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[Çiftçi, işçi ve Esnafın haklarını müdafaa eder LAlk Cümhuriyetçi gazetel 

\..Gönderilen evrak iade olunmaz .J 

............. )Bu adam; milletin Gazi için diktiği cm~i?i 
~ abidelerden de c plerıni doldurmu~tur ! :: 
~ Yunus Nadi, bir Yunanlile Mer~~;is memnu mıntakiılarında krom i 
!! madeni işletmeğe de kalkışmıştır! Bunların da hesabını versin ... 1--= 

~~~--==-~~~~~--'==-~~~~~~~~~~~~~~-...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
,--Menfurun cür' etine bakınız!-

Hezeyanlarını takviye için büyük Ga
zinin tarihi nutkunu tahrif küstahlığında 
bulunuyor. Qu adam, Gazi Hazretlerinin 
nutkunda <Yeni Dünyayı Çerkes Etemin 
parasile Arif Oruç çıkarıyordu.> kaydi
ni göstermelidir. Klişesini basmalıdır. 
Aksi taktirde en mühim bir vesiko.yı tahrif 
etmek sahtekarlığını da irtikap ettiği ta
hakkuk edecektir. Menfur görmemişs~ 
biz söyliyelimki, Gazi Hazretlerinin nu
tuklarının ancak bir yerinde Arif Oruç 
ismi geçmiştir. O da, bir genci bize kara-
betile tanıtmak icin. •• Arif Oruç , 

. Yunuı Nadi, her gün ayni ıekilde tutturduğu neka· 
ratı kekeleye duraun. Bu adam, dün de Türk milletile 

• 
uğraımay•. devam ediyor, Tütk milletinin asaletinden, 
namuıundan, ıeciyesinden bahsediyordu. Onun ağzına asla 
yaraımayan "Türk millet!" lafzı, okadar büyüktür ki bu 
adamın, o büyüklüğün karııaında nasıl olupta ıöz ıöyle· 
meğe, halli milletten dem vurmağa çi.ir' et ettiğine - hay· 
ret edilir. 

Buııün, ıorulacak hesapları, kitapları bir kenara hı• 
rakarak, kendiılle biraz da baıka türlü konuımak isti· 
yoruz: 

Menfur di1n hezeyaolerına ıu ıuretle devam ediyordu : 
ı - "lsrar i~ t6kip ve intacı nazarımızda bugün 

için hakikaten vatani (1) vazifelerin birincisini teşkil 
etmekte olan bu devayı ıonuna kader takip edeoeOiz!. 

Yunuı Nadi, burada bizim dört gündeoberl ıorduğu
muz hakikatlerin önünden kolaylıkla kaçabileceğini zanne
derek "mağrunane ric'at!,, planı tertip etmek lıtlyordu .. Bu 
mubarek zatııerlf hangi davada!) bahsediyor, hangi da· 
vayı takip edeceğini ıöylem.ek istiyordu? Şu, kendisinin 
bablı mahiyetini, ıu kendlalnln kapkara iç yüzünü mey· 
dana yurduğumuz davayı mı? 

2 - Arif Oruç gibi vatan haininin fırka teıkili ıöyle 

durauo, gazetelere yazı yazamıyacağından acı acı bahse• 
den meofura, yeni bir ıey daha soralım. Fakat, utanıp 

kızarmıye.cağıoı bilmekle beraber, inkAr etmeır>esi ıartile: 
"Arif Orucun ııazetelere yazı yazmak tıakkı bile 

olamıyacağıoı barbar bağıran bu nankör ve nimet kafiri 
adam, "Yarın" gazetesi neıredilmezdeo biraz evveline ge· 
!inceye kadar, "Cu~hurlyet.e yazdığı imzasız (?!) yazıları 
için, o Arif Oruca etekler doluıu para vermemlt midir? 
Bu acı hakikati na11l olmuı ta unutmuı görO,nmüıtür ? 
• Cümhurlyet,. in idare defterleri gözlerinin önünde değil· 
midir? O defterlere blr!Jefa bakar mı? Arif Oruca verdiği 
yazı paralarının yekünunu efkarı umumiye huzurunda 
alenen neıredehllir mi? Ne gezer? •• 

Yunus Nadi, Arif Oruca bu paraları verir
ken, onun neden vatan haini , Çerkes Etem 
uşağı bir serseri olduğunu habrlamamışb? 

Ona nasıl bir iki tarihi tefrikası için bir 
ikibin lira vermiştir? 

Onun söylemeğe dili varmazsa, yine 
biz söyliyelim. 

Çünkü menfaat gördü de onun için • lıte bu adam 
böyle aeciyeılz bir menfur aleyhülllnedir. Menfaati için 
icabında dOımaolarına yalvarır. Onların imzasız yazıları· 

oı bile bir iki bin lira vererek satın alır. 

Onun, yarın Arif Ouıuç takımına dalkavukluk etmiyeo 
ceği ne ile maliimdur? ki, kendi vellnlmetleriııt, kendi 
efendilerine bile vakıt vakıt dil uzattığı görülmüı, teLevvün 
etmlı hakikatlerden olduktan ıonra ... 

(Devamı Sinci sayfa<ln) 

Istif a mı Sütten sonra kömüre sataşıyor! Mezarlar 
etti? Muhittin B. bu defa ne senaati 

Esnaf bankası mü.diri 
memurlara ikraz me
selesinden mi cekildi? , 

yaptığını biliyor ffill? Ayla:cay;,,ılmışolan 
bu hırsızlığı Belediye

yede bildiren biziz! İstanbul civarında 35,000 Türk işçi 
ve köylüyü aç mı bıracaksınız? 

E~naf bankası müdiri Faik B' 
ıvaz.sı 2 inci sahifemizde) 

Çocuk hırsızlığı 

Şehirden bir ço
cuk daha çalındı 

Henüz kl\ybolan ve izleri 
bulunamayan yavrucuklara ye· 

nl bir maaum 
daha lllllıak 

etti. 
Bu, Nermin 

iıminde güzel 

l•tanbulun Rumeli ve Karadeniz •ahillerinde istihsal edilen 
mahrukatımızdan sevkedilmek üzere olan bir kuım 

1 !Yazısı 5 ine! sayfamızda] ................................................................................................................... 
Maarif vekilinin beyanatı 

Müdürler toplanacak! 
Terbiye sistemleri ve programlar 

u sene kamilen değişecek mi ? 
Ankara, 25 (Hu. Mu.) - 1 ıeleıl hakkında Darülfünlln 

Maarif vekili Eıat B, muhte· Emini ve Tıp fakültesi reiıi 

lif maarif meseleleri hakkında ile Ankarada görüıtük. Ken· 
fU beyanatta buluomuıtur: dilerile tekrar tetkikat yapa· 

- Doktor Rasim (Ali Bey rak bütçeyi Heyeti vekileye 
,Vekalete reımen müracaat verdik. Malum olduğu üzere 
etmiıtir. Her müracaat edenin bu tasarruf devrinde Darülfü· 

bir yavrucu'<· htediğinl tetkik etmek •azife· oun için fedakarlık yaparak 
tır. . ıidir. O itibarla Darülfünun Darülfünun tahıiıatını aynen 

Çocuğu ıneçhul bır ka 

Tahkikat böyle mi clur? 

Mezarlıklardan çalınmak

ta olan kemikler hakkında 
yaptığımız neıriyatı bir sabah 
ve bir akşam gazetesi tekzi• 
be kalkıııyorlar. 

Fakat , terenüh membaı 

meçhul bir ıekilde ! 
Eıasen, bu hususta yega· 

ne malümat verecek memba 
Belediye mezarlıklar müdür· 
lüğüdür. Halbuki mezlcıir ma
kam, neıriyatımızı tekzip ede
memiıtir. Bize verilen cevap 
daima tahkikat l apıldığı mer· 
kezindedir . 

Evvel?, bu tahkikat safha
(Devamı S inci sayfada) 

İlk sesli film 1 • 

T opkapı sarayında bazı 
kısımlar çevrilmeğe 

b~landı 

Yüzü ıarılı dın tarafından ça· emanetinin '.mütalealarını ıor· kabul ettik. 
ve kırmızı du- lınon Enise H. duk cevap gelmedi. Rasim Yapılan yüzde on tasarruf-
daklı bir ka dın tarafından Ali B. in ayni maalde Şurayı tan Darülfünun bütçeılnin mü· 

1 

1 

kaçırılmııtır. Bu ıayanı dikkat Devlete de müracaat ettiğini teeulr olması ihtimali vardır. 
hadiıenin tafıtlatı 3 üncü öğrendim. Lise müdürleri , 
sahifede. D Jf d b 1 arÜ Ünun a arem Temmuzun 11 inde Lise ve En sıcak gün 1 - Darülfünunda barem me- (deııamı 2 inci sayfada) r 

(. 
. \ d. Çiftci ve lşci fırkasına memleket muhtaçtır!' "--'~---

Dün hararet 3oJ u, -Ad ' d b• h"'d• bayılanlar oldu ana a Jr a ıse.. On film çeviren operatörler 
İ&tanbul dileociıl namında 

Mesai kanunu olmaması yüzünden 
çiftçi ve işçi arasında gürültüler oldu 

olan ve yeni çeyrilen TClrkçe 
tik ıeıll film faaliyeti baıladı. 
