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\..Gönderilen evrak iade olunmaz J 

...................... ,""\Vatandaslar sı·mdı· hu·· ku-.. m verı·nı·z1c ....................... . 
······ ......... ..... J • . ...................... . .. ... 

usağı biz miyiz, bu adam mı? 
.................................................................................................................... 

~enfur sersemlemeğe başladı ! 
Çerkes Etemin hakiki usağı menfur, 

şaşkınlıktan artık vukuah unutmağa 
başlamıştır. Koca ebleh, istiklal mah
kemesindeki davaların mevkufen görül
düğünü de bilmiyor mu ? Biliyor, fakat 
bilmemezlikten geliyor? 

Hele dünlü şaşkın ve perişan yazı
sında büyük Türk milletine hitap etmesi, 
büsbütün hayretleri mucip olmuştur! 

Zavallı Türk milleti, sana kim hitap 
ediyor biliyor musun? Tabii artık bunu 
öğrendin! öğrendin, fakat neden sonra ..• 

Arif Oruç 
Yunuı Nadi menfurunun dünkü makalesini gören 

vatanaıların, aciz, zillet, cevap verememek, bunaltısı içinde 
ıaıkınlaııp ıeraemleıen bu adama acıdıklarına ıüphe edl· 
lem ez. 

·Bunca saçı bitmedik yetim hakkı üzerine oturarak 
alıp tutan habis ruhlu ve doymaz gözlü mecnun, dün de 
utanmadan temiz ruhlu, masum Türk milletine hitap etmek 
küıtahhğında bulunuyor, milletten lıtlane ediyordu. 

O millet ki, kendisinden (istikrahı selAse) ile nefret 
etmektedir. 

Hayasız adamın evire çevire mevzuu bahsetmek iste• 
diğl lıtiklal mahkemeıl kararını, dün aJnen biz de yazmıı, 
onun kızarmıyan yüzüne çarpmııtık. Bu kararın iki yerini 
[tahrif ederek neıretmek adlltitlnde bulunan Yunus Nadi, 
bllaklı bizim temizliğimizi gösteren karar etrafında bazı 

mugalatalarda daha bulunmak iıtiyor, böylelikle güya, 
bizi tecrlm edeceğini zannediyordu. 

Biz, aylarca hapisanelerde yatmııız! Evet, bunda çeki
necek ne var? Tabii aylarca hapishanelerde yattık. Men
fur adam pek ala bilir ki, lıtıklal mahkemeıl muhakemeyi 
mevkufen rü'yet etmiıtl. Bu mevkufiyet te, yine tabii 
olarak muhakeme neticeılne kadar devam etmiı ve biz, 
derhal tahliye edilmittik. 

Şimdi tekrar menfurun suratına tükürelim : 
1 - Arif Oruç mademki, hıyaneti vatanlyede bulun• 

muıtu. Ala. O ıaman kabahati olanı idam eden ve en 
ehemmiyetsiz cezası üç beı ıene kürek olan bir mı;h· 

keme, hain Arif Orucu neden aamamıı, neden hiç olmazıa 
hapıe mahkum etmemiıtır? Menfur buna cevap vermeğe 
muktedir midir? 

Takibat 
yalandır! 
Müddeiumuminin 
Fırka gazetelerinin 
jurnal/arına cevabı 

Yılnıı muhalif ıcaıetelerf takibe memur 
olmadığını yukıek bir vazife 

ıuur!le söyllyen 
latanbul müddeiumumisi 

Kenan Bey 
(Yız 11 5 inci uhlfemlzdeJ 

.. M~;;~;ı~;·~ .. ik;;; 

