp kalkan Yu· 
nuı Nadinln, bir ay : kadar 
kılılı kıyafeti dilzdüğü görül
müı, o zaman ıaray muhbi· 
ri Münir beyle meıhur Cev· 
det Paıanın katibi Rı"'a bey 
bu değlıikliğln farkına var· 
mıılardır. 

Meğer, Yunuı Nadi, baı· 

katip Tahsin Paıadan elli lira 
ihsanı ıahane almıı. Bir müd
det için kelleyi kulağı düzelt 
lllif. Efendisi Baba Tahir de. 
Sultan Hamidln hıımına uğ· 
ramııtı. 

Şimdi Yeni Gün gazetesin· 
de uydurma tefr!kası yapılan 
zaptiye nazırı Hümü Peıa da 
bir aralık jurnakılık yaparak 
geçin mitti. 

Çünkü, Baba Tabiri jurnal 
ettiği Babıalide ıayi olunca, 
kimseler Yunus Nadiyi mat· 
baalarına ıokmamağa başla
mıılardı. 

Bir aralık, Balıkpa:r.arı 
meyhanelerinde sızan bu ay· 
YBfa, ikdam sahibi Ahmet 
Cevdet bey pek ziyade acımıı. 
kendiıinl üç beı mecidiye ay· 
lıkla İkdama almıf, alırken 

'de: Jurnacılığın J dünyada 
en menfur bir ıey olduğunu 1 

söylüyerek efendisi Baba Tahi· 

ra Ahmet Cevdet bey aleyhi· 
ne de Yıldız sarayında tahrl• 
kata bulunmağa baılamııtır. 
Hatta, meıhur Sabahçı Mihran 
efendi, Ahmet Cevdet Beyin 
bir gün kulağını bükmüı: 

- Azizim, ıenln Yunus 
Nadi efendiyi dün akıam 
Yıldız sarayı hümayonuncla 
hademeler arasında yemek 
yerken gördüm. ihtiyatlı bulun! 
diye tavsiyede bulunmuıtur. 

Hakikaten, Yunus Nadiyi 
baıkaları da ayul vaziyette 
görmüılerdir. 

Yunus Nadioin, Malümat 
gazeteılne medrese! Silley· 
maniyeden (Yunus Nadı) im· 
zuile yazdığı yazılardan bir 
19 Ağustos cülusu hümayun 
methiyefindeo birkaç satır 

ıudur: 

•Cenabı rabbı müteal ve 
feyyazı mut!ı\k hazret leri 
velinimeti biminnet padişahı 
cihan zıllullahültılem efe ndi
mız: hazretleri tahtı hümayun 
bahtı hazreti mülükiınelerin
de iliıyevmilkıyame berkarar 
buyursun amin bihürmeti 
5eyy idelmürselin .. 

Dünkü ruzu fjruz, mahı 

Agustosu~ on dokuzuncu 
yevmine tesadüf eyle yor
duk ki: 

Hakanülbahreyni ve ber
reyn, halifei ruyi zemin pa· 
dişahı iılompenah essu an 
ibnüssultan essultanülgazi 
Abdülhamidi hanı sani efen
dim z: hazretlerinin cül : su 
meymenet menu u huma
yunlerı demektir. Billıdı seli· 
sei Da:-ülhiiı\feti.1.liyede mü· 
temekkin tilcü I~ tebesi sa

dıkaları ... ve ilah ... " 

re yaptığı nankörlüğü yüzüne Şeklinde yazıla ı;zun met-
karıı ima etm ittir. hlye lçiu ce bj hüm yundao 

Ahmet Cevdet beyin Yunuı bet altın i!nan almış ve ya· 
Nadiyi ikdama aldığı zaman zının altıııa d · 
tiddetli bir kıı gününe tesadüf Mcdereset Sü! ymaoiyeden: 
ediyordu. Yunuı Nadi İkdam· Yunus Nadi imzuını atmı~tı. 
da bir müddet çalııtıktan ıon· ( Dcuarnı v r) . ..._.., ............................ ~ .................................... ..... 

Konyalı mahke ede ! 
Meşhur anam babamı dolandır

ağzı yanmışta ! .. mıslar, , 
Konya Lezzet lCJkaota11 •~ 

hibi Konyalı Hacı Ahmet Ef. 
inin aleyhine açılan hakaret 
davuına dün ikinci cezada 
baılanmııtır. 

Lokanta aahibl. Anan ba· 
bam. hadiseyi ıöyle anlatmıı· 
tır: 

- Reis B. •anam babam, 
o gün tam öğle yemeği 

zamanı tkı Efendi ellerinde 
ltağıtlar geldiler. Senin cezan 
\'ar ver paraları dediler. 

Anam babam, dedim be· 
nim okumam yazmam yok. 
Biraz eıağıya damadın dük· 
kanına git oradan kaç para 
ise al!.. 

Vay anam babam ıen· 

ıniıio bu lafı eden, bilmem 

ben icra memuruyum ıtm· 

eli haciz koy11rıın, ıeo ba· 
na ne hakla küfür ediyorsun? 

Diye bailırmafa batlamazlar 

mı? Sonradan anladım reis 
B. anaın babam meğer çop 
attık diye 143 kuruı verecek 

nıiılz. Bu vak' adan birkaç ay 
evvelti de yine böyle Efen· 
diler dükkana geldiler de 
benden 433 kurut ceza aldı· 

lardı. Sonradan tahkik ettik 
böyle cezamız filln yokmuı 

ta, ananı bab:ım, bu adamlar 
bent dol-uıdırmıılar. Me~er! 
Bir kt'te e.ldandı~ıuı için bu 
şefer de aldanmayayıın ey.d 

Başından mulıalıeme ge'i 
meıhur Konyalı anam babam 

bu memurları damatla yol· 
lamak istedim. 

Vallahi Reia B. tam bu ceza 
meselesi yüzünden o glln 55 
lira kaybettim. Bu memurların 

geldiği zaman bir müıteriye 

elll lira bozuyordum. Arada 10 

lira fazla vermlıim ! Sonra pa
tırdıdan gürültüden de nıüş•erf. 
ler kaçtılar ondan da 55 lira 
zarar ettim. 

Ben 55 senedir bu memle
kette aıçılık yapıyorum kim• 

aeye dt ha bir kere fena la· 

kırdı ıöylememiıimdlr. Bent 
bütün lataobul tanır anam 
babam. 

Heydl hakime H1tcının 

gösterdi41 müdafaa ıahitlerl 
için muhakemeyi baıka bir 
RÜne talık etmiıtlr. 

YARIN 

Validei 
Hidivin 
Cenazesi 

Evvelki gün ıehrimizde lr. 
tihal eden Valdei Hidivinln ce· 
nazeılni Mısıra götürecek olan 
Seyriaefaloin lzmlr vapuru dün 
merhumun Hebekteki yalısı 
önünden cenazeyi hamilen lı· 
kenderiyeye hareket etmittir. 

Mahtumları Hidiv! sabık 
Abbas Hilmi ve Prens Meh· 
met Ali Pa,alar da merhum 
valdelerinin maiyetile birlikte 
lzmir vapuruna rakip olmuı· 
!ardır. 

Cenazeyi bir çok 
islimpotlarla vapura 
takip etmiılerdir. 

zeva.t, 
kadar 

Mezkur zevat va purun 
hareketinden beı dakika ev· 
vel, Paıalara tekrar arzı ta• 
ziyet ve veda ederek ayrıl· 
mıılardır. 

Abbaı Hilmi Pı. Pireden 
ayrılacak ve Ceoevreye ha. 
reket etedecektir. 

Kartal' da 
Çırçrplciklar cemi· 

yeti mi var ? 
Düo belediyeye biri garip 

bir ıekilde miiracaatta bulun· 
muıtur. 

Bu müracaatında keodiıl· 
olu Ka rtalda oturduğunu ve 
sahilde kadın erkek bir çok 
kimselerin çırçıplak denize 
airdiklerinden ıikayet l'tmiıtir. 

Bu oikayetine fU cümleleri 
ilave eylemittir: 

" - Kimsenin denize gir· 
mesiue bir şey denemez. Fakat 
mayo ile olmaaı ıa.rt değil mi· 
dir?" 

Bu şikayet telkik edilec-:k • 

tir. 

Sırp mektepli 
gemisi geldi 

Dün limanımıza , Ticareti 
bahriye talebelerini hamil 
bulunan Sırp gemisi gelmiştir. 

Gemi, Boğazda bir ceve
lan yapmıı ve Dolmabahçe 
önünde demirlemtıtlr. 

Tacir er seyahati 
Harici Ofis bir seyahat 

tertip ediyor 
Harici Ticaret Ofisi, tacir· 

!eri Avrupadakl ithalat ef· 
!erile doarudan doğruya le· 
m 11 sa getirmek ma aad!le 
tertip ettiği seyahate rnü· 
him mıntakalardaki ticaret 
odalarından birer zatın 1 • 

tlrakiol faideli görmüı ve 
ticaret odalarına müracat et· 
mlotır. 

Bundan baıka lı limited 
ıirketloin, Z;raat b nkaıının 
seyahate l;tlraki lçiıı müesııe
selere mü re cat tm ıUr. 

Tazminat kimler 
alabilecek? 

Traktör sahiplerine kanun 
muciblı>ce tazmin t verihı:ıek· 
tedlr. Fakat bu tazmin t atla 
ziraatı kabul edenler için mü· 
temminı olarak verilmektedir. 

Bu ıeh•pl~ iktisat veka· 
leli, Traktör sahiplerinden o
lup Traktör iıletmekten vaz 
geçerek atla ziraatı kabul 
edenlerin miktarını ziraat mü· 
dir yettnd•n •ormuş' ur. 

Yumurta konferansı! 
Brükselde yumurta konferansına 

biz de davet ediliyoruz ! 
Harici ticaret ofbinden ve

rilen habere göre, Romada 
11 Haziranda yumurtaların 

damgalanma11 meselesl görü• 
tülmek üzere bir konferans 
toplanmııtır. 

Bu konferanş mesaisini 
bitirmitlir.. Gelecek koofe· 
ranaa tevdi edilmek üzere bir 
rapor hazırlaomıotır. 

Bu birinci konferansa 

Tezvirler 

Türkiye davet edilmediği için 

Ofiı müzakerata alt zabı• 

taları celbetmlt ve yaptığı 

teıebbü• üzerine Brükıelde 

toplanacak olan ikinci konfe

ransta Türkiyeyi de davete 
karar vermiılerdir. 

Yumuıtaların damgalan· 

ma11 hakkında Ofisten bir de 
rapor iıtenmlıtır. 

başladı! 
--------~~----~ 

Rum mii:tevelliler reisi bir takım 
tezvir/ere başladı 

Balıklı hastahanesi heyeti 
mütevelliyesindeo Jkl azanın 
Türklüğü tahkirle zanaltında 
kaldıklarını ve Maouiloğlu 
ile Karamaooğlunun içtima· 
lara girmekten menedildiğini 
yazmıt ve buna reis Kömür· 
cüoğlu Stilyanos Ef. nln emir 
hilafına hareket ettiğini ilave 
etmtotık. 

Bu mesele hakkında Po· 
il• müdürlüğünce tahkikat 
yapılıyor. 

Diğer taraftan, etekleri 
tututan reis Kömürcüoğlu 

Stılyano• Ef. kendine taraftar 
heyeti mütevelliye azalaı mı 
ıuna teıvlk ediyor: B. M. 
Meclisine müracaat eteğme! 

Fakat, bu hususta malü· 
mallarına müracaat ettiğimiz 

heyeti müteveliye azaları süküt 
etmek ıekltnl tercıh ediyor· 
ler! 

--------------------::---------------
İbrahim 'f ali B. Diş doktorları 

Levhalar dün kaldırıl

mağa başlandı 
Dit tabiplerinin kendıle· 

rlne dit doktoru ünvanı ver· 
meler! menedilmiıtir. Ba:z.ı 

dit tabiplerinin hala muaye· 
oıı haneleri üzerine "Diı dok· 
toru" yazılı levha aatıkları 

görüldüğünden Sıhhiye mü
dirlyeti, Sıhhiye vekaletine 
müracaatla bu hususu bil· 
dlrmio, vekaletten aıeleo emir 
üzerine kanunu mahsus mu· 
cibince bu gibi yazılı !ev· 
haların kaldırılması zabıtaya 
bildiri! iştir. Zabıta da dünden 
itibaren bu levh !arı kaldırt· 

mağa baılamııtır. 