Mııırdan getirilen artist Emine 
H. üç günden beri Topkapı sarayı 
dahilinde çalıımağa haılamııtır, Adana, 24 - Amele me· 

ıaiılnln haftabaıı olmak mü· 
naaebetile dün Adana sokak· 
.la'rı kalabalıktan geçilmez bir 
halde bulunuyor ve çiftçilerle 
amele arasında yer yer gürül
tüler oluyordu. 

Dünün en mühim çlftci ha· 
di1tsi amele komisyonu ile çift· 
çller arasında çıkmıı olan ıh· 
Ulliftır. Geçen hafta komisyo· 
nun vermiı olduj!u karardan 
yarım ve hatta bir lira farkla 

~ çiftçiler amele götürmüılerdf. 
Dün sıcaktan bayılan bir zavallı ' / Bu hafta komisyonun vermlt 

(Devamı 2 ı..cı sahifemizd J olduğu karar ıudur : 

1 

Patoz 600, Kızak 350, Ça-
pa 30J. · 

Bu kararı haber alan ame
le geçen hafta çiftçi ile antant 

kaldıklarını kale almıyarak 

bu yeni karar üzerinden ala· 
caj!ının farkını istemtı ve bu 
yüzden hadiseler olmuılur. 

Dün bu vaziyetle karıılaı. 
mıı olan çiftcller komisyonla 
temas ederek ıırf ücrete ali 

lıtanbul dilencisi filimi 
sarkılı olacaktır ve soprano 
vazifealnl Emine H. la Seniha 
H. göreceklerdir. 

Artistler Ticaret mekte• 
binde, Büyükdere ve Topka· 
pı sarayı. dahilinde Ağalar 
dıılresinde ç• lısmaktadırlar. 

Son dakika: 

Meclis müzakeratı 
karar vererek zam meselesinin Meclisin dünkü içtima ve 
kendlıiyle amele arasında hal- müzakerat tafsilatı 5 inci ıahi· 
ledilmesıne bırakılmaıını iste· femizde son dakika kısmımız. 
(Devamı 2 inci sayfada) dadır ... , ............. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, •...... ~.~ ......... ···························· ,,,,,,,,, ............................................................................................ ,.o ..... 

Gıpte edelim 

Bulgar Başvekili 
tihabattan 

sonra istifa ediyor 

• 
ın-

Sorya, 25 (A. A.) - Bat· 
Tekil Liyapçef iki !iç gQo 
zarfında lıtlfaaını vereceğini 

btldJrmtı, fırkuının M. Mli
nofa hallaaoe bir ıurette mil-

zaharete amade olduğunu ili.
ve eylemiştir. 

1 Bu sefer de matbuat hürriyeti ;;;a.;.l e;;..:y;..;h.;.;ı;.;.· n;;.;.d;.;;e..;.;, .. _./!...:.A.;l:.;ı;.:s m:.:.:.:;ı şt...;k;;u;,;d:.u::.;.:r m~::u:.:::ş.:.:la:.:n~b;:,;e:.:t;;;e;;..r d;;:.;.;.i r.;.!.!.f _____ __.ı 
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1 • 1 
Vercset, intikal 

Kanunları 
Dünkü Meclis içtimaında bunlar
dan maada mektep ve pansiyon

lar kanunu da kabul edildi 
Ankara, 25 ( A.A. ) 

Büyük Millet Meclisi bugün 
Reis Kazım Paıa nın riyaae· 
tinde toplanmııtır. Mühal Sam· 
ıun meb'usluklarına intihap 
edilen Zühtü, Aazlz Beyle· 
rln intihap mazbataları taıdik 
edilmiıtir. 

Bına iratları vergllerl ka· 
nununu müteakıp maddele· 
rinin müzakeresi ikmal 
edilmis, yeni veraset ve intikal 
kanunu müzakere ve 'lı:llbul 
edllmiıtir. 

Bu kanuna göre gerek va· 
ıöyet ve gerek veraset tarlklle 
gelerek bedelsiz herhangi bır 
tarzda ıveuiz olarak hakiki 
veya hükmi bir ıahıstan diğe
rine intikal eden menkul ve 
gayri menkul umum emval ile 
veraset veya vıniyet ıuretıle 

vaki intifa hahları ve kanun· 
larına göre tescile tabi bütün 
hukuk ve menafi veraset ve 
intikal vergisine tabidir. Yalnız 
umumi mülhak ve hususi büt· 
çelerle idare edilen devlet 

messeaatile köylerin manevi ıah· 
ıiyetlerlne vaki umumi 
intikaller, umum menafiine 
hadim cemiyetlerle umuma 
mahıuı ibadethaneler ve mec· 
cani lıutane ve darülaceze 
ve yetimhanelere vaki menkul 
int' kaller, veraset tarikile in· 
ti al eden bütün ev eıyası, 
fru ve karı koca ve ana ba· 
baya intikal eden menkul mal· 
!ardan her biri üçyüz lirayı 
g•çm;yen miras hlsıeleri 

akraba ve ehibba gibi ~ahıa1ar 
araıında alınıp verilen ve res· 
mi bir daire tarafında tesçill 
mutat olmıyan ve teıçll edil· 
ınlven büıü ı menkul hediyeler 
mütekabi.lyet ıartile yabancı 

hükümellerin ıefirlerine aefa
rethanelerl memurlarına ve 
bunların aileleri t'fradına va· 
ki olan bütün intikaller, ve 
harpte ve ya eıkiya mu· 
aademelerinde ve ya bun· 
larda aldığı yaralar ne· 
ticeılnde öl.,n asker ve jan· 
darma efradının ve vazife 
eınuında ölen polislerin fru 
ve karılarına intikal eden 
bütün mallar, Türkiye Tay· 
yare Cemiy,.tl piyango lkra· 
nılyeleri vergiden muaftırlar. 

Kendilerine mıonkul ve 
ıayri menkul emval ve hu· 

kuk ve menafi intikal eden 
ıahular bu kanun mucibince 
tarh ve tahakkuk ettirilecek 
vergiyi vermekle mükelleftir
ler. Henüz kendi namına 
verki tarhedilmeden ölen mü· 
kellef, mirasçıları tarafından 
temsil olunur. Vergi, vcraıet 
tarikile vaki intikallerde ölen 
kimsenin diğer ıuretlerle vu· 
kua gelen intikallerde tasar· 
rufu yapan lkametgii· 
hının bulundui!u mahal VI\• 

ridat memuru tarafm· 
dan tarholunur. Bu ikametgah 
bir ecnebi memlekette iıe 
ölen veya tasarrufu yapan 
ıahsın Türklyedekl ıon ika· 
metgiihınıo bulunduıtu mahal 
varidat memuru tarafından 
veya tasarrufu yapan ıahıı 
Türklyede ikamet • tmemif ıe 
Ankara vilayeti varidat mü· 
dür:üğünce verginin tarh veya 
tahakkuku yapılır. 
Veraset ve intikal vergisinin 
matrahı intikal eden menkul 
ve gayri menkul mallar ile hu· 
kuk ve menafilnln bu kanun 
muc'bince tayin edilecek kıy· 
metleridir. Ve mükellef tara· 
fından verilecek l>eyanname 
üzerine tarholunur. Kanunun 
buı maddeleri encümence gön 
derilmitlir. 

Müteakiben Maarif veka· 
leli tarafından idare edilecek 
mektep ve pansiyonlar kanunu 
müzakere ve kabul olunaıut· 
tur. Bu kanun layihaıına gö· 
re leyli liee ve muallim 
mektepleri ve orta mek· 
tr p\erle yüksek ve meale· 
ki mektepler kadrolarında ki 
mertebe adetten fazla olarak 
ücretli leyİi bu mekteplere mül 
hak olarak pansiyonlar tesis 
o:unacaktır. Leyli tetkilatı ol· 
mı yan nehari mekteplerd edahi 
maarif vekaletinin müaaadeıile 
pans'zon ıatılır. 

Pansiyonlarda talE beden 
alınacak ücret pansiyonun bu· 
lunduğu yerdeki leyli mektep 
ücretinin aynidir. Leyli mek· 
tep yoksa pansiyon ücyetl 
mahalli vilayet encümeninin 
ve Belediyeai:lln mütaleaaı 

alınarak Maarif Vekaletince 
tayin edilir. 

Meclis Cumartesi eünü iç· 
tlma edecektir. 

t::! ,.~ ~ 

Üzümler tehl.kede 
Bazı af etlerden üzüm ve afyon istihsalatı 

tehlikeye girdi 
lzmlr, 25 (A.A.J - Garbi 

Anadoluda en ziyade bağla
rıyle müıtıohir o!an lıaıcba 
kazaımın zırai vaziyetine da· 
ir tehriml:ı: ticaret odasına 
gel .. n bır raporda kazanın 45 
bin dönümden ibaret olan 
halılarına müeı ılr don niı· 
beti yüzde altmııtır. 

evvelki soğuklardan bu vazi· 
yete göre liizımgelen tedbir· 
lerln ittihaz edilmesi yüzün· 
den mayıs ayı iptldalarında 
isllhaalatın eıaı rekolteye na· 
zaran yüzde elli derecesin· 
de yani 45 bin çuval olııca· 
ğı anlaıılmakta idi. 