Bütün memleketin sihhati ellerine tevdi 
edilen Vekaletten cevap isteriz 

/ Mezarlar şenaati 

Sirkat 
muhakkak 

~~~~~~~~~~~~~~....:..~~~-~ 

Ordu hekimsiz kalıyor 
Hekimlik çürütülüyor 
Sıhhati umumi
ye eUer!ne tev
di edllmlt olan 
Sıhhat ve kileli 
vekilinin ı o n 
zamanlarda ne 
meılekle ne umu 
mi ııhhat ile 
allkadar olma
dığı görülü'."'or 
ve ademi mem· 
nunlyet umumi· 
dır. 

Bütün bu ön 
ıafta gelen me• 
mleket tıleri ile 
uğraıan Sıhhat 

veklll Dr .RefikB. 
den bazı bu-
ıuaatı ıoruyo· 

ruz: 
1 - Evvela 

• 

Kendisinden bütün meınJeketl •1lktac:l e ı 
eden ve umumt ademi memnuni l eti 

mucip ıualler ıordujumuz 

Sihhat vekili doktur Refik B. 

memlekette 
doktorların bil-
giılz kalmasına 

ıebebiyet veril· 
mektedir. 

Çünkü bir 
talebe Tıpmek· 
tebinl bitirir 
bitirmez biz· 
meli mecburi· 
yeılnl yapmak 
için hükftmet 
d o kjtorlukları 
ile kazalara, 
vilayetlere gön· 
driliyor. Genç 
doktor mek· 
tepte henüz ta· 
ze nazarriyeler· 
le yetıımtı bir 
(Devamı S. 2 de) 

Liman şirketi teftiş ediliyor_! 

Limanda safahat! 
Binlerce liraya mal olan romorkör 
-~irket müdiriİıin hususi ınuşu oltlu 

Liman şirketinin halk elinde varken Almanya:lan, /ngiltereden 
ısmarladıfı romorkörler (Yazısı ~ inci sıhllemlıdeı ............................................................................. _ .................................. . 

-

.~ 
' 

Kimyager Cevat bey 
söylüyor 

/'~ 
I 

--

neler 

Mezarlardan calınan kem:k 
' ler meselesi nıünasibetile 

beyanatta bulunan kimyager 
Cav:ıt Tahsin Bey 
(Yazısı 5 inci sahifen1izJe) 

\ 

........................................................ 
Dursunu kasığın

dan vurdular! 

- Allo allol Gençlik ılzlnle beraberd!r1 bravo 

"'7' Teıekkürler ederim, minnettarım. Anka
raya kıia bir ıeyahat yapacağım. Perıembey~ 
konuıuruz. - Hay ahıap herif hay, anladın mı timdi 

V t hbinin kerrakeEini !I Med~lınum, meftunum, menıubum, mec· 
lubum, metbuum, mahkumum, me.'udum ma<lı-
zuzum. 



' 

:,ahıte 2 

Matbuat dolandırıcısı Yunus Nadi 
Nasıl milyoner oldu? 

Bir temiz dayaktan sonra 
dikiş tuttıramayınca ..• 

-3-
Defterdar 

Bu günlerde her ne· 
dense laf söylenıiyor 

Emniyet sandıtı - Defterdarlık ihtilafı 

On bin lira ceza! 

Memurlara 
İkraz umumileş.: 

tirilecek mi? , 
Vali muaııini ne diyot 

Yunus Nadi b ir aralık Is· 
tanbulda dik ., tutturamıynca· 

fmı anlayınca kolayını bu'muı 
Sel 5."tiğe gitroiı, orada Rumeli 
gazetesine yazı ya.zmaia baı· 
la lfh. 

Meırntiyd: alıebinde , b ir 
rü ameri - e sinema göa· 
terilirken aarh<>tlukla Türk or• 
dusunun b ir resmi geçidine: 

- Y ha ! . diye. ağırmıı, 

ısl ık ç !mı , genç Türk zabit· 
!erinden mükem mel.o.bir dayak 
y mişti. Hatta bir kısım kıy· 

mttli zabitierimiz, sarhoı ada• 
mı yakaladı.klan gibi den:ze 
sokup çıkaruıı lardı. 

Yunus N di, bunun üze· 
rine S • nikte tutunamıyaca• 
ğını anlayınca, bir yük va• 
purunua ambarına gizlenerek 
İ.•tanbula çıkını fı. Tabii İs· 
tanbulda bu eski jurnalcıya 

kimse yüz vermiyorlardı. 

Yunus Nadi, bermutat öte· 
ye ber iye baş vurmuı, Ah· 
met Cevdet Beyden de yüz 
bulamamıı, nihayet Ebüzziya 
merhum (Taoviri Efkar) ı ye
nid~ıı netre baıladığı zaman 
merhumun merhametine sığın· 
nııı, lTasvir) de güç bela bir 
it bulahi nıi~U. 

Balkan harbine kadar Ba· 
lık puan meyb~nelerinde ıu· 
rada burada düıüp kalkan 

Yu us Nadi, bir gün Ebüzzlya 
merhumun köpıüde vapur 
hkelesinde fücceten vefat et• 
mesinden fevkalade istifade 
etmittir. 

O zaman Ebüzziya merhu· 
mun .kı oğlu (Talha) ve (Ve· 

ltt) beyler nasılsa bu adama 
kapı im ılır, baba acm ile ken· 
dis ni Tasviri Efkara hinedar 
olar;ık kabul etmitlerdi. lıte, 
Yunus Nadinin palazlanmağa 

baıla.dı4ı tarih budur: Ebüzzl• 
ya meı hum un vefatı tarihi .• 

Bımdan eonra Yunus Nadi 
Tasviri Efkarın sayesinde lttl· 
hatçılara adam akıllı çatma
manın yoluııu bulm.uıtu. Eğer 
Talat Paıanın konağından 
beıyüz lira aıırdığı an~aıılma· 
mıı o!saydı, kendisi Ziraat ve 
Ticaret nezaretine ııırmeğl 
bile kurınUflardır. 

Harbiumumi senelerinde, 
Tasfirl Efkar ıayeıinJe bq on 
para yüzü gören Yunuı Nadi, 
mütarekede, Veli nimet, za· 
delerini boılamıı, onlardan 
ayrılarak (Yeni Günü) ııaze
tesini tesis etmek istemekle 
beraber, Matbuat cemiyeti 
vasıtaıila T aaflrl Efkar namı
na getirilen iki vagon gazete 
kafıdınm üzerlnede oturmuıtur. 

Bu kağıtlar, birkaç bin lira 

kıymetinde idi. Yunus Nadi 

mütarekede elde avuçta ne 

arsa bitir~, beı parasız kal

mı1tı . Hatta, Ali Kemalle mü· 
cadelelerde bulunurken Süley· 
man Nazif merhuma bir mek· 
tup yazarak: "Size ne oluyor. 
Ben şimdi ln~ilizlerle anlaıır, 
kelleyi kulağı düzerim! " de· 
mişti. Bu mektubun Süleyman 
Nazif merhumun metrukatı ara· 
sında bulunduğu yeminlerle 
temin edilmektedir. 

(Devamı var) 

Bazı müesseselerden alınan 
pul cezaları hakkında malü· 
matına müracaat eden bir 
muharririmi:ı:e Defterdar Şefik 
bey beyanata aalah.yettar ol· 
madığını ıöylemlıtir. Fakat bu 

güne kadar gazetelere beyanatta 
bulunan Defterdara acaba 
yalnız bu pul meselesi için 
mi "ıüküt altındır" ata sözüne 
tebeiyet ediyor? 

Gazete muharrirleri mi? 
inhisar memurları mı? 

Yunus Nadi kendisi gibi 
gazeteslıı.de çalıtan bazı ırlu· 
harrirleriniıı de devlet hazine
sinden para almaları için bazı 
hilelere müracaat etmlıtir. 
Eski tütün inhisarı müdiri 
Seyfi Bey zamanında Cümhu· 
riyet muharrirlerinden Sadet· 
tin ve İhsan Arif Beyler in· 
hisar idaresinin neşriyat ıube· 
sine yerleımişlerdi. 

Fakat. bu Efendiler ga· 
zetede çalııtıklarının günde 
bir iki saat kadar resmi va· 
zlfelerine devam etmektedir· 
ler. Halbuki, kanun mucibin· 
ce, bir memurun gazetede 
çalııması memnudur. Ayni 
zamanda bu gazeteci nıemur· 
!ar devamsızlık dolayıslle dl· 
ier memurlara suimhal tet· 
kil etmektedir. 

Defterdarlık Emniyet sandığına 
pul cezası olaraklO,OOOlira tarhetti 

Gayri menkul evmal, miid· 
detin hitamında gazetelerle 
ilan edilmektedir. 

Dün bir muharririmlz Em· 
niyet sandığı Müdürü Tevfik 
Beyle, muhtelif meıail hakkın· 
da, gö rüımü , ıu malnmatı 
verml§tlr: 

Defterdarlık, Sandığa on 
bir lirayı mütecaviz Pul cezaaı 
tarhederek icraya verilmlttlr. 
Maam11flh, daha kat'iyyet kes• 
betmemlıtır. 

Bu, mulıtelifünfih bir mese 
ledir. Senetlerimiz kefalete 
tabi olduğu için kefalet, bunun 
tazammum etmez. 

Şimdi mürafaa olacaktır. 
Muamelata gelince: 

Sandığımız gayri menkul 
emval üzerine daha ziyada 
muamele yapmaktadır. 

Adet itibarile menkulat faz· 
la ise de ehemmiyet itibarile 
gayrı menkul emval fazladır. 

Lakin, bunun ekserltl ta
kibat eanasında temdit etll
rildiklerinden satılan mallar 

°!o l O u bulmaz. 
Sandığın faaliyetini höste· 

ren istatistik, henüz pılanço
mu:ı: tasdik edilmediği için, 
yapılmamıştır. 

Şimdi, diğer bankalarda 
olduğu gibi, biz de tasarruf için 

kumbaralar getirttik. 
Bu kumbaraları iki lira 

mukabilinde tevzi ediyoruz. Bu 
parayı da sahibi hesabına mat· 
lup kaydediyoruz. 

Sonra kumbara muhtevi· 
yatında kendi hesabına geçi· 
rlyor ve bu hesaba da °!o 4 
faiz Z"-mm edıvoruz." 

Büyükdere- Taksim arasında otobüs seferi -
Kabul edildi! 

Belediye daimi encümeni otobüs 
seferleri için talimatname hazırlıyor 

Otobüsçüler Belediyeye 1 kadar "25.Büyükdereye lıadar 
":ıo" kurut olarak tesbit edil· 
mittir. 

Belediye daimi encümeni 

müracaat ederek Büyükdere· 
Tahslm arasında otobüs itle· 
teceklerini bildirmişlerdir. Be· 
lediye iktnat müdirtyetl bu 
iki mıntaka arasındaki vesaiti ayrıca otobüslerin seyrlseferl 
nakliye ihtiyacını nazarı dik· hakkında bir talimatname ha· 
kate alarak bu müracaaU zırlamaktadır. Yakınaa itmam 
kabul etmit veücreti lstinyeye edilerek ne§redilecektir. ............... ~, .. , ,,,,,, ~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Bütün memleketin sihhati ellerine tevdi 
edilen Vekaletten cevap isteriz 

Devlet hazinesi, Yunus 
Nadinin aıdamlarını geçindir· 
mek mecbur'~etinde midir? 
Yunuı Nadinin adamları, ya 
gazeteci veya memur olurlar • 
Akıi halıle, bunlann va:aJeJ@. 
rlne nihayet vermelidir. T · 
fiye zamanında, bu muharrir 
!erin kuvvetli tavsiyeler getl• 
rerek mevkilerini muhafaza 
etmek istediklerini öğrendik. 

Tıp Fakültesi lstanbula nakledilmeli mi? 

akil . azımdır! 
Or 

eki 
e imsiz kalıyor 
ik çürütülüyor 

Vekalet 
25 bin 

ususi müessese ere ayrılan 
irayı hangi hakla alıyor? 

(Birinci ıohifeden devam) 
halde iken ve hiçpratik ve ameliye 

görmeden vesaiti tıbbiye al
mayan yerde aciz içinde 
ve nazariyelerini de kaybedi· 
yor ve ümühi~. bedbin bir 
halde kalıyor. Bu genci bu 
haleti ruhiye ile tekrar ilim 
müeaıeıesine sevketmekten, 
bittabi biç bir faide olmu· 
yor ve bu suretle doktor· 
luğumuz; doktorlanmız çürü· 

tülü yor. 
Doktorluk siyaıiyatçılık 

lı.adar da pwalik isteyen ve 
bütün memleketi vautaı z 
alakadar ettiği cihetle hiç 
ihmal ve bi g ft izliğe taham
mülü olmıyan bir meslektir. 

Hizmet mecburiye niçin 
talebenin asistan olmasından 
ve ihtisas sahibi olarak yetiı· 
muindea sonraya kalmıyor ? 

Bunu ıimdiye kadar ihmal 
etmek kimin bataudır? 

2 - Ordu doktorsuz kalı 
yor. Buaa da sebep Sıhhat ve· 
lıaletidir. 

Çüakü l Tıp talebe yurdu) 
beı ae.ne iaşe ib t ~ ve harç· 
lık teminine mukabil buradan 
yetııtirdijil talebe için üç sene 
_hızıneti mecburiye kabul edl· 
yor. 

Buna mukabil aıkeri tıbbı· 
Ye on be~ ıeııe hiz;neti mec· 
huriye mukabili laıe, ibate 
ediyor, 

Bittabi l:u vaziyet karıı· 
aında askeri tıbbıyeye rağbet 
azalıyor. 

N çln, nihayet ayni meslek· 
ten adam Jetiıliren bu müeı· 

aeseler atasında bu kadar mü• 
him farkın kalmasına sebebiyet 
veriliyor. 

Bu suretle ordunun dok
torsuz kalmaıma ıebebiyet ve· 
rilmektedir. 

Üç nevi talebe alamaz. 
1 - 2 Sene mecburi hizmet. 
2-3 
3-15 " . . 
Mea'.eği bir tarafa rağbet 

az, bir tarafa fazla b!r halde 
lıırkmak hatası kimdedir? 

Bütün doktorların bu nokall 
nazar etrafıda aynı teyi 
düıündükleri muhakkaktır. 

Niçin ıs!ab edilmiyor? 
İçtimai muavenet cihetine 

gelınee ma[ümdur ki Sıhhat 

vekaletinin iki faaliyet crp· 
hesi vaıdır. 

1 - Sıhhi taraf ( idari ) 
2 - içtimai muavenet. 
Sıhhat vekaletine !:>u cihet 

hakkında da ıu suali acnuyo· 
ruz: 

Vekaletin Heybeliadada 
bir ıanatoryomu vardır. (50) 
yatak itibar ediline de halen 
(40) yataktır. 

Bu, Sıhhat vekaletinin umu 
mi bütçesine dahildir latan· 