Adliyede teftiş 
Adliye mehakjm veznesin· 

de sene sonu müoaıebell!e 
teftiıata başlanmııtır. 

Mü deiumumi muıoviole· 
r~nden Bürhaoeltin B. in rl· 
yasetinde Belediye ve Def· 
terderlıktan istenilen ilıiıer 
mvha• ple vezne baıkatıbinden 
mürel,kep altı kitilık bir tel· 
kik heyeti te kil edilmiıtı. 

Bu heyet bir aydanberl 
bütün he batla me11ıul bulun· 
m tadır. 

Veznede 10 lira kadar bir 
hes&p farkı olduğu ıınl"tıldı· 
jfından bu teftloe lüzum ıö· 
r<ll üıtür. 

Kı ml·apı kulubünden: 
K mkapı Terbiye! bedeni· 

ye l<uluhü riyasetinden: 
I YonaniltanA vaki 

0 1 c•k 1 yyahııt için 56 · 61 
Li oı.r arasında 26·6·931 Cu· 
ma aünü sabah saat dokuz· 
da seçme mlhabakaıı yapıla-

caktır. 
Gi·rl' çilerln v ktı muay· 

yeninde kulüpte bulunmaları. 
2 _ Hakem heyeti : Maz· 

har Ahmrt, Fetgerl, Kenıal, 
Se;fı, Kadri, Sa lp, R~ •it B. 
l •· den mürekkeptir. 

Dün Ankaradan şehri
mize geldi 

Birinci umumi müfettiı lb. 
rahim Tali B. dün aok~radan 
ıehrimlze gelmiotlr. lbrahim 
Tali B. doğruca berayı iatirahat 
Ereoköyünde ki köıküoe git· 
mittir. Mumaileyh, bir hafta 
kadar lttanbulda kalacaktır. 

Behçet B. Ankaraza 
gitmiyor 

Dün, bazı gazetelerde Tü· 
tün inhisarı umum müdürü 
Behçet Beyin Ankaraya gl· 
deceğini yazıyorlardı. Hal· 
buki Behçet B. dün ak· 
oam Ankaraya değil, bermu· 
tat evine gıtmlttir. 

Nasrettin hocanın he-
disi gibi! 

Belediye düşünüyor 
Belediye vapur ücretlerinin 

cokluiiundan ıikayet eden hal· 
l<ın fikirlerini nihayet makul 
bularak yeni bir takım ted• 
birler düıünmeğe baılamııtır. 

Ş:mdi ilk hatırına gelen fi• 
kir ıudur: 

Limanda seyrüseferi icra 
eden Haliç, Seyrisefain, ve 
Şirketi hayriye idarelerinin 
birleıtlrilmeıi, hatta kabil 
olursa Belediyeye devrinin 
daha muvafık olacağı zımnın· 
dadır, 

Bunun için yakında hü· 
kümete müraçaat edilecektir. 
üç fabrika tesisine karar ver
mlıtir. 

Bu fabrikalar, İtalyada, 
Yugoslavyada ve Belçikada 
açılac•ktır. Bu fabrikaların 
ihtiyacı olan afyon miktarı· 
nın yüzde 80 1 Türkiyedeo 
satın alınacaktır. 

Bizden söylemek ..• 

Bu da, unıum dünya afyon 
sarfiyatı tahminen üç bin ıan· 
dık olıluğuoa nazaran mem• 
leketimizden ıa!ın alınacak 
ıafyonun 2400 .andık olduğu 
anlaşılmaktadır. Halbuki, Tür

kiyeoln umum afyon lstibaa• 
lltı 4·5 bin Hndık arasındadır. 

•Günün işaretleri,, ni bo· 
yundan büyük sözlerle 
gösterm•fe çalışan bastı 
bacak ~YEN/ FIRKA,, 
için y:udıft bir yaıııda 
diyor ki: 
w Maruf bey bundan daha 
makul ıslahuı pY"oiesi 
yapardı." 
Espiri züjfü:rtlüfü bu ka
dar olur. 
M,.bus o/mnk hülvası 

1 
suya düştükten •o ra, 
işaretci Jalgaya düşmüı 
olacak ki cevherler yır 
murtlamağa baıladı. 
Hottô. merhumun proje· 
leri efe aynı ııütunlarda 
çıkardı. 
Şuha/de Maruf Beyin 
kokusu sinen b'r sütunda 
yazılan lıu mascılları 

ister dinle 
f!>ter dinleme! 

Erzurum da 
Sürekli yağmurlar 

devam ediyor 
Erzurum mıotaya1mda he

men her gün yağmur yağ· 

maktadır. 

Bu •~ne Niıan aylarının 
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Vah Kuruçeşme halkına! 

BelediyedC 
ümit yok! 

Muavin Şerif B. 
neler söylüyor? 

Kuru çeıme kömür depo

larının kömür tozlarından ti· 
kayet eden halkın tikayetleri 

Belediye tarafından ehemmi· 

yelle nazarı dikkate alıomaıı 

lazım geliyordu. Düu bu huauı 

için Belediyenin fikrini öğren• 

mek iatiyen bir muharrlrlmize 

Belediye reiı muavini Şerif 
B. clemlotır ki: 

- Halkın ılkayetlni na• 

zarı dikkate almıyacağız. Çün• 

kü Heyeti vekilenin " Mevcut 
mileueıeler oldukları yerlerde 

kalacak , yeni yapılacak 

olanlar ıehir haricine yap· 

tırılacaktır" diye bir kara· 
rı vardır. 

Bu karara göre bizim ti
kayetleri nazarı dikkate alma• 
mıza imkan görülemediği gibi 
!~kan görülemiyecektir de. 

Belediyede nezafet 
icraaatı! 

Nezafeti fenniye amj!leıi 

sakallarının keıtirilmeai Bele• 

diyece düıünülmektedir. 

Mecmua 
toplatmak 

Kitapçıların rahat hıra .. 
kılması tebliği edildi 

Allo Allo mecmua11nın 

bundan evvelki dördüncü oüı· 
hası müstantiklik kararile ve 

polis marifetile toplattırıl· 
mııtı. Mecmuayı satan kitap· 

çılar karakollara götürülerek 

zabıt tutulmuı ve ikametgah 

senedine rapten tahliye edil• 
mitlerdi. 

Vaki olan tikayetler üze
rine dün Müddeiumumilik ta• 
rafından ıu yolda bir emir ver• 
rilmiıtir: 

Badema bu uıül tatbik 
oluomıyacaktır. Yani, kitapçı

ların böyle bir hal vukuuoda 
karakollara götürülmesine ve 

ikamctkah s.enetlerl tanz'mioe 
!uzumu kanuni yoktur. Y aloız 
Müddeiumumilikçe her hangi 

bir gazete için böyle bir emir 
verilsebile o gayetelerln top· 
lattırıl maıile iktifa edilecektir. 
Her kitapçı, serbestçe gazetele· 
rl ıatacaktır. 

ihracatımızı arttırmak 

çaresi bulundu! 
Ofis 1 acirlerimlzin, ihraca• 

tın arttırılmasını teıvik için te .. 
vikkar cümleleri ihtiva eıden 

tablolar yaptırılarak bunları 

Ticaret oda ve borsalarının ko· 

ridorlarına talikına karar ver 
mlıtır. 

Sabık Gireıun noteri Fehmi 

Bey namında birıainin 5000. 
lira iltilaı edip ıehrimlze gel• 

diğlni ve P. ikinci ıube memur

ları tarafından derdest edilip 
Adliyeye verildiği haberi hak· 

kındaki neıriyati üzerine bir 
muharririmiz bu huıuıta pa

llı müdürü ile görüımüı, bör 
le bir kimsenin ne geldfil '"' 

nede Adliyeye verllmiı oldu· 
ğunu bildirmlotlr. 

sonunda ve Mayıa ayı lptıda-
11nda yallan yağmw·lar zQr 
ram ekin ekmedoe kıamea 

mani olmuı ile de aradaki 
fa11lalardan iıttfade ederek 
zeriyalını ikmal eylemltlerdlr. 

Son ikJ hafta zarfında 
yaiian devamb yafınurlar lae 
bu mezruat için feyiz ve be
reket temin etml~tır. 
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Ef i r 
Ne istiyo sunuz? 

Gittikçe büyüyen bir kar 
yığını gibi, 1 • üme gazete. 
!etinin neşriyatı da gittıkçe 
ııen'ş\edi. 

Her ıabah g zl im zl aç· 

tığım·z zaman bir • PAPA· 
CALO " kıyafetlle reng&reak 
karıımı:r;a çı an bu gazete· 
lerln yavelerinln zihnimizdeki 
ıstırabını geçirmeden akşam 

gaz elerlnln müteır.mlm bir 
hücumuna uğruyoruz. 

Mektep çocuklal'ının elele 
ver e arkile oynadıkları gibi, 
ka'emlerini blribirint ekllyerek, 
mütamadtyen sütunlarda bo· 
zuk nağmelerle yaygaralar 
çıkaran bu efendiler bizden 
ne istiyorlar? 

Efkarı umumiyenln en has· 
ıaa yerlerine kalemlerltıl ba· 
tırarak fikirlerini gıcık amala· 
rındak maua nedir? 

Çok aziz ve muhterem va· 
tandaılar nazarında bizi le· 
kelemek hakkını - daha 
ileri giderek batırıyorum -
cür'etlnl bunlara kim vermiıttr? 

Yeter ki, bize atmak iate
dıkleri çamur yalnız ve yalnız 
"MUHALEFET• ten b ka bir 
ıey dejiıldlr. 

Memleketin, milletin refah 
ve saadetini yakından takip 
eden te.mız MUHALEFET" in 
karıısıoda herkes hürmetle iğil· 
mlye medıurdur. 

MUHALiF, hiç bir zaman 
"MÜRTECi. değildir. "MU· 
HALIF "biç bir zaman "VATAN, 
haini deitlldlr. 

"MUHALiF" vatanı aeven• 
lerden fazla sevendir. 

Ona leke aürmek kendi 
J:ıinl karalamal« d ektir. 

BÜRHANETTlN ALJ 

YARIN 

• ,1 
Zabıta muharririmiz yazıyor : - "' . 

rı 1 adam bir t esini yar ladı! 
Yarala a kadın neler anlatıyor,bir teltke şeyhi gizli 

nikah mı yapmış? · 
Evvelki gece Küçük Lan· 

gada karı koca arasında 
kanlı bir dövüı olmuıtur. Bu 
kanlı vaka ıu auretle cereyen 
etmııtır: 

Küçün Langada çıkmaz 
dutlu odalar ıokaiında 
9 numaralı hanede oturan 
Seher Hanım, lıtınbul• 
lu olup 24 yaılarında bir ka• 
dındır. 

On bet ıeae evvel K:emal 
Efendi namında birile evlen· 
mlı, bu ane kadar zevci Ke· 
mal ve valdeıl Reflye Hanım 
ile birlikte ı;eçinmeğe batla· 
mııtır. 

Seher Hanımın valdeıl 
Reflye Hanım İstanbullu olup 
55 yaılarında ıaf ve temiz 
kalp11, eski zaman kafalı bir 
kadındır. 

Kemal efendi de lctanbul· 
da doğmuı, büyümüıtür. 35 

yaılarında bir z ttır.Kiiçük ya n 
da iken takunyacılık ıan'a· 
tına intisap etmiı, bundan 5 
sene evveline kadar takunya· 
cılık yaparak hayatını kazan· 
mııtır. 

Fakat 5 sene evvel, tay• 
yare piyango bileti bayiliğine 
batfamııtır. 

kadar ounula da yaıamağa 

baılamııtır. 
Fakat, 4 ay evvel bu kadı· 

nın üzerine de Akıarayda dl· 
ğer bir kadınla yaıamağa 

baılamııtır. 

Seher H. ne diyor? 
İıte, üç karılı bir erkeitln 

hayatını bizzat ilk ve reımen 
ailesi olan Seher hanımın ağ· 
zından dinllyelim : 

- Ah bey kardeıim ah, 
diyerek ıöze baılıyan Seher 
hanım, iki ııralı göz yaılarına 
devamla: 

Bilet bayiliğine baıladıfı 
günden itibaren olmaz ola1ıya 
zevcim Kemalden çelltıklerlmJ 
bir ben, bir de Allahım bilir. 