Fakat ıon günlerde de· 
vamlı yağmurlar dolayııile 
ıi.rız olan Prono• haıtalılıı 

bu niıbetlde bozmuı ve muha· 
mmen lılihıalaltan da yüzde 
yirmi derecesinde tenezzüle 
sebep olmu§tır. 

Buna nazaran istihsal olu. 
nacak 36 bin çuval yani dört 
buçuk mi yon kilodur. 

Kaıabada geçen ıeneye 
nazaran nısıf mıktarda 12 bin 
dönüm olarak ekilen afyon 

~ iıt hsalatı da keza ilk müsait 
havalarda 15 bin ki'o olarak 
tahmin ed!lmııtı. Bilahare 
yağan yağmurlar bir çok afyon· 
ları yıkadığından yağmurlar 
devam ettiği müddetçe ne çl· 
zilmeğe vakit bulunabilmit ve 
ne de çizilenlerden istifade 
edilebilmittlr. Binaenaleyh Is· 
tıhaalAt 2500 kiloyu pek güç 
olarak bulacııktır. 

lzmirde en son sistem tramvay 
İzmir, (A.A.)- Belediyenin mütemadi takibatı karı11ında 

hali hazır beygirli tramvayları kaldırmak zaruretini hisseden 
lznıır rıhtım tramvay ıirketi en medeni ve asri nakil vaaılası 
olan trolubusleri lzmlre getirerek nıünakaleqe kullan· 
ınağa kıırar vermlıtır. 

Bunlar elektrikli tramvaylardan daha ıerl olduğu gibi da
ha zarif ve kı§ mevsiminde dahılt elektrikle mtılabilecek va. 
zlyettedirler. Rıhtım ılrketinln lzmire gelen Avrupadakl mü· 
dürlerinln biri bu teılaata ait projeleri Belediye rlyaoetlne ver• 
mlı ve bu huıusta Nafia vekAletiie de temaı etmek üzere bu. 

·; 'l An karaya gitmiıtir. 

.. ............... ..:_. ........ aııımıım ... 
Menfurun cür' etine bakınız!-, 

( B(lfmakaleden devam) 
Hakikat iyice anlatılıyor mu timdi? Hele aabredihln __ ..;;....ıı 

bakalım, henüz "Epçedln" elifinde bulunuyoruz. Meıelele· 

rln "Huttl" lerl, "Kelemenlerl" de vardır. Mukadderse, 
onlar da görüşülüp konuıulacaktır! 

3 - Menfur adam, dünkü yazısında milleti karııtırır· 
ken masum, temiz ruhlu bir iblis gibi görünmek istiyor: 

• - Vatan hainlerinin mahiyetleri, kendilerini bek
liyen akibetle beraber behamehal taayyün ve tahakkuk 
edecektir. Büyük milletim:n huzur ve selameti için('?!) 
başka çare yoktur." 

Diye, keenne " mal mutahhar. ile iliklerine kadar 
yıkanmıı aziz melek gibi bir millet hadimi tavrı takınmak 
istiyordu. Büyük Türk milletinin huzur ve selameti için(?!) biz· 
leri bekliyeıı akıbetten bahseden bu iblis yapılı adamın, kara• 
lo.dığı satırlar altında ıu hakikatler, " kendi huzur ve se
IAmetinin bir an evvel temini • enditelerl, okunmuyor 
mıydı acaba? Türk milleti, bu kadar uzun katakulli kü· 
!ahları giyebilecek kadar gafil midir sanılıyor ? Yahut, 
Yunuı Nadi bunu böyle mi zannediyor? 

" Zaten, bu adam hep o milletin huzuru, selameti, mem· 
leketin lstikbalı diy,., diye milleti her gün bir suretle 
kandırmağa çalıımıyor mı? " 

Yunus Nadi için: vatan + millet = papel. demek 
delıil midir? Artık bunu bilip Ôğrenmiyen vatanda§ kalmıf
mıdır sanki? 

Haydi efendim, ıu 

de, bu günlük yüzüne 
edelim: 

bunıılıı daha ziyade üzmeyelim 
bir ıki sille daha almakla ikllfa 

4 - Menfur, dün babayiğitliği elden bırakmak isteme· 
yerek bir gün mutantan su ette he•aplar verece!linden 
bahıediyordu. 

Arif Oruç maıkarasında~ -hem de naııl-hrrap ~orncaj!ı 
günlerin geleceğini ilan edip duruyordu' 

Bu günkü Şilt! 
Galatasaray İstanbulsporla bugün 

karşılaşıyor 
Geçen hafta berabere ka. 

lan Galatasaray· fıtanbul ıpor 
bugün tekrar karıılaıacaklar. 

Gördük ki geçen hafta 
kinci devrede çok güzel 

bir oyun oynayan fstanbulapor· 
!ular rakiplerine birinci dev
redeki oyunu oynatmamıı ve 
hatta onları yenebilecek bir 
kudret ıarfetmlılerdl. 

Hatta birinci devrede 2 O 

vaz'yetine düıen l•tanbulıpo· 
run ikinci devrede beraberlilıl 
temin etmesidir ki bu günkü 
maça fevkalade bir ehemmiyet 
verdirir. 

Bu maçın neticeıl, finale 
kalacak talum tilt kupası için 
Fenerbalıçe ile karıılaıacaktır. 

Bundan dolayıdır ki bu 1 .. 
tanbul ıpor • Calataıaray maçı 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. 

Bu maç için bu veya ~u 
takım kazanabilir diyemPyiz. 
Çünkü bu reneki takımlar 

her seneki gibi değil. 
Neticeyi ancak bugün öğ· 

renebilecıoğiz. 

B~ııkta{ ı:ttte\1..çekildl. 
Biz bu mevsimsiz çekil· 
menin bir çok hikiı.yelerlnl 
dinledik. Güya Betiktaıın 
bir kaç oyuncusu ıakatmıt da 
bunun için tiltten çekilmeye 
karar vermtıler. 

Hatta Yunanlılara karıı çı· 
kac .. k muhtelite de oyuncu 
veremiyecekmiı. 

Fakat biz daha Betiktaı 
Vefa maçından evvel çekilmek 
istenildığint ve lıatta Vefalıla· 
ra da çekilmeleri ıöylenmiıtir. 

Hatta latanbul ıporunda 
çekilmesi isteniyor ve birinci• 
ilk meydanı Fenerle Galata· 
aanya kalsın deniyordu 

Vefalılar bu ı kll kabul 
etmeyince Beıiktaı oynamak 
mecburiyetinde kaldı. Bu ıe· 
fer de F enerbahçe ile karıı 

karııya düşünce l•k maçındaki 
gal biyete leke sürmemek için 
ıiltten ayrıldı. Meıele budur. 

Dolıruau sportmenliğe ya
kıın.ayan bir hal.. B z raka· 
beti böyle z, manlarda gör· 
nıek isterdik. 

Biz onun yüzyüze delıil, lnıanların aciz zamanında, 
elleri kolları halılı, kalt\rolerl kırıldığı, mııhpeılere 
atıldığı zamalarda ıahlpsiz mandıralara saldıran 
kızıl gözlü kurtlardan olduğunu pek ala biliriz. Yunuı Na· 
dl ancak o zaman hest palar sorar ve tabii kendi kenıli· 
ne hesaplar da verir. Çünkü, karııaında cevap verecek 
kimseyi bulamaz. Söylediği marifet bu mudur? 

........................................................ ,,,,,, ..... .... 

O tehditlerin münhasıran heıap vermek mecburiyeti· 
nl gayri muayyen zamanlara atmak için olduğunu an· 
lamamak, muhakkak koca iblis eibi bunamağa müte• 
vekkıftır. Geçelim .•. 

Görülüyor ki, bugünlük muhasebe defterlerini elden 
bırakıy~ruz. Menfurun daha dün yaptığı yeni bir ıahte· 
kArlıktan dolayı yakasına yapıımak latiyoruz. Bakalım 

fU açık sahtekarlığını ne tekilde tevile yeltenecektir. 7 
5 - lbliı dün, hezeyanlarını takviye için, büyük Ga· 

zlnlo tarihi nutuklarını da tahrif küıtahlılıında bulunu· 
yordu. Bu adam Gazi Hazretlerinin nutkundaki : 

•Yeni Dünya.ya Çerkes Etemin parasile Arif Oru9 
çıkarıyordu 1 Kaydını gö-ltormelidir. Klişesini basmalı· 

dır. Aksi takdirde en mühim vesikayı tahrif etmek 
sahtektırltğını da irtikAp ettiği tahakkuk edecektir!. 

Eğer, menfur görmemlıae biz söyliyelimki, Gazi Hazret· 
)erinin nutuklarının bir yerinde "Arif Oruç. ismi geçmtıtır. 
O da, bir genci bize karabeti ile tanıtMak için ... 

Şimdi, menfurun nutkun bahsettiği parçasının kliıeılnl 

neıretmeslnl bekliyoruz. Şu lbliıln cür'etlne bakmalı kı. 
Devlet reisinin nutuklarına bile llİıve!er, tahrifler yapmak· 
tan çekinmiyecek kadar ıımartılmııtır! 