bul Vi:ayeti (1 SCOO), lıtanl:ul 
Belediyesi de (10,f.OO) lira aıJı· 
hi müeasetata yardım için büt· 
çelerine para koymuılardır. 
Sıhhat vekaleti gerek Beledi· 
ye ve gerek Vilayetin ifraz 
ettiği bu mebaliğa vazıyet 

etmekte ve Belediyeye ve 
vilayete Heybeli ıanatoryo

mundan yatak satmaktadır. 

Bilhesap ( 25 ) yatağı ıatılan 
• 

Bu iıe nihayet verilmelidir. 

== 

Ethem Akif B. <c Hem tasarruf hem 
de tele be için daha faydalı o!ur>>diyor 

sanıtoruyomd kendi hesabı· 
na (15) yatak kalmaktadır. 

Bu alınan para da inıaat 
filan gibi ıeylere sarfedil· 

Tıp fakiiltesiDln latanbula ı yataklı küçük çapta bir haa
nakli hakkındaki fikirlerini , tane yapılabilir.! Buraya lndel-
ıorduıtumuz Müderris Ethem hace talebeye gösterilecek 
Aklf Bey diyor ki: muhtelif tipte hastalar yatın· 

mektedir. Tı p faki!lteı!Dln l~tao- lır. Eğer Darülfünun bir camla 
Halbuki memlekette ve· 

remli çoktur ve Beledi} e ile 

Vilayetin lfrazettiil para hü· 
kümetin sıhhi müesaeaatına 

dejiil, hususi miie11esata yar

b la nakli L--ce daha mu· u PCU halinde, kalım istenilirse, 
Hukuk fa· vafıktır. 1 

Bir defa"fo'ikilinlk"noktal stanbul lilul 

be d h k kültesine verilir. Yok bu arzu 
nazarından ta.e a a ço 
istifade eder. edilmezse Düyunu umumiye 

dım etmek içindir. 
lstnnbul hııatanlerinin ya· boıtnr. Ve merkez binadan 

tak adedi Tıp fakültesi hasta· uzak sayılmaz. Bu suretle Ec-
Bu suretle bir kaç verem. 

linin daha huauti müesseseler
de ' ted~vı edilmesi imkanı 

hasıl olurdu ve bu tar.ı:da mem· 
lekettekl huauıi müeasesatın 

himayesi cihetine gidilı:ıiı 

nesinden daha çoktur ve daha zacı, Dişçi mektebi ve Tıp fa. 
çok mütenevvi hasta gelir. Büt· kültesi civarında olacak. 
çedeu (150)bin l:ra gibi mühim Bir kısım hocaları Tıp fa· 
bir paıa tasarruf dilmlı olur. külteıinden olan Ditçl mekte· 

Tıp fakültesini Darülfünun· binin tedriaatı daha sühuletle 

binasına nakletmeli. Eski Has· olur. 
olunurdu. 

Para11 bütçeye mevzu bir 
müe1tese için hususi müea
ıeaata yardım maksadı ile ay. 
rılan para ne hakla alınıyor? 

ta hastanesi .. kısmı ve Ha11a Haydarpaıadaki binada gÜ· 
kumandan dairesi de 40 50 zel bir leyli lise yP pılacaktır. 

Kadınlar --Bizzat vekaletin yardımı 

liz . mgelırken yardımdan sar- Birliği gençlik feşki
fınazar yapılacak yardıma ma· la• tı yapıvor 
ni olmak nedeııdır? .., 

Bu nasıl olur? Kadınlar Birliği gençlik 
teıkilatı için ehemmiyetle 

Fıkaranın uUfade edeceği uğraıacak ve teşkilatını tetJDil 
ıeylere bu alaka11zlık değil edecektir. Teıki"atın ilk saf· 
midir? haaıada Darüfünunlu Hanım• 

Hani içtimai mu,.veneı? ların (ik:rlerl alınacak ve ken 
Bu suallere Sıhhat vekili diler! bizzat teşkilata davet 

Refik Beyden cevap lıte~iz. devam er 1 ece ki ir. ,... ........................................... --
" Bizden söylem.ek ..• 

Hasır iskemlelerden mar· yorlarmış, ollıışlryorlar-
oken koltuklar::: gömülen, m•f··· 
kat kat apartımanların Genı;lik ve halk onan kim 

o/dutunu nereden gel p 
tepesinde, kendisini yük· nereye gittiğinı bildikten, 
seltenleri,şimdi kuşbakışı telefon edenlerin de bir 
seyreden Yunus Nadi muziplik icin bu iıi yap· 
Beyin gazetesinde bir tık/arını öİrendikten aon-
havadia vardı. ra, ey kari Yunus N-,Ji· 
Gıiya Arif Oruç Beyin nin ögünmesini, ötekine 
nqriyatını t.J'in eden berilııine ı;irkef atmasını 
ırenclik halk telefonlarla ister dinle 

:..•~-·-r•d•i••i•ne;...•'e~~~·~k~k~ü~r...;•~J~i· ________ _::İster dinleme! 

• 

Belediye 
Varidatını Ziaat ban

sına yatıracak 
Belediye merkez veznesi 

hazirandan itibaren lağvedil
miıtir. lstanbul Be'ediyeıl ile 
ıdare~ huıusı!e berleıılği için 
dareı hususıyelerde ayrı bir 

Vtzne olmanııtından lstanbul 
Belediyesi tu üsulü tatbik ed· 
cekhr: 

Belediye ile idarei hususi· 
yer.in her günkü varidatı, hesa 
bıcarl suretile Ziraat banka· 
11na tevdi edilecek ve lüzum 
görüldükçe cekle para alına· 
cakt r• 

Bu usul sayesinde hem 
tasarruf edilmiı, hem de ban· 
kaya yatırılan paranın faizin· 
den istifade edilmiı olacaktır. 

Koyun ilır~cah başladı 
Trabzon, 24 ıA.A) - Şark 

vilayetlerinde bu senenin ilk 
koyun ihracatı dün yapılmır 
hr. Koyunlar bayraklarla süs· 
lenmtı ma vunalar vaııtaaile 
vapura nakledilmiıtır: 

Esnaf bankasının belediye 
ve idare! hususiye memurla· 
rına bir maaı niıbetınde ikra• 
zatta bulunduğu malümdur. 

Dün banka nezdinde yap
tığımız tahkikata, ikraz mu• 
amelesinin ilerde diğer me
murlara da temıil edileceğini 
teyit eder anahiyetıedir. 

lkrazat °lo 9 faizle yapıl· 
maktadır. 

Vali muavini Fazlı Bey, 
ikraz muauıelesiniu ıalr me
murlara da tetmlli hakkında 

malümatına müracaat eden 
bir muharrlrlmize dün tunları 
ıöylemlştir: 

- Böyle bir karardan ma• 
ınmatım yoktur. lı Bankası
nın böyle bir tasavvuru oldu· 
ğunu zannediyorum. Maama• 
fih, halasaı malümatım gene 
gazetelerdendir! 

Şayet böy!e bir ıey ka· 
bul edilirse bizde memurlara 
tebliğ ederiz." 

Maamafıh mühim bir nokta 
anlaıılmıı d1:ğlldir. Oda ıudur 
Esnaf bankasının biz.zat esna 
fa bir hayrı dokunmamııtır 

Şimdi bütün memurlara na11\ 
ikrazatta bulunacak? Yoksa 
memurlar da esnaf ma adde 
diliyor? Bu meıele her halde 
tasrih olunmalıdır. 

Dayak doğrumu? 
(J inci aahifede1 devam) 

vesi ve gerek evi taharri edl 
liyor. Ondan tonra Seyfullah 
Efendi Beylerbeyi kıı.rakoluaa 
götürülerek üç gün üç gece 
hapsediliyor ve mütemadiyen 
ı iddetle dayak atılıyor. Kl\fa• 
koldaki bu dayak eanaaında 

"Malı çıkar ! D iye larar edi· 
liyor ve "ıeni öldürür ~sonra 
bunda kendi kendine ölmüı
tür d y~ zabıt varakau tuta· 
rı:r." deniyor. 

Bu mesele halıkıuda polis 
müdürü Ali Riza Beyin ehem· 
mlyetle nazarı dikkatini cel
bederiz. Kaoun tevkif mü· 
zekkeresi olmadan hiç bir va
tandaı bila sebep karakolda 
üç gün üç gece tevkifine .:e
vaz vermez. Dayak atmak ta 
memnudur ve cürümc:!ür. Böy· 
le bir hadı.e olrı:uı mudur? 
Bu adam derdini ağlıyaıak 

ıöylemiı bir de htlda yazmıı· 
tır. ,.---=----, 

Softa mantığı 
(Birinci sahifeden devam) 

Bu tt1brif o~du ya •. Şimdi, 
marifetler göstermeğe bat
lıyor: 

"Bunlar, ne cahil adam · 
lar! Ceneral V aıingtonun 
reisicümhur olduğunu bilı:rıi· 
yorlar!" 

Cahil softa, biz reisicüm· 
hurlardan bahsetmedık, ya· 
zımızda relsicümhurl ra ait 
bir cihet yol<t ·ı 1.1, Ce· 
neral Vaşingtonun, Mareıal 
Hindenborğun reisicümhur· 
luk!arından balaedelim. 

Biz, Türkiye Reisicüm· 
burunun münakaıa edı.mez 
bir kıymet o·dultuna kani 'z. 
Reis"cCmlıuı, bir tırka ın, 
reisi değil, bütün fırkaları.• 
Türk millellnin reisidir. H :ç 
bir münakaıaya karıştırıla· 
maz. Bu ali ku.,vet, bütün 
münaka,aların ve fikirlerin 
nazımı vaziyetindedir. Mem· 
leketteki fıklrlerin harelıd 

ve inkiıaflarının ali m1'ey
yedesidir. 

"Yarın"' tarihin, kanunun 
ve hayatın bu ebedi düıtu· 
runa iman edenlerin en ba· 
ıındadır. 

Yalnız, yazılarımızı t:ıh · 
rif etmeyiniz ! 
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KUŞ 

Şamar 
Laz; nıl 

Zabıta muharririmiz yazıyor : 

-------
Yarım milyon liraya t -... kiye 

Bır Turlc, basit clüıünce'I, 
hafif beyinl i olabilir, fakat 
namusıuz o~am z. 

Ilir Tü:k,yavuk!usunu feda 
eder, anasına kıyar, çocuğunu 
dü.ünmez. f .. kat bayre ğını 
kurt rır. 

•• 
IM.l ..... tafaMarika isminde bir kadınyü 

e D rsunu kasığından vurdu! l ZU 

,, emniyet 
!anları satılıyordu 

, 
Nerede kaldı ki satsın. 
Muhalifle•ı bu kadar eci

yeaizlık e, b kadar namer lık· 
le it'ha'11 e tmek ayıptır. 

Ş~rcf Bey onların da Türk 
olc!uğunu unutuyor mu? 

Üç arkadaş kafaları tutunca 
mişler, nihayet hadiseyi 

Marikayı pay edeme
kanla bitirmişlerdir 

* Mefsuh • Serbed fırka,, 
kıırııa alıJ:ında küçük ıehit 
• NECA 1 / ,, nin sarıldı ğı Tü k 
ba yrısğın d.ı> üç kurıun yar eı 

var.ılı. lzn irliler bağırı yor· 
!ardı: 

-"Biz bayrağımızı 
Yunana deldirmemek . . .. .... .. .. .. . 
ıçın gogsuınuzl\ sıper 

ettik.,, 
Bu ne büyük sözdür. 
Mem 1~ketinin ~eref lnin 

timsalini paıçalatmamak için 
vücudunu dellkdeıik eden 
Türk,onu satmaz. 

S tanı d tel'in eder. Türke 
bu bühtanı savuran Şeref Be• 
)-in ağzına bu büyük lafiarı 
tıkıımak için böyle bir "ŞA • 
MAR "lazımdır. 

BÜRHANETTIN ALI 

Fet • 
ı • 

cS. fırka yeniden ihya 
edilemez diyor, 
Serbes fırkanın yeniden 

faaliyete gecip geçmemeıi 

etrafında u bık Lider Fethi 
B. şunları ıöylemiıtir: 

- Benim böyle bir tıı"Yden 
kat'iyyen haberim o lmadığı 
gibi, böyle bir teklifi &.abu! 
etmekliğimin ihtimali de yok· 
lu r. Eta en S fırka yeniden 
ihya ec!ilecek te değildir •• 

Be 
Pacavracıları himaye • 

edecekmiş ! 
Belediye rnürlürü Nef'et 

Osman B. ve milfutti~ler pa: 
ça vra lop!anan yerleri t.eftiı 

etmiılerdlr. 

Teftiş neticesinde burl\ların 
bina ilibariie gayri cıhhi ol
dvğu gibi, piı pnçnvra!arın 

tefriki esnasında müstahdemi· 
nln de mil roplardan korun· 
m dıkları anlasılmııtır. Paça v
ra ayırma yerleri Sıhhiye mü· 
dürünün gC:.steroceği ,erait 
dairesinde tadil edilecek, bu 
g•bi pis yerlerde çalııan!arın 
azami derecede mikrcp!ardan 
korunması için bf.ZI çareler 
ve tcubirl.?r tesblt olunacak· 
tır. 

---~ ......... ._. __ _ 
Rüsurnatta yeniden 10 

bin lira tasarruf 1 
Rüsumat bütçesinin ma • 

raf kısmında yeniden 10 bin 
lir:ı tı,.• rruf yapılmı tır. 

Evvelki gece üç arkada 
arasında kadın meselesinden 
bir kavga çıkarak kanla nlha· 
yet bulmuıtur. 

Bu üç genç arasında kanla 
neticelenen kavganın mahiyeti 
ıudur: 

Ömer kimdir? 
On dokuz ya9larında bu· 

lunım Ö..ner, kısa boylu, a• 
mer, zayıf bir gençtir. 

Rize'de doğmuı, bOyümüı, 
bir sene evvel ıehrimize para 
kazanmağa gelmiştir. Ömer, 
i ehrimize gelir gelmez, Feri· 
köyünde Makfut efendinin 
fırınına yardımcı olarak gir· 
miı, çalı tmağa baılamııtır. 

lr sene zarfında tehri· 
mizin her 11.öıe ve bucağında 
gezmlf, tozmuı, karıı karıı 

bellemişti r. Bir çok hemıehri ve 
ahbaplar bulmuı, onlarla 
birlikte gezip tozmağa ve gö· 
rüşmeğe baılam, ftır. Fakat, 
Ömer bu bir sene zarf.oda 
yalnız hemıehri ve ahbap tanı• 
mamıı, üstelik güzel güzel 
kadınlar da tanımııtır. lıte bu 
l(adıolar, kimi Galatalı, kimi
si de Abaııozludur. 

Allahın haftaaı üç bet ar
lcadat birleoi p bu mahut ka· 
dınları ziyaret ederlermlf. 

İ te bu hııfta ta, bermutat 
Mustafa ve Dunun ismindeki 
arkadatları ile o mabut ka· 
dınları ziyarete gitmif, yemiı, 
içmlt ve eğlenmltlerdlr. 

Mustafa kim? 
Mustafa aslen Rizeli olup 

20 yııılarında sarıııo, orta boy· 