Bq ıenedenberl zengin 
olur olmaz bana, ne de zavallı 
anneclğlne adamakıllı bak· 
maktadır. 

Senelerdenberi bu halle
rini gördükçe bam bam bayı• 
lıp ayılıyor, tanrının gunu 
gözyafl dökerek [bu halinden 
vaz geçmesini yalvarıyordum. 

Fakat kime? 
Nuh deyip ııeygamber de· 

mlyor, o yine kendi bildiği 
gibi kadınlarla düfiip katkı· 
yordu. 

Allahtan bulma~ dilerim 
bari bil.dandan kör ıeytandan 
bul, diyerek çarınaçar ikl 
lokma ekmek batın için sab-

Beni kadınların yanında rezil 
ve rüsva ettin, diyerek tütün 
ıehpa11nı kaptı ve raıgelen 

yerime vurmağa baıladı. O 

aırad zavallı anacığım da ara· 
ya girmlı, bizi ayırmalta çalı· 

§IJordu. 

Bu ıuada ona da vur 
mağa ve agzına gelen küfürleri 
eavurmaia baıladı. Benim ba· 
tını ve kulak arkam yarılmıı, 
iki elinden yaralanmıı. Annanm· 
da iki eli yaralanmıı, sırtı da 
berelenmittlr. Feryat ve flga· 
nımıza yetiıen komıularla po
liller içeriye girdi. 

Beni ve zavallı ihtiyar 
a nacııtımı o kadar zalim ve 
ıonundıln görme ialıncının 

elinden kurtardı. Dedi ve: 

- Allahın inayetlle bu 
adamdan kurtuluraam himmeti 
hazır olıun Eyüpaultan haz· 
retlerine iki yaslnfıerif ile iki 
mum adayacağım! Dedi. 

A. S. 

Afyonlarımız 
Bizden 2409 sandık 

alınacak 
Harici ticaret of;ıin de al· 

dıjtımız malümata nazaran 
Cenevre konferaoBI mevcut 

\,dokuz fabrikaya laveten daha 

1 

Sahife 3 

arım milyon liraya 1 

•• u 1)7 

emniyet 
I~-- PIAnlan sBtıhyor~u 
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1 
1 

Müsta ........ ~mm ki plan· 
ları isteniyor I 

- Yalan! ••• Arkadaı1ık 
hatırı için deitü, para h tırı 
içini... Para hatırı için aziz m 
mümkün olıa Kürrel arıı:ın ıu 
kalın gövdeıi bile satılır. Pa· 
ra, para ve servet insanların 
gözüne bir ihtiraı peı-deıl çe
ker, paranın kuvveti .herıeyi 

' yapar ... 
Para, amma! ... 

- Amma ını düıünmeyin! 
- Fakat böyle bir inıanın 

gözunu karartabilmek için 
belkl milyonlara ihtiyaç ola
cak! •• 

- Milyonlar mı ?. Bu ne 
demektir. Milyonu aiz birer, 
birer ıayacak olsanız, nekadar 
zamana ihtiyacınız olacaıtını 

takdir edebiliyor muaunuz? 
- Kukançlıkla verilecek 

bir parada bu iti hiç ıüphe 
yok ki temin edemez. 

- Böyle bir it için lngl· 
!izler k11kanç olamaz, fakat 
çok makul olurlar ! .. 

- lıtikba ini değil, baya. 
tinı, hem de memleketin, mil· 
lelin can anahtarlarını Vef'o 

mek ıuretile bir çıkmaza atao 
bir adam, bllhasaa bir vazife-

1 

dıu, tahmin edersiniz ki pek 
m•ku bir it yapmıı olmaz 
deitll mi? 

İngilizler belki kukanç 
olmıynbilirler ve buna muka
bil çok makul olurlar. Dilıün• 
melisınlz ki makulat, makul 
ııler içindir. 

Ben vazlfedar bir reflkinıe 
devletin emniyet ve hayatına 
taallük eden en mahrem bir 
ıeyi laterken onun gözünü pa• 
ra ile doyurmağa, karartmata 
mecburum. Aksi takdirde fe
laket benim baııma yıkılır. 

Azizim, Beyker malfaza• 
Andan bir ayakkabı bile alır• 
ken pazarlığın memnu oldu• 
iiunu bilmeliıinlz ! 

Ya ılz!. Siz bir memleket 
atın alırken bile verllecrk 

bedelin maku1atından bah1e-
diyorsunuz! Bu cür' ete 
ederim. 

Mı.ter Kened: 

hayret 

ılgar 

Bir kaç tertip bilet alıp 
eattıktan sonra bayiliğin ka· 
zançlı olduğunu görmü§, hemen 
takunyacılığı terk ile bayilik 
ltlrıe dört elle sanlmağa baı· 
lamııtır. 

Kemal Efendi, bundan on 
beı sene evvel Seher Hanımla 
evlennıittlr. 

ra mecbur olmuıtum. · 
Sabır ıabır derken, buna 

da tahammül edemez bir 
hale geldim. 

atılan eserler 

- Lüzumııuz heyecan gö .. 
termenize hayret edllebılir, 

deıJI. Ortada henüz takarrur 
etmiı ta!Pp edllmlf ve uyu. 
ıulmıı.mıı bir ıey yok. Biz sizden 
(l .... )müstahkem mevk i ~in acl· 
len alacağ ıeklin planlarını lıU· 
yoruz. Bunları elde edebilmek 
için sizin pek çok külfete ihtlya• 
cınız olduitunu biz takdir edl· 
yoruz. Bununla birlıkte siz, 

bizden henüz kat'ı bir ücret 
lıtemlı deitılsiniz! 

Nı fia nazırı 
Edirneye gelmiş! 
Bulgar hükümeti Nafia Na· 

zırı Go bod n Daoayilof ilen· 
grad tarik ile Edlrneye ge· • 
!erek Bulgar kon olo&hane ine 
m.ıafir olmuıtur. 

Goıpodin Danayilof üç &a• 

at kadar kalaaıı ve bu müddet 
z&rfında Vilayet ve Kuman
danlık akamlarlle ehrio te
m ıay ıay n mah ilen i zi· 
yaret ett ikten ıonra ayni ta· 
rlk ile Bulgarhtana ·avdet et· 

ı tir. 
----~~-

Gümrük 
r.1otörleri çok enzin 

yakıyor 
Geçen ıene tlrilen 10 

rüıuma motôründen ancak 
üçü çalııtırılabilfyor. Bunlar 
Mülhit benzin yakmaktadır. 

Bundan baıka bunların 
içinde haltı ecnebi mütehas
ııı çalııtırıp ta Türk itçi yetit· 
tirmemek ayrıca şi!<iyetlere 
ı•heD oluyor. 

On ıene zarfında ıen, ıatır 
yaıamış ve ıeçinmlıler. Fakat 
ondan sonra aralarında ufak 
tefek münazaalar bat göster· 
mit. bu beı ıene zarfında Al· 
!ahın günü kavga ile vakit 
geçlrmelte baılamıılardır. 

Bu kavga ve münazaalara 
sebep te Seher Hanımın ifade· 
sine nazaran: 

Kemal Efendinin birden• 
bire zengin olup ailesini be
ğenmemek, eıkisl gibi bak· 
mayıp baıka kadıolarla düıüp 
kalkmaıı ve onlarla gezip to.ı: 
masa imlı. 

Kemal Efendinin sevdiitl 
ve ailesinin üıtüne münasebete 
glri~tfği iki baıka kadın var· 
mıfo Buıalardan biri Karagum· 
rükte Karabaı mahalleıkıde, 
diğeri Aakearayda, ikamet 
etmektedirler. 

Kemal efendi, bir sene ev· 
vel bunlardan Karagümrükte 

oturan Fatma Şükran hanım ile 
lmarifetile ııizll eski uaul bir ı 

nikah ile evlenmı,, hu ane 

Muharriri: Mütercimi: 
Rayno:ıde Machard Ahmet Fürk6n 

- fr~nsıı ~Jdıiı atından büyük a~k romanı -

170 inci binden tercüme edllmittlr ... 

Ne hata! 
Anlamıyor mu upuz ki 

be eriyetin en büyük bahti· 
yarlığı bize alt ol reylerdır. 
M ula ben sizi zevce yap• 
111«k l•lerdi ve bterdlm 1 
çocukl rım size "anne ıieıin. 

Klod, ellerini yii'züne ka· 
pa ı ecri ııerı çekil yordu: 

- Ricıı ed~rim ı rar etme• 
yinia. 

Fılip, bu kat'i ısrar üzerine 
wsn."ğı doğru bulmuıtu. Ve 
<lü ünilyordu lıl, hayatın bazı 
anlarında ölüm her ıeye pek 
çok müreccahtır. 

Şimdi, kırılan bu adamı 
Klod tetelli etmek istiyordu : 

- Filip, aıkımı size veri· 
yorum. Amma bu aık elem· 
den gelen aıktır. Bunu bütün 
kuvvetimle veriyorum ve bun· 
dan dolayı derin bir memnu· 
niyet hiuediyorum. Pek az 
erkek vardır ki böyle çok ıa· 
mimi bir kadın kalbini kazan· 
mafa muvaffak olur. Eyi bili· 
niz ki vücudumla, ıehvani bir 
hiale hiç klmaeyl ıevmlyeceelm. 

Fillp bunu hiç düıünme· 
miıti. Birdenbire aklından tu· 
haf ıeyler geçti ve müthlı bir 

lıte, bu halim için de en 
nihayet dövüldüm yaralandım. 

Evvelki gece, açlık ıuıuz· 
luk ve huysuzluğu canıma tak 
dedirmlı olduğu için gündüz· 
den dükkanına gittim. 

Bir ıürü kadın ve kıııları 
harııaına almıftı, tçeriye 
girdim, ağlayıp sızlıyarak ha· 
ilmi yanmağa baıladım. 

Bu 11rada kızdı, ayağ kal
karak: 

- Haydi fazla ıöylenmelte 
lüzum yok eve gltte akıam ge. 
leceğlm, dedi. Bu söz üzerine 
gene, gllz yaılarıma de
avamla evime gelerek onu 
beklemeğe baıladım. Aktam 
olmuı, 9 raddelerinde iken 
evegeldi. 

İçeriye ıılrerek oturmadan: 
- Ulan beyezlt kan, bu 

ııünkü kepazeleitia ne idi, 
dedi ve hemen beni tamar· 
lamağa baıladı. 

Şaıırmıı, elim ayağım ke
ıilmııtı: 

- Y abu, ne yaptın, dedim. 
O da bana: 

- DAha ne yapacaksın? 

kıskançlık beynini yaktı: 
- Yalan ıöylemlyonunuz, 

değilml, yokıa? .... 
Klod bu hakaretler altın· 

dan ıilkinerek çıktı: 
- Bunu bana niçin ıöy. 

liyoraunuz? 
Füip kendine gelmiıtl. 
- Hakkınız var, dimaltım 

bana hakim olamadı, affe· 
dersiniz, ılzi okadar fazla 
seviyorum ki. Sizi kaybede
ceğimi düıünmekle deli olu· 
yorum' sanıyorum. Beni te• 
mln ediniz ki ıehvani bir hlı· 
le hiç kimseyi ıevmlyeceksl• 

nlz. Çünkl ... Hayat yolculuğu 
uzundur, Klod' sonradan bir 
ııün kim bilir? .. 

Klod derhal söziinü kesti: 
- Kendi kendimden eml· 

nim. Size tekrar ·ediyorum. 
Hiç bir vakit ıehvani bir ar 
zuya kapılıp hiç bir erkeitl 
ıevmlyeceğlm. Hiç bir vakit .• 

Klod, Filioin tekrar fÜp· 

Bir mütahassısımız bu eserlerin 
kıymetleri için ne d·yor? 

Asarı atikanın garip ıu· 
rette ıabılan hakkından dün 
de yeniden tetkikat yaptık. 
lhUsaa aahlplerlnden biri bize 
ıu ıayanı dikkat malümatı 
verdi: 

" - Bu asar iki noktadan 
ıayanı tetkik ve lsUfadedir. 
Birlal san' at, diğeri tarih nok 
tasından ... 

San'at cihetinden yazı, 
cilt, tezhip, kaitıt ve hatta 
mürekkep zikredilebilir. 