Arif Oruq 

=------------~-------------------------~ Sütten sonra kömüre sataşıyor ! 
(Birinci aahifeden devam) 

Belediye reisi Muhittin 
beyin latanbul halkını, man· 
ga! kömürünü terk ile evle
rinde taı kömürünü yakmaıta 
tetvik ettiği malümdur.! 

Akıam gazetelerinden biri, 
daha bu günlerde, taı kömn. 

rünü umumiyetle istimal için 
bazı tedbirler düıünüldüi!üııü 
yazmııtı. 

Bu mifii iktıaat ve sanayii 
teıvik devresinde Muhittin 
beyin ecnebi memleketlerden 
ithal edilen aari ıofııj mah· 
rukatı anlraılt ve kardlf kö. 
miirünün iıtlmaline halkı te1-
vik ettiğini görüyoruz. 

Demek ki bu gün lıtanbul 
civarlarında mangal komürü· 

1 mürü ve 5 lla 600,000 çeki 
odunu sarfediyor. 

Bu odun ve kömürler, or
man nlzamnamelerimiz muci· 
hince her 12 senede bir, or
manların baltalık kısımlarının 
nlzamen keıilmeıile iıtihaal 
edilir. 

Bu iıte bugün iğne ada, 
Midye, Şile Kandra v., D .. ğtr· 
mendere havallılnde 35,000 1 
mütecaviz köy'iioün ekmeği 
temin edilmektedir. 

Fransada maneal kömü· 
runun latlmaltnl teıvik için 
kamyon ve otomobillerde lı.ul· 
lanılmaıına ve bu suretle ec· 
nebi memleketlerden gelen 
benzinin ithalini tenkise çalı. 
ıılmaktadır. 

Memleketimizde fakir hal· 
kın mahrukatı olan mangal kö· 

nün ihzarı için 7000 den faz mürü yerine ıofaj ıantralda 
la Türk İfÇI ve koyliisünü ça kullanılan antrasit ve kardıf 
lııtıran Milli aanayiln öldl!rü(. kömürünü geçirmek fikrinin, 
meal düıünülüyor. Paramız da halkın vaziyeti ne derece ıat· 
tamamen harice gitm • olAcak hi dü.ünüldüğü, ve m!lli matı. 
İstanbul ıehri ely.,vm •"nevi su'atımızın lnkiıafı ne kadar 
60 milyon okka mangal kö ihmal edıldiğlni gösteriyor. ...•....... ,, .. , .......................................... . 

. Bir günde 4 intihar 
İzmir, 25 (A.A.) - Bir gün zarfında ıehrlmizde dört 

intihar ırak'aaı olmuılur. Bir genç tabancayı kalbi üzerıne 
ateı ederek intihar etmlf, bir kadın batından atavı gaz dök· 
mek auretile kendisini ate~lemto, ve bir kız kendlılnl denize 
atmıı otuz beı yaıında bir erkekte bıçakla kendisini göğsün· 
den yaralamııtır. 

Denizlide zahire fiatları 
Denizli 25, (A.A.) - Bu hafta zahire borsasında buğday 5 

llA 7,10 paraya ıatılmııtır. Mısır 3 buçuk 4 Çavdar 5 huçuk Su· 
sam 16 yapağı 40 Anaıon 12 buçuk ipek kozaıı 100 ıla 125 
kuru,tan muamele görülmüıtür. 

A:a unun 100 kiloluk çuvalı 10 iklıı.d 9 üc:üncü 8 liraya 
satılmaktadır. 

Mezarlar şenaati 
(Birinci sahifeden devam) 

aını tetkik edelim. Belediye, 
kemik ıirkatinin yapılıp ya• 
pılmadığını anlamak için Fa· 
tih kaymakamlığınd, tezkere 
yazmı~tı. Kaymakamlığına bu 
tahkikat ıeklinl nasıl idare et· 
tlği malüm delıll. Yalnız, polis 
marifetile kemik d poları ya 

arandı ya aranmadı! Fakat, far· 
zedelimi ki Kaymakamlık müı· 

bet bir faaliyet göstermek isti· 
yor. Lakin, muayene edilecek 
madde kemiktir. 

Bu meselede 111hibi oalihi· 
yet olan zevat doktorlardır. 
Fakat, doktorlar bile bunun 
bir ihtisas meaeleıi olduğunu 
ve ancak teırihçilcrin mütale
alarının hakikati meydana çı· 
kartabileceklerini söylüyorlar. 

Şimdi, acaba belediye 
sıhhiye müdürlüğünden hangi 
doktor kemik sirkatıle meıgul 
olmakla tavzif edilmiıtır? Bu· 
n u sormak isteriz. Belediye 
sıhhiye müdürlülıü nndinde 
yaptığımız tahkikat, böyle b'r 
ıeyin o nıadığını tf'yit ediyor! 
B·naenalt yh. Belediye ılı kat 
tahkikatını nasıl idare ediyor, 
hayretteyiz ! 

Bu hırs zlıklar aylardanbe· 
ri olmaktadır. Belediye eıa· 
sen uyumakta idi. Şimdi el· 
var ıemtle•den olsun bu fa
ciayı tahkik edip anlayamaz 
mı. Tekzip? Neyi tekz•p? Za· 
t<'n Belediyenin hllberl oldu. 
ğunu kim •Öyledt ? Belediye 
r.eden haberdard .. ki!... 

Acaba, Bel .. diye relıl bey· 
e bu sefer hakikati duyurt· 
mak için n~ııl haykıra'ım? 

························-·-.. ·-··············-···· Plajlara dair 
Kadıköy kaymakamlığından: 

•Gazetenizin 23-6-931 tarih ve 540 
numaralı nüshasmın üçüncü sahıfe· 
sinin birinci sütunundaki ( Kalamış 
banyoları, halkın ta Suadiyeye git· 
meğe kudreti varmı dır) ser levhalı 

bentte Kalamış deniz banyolarıııın 
Suadiye Plajı sahibi tarafmdan kı· 
ralanarak karni len kapatılmış oldu
ğu hakkındaki yazı tamamen hilafı 
v. k ve hakikattir. 

l.lelediye malı olan m~zkiır Ka· 
lamış deniz banyosunun kimseye 
verilmeyip henüz derdesti müzayede 
bulunduğundan matbuat kanununun 
maddei malısusasına tevfikan gaze
tenin ayni sahife ve sütununa t;ıvzi· 
han neşri rrca olunur elendim . 

VARIN: Biz bu meıeleyl ti
k Ayet üzerine yazmııtık. fa· 
kat banyolıır niçin hala mü· 
zayedeye koomamııtır. Kay• 
makamlık, banyolar henüz 
derdesti müzayede demesine 
göre, bu hamamiarın müzaye· 
desi filan derken mevıim geç· 
mlı olacaktır. Bu itibarla mü· 
zayede yapılırken Moda Ka· 
lamıı halkının aıhhatl meae· 
leılnin nazarı dikkate alınmaaı 
da matl<lp oldulıu unutulma· 
malıdır. 

Gaip çocuk 
Cihangirde O.,.ftar cadd .. sin

d" 83 numaralı h nede mukim 
Reıadiyeli Hüseyltı efendinin 
3 yaşlarındaki Tur han ismin· 
deki çoculıu dün evinın önünde 
oynarken kaybolma§, akıam 
geç vakit Voyvoda merkezi 
tlrafından bulunmuıtur • 

Yeni osul 
lira bozdurmak! 

Bakırköy istasyon cadde
desinde tütüncü Yusuf efen· 
diye dün, Aaksaray da si· 

neldi bakkal caddesinde ıa
kin sabıkalı Bedri gelmıı, ce
binden bir kırmızı lira çıka· 
rarak: 

- Şu lirayı bozar mııın? 
dem • ı lr. 

Yusuf efendi de lirayı almıı 
860 kuruı vererek bozmuıtur. 

Bedri bu parayı al mı,, 
cebine koyduktan sonra tek· 
rar: 

- Vazgeçtim istemem , 
diyerek geri vermek iltemiı 
ve kırmızı lirayı ırerl almııtır 
O sırada tekrar: 

- Yahutta al al, demtı 
va cebinden bir kağıda sarılı 
yirmi paralığı vermi§, hemen 
kllçr.ıağa baılamııtır. Yuıuf 
Efendinin feryadı üzerine Bed 
rl yakalanmııtır. 

Bir nefer boğuldu 
Küçük Mustafa paıada Per. 

ıembe pazarı sokağında sakin 
tayyare yüz ba§m Şevket be· 

yin emlı beri neferi lzmitli Alı 
dün, Ayakkapı önlerinde yüz. 
mek için denize glrmit boğul· 
muttur. 

Bütçe encümeninde 
Ankara 25 (Telefonla) 

Bütçe encümeni, muhtelif ma• 

kamatm bütçelerini tetkikedi•or. 
Kuvvetli tahminlere göre Ha· 

zıran sonuna kadar bütün büt• 
çelerin tetkiki nihayet bulacak• 

tır. Dün de Dahiliye vekaleti 

ve Jandarma umum kuman
danlığı bütçeleri ikmal edil· 
mittir. 

• KÜÇÜK iLANLAR Q'\ 
.. ! ______ ... ., .. 

Satılık 
Cihangirde Kumru.lu cad· 

deılnde 343 arıın arsa sahibi 
tarafından satılıktır. 