lu bir gençtir. 5 sene evvel 
~ehrimize gelmiı, küçük Mus· 
tafapaıada Ali ustanın fran· 
cala fırınına pifirlci olarak 

girmi:, çalışmağa başlamııtır. 

Alımet'te Rizelidir. O da 4 
sene evvel buraya gelerek Pan· 
galtıda Acemyan fırınında ça· 
lı)maktadır. 

İıte bu üç hem ehri ve üç 
meılektaı, cuma günü yine 
o mahut yerlerde gezip tozar
ken aralarında Marika ismin· 
de bır kadın !yüzünden kav
ga ~ıkmı tır: 

Bu kavgaya sebep le: 
l\1arikayı aralarında pay

la ama mazlıktır. 
Bu iki genç, sen alırdın, 

yok ben alırdım derken mü· 
nazaa yı uzatmıı, iti tokat ve 
yumruğa dökmüştür. 

Bu aır.o.da gerek Marika ve 
gr.rek dnlııt bir çolr Marika 

.\luhJrriri : fll ü:crcimi: 
Raynonde Machard Ahmet FürkAn 

- fraıı s ı 7. edtbiraı ıııdan büyük ~ ,l: ro:r.·~ı -

170 inci binden tercüme edilmittir ... 

Ve yeni tabloları göster· annem cidden ince ve nüfuzlu 
dl. .. İkisi de gülüyordu. Anuı bir san' at kardır. 
oğluna, uzun müddet çektiği Anne bu ;:-aö2lerle okıan· 
bir hıısr~t!e diyordu kı: aıaktan doian bir zevk ve 

-- A,k yo culu~undaıı dün memnuniyetle gözlerini kapa-
t.l:~am evimize döndüğün zil· mııtı: 
mao gördüiiün bu ıeyleri kim - Sıtayiıkarane•özler aöy-
bilir kendin hazırlanmıt nasıl lente~I ne iyi bilinin, dedi. 
ıürp1 tz'er diye Lema§& eltin Frannıva annesinin yanına 
v~ memııun oldun? yııklıı~arak onun kulağına lğil· 

- (oook ! dl ve: 

- Peki, benim i~in ne dü· 
ıüaılün? 

- Çek aan'atkar bir an· 
nem v r, dh·e düıiindilm ve 

r,ıq;:lı:tm cid ~ rn. Cl\rü•·nrum ki 

- Size hakikat, 1ade ha· 
kikat ıöyledlm anneclğm, de· 
dı. 

- Benim küçük Franwvam 
bana birAZ kolunu ver, 

1 
gibi Marıkaçılar oraya girmiş, - Nereden geleysun, dl· 
güç hal ile bu iki keskin ve yerek karıılamıı, çay ve 
ateıli Marika aııklarını ayır- sigara ile ikramiamıştır. 
mııtır. Aradan on dakilıa geç• Çayını içen Muıtafa, ta• 
mıı, bu iki arkadaı yine barırır bakanndan 6ır sigara daha 
gibi olarak aralarında Marıka· yakarak ayağa kalkmıı, Dur· 
yi paylaımııtır. lıte, bu paylaş· ıuna hitaben : 
mada, Duraun yine Marıkaaını - Acuk geleymuıun? de-

almuı, Muatafa Katına ilmin· mittir. 
de bir kadın alarak zevkı Uur un da : 
ıafaya baılamııtır. Bir iki - Geleyumda, demit ve 
1aat eğlendikten sonra tekrar önlüğünü bırakıp birlikte fı· 
bu üç arkadıı.ı evden çıkmıı, rından çıkarak Pangaltı cad· 

deılnden yürümeğe ba§lamıt-
Beyoğlu caddesine doğru YÜ• tardır. 
rümeğe baılamııtır. Bu sırada Mustafa, Dur-

Caddeye gdmiılerdir. Bu suna: 

sırada Mustafa: - Duraun da ne idukl 0 

- Hauıak Ömer de, bı:n cün Marikanın yanında bana 
buradan ciderlm, ciderim anı- çalum ıataydun, demiş. 
ma kalbim gücenik cldeyrim Durs ın da: 
ha, anlayımuaun? demit ve Ha sen delimisinda, 
Ahmetle birlikte tramvaya bu sözü edeysün, demlttlr. 
atlıyarak gitmiştir. Bu söz üzerine Mustafada 

Fakat, o günden beri de hemen, bıç'lğını çekmiı: 
Marika meaeleıislnl unutama· - Senin de, Marikanın da, 
mııtır. diyerek bir küfür etmlı, kü· 

İıte, yüreğinde dert ola:ı fürünü mütaakıp te Duuunu 
bu mesele evvelki gün yine kasığından yaralamıttır. 
hatırına gelmiı, derdini taze. Bir Marika için adam vu-
lemiıtir. Anı bir kararla itini ran Mustafa yakalanmıf, yl· 
terketmit, bemfn tramvaya ne bir Marika için yaralanan 
atlıyarak Duraunun yanına Duraun da hastahaneye kal-
gltmlttlr. Bunu gören Duraun: dırılmıotır. A. S. ............................................................................ -...................... _ ............ . 

ahkAm oldular! 
Müvezzilerin pos .. a ··dürünü Ö

verek para çaldıkları anlaşıldı 
Bundan bir kaç ay evvel 

Samatya Poata müdürü Hilmi 

Beyl dövmek auretile Posta· 
hanenin kasaımın anahtarla· 

nnı alarak kuadan 1-00 lire. 
çalan müvezzi Naci ile arka· 

da ıları Şerafettin ve Şev· 

kinin muhakemeleri dün 
ağırcezada ni!ıayet'enmıstir. 

Malümdur ki bunlar Hilmi 

Beyi Aksaray yangın yerinde 
adamakıllı dövdükten sonr• 

Bayram 1akağındaki umumha

nede zevkı ıafa ederken ya. 

kalanmıılardı. 

Heyeti hakime müzakereden 

sonra her üçünün de cürümle. 

rinl sabit görerek yediıer ıene 

bap!ılerlne, fakat Naci ile Şe. 
rafettln 18 yaıını ikmal et
medikleri için cezadan dör

der ıene indirilerek üçer se
ne hapiılerlne diğer maznun 

Şevki de 21 yReını :kmRI et-

-Niçin anne? 
- Beraber ralonumu gez. 

mele içlıı. 
- Ne maksatla? 
- Üç ıaheaerden hangi-

sini tercih ettiğini bilmek lıtedı. 
ğimden. Bunun sebebi nedir bili
yor mlfln? Eh, günün birinde 
sen de her erkek gibi büyük 
bir aık nöbeti geçlrmeğe 

baılıyacaluın, o zaman ben 
yalnız kalacağım. Ben de o 
gün bugünkü hatıraları taze
liyerek senin en çok sevditın 
tablo önünde seni düıünerek 
vakit geçireceğim 

- Anne bu mücazat ne· 
den icap etti 

- Alar ediyorum, ıenlnle.. 
Gel, kolunu ver bana •• 

"Beraber yürümeğe baı

larlar.:" 
ilk tablo itliyen fabrika· 

lardır. 

- Ne dersin? 
"Tekrar ilerliyorlar ve dl· 

medlği için beı sene on ay 
hapsine kabili temyiz olmak 
üzere karar vermiştir. 

Mimaı·lar 
Birliklerin fes hini 

istiyorlar ! 
Giiıı:el aan'atlar birliği mi· 

mari ıubeai idare heyeti üç 
aydanberl hiç bir içtima yap• 
mııtır. Bu hal bazı azalann 
olkayetlni mucip olmuı, it 
yapmıyan böyle bir yere aldat 
veremlyeceklerlnl aöylemlfler, 
tubenln feıhedilmeı!ol iıtemiı· 
!erdir. Yakında bir içtima 
yapılarak ıube hakkında yeni 
kararlar verilecektir. 

Eyüpte te bir üfürükçü 
yakalandı 

Eyi!p'te Baba namlle çağı· 
rılan bir üfürükçü daha yak•· 
lanmıştır. 

ğer bir tablonun önünde du· 
ru yor !ar." 

- Ya bu ? Hele üçüncü· 
yü de görelim. Bu da güzel. 
Şuhalde en çok oeğendlğln 
hangisi? 

Blrıncl anne . 
- Neden? 
- Çünkü yaııyar. Hayat!. 

Ondan güzel ve ondan büyük 
ne var anne ? Hayat her da· 
kıkanıo mucizeaidlr; Allahın 
tahididir. 

- Ah oğlum, seni ne iyi 
biliyorum. 

- Sizden doğdum anne. 
- Çünkü gbelliğe açım, 

oğlum. 

- Benim açbğım, sizin 
gibi değil anne.. Ben, çok 
ıeyler !itiyorum. 

- Çok iıtlyorıun amma .. 
Düıüp kalktığın o kadınları 

birer birer terk ettikçe zan· 
ned 'yormuıun ki o zavallılar biç 
ııeni düıünmez ve mustarip 
olmazlar. 

~-
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501 giliz ı·ralıkbircek!. 
yorum. Yalnız Grlta 
Grlht ile birlikte size 

değil, 

müfit 
olacak, sizlo muvaffaklyetlni· 
zl teshil için emrinize veri· 
lecek çok emniyetli bir kaç 
madam daha vardır. 

Arkada~larınıza mahrem 
dairelerdeki rüfekanın fikri· 
n ize iıtlraklerine müeuir 
olabilmek için bunlardan aza· 
mi derecede istifade- edebilir· 
siniz. Grlta, size evinin ad· 
reıini venin, kendisi yalnız 

sizin emrinizdedir. Lüzumu 
halinde evde bulu ~ur ve ko· 
nuıursunuz. 

- Muvafıktır, dedim. 
Grita memnımlyetle çanta· 

sından çıkardığı bir kartı elime 
verdi, bu, kendisinin Şiılidekl 

evinin adreaile hminl ve tele
fon numara ını taııyan bir 
hüviyet kartıydı . 

- Ben ıizi lıerzaman ora• 
da bekler, emrin!ze amade 
olurum, dedi. 

Miat r Kened cüzdanınden 
emre muharrer olar.ak doldu· 
rulmut elli İngiliz liralık bir 
cek çıkardı, bana uzatarak: 

- Lıizım gelenler'.e temas 
ederken bu, ılzin masrafınızı 

temin eder, dedi. 
Çok sakin ve durğun bir 

tavurla cekl alınca; mister 

Kened: 
- Bu meblağın hiç bir su· 

retle sizi memnun ve ihtiyç• 
larınıza t.eka.bül edemlyeceği
ni takdir ederJm. Bununla 
birlikte fU bir kaç giln için 
zaruri ma&arifatınıza medar 
olur diye veriyoruz. 

- Bu ite bu meblağ ile 
g'ri mek narıbeyza halindeki 
ateıln içine atılmaktan daha 
mühliktır. Bunu ılz takdir .. 
demez mialnlz? 

Tecrübeli casuı gayri mem· 
nun blr ta vur a: 

Canım, dedi. Bunu 
aize heıap ve faaliyeti· 
ni7.e amil olsun diye vermiyo· 
ruz. Münhaııran zaruri ma• 
raflarınız için alelacele veri· 
len bir meblağdan ibarettir. 
Sız her ıeyden e~vel esasa 
girltinlz, tablikl ıize mesaini· 
zin ücretini vereceğiz! 

- Evet, fakat bu cek 
muhteviyatı da velevkl bir 
kaç gün için bile olıa yol ve 
saire g :bi zaruri murafa kifa· 
yet edemez. Cebimden ıarfi· 
yat yapmamı muvafık bulu
vor<anız; f.,b;hR, ded im 

- Kabahat onların... Se· 
vimll olarak kalmağı becere
miyorlar. 

- Onlar değlımezse, aen 
değl mez misin ? 

- Anne, acınacak bir hal· 
deyim. Bunu daima düşünü· 
yorum. Size kalbimin yara
sını açayım, sevmek istiyorum. 
Fakat elde değil ki... Bu gl· 
diıle galiba hiç te yapamı· 
yacağım. 

- E linden gelir mi sanıyor
sun? 

Franau•a -•maia baı· 
ladJ. A.oaeal en ince daman• 
na dokwımuıw. Keadlsl, bu• 
nun mümldi.o olmadıiını kaç 
defa hlaaetmemlı miydi? 

- Ne diyorsunuz, anne .•• 
ıevmek elimden gelmez mi? 

' Bundan şüphe eder ml&iniz? 

- Senin sevmen için ıalr• 
ler rüya görmeli .. 

Genç erkek ana11nın söz· 
!erinden memnuniyet duyu7or· 
du. 

Mister Kend: 
- Asla!· .• dedi Cüzdanın· 

dan çıkardığı ikinci bir elll 
İngiliz liralık cekl de bana ve
rerelı: 

- fıte! .. Şimdilik ılze ka· 
fld r .•• Bir lahza düıündükten 
sonra: 

- Zekanızın, kabillyetlerl· 
nizin ve ikna kuvvetinizin de
recesini bu suretle, bıifiil goa
termiı olacaksınız. ilk muvaf
fakiyetiniz" i.. ....• müstahkem 
mevkıloln dt:nlz, k11ra pılanla· 
rlle, harp vukuu halinde bil· 
ha&1a deniz de alın !lCak Acil 

tedablr hakkında pılanlarıo 

ele gçirllmeıile tezahür etme
lidir. Bu sizi ihya edecek bel· 
ki ba§lıca muvaffak yetiniz 
olacaktır. 

Lazım gelen eıhaıa para 
vadetmekle birlikte Gritadan 
ve Gritanın elindeki diğer 
Madamlardan da azami iatl· 
fadeyi ihmal etmeyiniz. Ka· 
clın, bu yoldaki muvaffııkıy· 

yellerin baılıca amilldir. Tak• 
dir ederek bunu ihmal etme
meniz lazımdır, dedi. 

Dütünerek: 
- Evet, dedim Fakat ala· 

kadar eıhaı üzerinde bl.r 
etüt ye.pmadan ıize bir ümit 
vermek doğru o1maıa gerek
tir. Çünkü memulün aksi te• 
zııhürü de vardır .. 

Mutedilane fikirlerim, Mis· 
ter kened Czerinde derin ve 
memnuniyetli izler bırakıyor· 
du. Evzaından , gözlerinden 
bunu sarahaten anlıyordum. 

İt bu suretle takarrür edince 
(Deoamr var) 

Kadirlide -
Posta müdürü 850 lira 

aşırmış! 
Adana gc.zetelerinden oku

duğuna gore: 
Kadirli poıla ve telgraf mil· 

dürü Nuri Efendinin zimmeti• 
ne sekiz yüz lira g~çirik ıavuı 
mut o'duğu bildirilmektedir. 

Nuri Efendi l(adirlldon Cey. 
ban poıta ve telgraf müdür· 
lüğüne tahvil ettlrilmlıtl· Ken. 
dlal vazifeyi h'.lofine devret• 
meden 1avuımuf, bilahare ya
pılan tahkikatta zimmetine 
geçen para meydana çıkmıı· 