Bizde yazı ıan'atl 888 de 
Amasyadan ~ıtanbula gelen 
Hamdullah Ef. isminde bir 7at· 
la baılar. 

Bu yazı ~an'atlnde en ileri 
giden ve kendlılne de 10nra· 
dan yetlıilmlyen bir a&D' at· 
kardır. 

Bu zatın barı dünyaca 
malümdur. Bugün İnıııltere, 
Fraosa, Alman devletlerinin 

müzelerinde bu eıerlerden var
dır. 

heye düıeceğlnl düıiinerek 
ilave etti: 

- Filip, bunun için size 
yemin ederim ! 

Bir tablo ve bir manzara .. 
Bu, yepyeni bir ıey... Tablo 
yapılırken fırça ve boya kul• 
lanılmamııtır. Madam Trev de 
yeni konağını yaptınrken 

bilyük:tı:abul aalonunun duvar
larına yep yeni bir eıerin ko
nulma.mı btemlıtı. Fakat 
bu tezylnin, onun lltediitl §&

kilde yepyeni blrıey olma· 
sına imkan yoktu. 

lıtediitlnl madam kendisi· 
buldu. Salonun üç münasip 
yerine üç büyük levha koya· 
caktı. Fakat naıal? Duvarlan 
muntazam açtırdı. Fevkalade 
ağır çerçevelerle bu delilfi tah· 

dit etti,buna bir cam geçirdi. Bu 
Adeta bir pencere ldi.Ktna· 
rı Ağır ve yaldızlı çerçeveli 
bir pencere ... 

Salonda durulunca bu Oç 

itte binlerce liraya mal 
olan bu eıerler yok baha ına 
1atılmakta ve heder olup git· 
mektcdir• 

Esnafa 
Sıhhat cüzdanları 
değiştirilmeğe baş· 

landı 
Esnafın sıhhat cüzdanları

nın yenüeıtlrilmeıine baılan· 
mııtır. 

Bu iıi kaymakamlıklar ta• 
kip etmektedirler. 

Emir geldi 
Müskirat idaresi An· 

karaya taşınıyor 
r.lüıkirat inhiıar Umum 

müdürlilfilnGn Aoka,.ya nak· 
li için emir gelmlttlr. 

Aiiustoda nakle ba lana
calrbr. 

çerçeve, Parlaln muht lif man• 
zaralarını veriyordu. Bu ka· 
dar tabii ve taravetli mana· 
zırı ıtmdiye kadar hangi ma· 
hir ressam yapabilmlıtı. 

Bir taraftan Sen Nehri, 
olııua güneıln altında yaıaya· 
rak pınl, pırıl, akıyordu. oı. 

ğer çerçeveden, Parhln faali· 
yet merkezi görünüyordu: Ba· 
calar, fabrikalar ve kedi du· 
manlar ... Üçllncü çefçevedea 
ise bembeyaz kul )erile Notr· 
dam ve ileride tak afer. 

Madam dö Tnv , kendi 
icadı ile bulu muı tablolarım 
bir daha garmek için bü· 
yil.k ..Iona irdliti zaman 
içinden gelen bir memnunl· 
yelle: 

- Fevkalade güzel. .. Diye 
mırıldanmııtı. 

Üç tabn tablonun önünde 
de uzun uzun durdu, ve ka· 
naatın! tekrar takYiye etU: 

- Senjermende evimi 

- Ücret iatiyebilmekliğlm 
için keyfiyeti aükünetle bir de
fa mülahaza etmeiie, bu men• 
üzer!nde nu ari etütler yap. 
malta mecburum. Bunlar 
yapılmadan ıöylenec:ek bir 
ıözün kıymeti olamıyacaitı ve 
zamanın inıanı tekzip ve bi
naenaleyh mahcup edeceıtt 
tllkdir edilmelidir. Sonra lü
zum görürserp, baz• kiır: seLrin 
bu huıuıtakl ahvali ruhlyele
rini tetkike ihtiyaç vardır. 

Bfr kaç gün bana müıaa. 
de e;meniz lazımdır. Benden 
iyi bir netice alabilmeniz için 
bu müsaadeyi rica ederim, 
dedim. 

Mister Kened memnuniyeti 
- Çok makul ıöy!llyorau. 

nuz, ıizl tebrik ederim. Maa
maflh Grlta çok emniyetli 
bir memurumuzdur. 

Her e.rzuııuza muta vaat 
ve iıleri izi t ehli için aizo 
refakate kendiılni memur ttdl. 

, f)t!eamı uar 

yaptıruken b nlar!a salonu. 
mu tezyin eıtljime ne iyi el
tim, diyerek memnuniyelint 
arttırıyordu. 

Ve memnun, mernnu 
eserine bakar11k: 

- Evet, hakikaten latif. 
diye son hilkrn · oü ve ly<>rdu. 

- Ana•, IAtıf ol n n ir? 
Madam dö Trev ba,ını çe

virmlf, oğlunu görmü~tü. Oğlu 
Franıuva da bir kadın güzel. 
liii vardı. V •bu çocukta,nıea'
ut ana, bütün ıah e rleria 
mecmu kıyınetlnl '>uluyor'1u. 

oııunu, güya ilk l~ıkı imi 
gibi hazla, saadetle süzüyordu. 

Çocuk, eıkl bir fran ız c;ııı. 
tilmenl gibi annesinin önünde 
e~lllyor, ve e!ını öpüyordu. 

- Söyle aoncclğim, liitıi 

d .. dıtın ıey n~d:r? 
Madam d& Tret p:ır::::ı::aı 

ile !taret ederek: 
• 

- Bunlar •• D·dl. 
(D~cnmı ı:c•J 
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Esrar kahvelerinde! .. , 
Tümtüm ekmek tünı f •• Zerdellezi 

pilavükümf .• Amin! .. 
Bu adam 40 yaılarıoda, orta' 

lıoylu, uzun bıyıklı, kara yaifız 
hır zattır. Kahvenin kapı11 
Janında bat tarafa oturmuı, 
elinde 33 lük ıarı bir tesblhl 
cekerek kahve içerisinde bu· 
lunanlarla konuıuyordu. lıte 
bu, postabaıı Çakır Nuri, tay· 
fa11na güzel bir hlklye nak· 
lederken içeriye bizim bildi· 
fimlz Dede Sultan ile dlifer 
lıeı eararketlerln aırdliflnl 
ıördn. 

Hemen oturduifu postekl· 
den kalkarak : 

- Hangi dalifalar ve hangi 
rüzgarlar ılzl buraya attı ta• 
hım, diyerek hemen Dede 
sultanın eline ıarılarak öptü. 

Dede ıultan da: 
- Eyvallah abicim, nur· 

ol, dedi ve o da onun elini 
öptü. Bu el öpme merasimi· 
nl müteakip postabaıı Çakır 
Nuri hemen oturduifu poate
lıiyl Dede sultana göstererek: 

- Çök bakalım tahım 
çök, diyerek oturttu. 

Diğerlerini de en nihayet• 
ten 11ra kolu dizilmiı sandal· 
Jalara oturttu. 

Bu aırada kahvenin içinde 
•merhaba o.bicim, merhaba 
kardeılm, merhaba imanım, 
merhaba anam babamft ve llh ..• 
•lraratlarda bir merhaba 
-raslmi icra edilmişti. Bu 
merasimi müteakip iki üç ıe.· 

niye bir ıükuoet baı gösterdi. 
Bu süküneti müteakip te posta· 
batı ayaifa kalkarak: 

- Ey kıı [1] delikanlılar, 
ey bağrı yanık aftliler, bu ada· 
mı yeni, Dede sultanı tanır· 

IDısız? dedi. Bu ıuale bir takımı 
evet, bir takımı da hayır, dedi· 
ler. 

Bunun üzerine poatabaıı 
tekrar: 

- Ohalde kim olduğunu 
söyliyeceğlm dinleyiniz, diye· 
rek ıözi\ne devamla: 

-Bu moruğa (2) adile ve 
aanlle Dede Sultan derler. 
Otuz kırk senelik keı olup 
nıeıhur ve malum poıtaba· 

ıılardı ndır. 
Arakçılık, [3] kerizcilık, 

[4] rakıcılık ve keyifçilik bu· 
ıı., hep buna vergidir, dedi 
ve hemenm kahveciye ıesle· 
•erek: 

- Ulan uyuıuk, iki boı 
(SJ benden bir doludur, diye 
lı.ykırdı. 

Dede sultan da: 
- Bir baı ta benden, dedi. 

P ıırada Fıyakalı Tahıln de 
ince ıesile : 

- Bir bat ta bende abiclm, 
diyerek tam bir nargileyi ta· 
mamladı. 

Kahveci uyuıuktu: 
- Posta tamam delikan• 

lılar, diyerek esrarlı tömbekiyi 
kobaifa basmaifa baıladı. 

Aradan on dakika geçmltti• 
Bir zil ıeai ltltildi. Bu zil, 
kabaifıo hazır olup yandıifı ha· 
berini vermektedir. 

lıte, bu zili duvao posla· 
batı Çakır Nuri hemen ayaifa 
kalkarak: 

- Haydi bakalım ihvaııılar, 
dııanya bir volta [ 6 J alıp 
temizlenelim, dedi. 

Emir üzerine hep birlikte 
dıtarıya çıkıp ökaürmeife, ak· 
ıırıp teneffüs etmeğe batla· 
dılar. 

Beı dakika ıonra yine 
içeriye girip kapıyı kapadılar 

ve halaka olarak oturdular. 
Bu sırada poıtabaıı keo· 

dine mahsus bir tavur ve bir 
vaziyet takınarak: 

Tümtüm c:mek tüm. 
Zerdellezi pilavektüm. 
qek eti, beygir eti. 
fakiri fıkara ümmeti. 
Bu ümmetlerin ruhu için. 
Aminnıın !... 
Amin diyr,nleri yangın kulesine 
Sepetci 
Demeyenleri de yeni cami ye 
Bekçi. 
Mevlam nasip ve \'asıl. 

Eyliye, 

Dedi ve üzerine de bir amin 
çekti. O ıırada narğile geldi. 
Hemen Dede ı•Jltana kamııı 
uzatarak: 

- Koıma l7] il asıl baka· 
lım, Dede sultan, dedi 

(Deuamı 11ar) ------[!) Keş: Esrarkeş (2)moruk: İhti-
yar (3) arakcı lı k: Hırs.zlık (4) keriz: 
Kumar (5] Boş: Nargilenin bir sefer 
dolmasına derler. fiatı da 20 kuruş 

olup dörde taksim edilmiştir. Her 
boş 5 kuruş 'sayılır. 

[6] Temizlenmek: Öksürmek ak· 
sırmak, daha doğrusu: Kabağı hızlı 
ve derin çekmek için dışarda bir 
iki tcnel!Us etmektir. (7j koşma 

beyit 

Tavuklar 
• -•tJııı<ı it• 

Baş aşağı taşınma
malımış ! 

Hlmayel hayvanat cemiyeti 
Belediyeye müracaat etmlttlr, 
Bu müracaatında tavukların 
bat aıağı taıınmasına mani 
olunmasını lstemlıttr. 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
lııymeti, bana çok elem vere· 
eeku. Bilezliilni:ı, aldığınız 
dükkana iade edilmiıtlr. Fa· 
lıat, muhakkak senden bir 
hediye, bir hatıra almakta 
Hrar etttiim için, raıgelece· 

fin ilk çiçekc:I dükkanına 
ılr, bir demet menekıe al ve 
IOtfeo dudaklarına götOrmek 
ahmetlnl ihtiyar .et. Bu, ıen· 
den alabtlece~im en kıymet· 
tar hediye olacaktır. 

Allaha 11marladık Enlı ! 
Madeınlcı kalbimdeki büyük 
aıkı ıı- k orme istemiyorsun, gl. 
diyorum: Artık henden bah· 
tedlldlflnl bir daha lıltrnıyecek 
• ı·n Hi.cran • 

Eniı, bu mektubu okurken 
hafif ve 'inlrli bir 1abınızlık 
hi11etl. Hicranın hakikaten 
ıevmlı olduğunu dütündü; te· 
mlz bir atkı lekelediğlnden 
ıüphe etti. Öğleden ıonra ıo· 
kalfa çıktı, bir çiçekçi dükka· 
nınl\ girdi on kuruıluk menek· 
te aldı; dudaklarına götürdü ve 
bir çocuğun eline bir kaç kuruı 
ııkııtırıuak genç kadına gön· 
derdi. Sonra Hicranı unutma· 
ifa çalııtı; muvaffak oldu ve 

0 kıt evlendi. 
• • • • • • • • 

Yuıur, coımuıtu : 
- Siz, kadıolar, diye de· 

--

YARIN 

Adliyede: 

Hakim 
Davası karara 

kaldı 
Fülüryede Solaryom Plajl 

meıelednden lkinc:I Hukuk 
mahkemesi azaııodan Mıta:t 
Beyle Baıkatip Mac:lt B. aley· 
hine açılan vazifeyi ıullstlmal 
davaeına dün Ağırcezada de
vam edilmlıtlr. 