Müracaat Betiktaıta Azi
ziye caddeılnde 132 numarab 
dükkanda tütüncü Aıım beye 
müracaat. 
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Uirektif 
istemez! 
Belediye çavuıunu gören 

}' enlcaml it portacıları gibi, 
8abıAli caddealnde muhal..ıfet· 
lerı korkan efendiler var. 

Zabıta muharririmiz yazryor: 

Bir yavrucuk daha kayıplara karışlı! -------Tahsisatlı, aboneli ve ilanlı 
lrazete!erinin yanında tahsl· 
'6hız, abone~lz, ilansız bir 
~lift.yet ırazeteıl gibi çıkan üç 
huçuk ilimden korkacak ne 
'tar? 

Bu başı örtülü yüzü kırmızı meçhul kadın kimdir? Bu 
mesele çok ehemmiyetlidir tahkikat devam ediyor 

Sütunlarınız bizden genif, 
teıimlerlnlz bizimkinden renk· 
lı, mubarrl.rlerlolz Jenenlz til· 
llien tümen. 

Yazdıklarımızı hlyanetle 
'tatanıızlıkla, ıeclyeslzlikle 

lekellyerek ikide birde bize 
dil uzatmakdakl kastınız nedir? 

iklde' blrde kanundan, mad· 
deden bahsederek bizi tehdit 
etmekteki ka1tlnlz nedir?• 

Kanunun ııözü slzlnkiııJen 
daha llerlılnl ııörür. 

Kanunun eli ıizlnkinden 

daha kuvvetlidir. 

Kanunun darbeıi ıizlnkin· 
.ıen daha amansızdır. 

O, direktif istemez. 

Biz kanuna itaat eder ve 
ondan ko~karız. 

Fakat sizden asla! 

BÜRHANETTIN ALI 

ihanet 
Avrupada İzmir üzü
mü diye başka üzüm 

satıyorlar 
Harici licaret ofisine gelen 

habere göre bazı üzümler Han

burg Anverı ve Liverpul plya· 

ıalarında lzmlr üzümü namı 
tahtında satılmaktadır. 

0'11 buna mani olmak için 

faaliyete geçmlf ve lazımgelen 

tedablrln alınması huıuıunuda 

lzmlr ticaret odaaına yazmı,tır. 

Bunun için milli marka ve 
kargir ambalaj dahilinde ko

nulacak üz!lmlerlmizln üzer· 

lerl muayyen bir mühürle 
mühürlenmesi dlıtünülmek· 
tedlr. 
--~ 

İzmirde 
Feci bir kaza oldu. 
Evvelki gün Ödemiş tüc· 

carlarından Hacı Kimllzade 
Mustafa Efendi ile Bozçay kalı 

Mehmet zade Hüseyin Efendi 
Bozdağ yaylasında av yapl\r· 

!arken feci bir kaza olmuıtur. 
Hacı Kamlfzade Muıtara 

Efendi nlıan alayım derken 
ayalı kayarak y.-re kapanmıı 
ve çifte ateı alarak evvela 
Hüaeytn efendiyi, sonra da ay· 

ni kurıun 13 yatında Ali Riza 
namında bir çocuğu yaralamıt
tır. Muıtafa Erendi Adliyeye 
veril mittir. 

Son zamanlarda çocuk hıı • 
sızlığının ve çocuk kayıp 

vak'alarının ç~aldığını yazmıı 
ve bu itin içinde eararenglz 
bir mesele bulunduğunu 
söylemiıtık. 

Çocuklara musallat olan 
bir takım lnıanlar bulundu· 
ğu görülmektedir. 

Bu defa, henüz ne olduk· 
!arı anlatılamıyan diğer yav· 
rucaklar gibi bir çocuk daha 
çalınmıttır. 

Çok garip ve ıayanı dik· 
kat olan bu hidiaeyi tahkik 
ettik. 

izahatını okuyacağınız bu 
vaka çocuklua musallat meç· 
hu! bir ıebekenin. bulunduğu· 

nu aöatermektedlr ' 
Bu yeni garip ve eorarengiz 

valıa töyle cereyan etmlıtlr: 
Çıhangirde Firuz ağa ma· 

hallesinde Hacı kılıç sokağında 

11 numaralı hanede oturan 
Hüseyin Avni efendi, sanatkar 
bir ebnlye kalfaııdır. Sayburt• 
lu olup refikası Enile hanım 

ile bundan 1 O ıene evvel ıeh
rlmlze gelE:rek yerleımiıtır. 

On ıenedenberl calııan Hü
seyin Avni efendi, dit ve tıma· 
ğındlln ayırdıfı paracıkları ile 
kendiıine bir ev yapmıt, dört 
aydanberi burada olurmafa 
batlamıotır. 

Hilıeyln Avni Efendi, hem 
kendi lılnden kazandığı, hem 
de o odalardan aldığı kira 
bedelleri ile kendi ve refikası 
ile Mürüvvet, Nermin hmlnde 
iki de yavrucuğunun nafaka· 
sını trmin etmektedir. 

Bu yavrulardan Nermin, 
iki yaıındıı. oldukça g!lrbüz ve 
çok tirin bir kızdır. 

Mürüvvet 8 aylık olup 
keza ablası gibi tirin ve sevim
li bir kızdır. 

Minimini yavrucukların 

annesi olan Eniıe Hanımın, 

bu sevimli çocuklarını her 
gün giydirip kutatır, evinin 

bir odacığ nda önlerine oyun· 
caklarını koyarak eğlendirme• 
ğe çalııırmıı. 

Enise Hanım, pazartesi ırü· 
nü yine, yavrularını giydir· 

m'.f, kuıatınııtır. Ölle üzeri 
olmuı, kapılarının zili çalın· 

mı ıtır. 

Zili duy~n Enise Hanım, 
pencereden batını uı:atmıı, 
ıı.ıa}ıya doğru: 

- Kı.ndlr o, diyerek ses· 

!en mittir. 
Siyah bir bat örtü ile ba

sını sıkmış, ü:ı:erind• de vıulık 

Muharriri: Mütercimi: 
Raynonde Maohard Ahmet fürkAn 

- l'ransız edebiyatııı<laıı büyük a~k roıııaıu -

170 loci binden tercüme t!'dilrnittir ..• 

Hizmetçi Jan odadan çık· 
tıklan ronra, Fıanıuva, anne· 
ıinin yaruna yaklaıtı. 

- Ooo .. bu ne ıüzel Y· 
ler .• Çiçekler, pa1talar, ıeker· 
ler .•• Bunlar hep benim için 
mi? 

- Evet, seninle beraber 
benim yeni tanıdığım ıki doı· 

tum için. Fran•uva t .krar 
kanapeye gömülüyor •.. 

Madam Dö Trev çay ka· 
dehlerlnl , çiçek vazolarını 

birer birer yer:eıtirmekle 
rneıırul. 

- Anne. 

- Yavmm .• 
- Dostlarınız kaç kiıi. 

- Yalnız ve udece iki kiti• 
- Az .. Bari hiç olmazsa 

güLc:• rıııidlrler? 

Biri l(rtzd idi. 
Ôteki?. 
Zalim! 
S:zln gibi yapmalı idi 

anne.. Onlar nasıl olııyor da 
ihtlyarlamamauın yolunu ıizln 
gibi bulamıyorlar. 

- Seni oeytan seni.. Ne
ler ıöylüyorsun? 

Diğeri, ann•.. Dlieri. 
- Onun k121d11'. 

siyah ve ipekli bir mantolu 
kadın: 

- Affedersiniz hemıirecl· 
ğlm azıcık kapıyı açar m111mz? 
demiı ve açılan kapıdan içe
riye ırirmiıtir. 

Bu kadın, bu meçhul 
misafir orta boylu, etine dol· 
gun ablak ve kırmızı yüz'.ü bir 
kadındır. Ağzının sağ tara· 
fmda da bir altın ditl vardır. 

lıte bu, altın diıll ve 
kırmızı dudaklı meçhul mlıa· 

safir, sahte vekar bir nezaket 
ibraz ederek: 

- Güzel kardetciğinı, evi· 
nizde üç odanın kiralık oldu· 
ğuııu aber aldım. Müıaadeni;ı:
le bakabilir miyim kardeıçliiro, 
demııtir. 

OsıraC:a, ilıi yatlarındaki 

Nermin de, glymit olduğu be
yaz ceket, beyaz çorap ile kahve 
rengi patiklerinln üzerine ba· 
sarak: 

- Anne, teyze, ·cici, n1am· 
ma, diyerek yanlarına sokul· 
rnuıtur. Bu 11rada meçhul 

misafir, bu yavrucuğu görmüı 
ellerini açarak: 

- Kırk bir kere maıal· 

lah, tutu, tu; demif ve Ner· 
mini kucağına alarak ıokak 
kapmuın önüne lndirmiıtir. 

Kapınnın önünde durmuı: 
- Şekerim alıtama birde 

beğim aörıün de fiatını görü· 
türüz, demlıtır. 