tır. 

Firari müdür her ne ka. 
dar takip edılmlt ise de henüz 
nerede olduğu bulunamamıt:

tı·. 

Seni kendim gibi ye
tiştlrmediın mi .. Zavallı baban. 
ııenl ııevorken naaıl mes'ut olur

du. 
- 'Anne, bu feci bir ha· 

tıradır. 

- Bir ana ıltırııbı, evlôdın, 
bahtiyarlığı yanında mahvol· 
malıdır. Hiç korkma yavrum, 
saatl vurunca sen de &evecek· 
aln ve öyle oevec~ksin ki, se
nin gibi dünyada bııılca hiç· 
bir erkek bu ateıle kimseyi 
ııevmemlı olacak! 

- Öyle mı? .•. Buna inanı· 
yor mıaınız, ıöyleylniz, anne? 

- Eminim, 
Kapı vurulliyordu .•• 
- Nedir? 

- Çay, r.ıatlaCJ. 

- Ha •.. unutmuıtum • 
Giriniz Jr.o. T epslyl ma•ırr.:n 
üstüne !..oyun. B<.n k< ndim 
tan:dm edecei1C1. 

- Peki mndam. 
( Ll.uamı "'"~) 
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Gel bakalım posta başı! ::~e~~=d~~aC::te:;;:a~!~: ~:;H:Ua~d·ıvseereınudbuır~. Mhaudstısaefa oısı~ 
reket eden Maltepe vapurun· 

k dan kendisini Kınalıada ile mlnde sabıkalı bir yankesici 
Dede Sultanla arşılıklı nefes çe- Fenerbahçe arasından intihar ikinci ceza mahkemeılnde 

ken Çakır Nurinı·n manı"lerı" kastile denize atmııtır. Ceıedi dava11 rü'yet edilerek bir ıe· 
aranınıı ea da bulunamamııtır. ne dört ay on güne mahküm 

Bu söz üzerine Dede ıultan 
ortaya konulan kabaiiın kamı· 
ıına sarılarak : 

Kabak deyip geçme, gari· 
bandır o, 

Biz onun aıkına çekelim ya 
hey! •. 

Bizl bin hülya ile yaıatan

dır o, 
Bizler ooun aıkına çekellm 

yahey! .. 

dedi ve uzun bir nefeıle kamı· 
tını çekti. 

Gözleri yarı açık, yarı kapa· 
L bir vaziyetle boynunu yarım 
ıaiia bükerrk dudaklarını ileri 
uzatıp saniyelerce ağzından 

dumanlar çıke.rmaiia baıladı. 
Duman bitmek üzere idi. 

Hemen sağ elini sağ dizinin 
üzerine vurdu ve: 

- Koı bakayım postabaıı 
sultanım, diye bir nara attı. 

Bu narayı itilen poıtabaıı 
Çakır Nuri de bir an için doit· 
ruldu ve kendisine mahsus 
bir tavurla sol elini göğsüne 
götürerek: 

- Eyvallah Dede ıultan, 
dedi ve o da blriblrl arkasına 
derin ve uzun nefeılerle üç 
kere çekti. Keza bu da, Dede 
ıultan gibi boynunu yarım sa• 
ia bükerek gözleriol kapadı 

·~= 
- Tuluna bilinen o çilrük 

dala 
Asıl be imanım, a11l ha a11l 
Hakikatte budur, ıana ma· 

sal da 
A11l be imanım, asıl ha aaıl 

Dedi ve kabağı yanında 
bulunan bir esrarkeıe uzattı. 

Bu estarket te kamııa ıa· 
nlarak: 

Dedi 

Deıturunu aldım, 
Kamııa sarıldım. 
Çekerek dalgamın, 
İçinde bunalıp kaldım. 
Yafta yuf yezide. 

ve: 
- Yanındaki arkadaııoa ver· 

dl. Bu sırı da Dede ıultan 
Jlne ellnl ıakağıoa götürerek: 

1ıte bu kabaktan, keı· 
ler alır can. 

Gözümüzde bizim , hep 
odur cihan. 

Yalan yok sözümüzde ı .. 
tersen inan, 

Biz onun aıkına çekeriz 
ya hey! 

Yaf yuf yezide, 

Diyerek koı bakayım poıtabatı 
1'01 diye bir nara daha attı. 

Bundan eminim. O zaman, 
ben de gelirim, beraber yaıa· 
rız; istersen evleniriz. 

- Marko paıaya! Marko 
paıaya! Suı beni kızdırma. 

Hicran pencereye yaklaıtı, 
baıını cama dayadı, düılln· 
lllelte baıladı. 

- Dediğimi yap sen, Yu· 
ıuf! Sana on bin lira vereyim ••• 
Yirmi bin ... 

-Sen de h:!Onlmle beraber 
ıel. 

Hicran, o kadar yorgun bir 
hareketle dudak bllktü kl, 
Yuıuf, hiddetten ıapıarı oldu. 

- Benden nefret ediyor· 
ıun, öyle nıl? Ôyle hluediyo· 

Postabaıı Çakır Nuri tekrar: 
- Eyvallah Dede Sultan 

ey~allah deyip: 

Masal dinemeğe yoktur 
takatim, 

Üsküdarı geçti, bak benim 
atım, 

Aldık araya on kııılik bir 
takım. 

A11l he imamın, aııl ha 
a11l. dedi ve kesti. 

Dede 
Bana 

Sultan yine : 
derler eski keı 

Dede Sultan; 
Namım vermlıtir kahve

lere ıan. 
Asıldıkça dedirtirim garibana 

aman; 
Biz onu aıka çekelim ya hey 

dedi. 

Postacıbaıı bu koımaya 
kızmıı olacaktı ld hemen, otur
duğu yerinden doğrulararak 
iki dizleri üzerine çoktü ve : 

- Kafamı ağrıtma karıımda 
hödük, 

Ne Kaval C:lnlerim ben, nede 
düdük; 

Çek garibanı, ol nefesini büyük 
A11l be imanım, asıl ha asıl! 

Dedi ve gözlerini dört aça· 
rak Dede sultanın beytine 
intizarda idi. 

(Devamı var) 

lzmirde 
Denizde 1 çocuk 
cesedi bulundu 

fzmir, Karııyakada deniz· 

de küçük bir çocuğun cese· 
dinin yüzmekte olduğu yol· 
cular tarafından görülmüı ve 
polise ihbarda bulu ıulmuıtur. 

Polisçe ceset denizden çı· 

kanlmııtır. Çocuğun hüviyeti 
henüz tesblt edllmemlıtlr. Tah· 
kikata baılanmııtır. 

Küçük çocuğa ait bir ce· 
ıedln denizde na11l bulundu• 
iiu, çocultun bir kaza mı, yokıa 
bir cinayet neticesinde mi bo
ğulduğu meçhuldür. 

Maliye vekaleti 
Adana defterdarını 

haksız buldu 
Maliye veki.letl Adana 

defterdarının icraatını kanun· 
ıuz bulmuıtur. 

Evvelce de yazdıiiımız gibi 
defterdar B. arabalarla diiter 
nakliye ltlerinde kullanılan 
hayvanlardan hem ıayım 

vergisi, hem de kazanç ver· 
glal talep ediyordu. 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
rum ki benden korkmaıan •• 

- Korkmak mı ? Senden 
mi? Hiç bir vakit! 

- Rukiye! 
- Eh ••• Baı ağrıttın artık! 

Ben gidiyorum. Sen gidecek 
misin, gltmlyecek misin? 

- Hayır, hayır, hayır! ••• 

- Ôyle ile, blrlblrimlzi 
son defa olarak görüyoruz! 

Yuıuf, genç kadını belin• 
den yakaladı, havaya kaldır
dı ve gözleri gözlerinin için· 
de, dudakları hakaret etmeae 
ve yahut 111rmaiia hazır bir 
vaziyette : 

- Rukiye! dedi. Hem ken· 

Yalnız vapurun içinde ıap· edilmlıtlr. 
kası ile bir mektup bulunmuı, Maznun bu kararı duy· 
mektuba nazaran: duktan ıonra hemen f~ryat 

Müptela olduiiu sinir haı· etmiye " yandım anam Al· 
talıiiından tlfayap olmayıp, lahım " diye bağırmıya başlar. 
intihar ettiiiiJ anlaıılmııtır. Rivayete göre Mustafanın 
Çömlekle adam tedavi bağırmaıına ıebep cezanın 

olurmu? biraz daha çoğalma11 lçlnmıı. 
Kocjl Mustafa paıada otu. Nihayet Mustafa ıuıturu· 

ran amele Lütfi aiia dün bir· larak haplahaneye ıevkedil· 
den bire sancılanarak odasında 
kıvranmağa baılamııtır. O sı· 
rada içeriye giren arkadaıı 
Ali, Lütfi'ye Beyazıtta bulu· 
nan dalakçı Mehmet isminde 
birisini saiiiık vermiıtlr. Lütfi 
ağa dalakçı Mehmedin dükka· 
nıoa g itmiıtır. Sabahtan aqa· 
ma kadar haıta bekleyen meı· 
bur dalakçı Mehmet bu müı· 
teriyi görünce: 

mittir. 

Pistte toplandı 
Plıt mecmuası aleyhine 

Müddeiumumilik mugayir! arü 
haya neıriyat davası açmııtır. 
İkinci istintak hakimi tahki· 
katla meıguldür. 

Zabıta tarafından dün 
mecmuanın bütün nüıhaları 
toplanmıştır. 

Gel bakalım evlat gel, dl· sancıları fazlalaıtırmııtır. Bu· 
yerek karıılamıı ve yere yatı· nun üzerine mesele ! zabıtaya 
rarak karnına çömlekleri ya· akıetmlıtır. 

pııtırmağa baılamııtır. Bu ya- Zabıtıı Lütfiyi hastahane• 
pıfan çömlekler zavallı Lüt· ye kaldırmıı, dalakçı Mehme· 
flyl iyi yapacağına bilakis dl de yakalamııtır. 

........................................................................ ~ .. ~.~·~·~· ... 
Wl~LISITTI: 

Adanada çiftçinin vaziyeti berbattır ! 

Masraf kapanmıyor! 
Beş yüz lira masrafa mukabil ancak 

iki yüz lira alıyorlar ! 
Son gelen "Yenil Adana" 

gazeteleri ıu dikkate ıayan 
yazıyı neıredlyor: 

Her ıeyden evvel çiftçi 
memleketi diye tanılan ve bol 
paralı bir yer olarak ismi çık· 
mıı olan Adana bu günkü va· 
zlyette keltmentn bütün kuv· 
vetlle ölmüı denilebilir. Mem· 
leketin ıstıraplaı ile alakadar 
olanların bu vaziyeti apaçık 
göreceklerine tilphe yoktur. 
Fakat ıahsi menfaatlerini 
yürütmek için halkın 11 tıra pla· 
nnı gizleyerek her ıeyl gül 
gülistan göstermlye çalııanlar 
Adana çıftçlalnln müreffeh ol· 
dujiunu söylemekten ııkılmı· 
yacaktır. 

lıte bir netice ki çiftçilerin 
vaziyetini anlatmak için baı· 
ka bir ıey demeiie hiç te hacet 
bırakmıyor. 

Çiftçilerden birlıl geçen 
sene Ziraat bankaaından güy· 
leğl dört lira olmak üzere 
~klfn güylek tohumluk kıpr11 
buğdayı alıp üç yüz yirmi lira 
veriyor ve bu buğdayı mey· 
dana getirmek için de iki yüz 
lira kadar masraf yapıvor. 

dini, hem de aııkını iyi kolla! 
- Ben korkmuyorum; Kol 

!ayacak bir ıeyim yok. Fakut 
ona dokunmağa kalkıtacak 
olunan! 

- Ne olur? 
-Seni polise haber veririır. 
Yuıuf, Hıcranı yere bırak· 

tı ve bulutlu nazarl~rıle ha· 
karak: 

- Yapabilirsin, Hicran ! 
dedi. Lllkln bir defa daha 
ı6ylüyorum: Dikkat et! Bilir· 
ıln ki kan gördüiiüın zaman, 
hiç blrlıl beni durduramaz. •• 
Hayatınla ve onun hayatlle 
oynuyorsun! 

Hicran, elinin küçük par
mağını herifin dudağına koy
du ve meydan okur bir ta· 
vurla: 

- Hele bir dokunayım dı 
de, görürsün ! 

Çantasını açtı, masanın 

llzerine birkaç lira bırektı: 

- lıte 1 Annenin 11mar-

Buğday meydana geliyor 
ve yüz kırk bir güylek kadar 
cüz'I mahsul alınıyor. 

Bundan seksen bet güylek 
kadarı da yüzde yirmi beı 
heıablle makine hakkı veri· 
llyor. 

Geriye kalan iki yüz elli 
altı güylek kadar buğdayı 
pazara getirip ıek.aen kuruı· 
tan ancak satabiliyor· Ve 
bundan bet yüz lirayı müte 
cavlz bir maırafa karıı eline 
iki yüz lira geçiyor. Bittabi 
bu para ile de borç ödeyecektir. 

İıte Adana çiftçisinin rak· 
kamlarla isbat edilen bu gün· 
kü vaziyeti budur. 

Bu netice kar1111ndan artık 
Adana'da kazanç getiren çift· 
çllik tarı he karıımıı ve çalııı· 
larak memlekete para getiren 
bu it ölmüı bunuluyor. Beı 
yüz lira ıarfedlp iki yüz lira• 
!ık bir mahıul alan Adana 
çlftçlainln ve dolayıslle Ada· 
nalının sefalet içinde bulun· 
madığını söylemek için kim· 
bilir nasıl bir menfaat adamı 
olmak lazım!? ------
ladıiiı yemek parası ... Al'aha· 
11maladık ! 

Genç kadın, kapıya doğ. 
ru yürüyordu; Yusuf ko~tu. 
Yalvaran bir ıesle : 

- Hiç olmazsa kalda, be· 
raber yiyelim.. dedi. 

H·cran, haydudu titreten 
bir aııf~e tavrlle baıtan aıa· 
ğı kadar süzdü ve acı tatlı 
bir lleanla cevap verdi: 

- Hayır, oğlum: çok ca
nımı sıktın ve ben kızdığım 
zaman, tıpkı ıenin kan gör· 
düiiün gibi hiç bir ıey beni 
menedemez! 

Kapıyı aç~ı. 
Yuıuf haykırdı : 
- Rukıye, kalsana, canım 
Hicran cevap verdi : 
- Söylediğimi iyi düıün! 
Hayd•.ıt, koyu bir küfür-

savurdu ve genç kadının ar· 
kaaından kapıyı parçalarcası• 

na kapatarak, homurdana 
homurdana pencereye geldi, 

(Devamı var) 

İzmir. ( Sureti mahıuıada 
gönderd' gimiz muharririmiz· 
den)-Tavil zadelerin Saadet 
vapuru ile lzmire geldim. Bir 
gün ve iki gece imtldat eden 
bu seyahatimde vapurda gör· 
düğüm intizam ve mükem· 
mellyeti takdirle kaydediyo-
rum. 

Lozan ahitnamesinden sonra 
Türk limanlarında çalıımağa 

baılayan bir kaç milli vapur· 