Esnayi muhakemede tara· 
feyn avukatları uzun uzadıya 
davayı teırlh ederek müdafa. 
alarmı yapmıılardır. 

Heyeti hakime karar için 
muhakemeyi 25 Hazirana 
talık etmlıtlr. 

Musul mebusunun katlin 
de şahit dinlenecek 

Sabık Musul mebusu Nuri 
B. 1 katleden Arnavut Hacı· 

nıo muhakemesine dün Aifır 
cezada devam edilmlttlr. 

Heyeti hakime ıahtt cel· 
hl için muhakemeyi baıka 
bir güne talik etmlıtlr. 

Çamur Şevketin katli 
davası 

Bundan bir kaç ay evvel 
Fatihte bir randevu evinde 
Çamur Şevketi öldüren Saraç 
Alaettinln ve asarı cürmü 
imhadan maznun Fatmanıo 

muhakemesine Ağırceza da 
devam edilmiıtlr. 

Heyeti hakime bazı tahlt· 
lerin celbi için muhakemeyi 
baıka bir güne talik etmiıtır. 

Poliste: 

)Zorla! ,, 

Gene bir eve 
taarruz · 

Küçükpazarda Demlrlat 
mahalleılnd" oturan Nurlye 
Hanımıo evine dün, üç aydan· 
beri dargın bulunan zevc:I Er
zurumlu Hüseyin arkadaıla· 

rından Cemil ile Halldl alıp 

birlikte kapıyı kırıp içeriJe 
zorla girmek istemtılene de 
yakalanarak haklarıoda tah· 
kikat baılamıttır. 

Hem kel hem fodul 
Galata'da Necati Bey cad· 

desinde 269 numaralı meyha· 
nede rakı içip para verme· 
den üstelik te garson Mehmedl 
döven Abanozda 7 numarada 
sakin sabıkalı Halit yakalan· 
mıı, Adliyeye verllmiıtır. 

Helal malmış 
Fındıklıda molla bayırı 

sokağında oturan Ekrem ef., 
bir buçuk sene evvel çaiınan 
18 lira kıymetindeki ıemave· 
rlnl dün, seyyar hurdacı Agop 
namında birinin elinde gör· 
müı, yabıtaya muracaat ede· 
rek Agobu derdest ettlrmlıtir. 

Kürek ne işe yarar 
Büyükderede Nektor kib· 

rlt fabrikası ameleleriodeo 
Çankırlı Hüsnü ile Dadaylı 

Saleyman. it meseleılnden 

dolayı kavga etmltler, netice
de Hüıeyio eline geçirdiği bir 
demir kürekle Süleymaoı darp 
ve baıından cerh etmiıtir. .................................................................................................................. 

Ml~LISITTI 
Samsun hapishanesinde bir vak'a 

Birini öldürdüler! 

24 Haziran 

...-YARI.l\T .~ 1N-...... 

HALK .GAZETESi 
Bu sntunumuzun muharriri, muhabiri müdilrli bizzat halkın 
kendisidir. Valandafıar - f•h•lyat haricinde - etraflarında 
gardOklerl fenalıkları kendi gazeteleri olan bu ıütunumnza oer
beıtçe yazar ve mlllefe blldlrlrler. 

Haki~ bir talep! 
Sayım vergisinin ilk hafta tamamen 
alınmaması için emir verilemez mi? 

Sayım vergisinden tenzf. 
llt yapılması H. F. kongreıln· 
de kabul edildi. Hükumetin 
Mec:liae tenzilat teklifinde bu· 
lunduğu da söyleniyor. 

Maliye encıımenl de bazı 

tenzilat ve tadillt kabul et· 
mlıtır, denlllyor. Eğer bunlar 
doğru lae, o aayım vergisinin 
ilk takılt müddeti olan Hazl· 
ranın haftası geçmlttlr. 

Sayım borcunuzun tama• 
mamını tahıl! etmek için bizi 
tazyik edenlere emir verilsin 

değilse ümüdioiz kestirllsln. 
Para almak kolay gecikirse 

hac:iz var. Hapis var. Malum• 
dur ki halkın hazineye giren 
ve hükumet hesabına geçen 
paraııoı çıkarabilmeıl çok 
gQçtür. lıtıda vermek borç 
mlktarıoı tahakkuk eltlrmek, 
havale celbetmek, ıenet yap
mak para almak için Hüku· 
met kapılarıoda sürünme var. 

Verginin tamamen tahıl• 
line haziranın haftası geçU 
diye icbar edilmemiz bir ümit 

karııaında çok ağır ve güç 
oluyor. Bu derde bir çare bul· 
mak aceba mümkün değil mi? 

Çiftçi Ömer 

Halledene aşkolsun! 
lıte bir muadele ki halle

dene aıkolıun: 

Tasfiyesi düyun komiıyo• 

nuoa havale edilmlı bir ala· 

cağım vardır. Evrakım, komi• 

yonu mumaileyhaca ıaliıhiyet 

harlc:I görülerek iade edllmlı 

olmasıoa rağmen paracıkla

rım verilmiyor. 

Haksız yere tıkır lıkır ben· 

den alınan bu Dünyalıkları· 

mın nereden ve ne zaman 
verileceği sualime de: 

- 926 senesinden sonraki 

borçlar hakkıoda Mec:listen bir 

kanun çıkacak, o zaman alır· 
sıo cevabı veriliyor. 

Bu kanun ne vakit çıka~ 

c:ak, ne zaman paralarım ve· 

rllecek ? Elin tizarı eşeddüo mi· 
nennar ! Ekrem _ ....... _... ............................................................................................... . 

Ahmet Cevdet B. in Nisten bir mektubu 

Harap Boğaziçinin 
mümkündür! • 

ımarı 
-Ustat Ahmet Cevdet B. kiralar ve ev sahip· 

Hapishane müdürü mani olmak iste- feri için şayanı dikkat tavsiyelerde bulunuyor 
• f k · ff k J f Kiraların miktarına dair ı Bu muameleye hukuki eıa&• 

mış a at muva a o amamış ır beyan edilen fikirleri okuyo· !ar müıaade edemez. 

Samsun hapishanesinde bun· mahalle götürülürken, Hüsyin rum. Fakat meselenin mühim Bazı medeni memleketler• 

k d 1 k 1• bi 1 h ı k I Diğer de ne akılii.ne uıul vardır: 
dan bir mü&det evvel cezalılar· ar aaın an ge ere evve a ard r as ı meç u a ıyor. Bı bl 1 k 1· hl 

k b d - 1 k ti dlkk t dllmiyor r na yapı ır en ma ı r 
dan Laz Kadir Bayburtlu Yaıar a urgasına ıoora a on tara- meme e ere a e • mQeaseıeden ipotek tarikile 
tarafından pıçakla ağır surette fından karnına iki defa pıçağl Bizde kiraya en ziyade doku· para istikraz edllmiı lıe ver· 
cerh ve katloluomuıtur. sokar. Hapishane müdürü mini nan madde faizlerdir. Para giden faiz miktarı tenzil olu· 

Bunun üzerine katil ile olmak iltemiııe de ooada hücum ikraz eden Emniyet Sandığı, nur, mal ıahibl vikaye olunut. 
kavgaya dahil olan ve bun· eder. Yarayı alan Yaıar ap. Nükuduvakflye, Emlak Bankası lıte o memleketler bu gibi 
!arın hmm akrabaaından teıhaneye glrmlttlr. Hüseyin ancak yüksek faizle para ikraz uygun uıul ve ıartlar ile ma• 

mur olmuılardır. Hazine nl• 
bulunan eıhas ayıı ayrı de arkuından giderek aptes• ediyorlar. Dlifer memleketler· hayet fazlaılle müıtefıt olmuı· 
koifuılara konulmak suretile hanede tekrar vurmak ister de lıe bir bina lnıaaı için yüz- tur. 
tecrit edıldıler. Yedi buçuk bu ıırada Rizeli Mustafa ile de bet ile latendlil kadar Memleketin iktisadi; içtimai 
ıeneye mahküm olup laz deli Mehmet namındaki Jki para bulunur. ve mali damarlarına taııllük 
Kadirin dayı zadeıi olan mahkum yetiıerek buna mani Bizde Reıml daireler bile eden maddelere bir tekil ver· 
Laz hüıeyln namında biri in· olmak ister. Hüseyin onlara da % 15 ile para verirler ki mas- meden evvel batka memle· 

k 1 Y b k il k b rafile beraber 0/.. 16 yı da ge· ketlerin mamurlyetl iımlllerlnl tlkam almak için ali aıarı lrer pıça ıa ayara irini • tetkik lazımdır. BugQn harap 
61dQrmeyi tasavvur eder. Katıl kolundan dliferlol avcundan çer. Müthtı!.. duran meseliı bolfazlçlnl ıeklz 
Yaıar lfadeıl alınmak için ye. cerlhadar eder. Yaıar derhal Bundan baıka bir de lca· 00 ıene zarfında imar etmek 
rlndeo çıkarılarak istintak da. hastahaneye kaldırılmııtır. Fa. rel vakfiye vardır ki emlak pek mümkllo ve kabili icra· 
!resine götürülüp getirildiği kat yarası çok ağırdır. Hapis· vergilerine munzam olur. Bu· dır. Söylemeğe hacet yoktur 
bir sırada küıeyinde kapıda haneye gelen adliye ve zabıta nuo tarhıoda lıe ne mali ne ki beledlyelerlml:ı: de yeni 
yengesi tarafından getirilen ça· memurları tarafıodao Hüseyin de hukuki esaslar gözedilmez. Alemin pençelerini açıp te· 

matlrları almak için beklemekte tutularak ifadesi alıomııtır. Bir toprak ve arsa üzerine maıaya konulmalıdırlar. Be· 
nim cazım ve deiiiımez bir 

bulunuyormuı. Y aıar içeri giri· Hüseyin ifadesinde cürmünü lnıa edilen masraflı ve bahalı itikadım vardırı 
pte hapishane müdürü ile gar· ikrar etmiş ve intikam kastlle bir binadan alınan emlak ver· Çektiifimiz sıkıntılar hep 

dlyanlar tarafından tecrit olunan bu iti yaplığıoı söylemittir. glılne göre icra tayin olunur. iktuadl, mali ve içtimai ha· 

vam etti, kendinize itaat edil· 
dlğinl bildiniz mi : "Böyle yap~ 
diye sana kim söyledi? .. ft 
demesini çok iyi biliyorsunuz. 
Eh! filpheıiz ıen değilsin ! Fa· 
ka 1, seni mustarip görmek, 
intikam almak arzunu hisaet· 
mek, meı'ut olmaklığının üml· 
dini beılemek, bütün bunlar 
birleıti. Beni tahrik etti ve 
bir darbe .. ,. 

lıte her ıey olup bitti. Şim· 
dl gelip bana tlkiiyet ediyor· 
ıuo. Şuna emin ol ki, Suzan 
aağ olsaydi, bugün "O küçük 
beyi ft bulamazdın. 

Bana, onu ıevmediifiol, 
yalnız kendi vazizetioe acıdı· 
ğıoı söyllyerek aldandığın za· 
man, ne kadar budala lmltim 
ki inandım. Sadık Bey sana 
çok para bırakmai"ıııı mıydı? 
Daha fazla11 mı lazım? Yalnız 
1en emreı; lıtedlifln kadar bu· 
!ayım! Bflirsin ki lıten yılmam. 
Bir k11ç C:ostumuz var. Hem .•. 

Hem, hiç hır11zlık yapmadım 
amma, lazım gelirse ... 

- Suı! Beni korhotuyor· 
ıun ! 

Herif, ıeuiz seniz masa· 
nıo bir kenarına lliıti. 