Bu ıırada meçhul misafir 
çocuğu lıolların:la bırakmıya· 
rak: 

- Müıaade buyurunda 
yavruya bir çikolata alayım, 
demlı ve köte batındaki bak· 
kala zavallı Nermin ile birlik· 
te gitmlttir. 

lıte o meçhul mustakbel 
kiracı olan altın dltli Hanım, 
Nermin! almıı, çikolata ala· 
cağım diyerek ortadan kay· 
bolmuftur. Zavallı peder ve 
valde bu hal karımnda ta· 
tırmıt, zabıtaya kotarak me· 
seleyi bildirmlıtir. Polıı, bu 
çocuk hırsızı o!an kadını ara· 
mak için faaliyete geçmltlir. 

A. R. 

Aza ve Başkatip davası 

Mahkum oldular! 
Mithat B. üç ay hapse, Macit B. 

nakti cezaya mahkum 
Füluryada Solaryum Plajı 1 nden hareketine tevafuk e· 

meselesinden vazifei memure· den ceza kanununun 241 inci 
lerinl aulisttlmal etmekle maz· maddeli mucibince üç ay hap
nun ikinci hukuk mahkeai aza· ıine ve üç ay vazifeden Dlen' 
ımdan Mithat ve ayni mah· ine, Macit Beyin vazifesinde· 
keme Baıkatlbi Maclt B. !erin ki' ihmali dolayııile ceza kanu· 
muhakemesi dün Ağırcezada nunun 230 uncu maddesi IDU· 

netlcelenmlıtir. ciblnce 30 Ura cezayl nakti 
Heyeti hakime Milhat vermesine ve her ikiılnln de 

8. in Macit Beyi yedladil cezalarının tecil edilmesine 
yapmaaını ve plijı icara ver· kabili temyiz olmak üzere ka· 
meaini yolsuz gördüğü· rar verllmlıtir. . .................... ·-···-···· ........................ _ ......................................................... . 

Haciz 
yete 

lzmir Borsası 
karşısında Ankara ya şika .. _ 
karar vermiş ve gitmiştir 

Borsa idare heyeti fevkala· 
da bir f\ctima aktetmlıtlr. Bu 
içtimada icra daireılnden teb· 
lığ olunan ödeme emri okun· 

muı boraanın bu mes'ele etra· 
fında alacağı vaziyet 'görlitül· 
müıtür· 

Borsa idare heyetinden 
bazı zevat buna borcun, eski· 

den taahüt edildiği tekilde 
ödenmeıl fikrini müdafaa etmek 
lst,.mifl•roe de Bo•ıanın mali 

- Ha •. Demek misafirleri· 
nlz ana kızdır. 

- Hayatımda cördüğüm 
kızların en güzeli. 

Franıuva ııömtildüğü ka· 
nepeden fırlıyarak ıordu: 

- Söylediğiniz hakikat 
midir? 

Evet •• 
- Eh.. Bari zeki midir? 
... Zekidan daha fazla 

bir ıeye malik. Onun kuvvetli 
bir dlmafı var. 

Aman, ne ııadir teymlt 
bu? 

Evet amma, bu nadir 
yaradılmıı ka senin için de

.. ğtldir. 
- Nııanlı mı? Eğer Öy· 

· leyse bu benim için dert değil· 
dır. 

- Aman, kuvvetinden ne 
kadar eminıln böyle .. Hayır, 
niıanlı dejfll. 

Bir af1kı mı var ? it ne 
kadar çelin oluna zevk o 

vazıyetinin buna mn1111t olma· 
clığı yapılan tetkiklerden anla· 
ıılmııtır. 

Bunun üzerine taksitlerin 
10,000 lira üzerinden emlak 
ve eytam bankasına ödenmesi 

için Ankarada bankanın umum 
müdürlüğü nezdinde teşebbüs· 

le bulunulmaııına ve buna 
İktuat vekaletinin tevHıut 
etmeılne karar verllmittlr. 

Ankarada emlak ve eytam 

niıbette eıaılı olur. Zaten 
tlmdiye kadar hiç bir rakip· 
ten korkmadım. 

- Senin bu kibrin bir gün 
seni mağlQp eder oiilum, dik· 
kat et, bu luz çok namus· 
ludur. Ne derlerse rdeıinler, 
namuı henüz ortadan kay· 
bolmadı. 

- Öyleyse ne ile müca· 
dele edeceflm? 

timdi 
ıtmdl 

lmkinsııılıkla •• Yavrum 
dur... Bu hanıD1lar 

nerede ise gelirler~ 

Eaz!aamı ıana ıonra aalatı· 
rım. 

- Ne kadar meraktayım. 
- Müsterih ol, aana an-

latacağım, fakat bilmit ol ki, 
Don Juvan sağ olaaydı, bu kız 
üzerinde teıir yapamazdı. 

- Tabii... Don Juvaıı ka· 
dıncı değildi. 

- Orada ne ötüyoraun ? 
- Hakikati terennüm edi· 

yorum 1 Don Juvan kadının 

Yarım milyon lirarı 1 

1 

Tür iye 
emniyet 
Planları satılıyor~u - -20-

Casus kadının evinde 
geçen bir gece ... 

Mister Kened ıordu: 
- İlk muvaffakiyetlnlz ne

tlceıinl ne vakit idipJar ede
biliriz? 

- Alakadar eıhas üzerin· 
deki etütlerlmln ve kanaat'e· 
rlmln neticeılnf ıize ancak on 
gün sonra bildiririm. 

- Görilımek için ani bir 
ihtiyaç hisıl olursa? 

- Madam Grita sizi haber· 
dar edemez mi? Adresinizi 
veya telefon numaranızı bana 
vermek mümkün değil midir? 

- Maalesef mümkün de· 
ğildir. Telefonda sizinle görüı
mek kat'lyyen tehlikeli olduğu 
gibi muayyen bir mahalde 
bulu~mamız da hiç muvafık 

değildir. 

Grita lüzumu halinde mu· 
habereyl temin edebilir. 

- Grita ile tema11mız teh
likeyi mucip değilmidir? 

Grtta atılarak: 
- Kaııiyyen, dedi, ev;DI hiç 

bir kontrol altıııda kalmıt de· 
ğildir. 

Derin bir mülıiha>'.adan 

sonra: 
- Bu takdirde ~imdilik 

acil itlerde Gritanın muhabe· 
remiz! temin etmeıi kifldir. 

Mister Kened, 
- Size [muvaffakiyetler 

temenni ederim. Bana müsaa
de ediniz &ideyim, dedi. 

Mister Kened gittikten 
ıonra fikrimden geçen pek yıl· 

dırımlı dütünce ile adeta uyut· 
muı kalmı§lım. 

Grita durmayan cıvıldıyan 
neıeli bir kuı gibi hafif, hafif 
ıarkılar söylüyor, Rlgolettonun 
bir parçasını terennüm edi· 
yordu. Neden ıonra dalıiın· 
lığımı anladı, ıilkinerek : 

- Acıktık, değil mi ? Bu 

bankasile cereyan edecek 
roüzakeratta Boraayı teınıiJ 

etmek üzere Borsa idare he· 
yeti azasından komiser Ali 

Mahmut ve izmlrll zade Maz
har Nurullah beylerin Anka· 
raya gitmeleri takarrür et· 
mittir. 

Müzakerat neticeıinde ta
karrür eden ıekil derhal tel· 

grafla lktııat vekaletine bil· 
dirildi. Vekaletten cevap ge
lir gelmez Bonayı temıil ede· 
cek zevat Ankaraya hareket 
edt!'cf'ktir. 

güzelliğini severdi. Kadının 

ruhi zenginliğini bilmedi. Ben 
Franıova dö Trev Uon Juvan'a 
bir noktadan yaklaııyorum. 

Diğer noktalardan defil: 
Bir cüze! canuz, "Muuet,. in 
dediği aibi ktıkuıu bir güldür. 
Oau asla koparmam ve kok· 
lamam. Don Juvan kadınlık 

gülünden aadece zevkinin tat· 
minini bekledi. Don Juva.n 
kadınbltn bir münkir! idi. 
Franıuva dö Trev ile aıka 
imanı olan bir adamdır. Bu 
kız zeki olduğu içtndır ki, onu 
aıka mecbur edectğlm. 

Madam dö Trev elindeki 
kadehi maaaya bıraktı ve oğ· 
luna baktı: 

- Bu alet nedir Frusuva? 
Senin olamıyacak bir tek ka· 
dın varsa, o da budur. Kabahat 
ben.! .. ıd ıııo., ondan bahset· 

tim. Ketld onu ıörmeaen •• da· 
ha iyl olacak. 

- Anne, beni bir alçak mı 
aanıyonunuz? 

akıam eve gidelim· neı'e ile 
bir güleriz, dedi. 

Gritanın evinde bu gece
miz gerçi çok net'eli, eğlen• 

celi geçti, fakat zihnimde 
muazzam tekliflere karıı ya• 
pacağım itin lstlhfamlan fı,. 

tınalar, kasırıralar çeviriyordu. 
Birlbirl peılne patlayan 

fllmpanyalar, radyonun, gra· 
mofonun ıakrak melodileri. 