cumuzun iılerinde bu ihtimamı 
her Türkü memnun eder. 

Vapurumuz Çanakkaleden 
sonra Bozcaadaya uğradı, 

çıplak ve biricik yeıil yapraktan 
mahrum bu adaya muhacir 
yerleıtlrilememitti. 

Ayvalık limanına girdiğimiz 

zaman hayretler içinde kal· 
dım. Ayvalık körfezi muhak· 
kak cennetten bir parça idi. 
Nefti 7.eytin aiiaçlarının göl· 
gelendlrdiğl bu hulyadar kör· 
fezin içinde koca Ayv"lık bir 
eski medeniyetin hayalini ıayık· 
!ayan bir harabeyi andırmak 
tadır. Kıbrik camları yerlere 
sarkmıı i saçakları ile inleyen 
kaıanelerin üst kat pencerele· 
rinden inek ve merkep baıları 
aptal, aptal etrafı ıeyredi· 

yordu . 
Zenginleri ahırlara, uıakları 

konaklara! yerleıtlren meşhur 
tıkan siyasetimizin canlı bir 
tablosunu görmek isteyenler bir 
defada Ayvalığa gelmelidirler. 

Seyahatimin ikinci gecesi 
vapurumuz, saat onda Dikili 
iskelesine yanaştı.! Yanımda 
Gelibolulu bir muıevl tacir 
vard.ı Dıııırı çıktık, birer don· 
durma yedikten sonra iskele 
yanındaki serin bir gazinodnn 
bahçesinde oturduk. Yanımız· 
dakl masada üç zat oturuyor· 
du ! .. 

Bu zevat ile hemen birle
tiverdlk. İkisi mübadil, biri 
de hükümet tabibi idi. 

Dikili hakkında onlardan 
esaslı malümat aldım. Mü:ki 
teıkilatımızda bu sene kaza 
olan bu kasabaya Pravlıte 

muhacirleri yerleııniıtir. 
Merkezde (4000) nüfus 

(700) e yakın hane vardır. Bir 
ilk mektep ve (270) talebe 
mevcut. Y erllsl hemen kal• 
mamı§ gibidir. (26) köyü bu· 
lunan Dikili kazasının Beledi· 
ye bütçesi (31.0CO) liradır. 

Yalnız lakelede varidatı sene· 
vlyesi (8. 10) bin liraya baliğ 
oluyor. Kuanın zirai mahsu· 
!atı kuru bakla, palamut, 
zeytin ve zeytinyağı, pamuk, 
ve bilhassa samandır. Bütün 
bunların fevkinde tütüncülük 
fevka 1ade bir lnklıafa maz· 
har olmaktadır. Alakadarlar 
bu kasabanın çok yakında 
Kavala tül ünlerine r.C:abet 
edeceğini iddia ediyor! Bu 
sene ~ir buçuk milyon kilo 
tütün yetlştirmiılerdir. 

Dikili Liman şirketi, tah
mil, tahliye dolapları gibi fü• 
zuli müdahale ve soygunlar· 
dan mahrum olduğu için bir 
çok iç• kazaların da iç limanı 
olmuıtur. 

Bilhassa mezbaha hayvna
tını külliyetli miktarda Sa kız 
ve Midilli çekmektedir. 

Bu kazaya Midilli tl8), Sa· 
kız (60) mil mesafededir. Hay
vanat ihracatından geçen sene 
yüz bin, bu sene yarım milyon 
lira Dıkiliye girmıştir. 

Midilli celepleri Dikilinin 
daimi ziyaretçileridir. Kasaba
da inıaat çekiçi nbahtan ak· 
ıama kadar çalıııyor ! 

Zümre menfaatlerinin he· 
nüz hulül edemediği bu mini· 
mini, zengin ve mes'ut kasaba 
yalnız bir dert ile ma!ü'Jür. 

Bergame ile Dikili arasın· 
da Kaynarca bataklığı kaza 
halkını sıtmadan kırıp dökü· 
yor, kazada bir hükümet, bir 
de Belediye tabibi var! Fakat 
maalesef eczade yok 1 

Bir avuç yerde on bin ame 
le çalıııyor ! 

Bir sulfoto için Bergamaya 
g!diyorlarmıı ! Hadisenin feca· 
atine ağlamamak için kalbimi· 
zin hiç değil üçte birinin taı 
ol;nası lazımdır. 

lf-
1zmirdeki tetkiklerimi ikin~ 

ci mekt:ıbumda bildireceiilm. 
B. ............................................................................. -................................. .. 

Muamele vergisi 
Kanun 

• 
vergı 

son şeklini aldığından 
nisbetleri de anlaşılmıştır 

Ankara, (Hususi) - Mua· 
mele vergisi kanununda yapı· 
lan tadilat kat'i ıekllnl almıs· 
tır. Yeni layiha ya göre vergi 
nisbetl ıöyledir : 

Vergiye tabi muamelelerin 
satış kıymeti üzerinden hu· 
sual cetvelde tesbit edilen bir 
miktar mevaddı iptidaiye mu· 
kabili tenzil edildikten sonra 
geriye kalan kısımdan vergi 
alınır. Mevaddı iptidaiye pa· 
yını göıtercn bu tenzil cetveli 
her sene Maliye ve İktuat ve· 
kaletleri tarafından hazırlanır. 

Değirmenlerin satıı kıyme· 

Kira yüzünden 
Sinem köyünde Bilecik 

sokağında oturan Anti dün 
ayni evde oturan Andlroko 
ile kira yüzünden kavga et· 
mlf, neticede Andlriko ma• 
dam Antiyi dövmüt ve bıçak· 
la da yaralamııtır. Bu sırada 
Anti'nin kocası Koço gelmlf, 
o da tabanca ile Andirikonun 
üzerine yürümüı ve iki el ateı 
etmiıtir. Kurıunlar tesadnf 
etmemiıtır. Koço, hadlıeden 
sonra kaçarken yakalanmııtır. 

Kastı neymiş ? 
Beyoelunda Kormlı soka· 

ğında oturan Ahmet Hulüıi Ef. 
namında birinin önün de ün 
ıece bir ıahaı meçhul çıkmıt, 
iki el ıilah atarak Hulüsi Ef. · 
yl yaralamııtır. 

1 
tinden mevaddı iptidaiye payı 
yüzde yirmi o'arak tenzil edi· 
lir ve geriye kalanlardan vergi 
alınır. Vergi tenzilden ıonra 
kalan k11mıo yüzde altısı dır. 
hhal mallarmda da, bütün 
ithal maara fları ve resimler fa· 
turaya lla ve edilerek yekünu· 
nun yüzde altısından vergi 
alınır. 

Sigorta ıirketlerlle banka· 
lar vr bankalardan 7ergl niı· 
beti yüzde iki buçuktur. 

Vergi her ay tal akkuk etti• 
rllir ve üçer ay aralıkla üç tak• 
sltte tahsil olunur. 

Şild maçları için tebliğ 
İıtanbul Futbol H~y<ttlndcn: 
::!6 ·6 tarihinde icra edilecek 

Şlld maçları: 

Galata@aray • İstanbul spor 

ıaat 16,30 

Beıiktaı kulübü Şild maç· 

!arından çek!ldlğlnl bıldırdlğln• 

den Fenerbahçe•Betik~aı maçı 

icra edilmeyecckUr, 

Dikkrt: 

Takmıların vaktı nı•ıayye; 

nlnde sahaı!a l."Ulunma:arı 15.· 
zımı..ır. 

Bnabıır k .. lr.n ta.m:ıılı:r -:,n 
be~er dakikada.n iki lıai;ayim 
temdit edı!cccktlr. 

• 



1 OMD•a1a• 
Irak Kralı Faysa 

1 

~mir Faysal Temmuzda Ankaraya 
gelerek 3 gün kalacak 

Ankara, 24 - Irak kralı Emir Faysal Temmuzun ilk hafta· 
İında Ankaraya gelecek, Gazi Hazretlerinin misafiri olarak 
üç gün burada kalacaktır. Kral Aokarada mera!lmle karıılana· 
caktır. 

Seylapzedelere yardım 
Ankara, 24 (A.A) - Hilaliahmer cemiyeti umumi merkezi 

Amasyada selden zarar görenler icin ikinci defa olarak 500 
ve Kırıehirde Çiçekdağıod11 ıeylaptan evleri yıkılan 2 aileye 
toO Sunada Babasultao köyünde seyliptan mutazarrır olanın 
tehvinl ihtiyacatı için Bursa merkezine 1000, lspartada he· 
yelan ne ticesinde kuruyan çeımelerin ml'cralarınınm tamirle· 
rine medar olmak üzere İsparta Belediyesine yardım olarak 
l sparta Hilaliahmer merkezine 1500 lira gönderilmiıtir, 

Muhafız gücü pisikletçileri Trabzonda 
Trabzon, 24 (A.A) • Muhafız gücü pısıkletçileri bu gün Maç· 

kaya muvasalet etmi§lerd ı r. Trabzondao, Maçkadan muhtelif te· 
ıekküllere mensup heyetler sporcuları Ylğanada kar§ılamışlar. 

d ır. Pisikletçi'e , b'1 geceyi Maçkada geçirecekler y3rıo Trabzona 
geleceklerdir. Sporcular pruğramlarına teafikan yarın burada 
kısa bir tevakkuftan sonra lııeboluya harekeket edeceklerdir. 
Belt!diye misafirleı· ıerefine bir öğle ziyafeti vercetir. 

idman müsabakaları fennileştirilecek 
Ankara, 24 - Mmtakalarda yapılmakta olan idman mü· 

sn bakalarının daha fenni ol malarını temin için federasyonlar 
25 Haziranda bir içtima aktederek bir plan numunesi ihzar 
edeceklerdir. 

Almanya Hoover teklif ini kabul etti 
Vaıington, 24 - Alman ıeflri, Almanyanm Hoover tekli· 

(ini resmen kabul ettiğini hariciye nezaretine bild i rmiıtir. 

. ismet Paşa geliyor 
Ar,ıka ra, 24 [A.A.} - Baı 

"eki l ismet Paıa bu akıam 
l ıtanlıula hareket etmit ve 
istasyonda B. M. Meclisi Reisi 
Kazım, Erkanı Harbivei umu· 
m iye reisi Müıür Fevzi Paıa· 
!ar Halk fırkası katibi umu· 

mlyesi Recep, Riyaseti Cüm
hur l.atlbi umumisi Tevfik, 
Seryaver Resuhi , Vekiller , 
meb'uslar tarafından teıyi 
edilmlgtir. Bagvekil Cumar· 
tesl günü Ankaraya avdet 
edecektir. . ..................... ··············~- ............................... .... 

Liman şirketi tef-[Mustafa Şekip B. 
tiş ediliyor ! ne diyor? 

( 1 inci sahifeden deııam ) 
kendisine kalması da en haklı 
bir hodgamlıktır. 

( 1 inci sahifeden deoam ) 
Liman ıirketl gene batın· 

dan büyük iılere burnunu sok· 
maktadır. 

Bu defa da Mavunacılara 

elinden geldi kadar fenalık 
etmı-kteo zevk aııyor. Bilhassa 
ücretlerin kuılmaaı yüzünden 
paralarını almıyan mavunac!• 
ları tehdide kadar iti azıtması 
ıaya01 hayret ! lıte bunun 

bariz misali ıon yapılan tamimdir 
Bu tamimin ıayanı dikkat 

taraflarını yazıyoruz. 

• Bu ıeraite razı olmıyan· 

!arın tazminatlarını isteyip 
tirketten alakalarını keımek 
haklarıdır. Bunu ve evvelki 
t mimlerimizin ruhunu ve 
manauru mavunacılar iyice 
anlamalıdır. 

Bütün bunlara rağmen 

ben bu usülü kabul etmiyor• 
dum, ona göre para almam 
demek ıirket emirlerini dinle· 
memek o!ur ve bu glbilerln 
tazminatları v~rllmeden tir· 
ketle alakaları kesilir. Maat 
almağa gelecek mavunacılara 
bu anlatılmalı ve kabul eden· 
!ere maaı verilmelidir. Buna 
itaat etmiyenl .. re lazımgelen 
muamele yapılacaktır. Bu me
!eleden maada şu ciheti de ya· 
zalım' 

İıtanbul limımında romor· 
kör meselesi limanın hidematı 
umumiyesine kafi ramorkör 
mevcut olmasına rağmen, 

Hamdi B. hunu nazarı itibara 
almaksızın l ıgiltere deıt' gah
larından yedi ıekiz romorkör 
mubayaa etnılılir. Bu muba· 
yaa yüz binlerce liraya mal 
olmuıtur. Bu yüzden limandaki 
romorkör miktarı artmıı ve 
romorkör lıçlllği başlamııtır. 
Halbuki Hamdi B. romorkör si· 

parlıine kalktığı zaman lımanda 
bir çok rolnorkör satmağa ta· 
lip olanlar zuhur etmittl· 

Fakat, bu teklif sahipleri· 
nio ellerindeki romrkörler 
mu~a kalbedildi ve hariçten 
kira ile romorkörler tutuldn. 
eu ne israftır bu ne haldir bu 
ne tamimdir? 

Maliye müfettişleri 
Liman şirketi muame
latını tetkik ediyorlar 

Maliye müfettiıleri Liman 

Her şeyin protatlpiol yani 
doı1ru aslını bulmak güçtür. 
Mademki Muhittin B. bulmuı· 
tur,o halde meıele de halledil
mittir. Yalnız neıir ve tamim 
kalıyor. 

Darülfünun bir ismi amdır 
ve mücerret bir mefhumdur. 
Şahıi bir varlık değildir. 
Hakıki varlık Darülfünun 
profeıörleridlr ve onların ihti
ıaı arıdır. 

Tenkit edilecek, onların 
eahıi meselesidir. 

Muhittin Bl!y "mefkure~lz 
ilimcilerle ilimsiz mefküreler • 
tarzını:laki umumi fikirlerinin 
hağl ıahsi noktalara lsitnat etti 
ğini tasrih etmedikçe havaya 
bombardıman etmek kabilin· 
den bir ıey oluyor. 

Darülfünunun " bürokra· 
tık müstehlikler • müeHesesi 
olmasına gelince: Bürokrasi, 
yeni devlet dediğimiz müe11e 
ıenln vücuda getirdiği bir 
şeydir. 

Fransız ihtilali kebiri ve 
Türk taozimatçıları bunu te· 
ılı etmeği ideal bilmiılerdi. 
Bugün , hlcvicl bir tabir 
mahiyetini alması bürokrasi· 
nin kifayet edememesinden· 
dır. 

Yoksa bürokrasinin haddi 
zatında bi\tıl, gülünç ve yahut 
manasız bir oey olmasından 
değildir. Bürokrasiyi tamamen 
kaldırmak yepyeni bir devlet 
nizamı kurabilmeğe mütevak· 