Bir za maıı. başıoı önüne iğe· 
rek düıündü. Sonra, acı bir 
ıesle : 

- Seni korkuıtuğumu bi· 
liyorum, dedi, buraya gelme
nin sebebini de biliyorum. Ve 
itte bu, kalbimi ezi)•or. 
Seni sevmeden evvel, böyle 
hain değildim. Çalıııyordum, 
içmiyordum. Bugün, "Onu. 
düıündüğüm vakit, vahıl, yır· 
tıcı utuyorum; yolda geçer· 
keo, blrlıl kazara koluma çarp· 
sa onu öldürebilirim. Çok bet· 
baht oldum .. Artık hiç bir ha· 
reketlm hayra değil.. Bunun 
ıebebl ıeni delice sevdiğim için. 
Beni bir daha görmiyeceğin• 

den korkmasam senin "Bey.ı 
çoktan öbür dünyaya gönder· 

-- - yatın bilinmemeıinden ileri 
mlıtim. Onu gevlyonuo. Bu geliyor. Baıka sebepler ara· 
çok fenama gidiyor... mak zaittir. illeti falllye de· 

Hicran elini Yusufun ağzı· nllin ıf!bepleri araıtırmak 
na götürerek kapadı. Haydut ıayesiode hakikatlere kolay 
bir kurt haraile, ince ve mu- vasıl olur uz. Bu hususta bize 
attar eli öptii. yardım olar.ak Görgüdür. Ne 

Genç kadıo : kadar emıal bize hizmet et· 
meiie hazırdır. Nil: 

- Dinle, dedi,:bak, burada Ahmet Cevdt:: 
ne ıefil bir hayat sürüyorıun. ... ................................................. 1 .. •rt 

Niçin yağlı bir kuyruk yaka· HAZIN BfR iRTiHAL 
lamıyorsuo. 

- Ne gibi? • 
- Annenle beraber Ame· 

rikaya git. 
Herif tiddetle ayağa kalktı: 
- Ya! Ya!.;. Benden ya· 

kayı aıyırmak mı istiyorsun? 
Amerlkaya ha? 

- Burada senin için hiç 
bir istikbal kalmadı. Burada 
sende olmıyao meziyetleri ha· 
iz insanlar hayatını namuıkl· 
rane kazanabilir; halbuki Ame· 
rlkada, bu cihetler de aranı!· 

makta beraber, sana verece
iflm para ile zengin olabilluin . 

(Devamı var) • 

Eıbak e.dliye Nazırı mer• 
huır. R za Pa~ar., ha fi.lı ve Ma· 
naahr ve.ili e~bakı Yuıuf Beh· 
çet B. efendinin mahtumları 
Halim Bey kısa bir hastalıifı 
müteakip dün sabah genç ya· 
ıınd<l rahmeti rahmana ka· 
vuıınuttur. 