Grttanın neı'e katan nüvazif· 
teri, ıehvetl, lhtira11 beni bl.r 
lihza olıun bu dütüncelerdeıı 
uzaklatlıramamıth• 

Mlıter Ber bu karanlık kıt 
gecesinin zulmetleri ara11nda 
esrarengiz bir tip, ve hüviyet 
halinde Gritanın Şitlldekl 

evinde birdenbire zuhur edlver
miıti. Her halde mister Kened 
ile görüımüt olmalı ki mukad· 
derata biglne değildi. Netice
den memnun ve mesrur görü· 
11üyor, faaliyetim tıı.rzı hak• 
kında bana münasip fınatlarla 
telkinler yapıyordu. Tat yü• 
rekll casuı, üzerimde daimi 
surette mükemmel ııstemde 

küçük ve müteaddit taban 
ca bulundurmaklığım lüzum 
ve ehemmiyetinden ve kat'i 
zaruretler halinde bunların. 

istimal keyfiyetinden dem vu· 
ruyor, bana caıuıluğun cana· 
varlığını ~ ıılıyordu. Ben de 
bütün bu fJdrleri ıükUııetle 
dinleyor, dü1ünüyordum. 

iş başında 
Gritanın evinde ve ıehvet 

dolu kucağında lhtirı1slı fakat 
düıüncell bir gece yaıadıktan 

(Devamı rıar) ................................................... .._ 

r 'Ördekler de ku
duruyormuş 

Daü kelp tedavihanesi mü• 
dürü doktor Efl'ef B. mulek.ine 

alt yeni bir keılfte bulunma .. 

tur. Bu keılf doktorlar ara11n• 
unda büyük bir alaka uyan• 
dırmııtır. 

Eıref Bey gayri tabii bl.r 

halde ölen bir ördek üzerinde 

tetkikat yapmıı, ördeğin sal

yuını tavıanlara uakletmlı 
ve muayyen zamanın hlla

mında tavtanlar kudurara .. 

ölmüılerdir. Bundan da örde
ğin kudurduğu anl•tılınııtır. 

- Hayır yavruro, fakat 
vahi fikirler peıinde koıtuiu· 
nu istemem. 

Franıuva ıülroeğe baıla· 
mıı ve uzaktan anneı!ne iıa• 

retle bir buse göndermlftl. 
Bir çan seaı.~ 
- itte mutlak onlar .•• • • 
Fraıuuva, koltuktan kal. 

kıyor ve kendini aynanın önü. 
ne dar atıyor. Üıtünü bapnı 
muayene ederken aklına bir 

ıey ıellyor. 
Aynanın önünde mqırul 

olsa.. Çüokll ayna kapıya 
kartıdır. G ıreııleri burada yiiıı· 
yüze ırelmeden tetkik lmklnı 
çok. 

Bu kız, bu kız... Yüzün
den aldığım manaya ıröre 
hareket ederloı. Franıuva fk
rini değltt rlyor, eline bir ki· 
to.p alıyor. 

Madam Dö Trev mlaaf.r· 
!erini karıılıyordu: 

(Devamı var) 
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F evkalade bir dalga! 
Sultana 100,000 liralık 

ikramiye çıkınca .•• 
Dede 

büyük 
Bu ıırııda Dede ıultan da 

yerinden bir doğruldu, gözle· 
rlni haddinden fazla açarak 
hafif tertip b!r ökıürdüktco 

ıoora: 

Çektikçe çekerim garibanı 
ben, 

Arkamdan gelme ıakın ha 
ıen, 

Mat olunan karıımam, 
Sonunda aala barıımam. 
Çekelim dudu ıiyahı, 
Duyalım acısım , 
Bizi zem edenlerin, 
Satalım bacıını, 
Yaf, yuf 
Çıkım iki gözü dt. 
Dedi ve hemen posta baıı 

Çakır Nurlye:J 
- Koımaaı keı, bir nefeı 

alacağım, diyerek kabajta ıa
nldı-Çekti, blrlblri arkasına 
müteaddit defalar çekti. Çek
tikten ıonra da u:r.un bir of 
çektikten sonra: 

- Ereni-er, '.alyon gibiyim 
lıırakmda biraz halleneylm, 
eledi ve gözlerini hafifçe bir 
kırptı. Dede [ıultan, ııöz.ünü 
kapar kapamaz ; kendlılnl 

Darülfünun konferanı aalo
aunda piyango çekilen il· 

ralarında bulmuıtu. 
Elinde bulunan 10723 

aumaralı bileti ıımııkı tut· 
muı, okunan numaraları can 
kulağı ile dinliyordu. 

Şana, kıımet buya; dör
düncü keıide de 18 yaıların· 
ela genç ve güzel bir kızca• 
fız, elini camlı dolaba aoka· 
rak aldığı bir n,ı açtı ve: 

100000 lira ikramiye, 

diyerek gür ve tiz ıeılle hay· 
kırdı. 

Bu genç kızın, bu müjde· 
ılnl binlerce halk alkııladık 
tan ıonra ikinci bir kızıo in· 
ince ve heyecanlı ıesl: 

- 10723 numuraya, diye 
lıltıldi. 

Tekrar ve tekrar alkıılarla 
"Bravo, bravo talihliye. dl· 
yerek ıeı ve ıadalar salonu 
çıolatmağa baıladı. Halk ıı lkıı 
ve bravo aııdalarına devam 
ederken Dede ıultanda: 

- Yahu, yahu ıu bizim 
bilete de bir bakın bakalım, 

derneğe baılamıştı. 

O ara yanında bulunan, 
biri Dede sultanın biletine bak· 
mıı, yüz bin liralık ikramiye
nin kendiılne laabet ettljilnl 
müjdeleyerek btldlrmlıtl-

Bu haberi alan Dede sul
tan hemen: 

- Aman yapma be 'abl
clm doğru mu ıllylüyoraun ? 
demiı ve kendisini kaldırıp 

ıalonun ortasına atmıılır. 

Talili adamın kim olduiu· 
nu aabıraızlıkla bekllyen halk, 
Dede ıulıllnı ortada görünce 
ikinci defa olarftk •ürekli al· 
kıı ile "bravo bravo talili 
adam" diye haykırmağa baıladı. 
Bu hali gören Dede sultanda 
kendisini alkrtlayanlara döne· 
rek: 

- DarıSt baıınıza, daruı 

baıınıza abiclm, demiı salon· 
dan çıkarak dofruca Piyango 
ınüdiriyetine eelmlttir. 

(Devamı var) 

işçi mebuslardan ~" 
Heler istiyorsunuz? 

1 çiler: Bu sütunlarımıza açıkça istediklerinizi bildiriniz. 

Tütün amelesi cemiyetinde 

Kanun çiğnendi mi? 
30,000 Tütün işçisini cebirle zorla 

kaydediyorlar! 
Bundan bir müddet evvel 

latanbul ve mülhakatı tütün 
ııçllerl cemiyeti mlieuı.leri 

tarafından yevmi gazetelerle 
vukubulan davet llzerine 26 
Mart 931 tarihinde Tophane 
Kapıiçi mevkllnde Kaaım Bey 
lıanında cemiyetin merkezinde 
heyeti umumiye intihabı için 
bir kongre aktedtldl. 

Kongrede müeaalılerce ha· 
aulanmıı olan ruznamenln mü· 
aakereılne geçilerek evvelA 
heyeti idare intihabatı icra 
edildi. Memuru mahıuı hu· 
aurlle icra edilen bu intihabat 
•etıceılnde, hlynl teıekkülle· 
rlnden kongrenin aktedlldifi 
ıüne kadar amelenin ihtiyaçla· 
nla, yakından alAkadar hiç bir 
ııııevcudlyet eaerl göstermeyen 
lllÜeuisler, tablatıle heyeti 
umumiye tarafından ıskat •e 
Jerlerlne kendileri için daha 
iyi çalııacak muktedir arka· 
daılardan müteıekkll bir he· 
Jeti idare intihabına mütte· 
fikan karar verildi. 

Ye ruznamede muharrer ve 
tasrih olunan diğer maddeler 
aynen kabul ve yeni tayin edilen 
heyeti idarenin isim ve ıöhret· 
lerlle adreslerini münderiç bir 
liıte, makamı vllA.yete takdim 
edildi. Kanunen kırk aeklz saat 
•oora Jenl heyeti idarenin faa• 
llyele ıeçerek bllfttl cemiyet 

~ umuruna vazıyet etmesini bir 

1 
türlü çekemeyen müeuiıler, 

6 Nisan Cllmburlyet gazetesin· 
de kendi da vetlerl üzeri· 
ne •e heyeti umumlyenl 
lçtlmalle aktedlleo kon· 
grede intihap edilen yeni he
yeti idarenin kabul edflmedfk. 
lerl, binaenaleyh faaliyete ge· 
çemeyeceklerlne dair bir benet 
lntııar etti. Bu vaziyet karıı· 
ıında yeni heyeti idare bir 
müddet için faaliyete geçeml· 
yerek icra edilecek zabıta 
tahkikatı neticesine intlzaren 
bugllne kadar beklenildiği 
halde heyeti idarenin kabul 
dilmediklerlne dair makamı 
alnden kanuni hiç bir teb. 
llfatta bulunulmamaaı garip 
değllmtdı? 