luftır. 

Bunu bize gösteremiyenler, 
bürokraıiye bütun lnısurlarına 
rağmen tahammül etmeğe 
mecburdurlar. 

tirketi muamelatı hesabiyesinl 
tetkik etmlılerdlr. 

Haber verildiğine göre, 
Liman tlrketi kömür k11mı 
tefi Server Beye ıırket müdi· 
rlyeti umurolyeıl idareten 
itten el çektlrilmiıtir. 

Liman ılrketınin İstanbul 
limanına tahmil tahliyeıl mu· 
amelesi yapılan kömür ücret· 
leri hakkında tatbik ettiği 
tarife muğlak ve müphem 
görülmektedir. Bu yüzden 
limanda mevcut kömür lıçile· 
rinden hayli bir kısmının Yu· 
nanı.tana çeklldl'i söylenmek· 
tedir. 

- Menfur sersemlemeğe başladı! 
( Baımakaleden devam) 

karada idik. Hatta (Yeni Dünya) yı Eıklteh!rden Anka· 
raya nakledell aylar geçmlfti. Ancak (Yeni Dünya) ga• 
zetesile beraber (Emek ) gazetl!si kapatıldığı zaman 
mevkufen muhakememlze bakılmııtı. Bunlar böyledir. 

Y:ınus Nadi menfuru, gene dünkü herzelerinde biz!m 
Çerkeı Etemdeo para alarak (Yeni Dünya) yı neıreıtlğfml· 
zl yazıyordu. 

Eğer biz Ç~rkes Etemden para olsaydık, OAU in· 
karmı edece.ktık sanıyor ? Neden ve kimden perva• 
mız ols.un ? O zaman Çerkes Etem umum Kuvvei mil· 
tiye kumandanı bulunuyordu. 

Kendisinden para almak ta hııta olmazdı : 
- Evet aldık, derdik, Fakat hakikat öyle değ ildir. 

ıDemirci) c~pheıinden ayrılırken Etem bize yardım etmek 
htemiıtı. fa,.at maiyetinde 4000 süvari olduğu i çin, onlara 
aylıklarıoı güç hııl ile. verebil 'yordu. Hatta Ankaradan 
para gönderiyorlardı. 

- Dur Eskişehir mutaıarrıfına, Müdafai Hukuk cemi· 
yetine bir teskere yazayım. Mümkünse sana yardım etsin· 
ler ! Demitti. Teskereyi ıtldık. Cepheden (Eıktıehre) g '.der· 
ken Kedüı Kütahya arasında (Reıit) Beye rasgeldik. Ya· 
oında Tevfık Rüıtü Bey vardı. Hüsrev Bey val'dı. Görüı· 
tük. Gazete çıkaracağımızı söyledik. Hatta Tevfik Rüıtü 
Bey, bizi bir kenara çekmlt: 

- Şahsiyatla uğraşmamak iyi olur! diye bazı nasihat· 
larda bu!unmuıtu. Ne acı tecellidir ki, on bir sene ıoora 
bu mecburiyetle karıılaımıı bulunuyoruz. 

Tevfik Rüıtü B. o zaman bizi çok severdi • ( Belki 
timdi değil ! ) Çünkü, Sıvaı kongreıl inikat l!lmek üzere 
iken, Tevfik Rüıtü B., ( Aydın ) cephesi gerilerinde bilfiil 
çalıııyordu. O zaman tanıımııttlc. 

Biz Eıkiıehire gittik. Mutasarrıf ( f atin ) Beydi. Ş m· 
diki Bursa valisi.. Fatin Bey Serbest fırka zamanında 
bize hücum etmiı olmakla beraber, kendilinl çok namus· 
lu olarak tanırız. Her halde unutmamııtır. Ethem Beyin 
teıkereılnl Eıkltehlr Müda"faal hukuk riyasetine havale 
etmiıtl. Müdafaa! hukuk reisi ( Ulvi ) B. bize (875) lira 
verdi. Ve ( Yeni Dünya ) yı bu suretle çıkardık. Bu para• 
yı ozamao Ethemden almak ı le mlldafaai hukuktan al• 
mak arasında bir fark yoksada, menfur herifin yalan. 
!arını meydana çıkarmak için yazıyoruz. Eski§ehir müda· 
faai hukuk hesap defterleri elbet meydandadır. Fakat bu 
(875) liraya mukabil Etkııehirde Müdafaa! hukuk ve 
Aıkeri (P.) tetkilaıı namına büyük defterler, hüv ı yet cüz'· 
danlan, ilmuhaberler baıtık. Tam (2375) lira alacağımız 
kaldı. Tediye emri bala elimizdedir. Ve bu hakkımızı 
Müdafa~l Milliye tanımamııtır. Alacağımız da tabii yan· 
mııtır. 

Haydi biz Çerkes Elemin adamı .. arkadaıı, uıağı ve 
hepsi idik. Ya kendisi ne sıfatla: 

1000 adet varakayı nakdiyeyi almış ve 
Yeni Günü tesis etmişti? işte muamma bura· 
dadır. Çer kes Etem şu şekilde bu menf urun 
velinimeti olmuyor mu? Şimdi vatandaşlar 
hüküm verip lfıtfen söylesinler: asıl Çerkes 

Etemin uşağı bizmi yiz, menfur herif midir? 
Görulüyor ki, bizim gizli kapaklı bir ıeyimlz yoktur, 

Ama, hablı ruhlu udam (vatan haini) diyormuı. Onlar, 
lılerlne gelmlyen her ıeyi kap kara görüp göstermekle 
Weluf adamlardır. Varalım, biz de vatan haini olalım . Yu· 

nus Nadi habisi de, zemzem suyu ile yıkanınış, 
vatanperver, cumhuriyetperver, namuslu, bü
yük inkılapçı olsun .. Ne çıkar. Ne olmak 
ihtimalleri var! 

Menfur ibliıe tekrar soı uyoruz: 
- Ruı ·vesikaları, Terkoı meseleleri, Buz hikayeleri, 

Zingal ormanları, Eger, ıeroer dürbü, Emvali metrüke 
İttihadı Terakki bioau, matbaalar ve bütüa bunlara cevap 
vermlyecek mi ? 

Mahut 1000 lira meselesi hAIA anlaşılrmyacak mı7 
Cevap istiyoruz cevap .. Hezayao değil! 

Arif Oru9 

Hamiş J- Dünkü Cümhurlyetın tik ıahifeıinde "Türk 
gençliği,, aerlevhaaile Yunus Nadlnln mücahedesinden 

mütehassh olan gençlerin kendiılne tezahürde bulunduktan 
ve menfurun kısa seyahata çıkacağı için bunları malesef 
kabul edemediği yazılıyordu. 

Biz bu adamların ıu derece ahmak olduklarını bilml· 
yorduk. Hadise ıahitler huzurunda dün ıu ıekilde ceryao 
etmlıtir: 

(Yarından) ( Cümhurlyete) Yunus Nadiye Galatasa• 
ray gençlerinden ( Şakir ) amele cemiyetlerinden ( Eyip) 
hamallardan (Lokman) namlarlie üç defa telefon edilmlf, ve: 

O (hain Arif Oruçla mücahedenizi tebrik 
ederiz. Müçtemian gelip mubarek ellerinizi 
Öpeceğiz!) 

Dcnmlıtl. Koca iblis galiba bunlara inanmıı olacak ki, 
kuru bir teselli kabilinden Cümhurlyetln ilk aahifl!sine yaz· 
dırmııtır. Tabii telefon ed.,n müıtar ilimleri yukarıya ay• 
nen yazdığımız içir>, Yunuı Nndi meselen!n ne olduğunu 
ıımdi adamıı olacaktır: Tezahur Yarından gelmişti! 

Vah zavallı adam!... A . O 

, __ ..__.ı:mı;m:ımmımım;:;31111;mımm=-=---~ 

Çiftçiler! 
işçiler! 

Esnaflar! 
Dertlerinizi, şikayetlerinizi, di

leklerinizi (şahsiyat olmamak 
şartile) <<YARINA>> yazınız! 

--~ 

Sütunlnrımız tamamen sizindir! 
~ ... , ............. ... 

Mızmızlık · yeter! 
Yunanlılara karşı hazırlık 

mi olur? 
böyle 

Yakında Yunan muhtelit!· 
le kartı la ıa cağız. Bunu lıit· 
mlyeo, duymıyao kalmadı. 

Yunanlılar ıehrl mizde iki 
defa mağlup olduktan sonra 
yllpacakları !ıu üçüncü maça 
haddinden fazla ehemmiyet 
vermektedir. 

Teıkıl edecekleri muhtelit 
Yunaolıtanın en kuvvetli ta· 
kımları olan Paoatinakoı, Eno
sis ve Olimplyakos kulüple· 
rinden olacaktır. 

Bu muhtelit için haftalar• 
daoberl çalı~ılmasa baılaoıl· 
dağını öğreniyoruz. 

Buna mukabil bizim genç· 
!erimiz bir araya gel1pte çalı.
mak istemiyorlar. 

Bizim alakadar ı:evatımız
da hiç oralı olmuyorlar. 

Yunanlılar ç<'ktan kamp 
kurdular. Biz hala kamp peıin· 
de ko§uyoruz. 

Bırakın. Bundan aora ya· 
pılacak kamptan l•tifade 
edilmez. Bu, çok evvel olacak 
bir itli.~ 

Yalnız gençlerimizi bir 

araya toplayı ptıi muntazam 
ekzerslı yapmanın çaresine 
bakalım. 

Guya Salı ııüoü muh
telit oyuncuları anlı eoman 
yapacaklardı. 

Ne ııezer. Bir kaç oyuncu 
ıtadyom kap11ına kadar gel· 
dikleri halde geri döndüler. 

Çünkü ıta dyomda bu ~enç
lerl çalııtırac ak hıç bir kimse 
yoktu. lıitıyoıuz, Belediye ile 
aolaıılacak, tahsisat alınacak. 

Fener ıtadında kamp ku
racak. Hep olacak, yapıla· 
cak. Fakat ne zaman? Her 
halde kamp kurmak uzaya• 
caktır. 

• Biz her ıeyl bırakalım 
haftanın muayyen günlerinde 
muntazam bir ıektlde 

çalıımanıo çarelerini bulalım. 
Yoksa vakit zayi etmekle ga• 
libiyet kazanılmaz. Biz alaka
darlara her zaman bunu söy. 
lüyoruz. 

A. R. 
···-·····•••••nı••············ .. ···········••••H••································••••••••••&lllalllllllllll-

Mezarlar şenaati ------
Sirkat muhakkak - kimyager Ce

vat B. neler söyliyor 
Mezarlıklarda yapılan ke

mik sirka11 etrafındaki Bele· 
diye tahkikatı devam ediyor • 
fakat, bu hususta, ga:ıetelere 
hiç bir haber akıettirilmek 
iıtenmıyor. 

fatih kaymakamlığı vası· 

taıite icra edilen kemik oir· 
kati tahkikatı, halen ne safha· 
daır? Bu. me~hul! Biz, bu 
sirkati yapanlar hakkında ve 
ıirkatio tarzı cereyanı kakkın· 
da bütün esrarengiz malılmatı 
yazmııtık. Bu gün fee 
makamı aldl tarfindan 
izhar edilmekte olan süküt 
cidden manidardır. 

Bu hadlıe etrafında Dr. 
kimyager Cevat Tahıin Bey 
ne diyor. 

Bütün bu hlriblrlne girift 
mezarlıklar meseleleri hakkın· 
da Dr. kimyager Cevat Tahslu 
8. muharririmlze atideki beya
natta bı.: lunmuıtur: 

- Mezarlıklaı m her 11ene 
yerini değlttirmek lazımdır! 

Bahuıuı Eyüp tare.fıoda 
bulunan mezarlıkların. mevki
lerinin sarp olma11 dolayıaile 
hala oraya ölüleri göndermek 
kadar münasibetslı: bl hal 
olamaz. 

ô :ünün otomobille nakle· 
dildiği bir devirde mezarlık· 
ları bu kadar ihmal etmek 
cidden gariptir. 

Artık Eyip mezarlığı ka
pattırmalı ve Merkez efendi' 
Yeni bahçe ve Edirne kapı ha· 
rlçlerinde etrafında, dıvar· 
la muhat temiz mezar· 
lıklara teıiı edilmelidir. 

Kemik meselesine gelince: 
)nıan kemiiil ile. hayvan kem 'ğl 
arasındaki fark, insan kani ile 
hayvan kanı arasındaki fark 
gibi mühim bir meselel fenol· 
yedir. 

Bu tetkikle anlaıılabillr. Ben 
p hsen bz mesele ile meıgul 
oldum. Parlatekl kimya labora· 
tuyarıoda tetkikat yaptım 

ve ıenelerce lıtanbulda da 
bu mesele etrafında uğ~aıtım 
Bu fark kimyayı hayatiye 
alt bir farktır. Bugünkü me· 
denlyet ıeraltlne nazaran 
"Foafor.a ihtiyaç fevk· 
alidedlr. Çünkü fosfor 
tebabette, sanayide, ziraatte 
kullanılan bir maddedir. 

Fosforu elde etmek için de 
kemik lazımdır. 

Binaenaleyh nerede bir 
kemik parçası bulunıa bill· 
kaydüıart latifade et· 
mek düıünülür. Hangi mem· 
lekette mezarlıklardan kemik 

ı 
çalmak mümkünse bu sirkat 
muhakkak Yb pılır. 

Bundan maada mektepler 
Hayvan kemiğinden insan 

l~keleti yapmak mümkün ola· 
mıyacağı için bu beynelmilel 
insan iskeleti ihtiyacının tat• 
mln ma ksadile mezarlıklar• 

dan kemikleri çalmağı ve 
meslek ed ,nmiı inaanlarıo 
bulunacağı pek tabiidir." 

Doktor kımyager Cevat 
Tahsın Beyin mütalealarından 
takdir olunuyor ki kemik ılrka· 
tine en müsait yer mazbut 

o!mıyan Türkiye meı:arlıklarıdır. 
için insan iskeletletlerinio te· 
dariki lazımdır. 

Gayri kabili inkardır ki 
bütün ıehlr halkının alakada; 
olduğu böyle bir umumi me· 
selede sükutun yeri olamaz. 
Ôlmüı bulunanların me· 
zarını kaybetmemlt olsun! 
Bu hususta ıu veya bu maka. 
ını itham etmek istemiyoruz; 

Mezarlıklar işinin düzel
mesini istiyoruz. Şöylediğimlz 
gibi, bu meıele 11rf kemik 11r
katl f aciaıının önüne gecmekle 
halledllemez. 

Günlerdenberl uzun uzun 
yazdığız veçhile Beledieıaslı 
faaliyete geçmesi lazım. 

Acaba , makamı aldesine 
ıunu da ıorabillrmlylz ki çln· 
genelerin mez~rlığı nerededir? 

............. ········-·-·· ... 
Takibat yalandır 

Bazı gazeteler muhalif ga. 
zeteler hakkında müddiuınu. 

milik tarafından tahkikata 
baılandığını yazıyorlardı. 

Dün bu hususta müddei· 
umumi Kenan B. bir muharriri· 
mlze demlıtlr ki: 