Cenazesi bu gün Ereokö· 
yünde Edhem Efendi cadde· 
sinde Mehmet Ali Paıanın 
14 numaralı kö,kilndeo kaldı· 
rıluak öğle namazı Zihni 
Paıa cai. ~il ıerlftnde eda edil· 
diklen so~ra Salırayi cedit 
kabriıtanına defne2lecekllr. 
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10 
Veznedar Neş'et B.· 

~~~~--~~~~ 

olursam 
çıkaraçağım,, 

"Ben mahkum 
ağzımdan 

baklayı 
diyor 

Ankara, 23 (Hususi) - 29 bin lira ihtilastan maznun 
Tayyare cemiyeti veznedarı Neı'et B. verdiği ifadede ıunları 
ıöylemiıtlr : 

" - Eğer ben bu lıte mahküm olunam baklayı ağzımdan 
çıkaracağım. Bütün kirli çamaıırlart ortaya atacağım." 

Dairelerde işlerin çabuk görülnıesi için 
ne yapılacak? 

_ Ankara 23 (Huıuai) - Devairde itlerin çabuk görülmesi 
için Dahiliye vekaleti tedbir alıyor. 

Bunun için kayıt muamelatını azaltmağa karar vermittlr. 

iki maskeli haydut! 
lzmir köylerinden birinde bir kız nasıl 

evinden kaçırıldı? 
lzmlr, (Telgraf) ...- iki maı- ve pencereye koımuıtur. Baba 

keli ıahıs Seydiköyde Bekirin kızının bir merdivenle gayet 
evine merdiven kurmuılar ve ıür' atlı bir tarzda aıağı indiril· 
içeri girmiılerdir. dlğiol görmüıtür. 

Bu suretle evin kızı Fat· Fakat haydutlar o zamana 
mayı yatağından kaldırmıılar kadar aavuımuıtur. 
ve kaçırmıılardır. Jandama iki meçhul adamı 

Fatmanın babası, uyanmıı ıiddetle aramaktadır. 

Bulgaristan' da intihap 
Hükumet bloku akalliyettedir. 

Kabine, istifa edecek! 
Soba, 22 (A.A.) - Zannolunduğuna göre yeni mecliste 

muh .. lefet blokuna mensup 145 lla 150 meb'us, 65 116. 70 
kadar da hükumet blokuna mensup mebus, Makidonyalılarıo 
ıekiz, komünistlerin yedi mebusu bulunacaktır. 

Bu neticeler hakkında tefıirlerde bulunan nim reımi Svo· 
bodoa Rotah gazel ıi yaziyor: 

Hükiı:netin, Parlamento annelerine tevfikan htıfa etmek 
için mec1isln lçtimaa davetini beklemiyeceğl kanaati vardır. 
Hükumet tarihi bir ehemmiyeti olan vazlfeılnl ifa etmek ve 
son intihabatın tam bir subesti içinde cereyanını temin eyle· 
mek suretlle timdiye kJdar yaptığı glbl vazıreılnl ıra edecektir. 

Sanayi ve maadin banka~ı idare azalıkları 
A nkara, 23 (A.A.) - İnhilal eden sanayi ve maadin ban• 

kası idare heyeti azalıklarına İktisat Vekaleti Ticaret Müste· 
ıarı Şakir, Esbak Hariciye Nazırı Asım Turgut Beyler tayin 
edilmlşl<rdir. 

············-····················· ... ········•··············· .. ·················································· 
H. Fırkası gurubunda irtikap ve 

• • 
ırtışa nasıl münakaşa edildi? 

(Birinci sahifeden devam) · 
hane mebuall Şevket Beyin 
takriri, idi. 

Birinci suale Baıvekil Pa· 
ıa ve l<ltısat Vekili Bey 
c-::vap \'ererek öteden beri 
ııfyon mesoleal hakkında hü
kümPtin takip etliği hattı ha· 
reket ve mesaisini ve bu defa 
Cenevreye gönderilen mura• 
haslarımızıo faaliyeUerlnl ve 
memlekttin n>enfaatlerini te· 
mine matuf olarak kendi· 
ler ne talimat verildiğini ve 
kor.feransın devam etmekte 
olduğunu mufauııl bir :suıette 
ız .. h etm,ılerdir. 

Hükumetin bu hattı hare· 
keti grupça müttefikan tasvip 
edilmıııtr. 

İrtişa ve irtikap 
D ğer suale adliye, dahi· 

!iye ve maliye vekilleri Bey· 
!er ten fındaıı cevap veril· 

1 
m!ıilr. Afüye Vekılı Bey ıon 

ya muktedir olmakta bulun· 
duklarmı bir madde ve delile 
iıtinaden beyan etmlttir. 

Müteakıben Maliye Vekili 
Abdulhaltk Bey, Maliye heyeti 
teftitiyeıinln çok temiz ve 
faal bir heyet olmaaı itibarile 
mu vaffakiyetli tefttıler yapıl· 
makta olduğu ve ll'eçt'n ıene 

mevkii tatbika konulan Maliye 
memurlarının idareten azilleri 
hakkındaki kanunun çok mü· 
fit neticeler vermekte bulun-
[duğu ve tahakkuk mfmurla· 
rının da yeni kanunlara tev· 
flkan vaziyetlerinin ıslah ve 
tı htı temine P.lınacağını beyan 
etmlıtir. 

Bütün bu izahlar takrir 
sahibi grup tarafından kafi 
görülmüıtür. 

Üçüncü takrire Tayyare 
Cemiyeti reiıi Fuat Bey tara· 
fmdan cevap verilmlıtlr. Fuat 
Bey bu c~mlyetin nasıl bir 
milli heyecan ve vatani hisle 
teıekkül ve inkitafa baıladı

ğını ihtiyar olunan fedakarlık 
ve meaainin mil.i mevcudl· 
yelle §erefli blr müesıeae 
haline geldiğini ve vaz 
ve tahıil edilmekte olan 
iane ve reı;mler vakit 

y 

,,... Menfur ric'at ediyor! -
( Baımakaleden devam) 

Acaba, Arif Orucun Çer~ea !'tem isyanında 7.e.rre ka• 

dar alakası bulunsa ıdi, Istıklal mahkemesı onu 
bu suretle boşlarını idi ? Menfur adam bu cihetleri 

gayet iyi bilmez mi,? 
istiklal mahkemesi, yalnız bizim Ankarada oturmamak· 

lığımızı lstemlolir. O da (Yeni Dünya~ gazetesinin neıredilme• 
meıt için.. Fakat, menfur lı.erif pek ala habrlar ki, Arif 
Oruç bir ay sonra Büyük Millet Meclhlnin kararı ile tek• 
rar Ankaraya gelmiı, tekrar {Yeni Dünya) gazetesini 
neıretmif, İzmir istirdadında da lzmlre giderek (Yeni Turan) 

I 
gazetesini çıkarmııtır. 

O, İstiklal mahkemeleri devrinde, o dehıet zamanında 
haini vatan Arif Orucun Ankara ve lzmlrde gazete çıkar· 
ma11na nasıl müıaade edllmııtı? Soruyoruz. 

Demek oluyor kf; Arif Orucun zerre kadar fenalığı, 
herhangi bir bulaııklığı ııörülınemiıttr. Menfurun ıu cümle
leri okuduktan ıonra, batı önüne düıeceğinl zannetmiyoruz. 
Çllnkü, onun, hicap, haya denilen ıeylerden nasibi yoktur. 

O, bir taraftan istediği kadar, nara atadunun, biz 
tekrar ıoruyoruz: 

1 - Çerkeı Etem biraderlerden aldığı (1000) lirayı 
neden inkar edemiyor ? Çerkeı Eıemin paraıı ile gazete 
çıkaran adam, efendialnln velınimetllğinl inkar edecek 
midir? Cidden görmek lltlyoruz. 

2 - Turkuvazlar , ittihat ve terakki merkezi umumi 
binaları , meıhur Almanyaya ıevkedilen halılar, Ruslar
dan alınan zeytinyağı vesikaları, buz fabrikaları, bo· 
montl hi11elerl, zlngal orman tlrketi ortaklığı, emvali 
metrukeden alınan matbaalara cevap bekliyoruz. 

3 - Geçen ıene Terkoı ıirketinl yerin dibine geçi· 
rirken, birdenbire Son posta gazetesine tulumbacı llsa• 
ntle hücum etmenin manaıı nedir? Yok111 Molho Efen• 

diden aldığı (6000) liranın hatırı için mi? Memleket it· 

lerinl parayla satan seciyesiz adam. gazetesinde yazdığı 

her havadisten haraç almıyor mu? 
Biçare Türk milletinin menf'latlerlni bu suretle dolan· 

dırmıyor mu? 
Para çekmek için kurduğu yazı tuzaklarile halkı al

datmıyor mu? 

Vatanına muhabbeti olan, bu adamın 
gazetesini eline almamalıdır! 

4 - Geçen ıene methur teker tüccarı Musevi (Amar)• 
ın lhtiklr yaptığını •öyllyerek idam ıehpaıına çıkarılma· 
ıını bai!ıran adam, lderml ki erteıl gün baımakaleal altın• 
da ayni idama mahl um ettirmek istediği adamın namus. 
lu tüccarlardan olduğundan, ihtikAr yapmadığından bah. 

sıttıiJi yazısının klişelerini aynen neşredelim. 
Bu Muıevl tüccarı bir gün idam sehpasına, erteıi gün 

namuılu vatandaılar payesine çıkaran Yunus Nadi, rah· 
metli pederinin hatırı için mi bu ırlerl yapmııtır? Soruyo
ruz. Önümüzden kaçmasın. 

5 - Meıhur eger, semer, dürbün dalavereleri dolayı· 
ılle bu adamın ıerlkl devlet münakasalarına girmekten res· 
men menedtlmlf değil midir ? Hükumet merkezinin devlet 
dairelerine resmi tamimler! yok mudur? 

Yunus Nadi, el!er ıu bet ıuale cevap verirse, kendine 
aıkolsun diyeceğiz. 

Yoksa davayı mugalataya boğarak Gazi Hazretlerinin 
ıayanı hllrmet ve taz .m ıahslyetlerloi karııtırmak küstah· 
lığında bulunmakla mesele hlllledilmlı olmaz. 

Biz, Mustafa Kemal Hazretlerinin yüksek ıahsiyetlerlne 
hürmetlerle meluf adamlarız. Hem bu küçük işler°' o büyük 
adamı sokmak çok ayıptır. Ancak menfurların, küstahla• 
rın itidir. 

(Yarın) da Falih R,fkı Beye cevaben çıkan yazıda, 
Yunuı Nadi habislnin Jurnal etmek lstedlifl şeki'de fikir 

y ürütülmüı değildir. Ceneral ( F oşler ), Ceneral 
(Hayklar) ın başvekilliklere özenmedikleri 
yazılmıştır. 

Bunun manasını da menfur pek alô. bilir! 

Şimdi anlaşılıyorki, millet b:>.bası olan Gazi 
Mustafa Kemal hazretleri bilatefrik bütün 
matbuatın hamisidirler. İşte bu muzır ve ah
laksızlar o Büyük reisin ulüvvü cenahını karşı
lamak için, el altından tahrikat yapmağa çalı
şıyorlar! 

Bu son ve büyük hakikati, gene menfurların 
neıriyatından öğrenm:ı oluyoruz. Yalnız gayri mes,ul Dev• 
!et reisinin namının, Jurnalcı heriflerin kalemlerine ka· 
rıımaaına alenen tees•ürlerlmizl beyan ed .. riz. 

Ne lstlyorlana, doğrudan doğruya bizi istihdaf etsinler. 
lıte o kadar ! 

Berber • • re ısı 
Perukar/ar tarafından itham ediliyor, idare 

heyetinden birisi istifa etti 
Berberler cemiyeti heyeti 1 makamı lastikte beyan etınlttl. 

idare aza11ndan Süleyman B. Halbuki berberlerin bir 
Cumarteıl günü istifa etmı,.. çol!u o meaeleye alt ve eıki 
tir. relıin lmzasile verllmtı mak· 

Mumaileyh eski reiı lımail 
Hakkı Ef. zamanındaki vuku· 
bulan lıplrto yolsuzluiıu hak· 
kında gazetemizin neırlyatını 
teyit ve taerlh etmlıtlk. 

Şimdiki relı Muıtafa Ef •• 
dinin, Slileyman Beyi, cemi· 
yet binaıı dahilinde maziye 
alt bir meıelenln tfıası dol!· 
ru olamaz, tarzında muahaze 
etmeıt, btifasına sebep teıkll 
etmlıtlr. 

Ayni ııün eski Reiı lsmatl 
Hakkı Ef. ile birlikte matba
amıza gelen Mustafa Ef, gılya 
bu iddianın yalan oldujlunu 

buzları lrae etmektedirler. 
Edd relı, riyasetten infbal 

etmekle beraber, halefini de 
tahtı teıtr ve mürakabesinde 
bulundurmakta tınlı 1 

Bir berber , yeni relı 
Mustafa efendinin yeni türkçe
ye llyikile vukufu olmadığı gl· 
hl, halk mekteplerinden ehll
yetnameyl de haiz olmadığını 

Yeni Türkçeyi okuyup yaz· 
mayan bir berber kalfasının, 
daha haizi ehliyet olanları 
mevcut iken cemiye riyasetine 
intihap edllmeıl, murakıplt

ğin nasıl nazarı dikkatini 
celbetmemlıtlr. 

1 ·--·-·········--·-········································ .. ••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••• .. 

Seyyah talebe gitti 
ilk Avrupa seyahatine çıkan kız talebe 

dün gece yarısı gittiler 
(Birinci •ahifeden deoam) 

Dün ıehrimize gelen ltal· 
ya bandıralı "İtalya. vapu· 
rile seyahate çıkan Amiral 
Oraiol, 46 kişilik maiyetile 
birlikte saat 24 te limanımız· 
dan hareket etmlıtır. 

AMirahn beyanatı 
Amiral, kendtstle görüıen 

bir muhanlrimlze ıunları ıöy• 
lemtıtlr: 

- İıtanbulu pek beğen· 
dtm. Gelecek ıene daha kala· 
balık geleceğiz . Bu güzel 
ıehrin mutena yerlerini ziya· 
ret edeceğiz. 

Btlha11a Boğazın doyulmaz 
manzarası bizi meftun etti. 
Muhterem halkın göıterdik· 

!eri hüınü kabulden dolayı 
teıekküratımızın iblağını rica 
ederim. 

İtalya Sefiri dün ıaat 12de 
gemiye giderek Amiral Orsinl• 
yl ziyaret etmlıtır. 

Amiral çenapları aaat 13~e 
İtalyan sefareti yatıle Boğaz· 
da bir terezzüb icra etmlıtir. 

Kız tal~be gitti 
Nala kumpanya11 tarafından 

tertip edilip Amerikan kız 

kollej Türk talebeılnden lhÜ• 

teıe~ kil 36 kitllik ilk sey
yah kafilesi, dün sabııh ıehri· 

mizden hareket etmtılerdir. 

Talebenin baıında bulu· 
nan Ziya bey blr muharrl· 
rlmlze ıu malumatı vermltlir: 

Bütçe gene 
kısalıyor! 

( 1 inci sahifeden devam ) 
berini tahkik lçln Darülfünun 
emini vekili M. Hakkı Bey 
le görüıen bir muharririmlze 
Hakkı B. ıunları söylemiıtır: 

- Hazırladığımız •soo. 
bin liralık bütçe Maarif Veki· 
letınce aynen kabul edllmiı· 
ti. Maliye Vekaleti bu "800" 
bin liralık bütçemizin "80. 
bin lirasını tenzil etmiıtı. Bu 
sefer Heyetl Vekile bu 
80 bin liranın 50 bin lirasını 
baıka bir yerden bulmuı. 

- Istanbuldan Pire, Napolt, 
Manilya tarikile Parfle gide
ceğiz. Altı gün Parlıte kalaca• 
ğız. iki gün Lüsemde bir glln 
Zürlhte, dört, gün Viyanada 
ü~: gün Blldapeıtade, 1 üç 

gün Tunadan aıağıda dört gün 
de Varnada kalıp latanbula 
avdet edeceğiz. Seyahatimiz 
bir ay devam edecektir. 

Vali Muhıttln Beyin keri
mesi de bu kafile meyanında· 
dır. 

Musliheddin Adil 
B. ne diyor·? 
( 1 inci ııahifedtn deoam ) 

vaddı alıp onu derhal malum 
bir hale koyan ve eserini der
hal satııa çıkaran bir imalat· 
hane değildir. 

Onun cemiyete verdiği te· 
slr gayri mer'i, fakat her za • 
man ve her ıahada mahsuı· 
tur. 

Darülfünun gençliğini ru
hunda meknuz heyecanları her 
zaıııan zinde tutmağa ve onu 
baıarıcı ve yaratıcı bir' kuv. 
vet haline ifrağ etmeğe çalıı
mıı~ır. 

Darülfünun gençliğinin 
bugünkü zlndeğlıinde onu ye. 
tltriren müe11eıenln hiç müea
ıiriyetl olmadığını iddia etmek 
hakikate kartıdır. Darülfü. 
nun bir müstehlık değildir. 

Darülfünun, fikirler amili 
olmak itibarile CD büyük r~Jr 
ın!latahıil müessesesidir. 

- Darülfünunun koope
ratlfçillktekl mevk 1 ? 

- Ben bu kanaatıayım 
ki Darülfünun mem:ekette 
yeni doğmak ve inkitaf et• 
mek kabiliyetini ıe:rdiğl ve bü
yük Gazinin lrıadından ilham 
aldığı hır iktisadi cereyanı 
yükseltmek v• teıçl etmek 
emelinin! takip etmlttlr. Da
rülfünunun kooperatifçilikle 
alakaıı bir nevi tenvir ve ir· 
ıat vazlfeılnl ııörmektir •• 1 KOÇUK ıı.INLAR 1 

iş arayorum 
Yeni ve eakl türkçeyl iyı. 

üç sene zarfında adliye mü
euesesinde haklarında takibat 
yapılmıı olan memurlardan 
7 isi mü•tanUk, üçü müddei
umumi hAkim ve eza olmak 
Ü>ere ancak 10 kişinin mah
küm olduğunu, bu hususta 
icap eden eaıı.ıi tedbirlerin 
ittihaz kılınmıı olduğunu , 
Türkiye Cümbuılyetl adliye· 
ıinln adaleti temin ve kava· 
ninl tedvire kafi ehliyet ve 
liyakatta oldukları etrafında 
izahatı kafiyede bulnnmuıtur. 

vakit halkın gösterdiği alaka 
ve gayreti vatanlyeden doğ· 
duğunu izahattan sonra ıura· 

da burada vukua gelen bazı '--~--~~~~':'.":"."""~--------:A.:;r.:,:if~O;:,r;:u:,:ıç:__-J 
yo'ıuzluklar ve ıullstimallerin sını kMleylediğlnl bildirmiftir. 

Bütçemizden ayrılan 80000 
lira bu suretle 30 bin liraya 
indirilmit• Bize henüz bildlril· 
medi. Bız öyle zanrıediyoruzkl. 
Bu 30 bin lira da baıka bir 
y.-rd«n bulunarak bizim büt· 
çemlz gene 800 bin lira ola
rak kabul edilecektir. Çünkü: 

ce biliyorum, Sabah ıas.t 9 dan 
akıam ıaat 7 ye kadar çalıı· 
mak için müeıueaat ve tica
rethanelerde ayda 30 lira ma· 

aıla çalııabiltrlm ~ıh h atım tam 
olup henüz askerliği mi yap
madım. Her it elimden gelir. 
Beni kabul edecek zevatı muh
teremeyi memnun edeceğimi 
sözümle temin ederim! · 

Dahiliye vekilinin 
iddialan 

BilahRre Dahiliye vekili 
Şükrü Kaya bey dahi mün
hasıran küçük idare lnzlba tı 
memurlarında görülmekte ol
duğu dermeyan edilen sullstl· 
mal meıailt etrafında iıtihaz 
kılınan tedbirleri ve tatbik 
ed'ilen kanuni icraatı tad'lt 
ederek cü mhuriyet devrinin 
her devirden daha temiz ol· 
du~ı. u ve memurlarımızın 
muvaf~akiyetle Amtne iı!nlnl 
idare v-ı asayi~i muhafaza-

tiddetle takip 'ile mahkeme· Neticede müzakereye mev-
ye tevdi edilmekte bulunduğu· zu olan meı' eleye dair tayyar~ 
nu müe11eıe teıkllatı ve mü-
f tt . l h Cemiyeti Reisi Fuat Beyin ver-e ış eri vasıtasile erzaman 
takipten geri durulmadığını diği izahatın tatmlnkat oldu-
vaka!ara lsinat ederek uzun j!unun cemiyetin idare•inl mu· 
uzadıya anlatılmııtır. vaffakıyetle tedvir, sülilllmali 

Bu izahata mukabil tak. görülen memurların pençe! ka· 
rlr sahibi Şevket B. (Gümüı- nuna tevdi edilmif ve edilmek 
hane), müeasesinln bünye! te oldukları hakkındaki lza· 
asliyesinde değil, bazı mahal· 
!erde mevzii olarak vukua halın kanaatbahı olduğunu 
gelen hi!.diselerin matbuatta reye konulmasına dair Edirne 
ve halk lisanında mübaliğalı mebusu Mazhar Müfit Bey 
bir ıurette dedikodu mevzuu tarafından Yerilen takrir rPye 

vazo~unarak kabul ,. 
yapılmasına meydan verilml· 
yecek ıurette tedabir alınma• lçllmaa nihayet veı 

e 
... 

Çiftçiler! 
işçiler! 

Esnaflar! 
Dertlerinizi, şikayet
lerinizi , dileklerinizi 
( şahsiyat olmamak 

1 1 

şartile ) "YARINA " 
yazınız! 

• 

Sütunlarımız tamamen 
sizindir! 

Biz daha evvel taıarrufu 
nazarı dikkate alarak bütçe
mizi en az yekunle göstermlı 
tık. 

Tıp fakültesinin nakli 
- Tıp F akülteıinin latan· J 

bula nakli; burada konuıul· 1 
muı bir ıey değildir. Benim J 
Ankaraya gideceğim haberi 
dil yanlı~tık, . 

Anlcarada geç vakit bir 
haber g. fi.-ııe onu tıilme m. 

Sultanahmet. A\,.mdar sine· 
maaıyazıcısı M. Kadri 

* Sablık 
Cihangirde Kumrulu cad· 

deılnde 343 arıun ana sa!.;bı 
tarafından ıa"lıktır 

Müra.~at: fü•ı•k":aıta Az zl· 
ye caddesinde 132 numata!ı 
dükkanda tütüncü 1 ·m _yr 

mllracaat 
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26 Haziran Cuma 'gfiriü 

S8raybur.nu Parkı 
o Bu kış Beyoğlu Mulenruj salonlarında 

büyük muvaf fakiyetler kazanan 
icrayi terennüm eden ve 
15 kişiden mürekkep 

pek 

• 

• 

aile musiki heyeti 

Her 

Asri Türk 

akşam icravi a~enk edecektir J 
Hava muhalif olduğu takdirde saz salonunda icrayi terennüm edecektir t 
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Gö ğüs nezlelerine: KATRAN HAKKI EKREM r:~::;.:~~y~~~~!!
1

11 
1 TiYATRO ve SiNEMA Jt ı-~ 
Beşiktaş Büyük Park 

Bu akşam 

TAKSiM'O[ STADYOM KAPISINDA 411
-

Sahir Opereti 
Ule devrinin ıonu 

Komedi Karagöz 
)(.. 

Üsküdar 
Hale Sinemasında 

Çatın yaveri 
mümeuili 

lvan mojekin 
gelecekProgram Ateıten gömlek 

Duhuliye 10 Kuruıtur. 

Mehmet Ali Beyin 
MiLLİ ŞOFÖR ve ZiRAİ MAKiNİST Mektebi 

Her çeşit 

Gaz motörü, 

~cuk hastahanesi ku· 

lak boğaz burun mü· 

tehassısı 
Garajda TAMİRCİLiK tatbik•tı 

Otorı1obil, 

Traktör 

Alatı zıraiye 

dersi verilir 

ve talimi 

yaptırılır. 

gösterilir. 

24 Haziran çarşamba akşamı 

1 
Or. Ekrem Behçet 

Beyoğlu Mektep sokak 1 

Telefon: B. O. 2496-1 

Yeni devre baılıyacaktır. Tahsil müddeti dört aydır. 
Ders zamanları iŞi OLANLARA DA uygun gelir. 
Ücret 10 talimle 50 lira, 20 talimle 60 liradır, taksit 
ile alınır. 

Çocuk hastalıkları ı 111-11T_a.sr11a111ı11Ia•r-iç11i11nı=çı:ıı·•mma!l!ıı•r .. y11ık11a111m•a111ı11ı-1111e 11ymaEt!lak-a11y•d11a•8•lı11ra11d11ı11r11• ıl 
mütehassısı 1 

Dr. Semiramis Ekrem H. Tütün inhisarı umumi 
Br.yoğlu Mektep sokak •• d •• 1 •• .., • • d 

T• lefon: 8. O. 2496 ..J mu ur ugun en: .._ -ı Hayd ı r R·fatB in eserlerinden 16 931 Tar ' hinde ilan olunup pazarlıkla mübayaasına bat· 
" l ' !anılan (10,000) kilo yerli kınnaba ait prtnameyi tadil edil· 

Ayni haklar iki lira mit olduğundan m"zkür kınnaba tal ip olanların ıartnameyi 
Miras meıeleleri Bir " görmek için her gün ve p , zarlık içinde (500) lira teminatı 
Şerhli borçlar kaııunu < < muvakkata akçelerile beraber 29 Haziran 931 Pazartesi günü 

ı lkbal) kitaphanesinde saat( 10, 1·2)da Galata da mübayaat l<omis'l"onuna müracaatları. 

Kadılıöy icrasından: Bir 
d•yntn temini istifası için ha· 
c z altına alınan kanepe, kol· 
tuk ve aalrenin satılma11 ka· 
rarlaıtırıldığından telıaliye ve 
ihale pul bedeli nıüşterislne 
alt olmak üzere talip olanla
rın l/7 /31 tarihine tesadüf 
eden Çarıamba günü saat 13 
ten 16 ya kadar Kadıköyün
:e pazar mahallinde hazır 

ulunacak olan memura mü· 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

Cağ,.loğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıı:ne so· 
kak No. 5. 

Her &ün öğleden von· 
ra altıya kadar hastala· 
rını kabul •ner. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
200, 000 liradır 

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

~s.~.~}~.U 
ıembe 17 de Sir

keciden hareketle Gelıbolu, 
Çanakkale, Küçükkuyu, Altı· 

noluk, Edremit, Hurhanlye ve 
Ayvalığa azimet ve avdet 
edecektir. 

Yoku bileti vapu!da da ve
rilir. Adres: Yenıtıte Tavil· 
zade biraderler. Tele. lst: 2210 

Ruj Pertev 
Pertev müstahzaratı fa brl· 

kasının son eseri ibdaı. 
Tamamen nebati boyadan 

ve gayri muzır mevadda.n 
imal edi l miştir. 

Şıle Asliye hukuk mahke·. 
mesinden: 

Şilenin İmrenli karyesinden 
Hatice Hanımın kocası mez· 
kür karyeden Keçeci oğlu 
Halil lbrablm aleyhine ikame 
eylediği feıhi nikah davasın· 
dan dolayt müddeialeyhin ika· 
metgahı meçhul olmasından 
dolayı ilanen tebligat bilicra 
ademi icabetine mebni gıva
ben cari muhakemede müdde
ialeyhin on beı sene evvel 
askere gidip bir daha avdet 
etmediği ve davacının geçine· 
ceğinl dahi temin etmediği 

gibi davacının hiç kimsesiz ol· 
ması ve iaıe ve nafake.ıını te· 
minden 6.ciz bulunduğu istima 
kılınan ıahitlerin ıahadetin· 
den anlaşılmakla müddei ile 
müddeialey arasındaki nlkA
hın feshine kabili temyiz ol· 
mak üzere_ karar verildiği ilan 
olunur. 

24 Haziran 

FORD KAMYONU 
kıymetli bir yardımcıdır 

·lk ı nevi şa s i 
33'> sa nt ı m lık k ısa 

model. 399 sanıım lık 

uzu n mode l l büyuk 
hac ı mdekı yukler ıçrn) 

FORD kamyonu"tın imal;nddi mükem· 
mtlıyctın kU\\o'et rıe mezcedılnıesilc 

kıymet bıç;lcmıı~<tk kıdar değerli hır 

yardımcı meydana gelmrşıır Ru kamyonun 
metanet, nlukavem~ı. sıhhat ve ıktisal nok· 
tu nazarından h:uz o'JL.ıw-LI evsaf sahibınc 
at bır malıyet ma:-.r.:r le tla!ıa seri \:e daha 
çok naklıya ı yapm•ğı tcmın eder. Fenni 
ıalsiı:ıı olarak kariıyonl.:ı.rın esas kısnıını 
te~kil eder1 dıfcr.-.n-.ıyeltlen balısedclını. 

Oıferansıel, heleznnj ve mahruti dışlilcrden 
nılırekkep husu~i t ır ne" \Jc::ndır. ı\1alıruli 

dışlı mılı, ari..a::ıını kı mahrut çubuklu bu 
çıft rulman ıle ber.ıher. kan2llJr vasıtasile 

çatalldnarak takılrrıı)tır O -;-ek 1 kaymala· 
rın örı J;lC geçerek mahruti "·e ayna dişlileri 

daınıi \·e mukrmmt'I :ıır '-avcamJ vaziyc· 
t ndt' ı·ı'.ır. tn >·akın r:ırd bavıine mü racaat 
cdıp ~en ı fo,d kamıonun u tecrübe 

ttmt'sını 1:)1cyınız. 

.ı. ı...,cOLJ'I ~~rdsol\ 
AIRC RAFT 

Dokuma Makinaları 
Türk; ... acentası 

HİLMİ NAİLi 
lstaobul 

S orkeci Nur Han 21 

Limon çiçeklerinden müstahzar 
90 derece bir eseri san' attir. 

fransa'nın JAN ı\.IARİ fabrikası, İngiltere'nin Ankilsonu, Almanya'nm 
4711 i ne ise liasan kolonyası da Türkiycnin 11ymut lıir harikai saıı' atidi r . 

liasan kolonyasmın bu nefis ve c;11ibı ruh kokusu içinde nıestü lal ve 
hayran kalmamak mümkün deği l di r. 1 lastalara şifa ve sini ·lerc süklınct 

verir. Baş ağrı s ı, baygııı lı k, çarırnı tı zamanlarında bir hayat a rkadaş ıdır. 

Masaj ve tuvalet için yeg.lncdi r. l l asaıı ccla dcrosu, büyük ı triyat M.t· 

ğazala rmda bulunur. 

Dr .Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 

Cumadan maada her 

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

Telefon: İstanbul 2398 
............... AR.~ 

Doktor feyzi Ahmet 
Cilt, saç ve zührevi has· 

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

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

Telefon: l.tanbul 3899 

Zayi 

OSMANll BAHKASI 

Sermayesi lO ıOOOıOOD 
İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENTALIGI 
Telefon: lstanbul 3318 

BEVOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyoğlu 1303 

341 senesi Halıcıoğlu nı· 

keri lisesi 13 üncü devre son 

sınıfta tahsilde iken Gümü}· 

suyu hastanesinin 21 1 O 41 

T. ve 278 numaralı ihra ç 

raporile ta sLknamemi zayi 

ettiğimdcm şimdi be yenis:ni 

çıkartacağımdan eskisinin hü!~· 

mü yoktur. 

Senedat ve poliça muka· 

bilinde muayyen vadeli 

Kadıköy Modn caddes i 

Zuhal sokağı No. 10 

İlı•an Mu•tafa 

veya hesabı cari suretile İ st. ·1 f.ncü icnsm.ian : 
O:ızctcnizin 19-6-93 l T. \'C '>36 

avanslar, poliça ve lıkon· !'\o. lu nüsha511un 6 mcı s .• hifcsinin 
tosu. ikinci sütununda ki il:inJa 25-7-93 1 

Türkiye Cümhuriyetl . yazıl acağ ı yerde selı\'rn 23-7 93 1 

1 diye yazılm ış oldu:{•ııı u an 25-7-93 1 
nln baıııca ıehirlerine ve olarak tashih tolun nı 1st 
memaliki ecnebiyeye ae· 
nedat, çek, itibar mek· 1 24 Faz: ıran 1 S3 I = 111 , 11• 50 1 
tuplan ve telgraf emir· _-= Çarşamh_a ~-

1 nameleri irsalatı. ( Hesabı 
Ar abi ı Rumi cari) kütadı, ıenedat ve 

7 Sefer I 11 f!J :İr.:ın ı· kıymetli eoya muhafazası, 
Vaki t - l:.zani Vnl i" V ıııar i 

kupon tahsilatı, Türkiye ~al ~. lJ . f.V:.i't-S:-i'T 
ve memalik! ecnebiycye -.,-b-;,h - 42 s;;buh - - -~ ~ / 

keıtde edilen polfçaların iluıc 4 31 Öıjlc 
ldndi 8 3?. l!: indi 

12 tG 
tf t7 

teavlyesl, borsa muamelatı Akşam 12 00 A kşam 19 4:; 

k b • l'a t sı 2 4 Y . !0 ı 
icraıı, a çe ey 1 ve •e· ' Y l m qf, t. t'ı :ıı i ms !i.lc 

rası, ıair bilcümle ban· . ·-- ·--~-

21 49 
ı 9 -

ka ınu11 mel atı, ka•a ic" rı. . / 
'lllıl~:;;ı:ı;ıııı:ıai:ı:;ıım::ıı::ııır:mı:o:ıam 

fıl\ı,: şi.! I 1.1 :1lJUr ve ı. ı ı ıl.,,, ı 

Bıirlıcınetti.-ı Aılı 