- Böyle bir ıey yoktur. 
Biz her zaman yalnız rouhalif 
gazeteleri değil, bütün gazete
leri tetkik etmek mecburiye
tindeyiz. Ammenln hukukuna 
taalluk eder mahiyette birıey 
görünek derhal adli takibata 

· baılarız.. 

İspanya Cumhuriyet 
şenlikleri 

Madrid, 24 [A. A.] - Mu
vak!..at hükümet tarafından 

bir kaç güodenberl Cumhur!· 
yetin teessüsü ıerefioe l.ozır· 

lanmıı olan ıenllkler parlak 
"lr surette devam etmektedir. 
Günlük proAramda bolla ya• 
rııları tiyatro temsilleri ... ilh •• 
vardır. 
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Sahife 6 YARIN 25 Haziran 

ANKARA OTEL TAŞHANPALAS 
Bütün 

Telgraf 
konf orü 
- Taşhan 

havi. 
Ankara 

Fiatlar ehvendir 
Telefon 1163 

Süt 
Veren 

Annelere Fosfatlı Şark Malt Hulasası Kullanınız. Sütünüzü arttırır. Çocuk .. 
ların kemiklerini kuvvetlendirir. 

lr Yenl eserler ... __ 
Havacılık ve Spor 
49 uocu sayısı çok zengin 

Kmklıda mesire gazinosun

da bu akıam: 9,45 de Sanat· 

kar Naııt Bey temıllleri Her· 

mine hanım birlikte fevkalade 

müsamere Duhuliye 30 kuruı 

Oyunun ıonunda her 

tramvay ve otomobil 

olunmYıtur. 

* Üsküdar 
Hale sinemasında 

ÇARIN YA VERi 
Mümessili: İvan Mojekin 

Gelecek program Ateıten 
Gömlek. Duhuliye ıo kuruıtur. 

İstanbul dördüncü icra daire
~ ·nden: lstanbul Sullan hamamında 
Aşir Efendi Kütüphanesi caddesinde 
elyevm Selanık bankasının tahtı isti
carında bulunan binanın hissedarla
rından olup Büyükadada Maden 
caddesinde 1 numaralı hanede mu
kim iken elyevm ikametgfüıı meç
hul olan Hanri Hazan [fendiye: 

Hissenizi Madam Lunaya ipotek 
ettiğin iz Sultanlıamanıında Aşir 
Efendi Kütüphanesi caddesinde 80-
22- 34 numaralarla murakkam el
yevm Selanik bankasının tahtı istica
rında bulunan binaya yapılan vaziyet 
ve takdir kıymette ehlivukuf tarafın
dan mezkur binanın tamamına 85.000 
li ra k.ymet takdir edildiğinden işbu 
kıymete bir guna itirazınız varsa 
tarihi ilandan itibaren yedi gün için
de biuat VPya bir vekili kanuni 
göndererek dcrmeyanınız aksi takdir 
de işbu kıymeti kabul etmiş addo
lunacağınız haciz zabıt varakası teb
liği makamına kaim olmak üzere 
931-450 dosya ııuınarasile tarafınıza 
ilanen tebliğ olunur. 

OSMANLI BANKASI 

Sermayesi lO ı000,000 
İngiliz lirası 

IST AN BUL ACENT ALiCi 
Telefon: l stanbul 3318 

BEYOÖLU DAiRESi 
Telefon: Beyo~lu 1303 

Senedat ve poliça muka-

1 
bilinde muayyen vadeli 

veya hesabı cari ıuretıle 

a vanalar, poliça ve iskon-

tosu. ı 
Türkiye Cümhurlyell • 

nln bat'ıca ıehlrlerine ve 1 
mernalikl ecnebiyeye se· 
nedat, çek, itibar mek· 
tup\arı ve telgraf emir· 
nameleri lnalatı. ( Hesabı 
cari) küıadı, ıenedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memalik! ecnebiyeye 

keıtde edilen pollçalann 

teavlyeıl, borsa muamelatı 

icrası, akçe bey'I ve ıe· 

rası, ıalr bilcümle ban· 

ka muamelatı, kaaa icarı. 

Çocuk hastahanesi ku· 

lak boğaz burun mü· 

tehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoilu Mektep ıokak l 

lelefon: B. o. 2496 ..1 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangos 
6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 ~e~ir. 

Büyük ikramiye 

200, 000 liradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 
15,000, J 0.000 Liralık ikramiyeler ve 
100.000 Liralık Bir Mükafat Vardır. 

Şirketi Hayriyeden: 
Haziranın 26 ınc ı Cuma güoü tarifede mevcut seferlere 

ilaveten atideki postalar icra olunacaktır: 

Köprüden ıaat 8, 8,45, 9,30, 11,30, 14,30, 15,30ve 16,30 da 
birer vapur hareketle Beıil<lat doğru Yenlköy, Tarabya, Buyük
dere, Sarıyer, Yenimahalle ve Rume ikava~ı lakelelerine 
uğrayarak Altınkuma gidecektir' 

Bojtaziçlnden Köprüye 
S.D. S .D. S.D. s.D. 

Altınkuı:n'dan hareket 18 19 20 21 
R. Kavağı 18,10 19,10 20,10 21,10 
Yenimahalle 18,20 19,20 20,20 21,20 
Sarıyer 18,24 19,24 20,24 21,24 
Büyükdere 18,30 19,30 20,30 21,30 
Tarabya 18,40 19,40 20,40 21 ,40 
Yeniköy ı8,50 ı9,50 20,50 21,50 
Köprüye muvasalat 19,30 20,30 2ı,30 22,30 -

BANKA KOMERÇİY ALE 
ITALYANA 

Sermayesi: 700.000.000 Liret, İhtiyat akçesi: 580.000.000 

Merkezi idare: Milano, halyanın baılıca ıehirlerinde. 
Şubeler : İngiltere, İsviçre, Avuıtnrya, Macaristan, Çe
koılovakya, Lehiatan, Romanya, Bulgaristan, M111r, Ame
rika Cemahlri Müttehideıl, Brezilya, Şill, Uruguvay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumblyada Afllyasonlar. 

İstanbul tUbe merkezi: Galata Voyvoda cadde Kara. 
köy Palas (Telefon: 2641·2 • 3- 4-5) 
Şehir dahilindeki acentalar : lstanbulda Alalemciyan 
hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: İstiklal caddeıi Telef. 
1046. Kambiyo dairesi Bonada Telef. 17ı8. 

l:ımirde ıube 

BankaFrankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMAYESi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi; 

Şubeleri : İstanbul, 
Paris, Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 

Galata, Voyvoda caddeıi No. 102 

Telgraf adreıi : F raılabank 
Telefon Beyoğlu 1421 2-3 
Posta kutusu Galata No. 376 

"Harbin Mukden. 

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

Tasarruf ıandığı - Mekftkatı ecnebiye kambiyo, esham ve 

tahvilat alım ıatımı - Senet iskontoıu - Eıham ve tahvi· 

lat bedellerinin tahsili - Adi ve ıirküler itibar mektupla· 

rı - Eıham ve emtia üzerine avanı - Ecnebi memleket 

üzerine kredi küıadı - Esham ve tahvili.t muhafazı vesaire 

Haydar Rifat B.in eserlerind:-11 
Ayni haklar iki lira 
Mlraı meseleleri Bir • 
Şerhli borçlar kaııunu c: c: 

<ikbal) kltaphanesinde 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddeıl Cihan kütüp

haneıt Oıtünde No. 66 
:ııTelefo İstanbul 2385 

Acele satılık ev 
Mahmutpaıa mahallesinde 

küçük Yıldız han ıokağında 
beı oda' mutbah ve taraçayı 
havi 21 numaralı hane acele 
satılıktır. İçindekilere müra· 
caat. 

Zayi 
Nüfuı teskerem! zayi ettim 

yenlılnl çıkaracağımdan eı
klılnln hökmü yoktur. 

Mürettip 
M. Nuri 

Diımacunu· 
nu ve Safa 
sürmesi tle 
kıl podraaı· 
nı her yerde 
arayınız 

1 Seyrisefain , 
Merkez Acentası : Galata 
Köprübaıı B. 2362 ıube 

acentası : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 22740 

TRABZON POSTASI 
( KARADENiZ ) 25 Ha· 

ziran 17 de. Çocuk hasta lıkl arı 

mütehassıs ı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Tf'le fon : B. O. 2496 

1 
MERS~ P~ST ASI 

1 
( KONYA ) 26 Ha· 

ziran 10 da Galata rıhtı· 
mından kalkacaktır. 

Dr .Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

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

Telefon: lıtanbul 2398 

--~----~ Vücudunuzu 
muhafaz a 

terden 
için 

kullanınız. 
Zayi - 936 sicil numaralı 

Doktor Feyzi, ALınet zatıma mahsus Tek beygirli 
il yük araba ehliyetimi kaza' en 

Cilt, saç ve zührevi has· zayi ettim yenisini alacağım-
talıklar mütehassm Cu- dan ve eaklıinln arap harfleri 
madan maada her gün ile yazılı olduğundan hükmü 
saat 10 dan 6 ya kadar yoktur. 
haıta kabul edilir. Mecidiye köy Dere sokak 

Adres: Ankara caddeıl No. 16 ve Pangaltı Hamam 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

SAKARYA 
28 8.:':ı~::n PAZAR 

günü akıamı ıaat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hare· 
ket edecf'ktir. 

......... im! .......... 

Cağaloğlu - Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so
kak No. 5. 

Her gün öğleden .on· 
ra altıya kadar haotala
rını kabul f'df'r. 

No. 43 caddesi No. 69 Manav Kadri ğund:ın: Rr <leyııııı lcıııiı:i için ın ,ıı. 
Telefon: lotanbul 3899 1 ı cıı, ve fıınılıtıı ııııık.o rrer lııılunan 2 

İ>IJııtıul Beşinci İcra ınemurlu-

111111!1---l!lfl-111!1----• Selanik Bankası ıar:ırıı ve ı siııııuirıi tı-ı,111iı takıp lıtanbul lkıncı lcra memur· 
Tarihi te•iıi: ı888 v;ıl ; ı ikısi \'iğo ii<. 1 Nor ııurkalı \'C 

lujiundan: Bir borçtan dolayı il.i odd l!t aşistcr v" Nıııııtr m.ırkJlı 

1 mahcuz ve ıatı ımuı mukarrer Sermayesı· ve hir acil'\ rltk bir add elli beyn ir 
Boru, Ayna, Sa,ndalya, Karyo· I kııvvd ı ııdc ckklriJ..li ırıotclr ve bir 

1 Tamamen tediye edi miş: 
la, Soba, Perde, vesair haoe· aıkt :ıu lıeı:ğir ku\'Vctiııdc ve kcz.ı 

30,000,000 Frank eıyaaı 27-6-931 tarihine müıa- lıir :ı : kl 30 brrğır J,u\\·ctim!e cc-
dlf Cumartesi glinü saat 12 Merkezi idaresi: İstanbul ıııeıı 3 .ıckl rlekf ri kli nıolür dıııaıııo 
13 de Beyoğlunda Arif Paıa TürkiyeJeki şubeleri: bir adet tek diıil buğday yıl,am :ı 

1 nıakiı.ası ıııaa lckı rü .ıt ve lıır adet apartımanında bl müzayede Galata, İstanbul, İzmir, 
ıatılacajtından talip olanların Uıvos markalı lııığ-day yık..ım ch·c-
mevmü mezkiirda 93ı. 1639 Samıun, Adana , Mersin tor<ic ber.ılırr hır adet evrıkl bOf~-

dosya numaraslle m ahallinde Yunanistandaki ,ubeler ·: day teın!zlcmrk iı.ın 11. n. n l'ır 

1 
a<kl dıığcby :ılıııak ıç111 dvelor 1 1. D. 

hazır bulunacak memuruna ı Ati S l" "k K 1 na, e anı ' ava a otonı:ılik k.ı:ıtarilc b.T.11Tr 50 J,i Jo-müracaatları i!an olunur. - 1r.m--.ı 

Allo! Allo! 
6 ıncı nüshası 

Bu perşembe günü gene 
hariküladeliklerle 

çıkıyor 

Müddeiumumilik 
tarafından 

toplattırıldığı 
yalandır! 

Bu nüshasını bulduğunuz yerde 
hemen alınız. 

Çünkü bir çok yerlerde 
mevcudu kalmamıştır! 

..- .UGUR EVi 
NURİ - DANIY Al 

' ..,,--

hık 30 6-J l t.ırilı ıcc ııı[ıs:ıdıf Sa!ı 

güııiı 9 il:l 10 sa .ıtıeıı itilı::ıen Cılıa 

!ide · raş i~l,l'!rsirnlc tir •iı 111cıı Lılıri

l<asında bilıni'.,aı etle satılnc :ığından 

t.ıliplcrin ycvm \C v:ıJ..ti mezkfın.la 

ınalı:ılliııdc lıul:ıııac:tk icra memuru
na miırac.ı.ılları il;lı olu • ııır . 

!111 ...... llllllllal!!mlCllllmıam 

Dr. Hayri Ömer 
Aimanya Emrazı cil-

diye ve zühreviye cemi
yeti azasından Beyoğlu 
Ağac4nıi karş ı ıırat1 nda 
133 No. -)ğleden sönra mü-

racaat. ;;,d efon: 413!~!.I 
Satılık ev 

Aksaray Horhorda Sofular 

mahallesinde Ra g ı p bey sokı· 

ğında 14 numaralı h.ıne satı· 

lıktır. Talip olanlar"Yarıo nı;a· 

zetf'sinde müre ttip Nevzat 

efendiye müracaat etsinler. 

DnktPr A~op [ssayan 
langa 

Her gün 
cami aokak No16 

hastalarını kabu! 

va tedavi eder. 

25 H~iran 193 1 = H ı!!,f' 5'1i -= Perşemb~ =-
Arabi 

8 Sefer 
Rumi 

12 flaziran 
Vakit · v ,.sati 

tvkat _. _ . Lvkilt ~ D. 
Sabah 6 42 Sabah 2 27 
Öglc 4 31 Öğle 12 16 
ikindi 8 32 ikindi 16 17 
Akşam 12 00 Akşam 19 45 ~ 
Yatsı 2 4 V .ı tsı 2t 4!ı ı ~ 
~i_m_s~_k_,_s __ 24_, 1im•ak 2 _ı:_ ı 

Mesul müdür ve nıü nıess.J 

Bür ha:ıettin Ali 