Müenisler mevkilerini mu. 
hafaza için hail manevralar 
çevirmektedir. 

Fakat bu efendiler bununla 
iktifa etmlyerek tehrlmizde 
mevcut ve hali faaliyette bu. 
lunan depo ve lmalAthanelerl 
birer birer dolatarak it 
gliçlerl ile me1aul olan ame· 
leyi zorla cemiyete kaydet
mektedir. HattA daha ileri 
giderek bazı arkadaıları yanlıı 
telkinat yüzünden zabıta tara· 
fından it baıından alınarak 
merkezlerde bir mllddet ala· 
konulmuıtur. Bu bal zaten 
çoluk çocuklarının malıetle· 
rlnl pek güçlükle temine 
çalıtan ve gece ııündüz ıefr 

-
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Poliste: 

Bir aygır 
Üsküdarda bir çok

larını yaraladı 
Oıklldarda Tunu• batında 

oturan ıebzecl Arnavut Kad
rinin kıarağı ile tayı otlamak· 
ta iken Selimlyede ecucı 

ıokajiında oturan 11rabacı 

Yusuf ağanın aygı.rı m u • 
aııllat olmuı , [üç beygir 
kemi azıya alarak Çllffl 

lçlne doAru kııçmeğa bıııla· 
mııtır. Bu ıırada posla mQ. 
vezzll Hasan Enver, tütün 
amelcılnden Hüımen, tlmen
dtfer memurlarıodan Ali, 
aanda!cı Zühtü, kahveci 
Haltı efendilerle Tunue ba
tında mukim Ahmet [efendi 
zevceıl Fatma hanım, bu bey. 
glrlerlo koıma Ye kaçma es
nuında tekmelerine maruz 
kalmıı, vücutlarının muhtelif 
yerlerinden yaralarımıılardır. 

Yaralılar Tıp faklilteılne kal· 
dırılmıı, beyglrlerde 19 el •1· 
16.b ile ıtl&.f edllmlılerdir. 

Fazla kaçırmış 
Dün gece ıaat biri yirmi 

geçe tramvay amelesinden Ah. 
met Cemil efendi Sofularda 
Simitçi ıokağında fevkalade 
ıarhoı ve yaralı olarak yerde 
yatarken bulunmuıtur. Kendt
ıl, verdiği ifadede ıarhoı ol
madıfını fakat, mahalleden 
kimin kendslnl ıoymaklateye· 
ceğlnl öjirenmek için yaptığını 
söylemtıtır. 

Adliyede: 

Rum papaz 
,--:- MÜSAHABELER - " 

1 Avrupa' da işçi... . J 
Hakkında muhakeme ' . . . ~azan: ~hmet Furkan 

k •1d. Avusturya nın ışçı sıyasetı nedır? Şehrema· 
ararı verı 1 neti işr_i için 20,000 kişilik apartımanlar 

Beyoğlunda Hamal baıında 7. 

Odıktırlya Rum katollk mek· yaptı. işçi çocuklarının man_evi ebeveyni oldu. 
tebl Papazlarından Antin Ef. Geçen müsahabelermlzde ı ve lıçl fırkalarının irıadı ile 
bundftn bir kaç ay evvel mek· arzettlk, "Larouue. lıçlyl fÖY· hük!lmet blltün faaliyetini bu 
tep talebeıınden Anlıtl kızı le tarif ediyor: Bir müdir veya kmm halkın ıılne ha1reylemi1· 
Katın anın ırzına tecavüz ettiği bir aermayedarın emri altında Ur. Hükumetin ilk it olarak 
iddia edtlmlıtlr. 1 k 1 ğ 

Bu hidhenln tahktkatile e Ve ol kuvvetile ça ııan yaptı ı icraat; işçinin teıklla· 
her inıandır. Yahut kısa bir tını tanzim etmek, bir taraftan 

meıgul bulunan ikinci istintak tarif ile, hlzmetclden baıka arzi maheulatın latihıalatını 
lılkimJ Papu Antinlntn afır• her çalııan adama tıçl denir. erttırırken diğer taraftan da 
cezada lüzumu muhakemesi· Şu halde lfçl, hemen he· -ınai lstihıalatın çoğalması 
ne karar vermlıUr . h h eıbabına teveuül eylemek 

Tabibi adlinin raporuna oa· ' men umumi ayatın mi veri 

b k •- 1 demektir. Ve tıçlnin refahı , olmuıtur. 
zaran Katinanın 1 rl ... a e f h [ L'Autriche et la revolutı• 
edilmeyip yalnız tahrlı edildi· çl tçlnln refahından • er ne· 
il fennen anlaııldığı b1ldlrllmt1· dense • daha ıonra düıünül· 
tir. Muhakemeye 13 Tem· müıtllr: lhtımalkl hayatı umu· 
muzda baılanacaktır. mlye bu ellere htinat ettiği 

7 sene hapsine karar için! .. 
1870 Franıa • Pruıya har· 

verildi 
Balta limanında Mema• 

hem Ef. nJn aaat •e kordo· 
nlle pıualarını tehdit etmek 
ıuretıle alan Çilekçi Nurlnln 
muhakemesi dlln ağırcezada 
netlcelenmlttlr, 

Heyeti hakime clirmO aa· 
bit görerek maznuuun 7 ıene 
lıapılne karar vermtıtır. 

Polisin davası 
Metreıl Naciye Hanımı 

cerh ve katlerlemeğe teıeb· 
blls eden Küçükpazar nabi• 
yeal pollılerlnd en Rüstem Ef. 
nln muhakemesine A~ırcezad1t 
devam edllmtıtır. 

Şahit celbi için muhakeme 
baıka gllne talik edllmlıllr. 

binden ıonra çiftçi ve l§çl, ayrı 
ayrı menafi ile birer Fırka 
teıktl etmiılerdir. Fakat mediı 
ve hllkümet nezdinde tıçl çift· 
çinin nail olduğu mazhariyet· 
hırı elde edetmemtıtır. 

lıçl fırkıı.eınm umumi har· 
be kadar geçirdiği mesai 
tarzlarını n nail !oldukları 
mliaaadai haklcındaki tarihi 
malllmatı bir tarafa bırakarak 
bu glinkll Avrupa lıçhlnln 
göıterdlğl l<udret '<'e kabiliyet· 
lere nakli lıelllmı münıuip 
EÖrmekteylz. 

Umumi harp, ıükiln dün· 
yası içinde ılddetle patlayan 
bir bomba olmuıtu. 

on ıııciale. nam eserde bu 
huıusta çok malumat vardır.) 

Avusturya hükümetl tıin 
ana hatlarını çlzmiı, balkı 
evlemlrde çalıımağa sevket· 
mııtır. 

Bu esnada Avusturya ıeh· 
remanetl de uhdesine pek bü
yük vazifeler almııtır,ki bunun 
neticesi bugün Avueturya it· 
çiAi kadar müreffeh hiç 
hır millette loçi yoktur, denile· 
bilır. Fılhakıka, İngiliz loçlai, 
dünya ııçilerlnin enrefaba ermit 
olanıdır: Beş buçuk milyonu 
geçen İngl!iz ltıiz amelesi, ça· 
lıııı.n amelenin ve hükümetin 
yardımı ile her hafta cumar· 
teıi günleri dört buçuk ister· 
ling alır (Bizim para ile 80 lira) 
ise de Avuaturyadaki lfçl 
teıklli.tı dünya l;çi te~kilai· 
ları için bir nümlınedlr. 

- ....... ._, __ ..... ,. .... 11-•• .. ••••u•••-•-••-•-••-••...,•••u••••••••••••-•--•••••••-••• Çünkl öteden beri görül· 
müotür ki, muharebelerin ııı v· 
leti dalma geııçllğedir isler 
o milet girdiği harpten muzaf· 
fer, hter mağlüp çıksın ... 

Avuslury:ı. ıehrem:ı.neti 

iT 
Hizmet gazetesinden aynen --------- -

Tayyare meselesi 
- --- ----

Durmuş Bey şu vesikayı artık 
ortaya dök Vaziyeti gördün! 

Baılıkları drı.hl aynen alı· 

nan bu lzmir tayyare suiiıti· 
mali iti içinde batka meıele· 
ler olduğu anlatılıyor. Bu nok· 
tal nazar hlzmelln ıııağıda 
aynen alınan lfadeılnden latlh· 
raç edilmektedir.: 

Mahut tayyare bay'iyele· 
rlnden 29,000 llraayı zimmeti· 
ne geçlrdliii iddia edilen tayya· 
re cemiyeti ıabık müdürü 
Durmuı Bey hakkında birinci 
karar hAklmlifi kararını ver
mlıtlr. Karara nazaran Dur· 
mut Bey Ağırceza mahke· 
tinde muhakeme edlleceklfr. 
Kararın ıuretl tudur: 

"Tayyre cemlzetl paraaın
dan 29,481 lira 63 kuruıu 
zimmetine ııeçlrm,,lı.ten maı.· 

nun ve gftyrı mevkuf mezkur 
cemiyet müdürü Durmuı Bey 
hakkında yapılan tahkikat ne· 
tıceılnde maznun Durmut Be· 
yin tayyare cemiyeti lzmir 
ıubeıi 927 •eneıl bey'iyeılnden 
29,484 lira 63 kuruı zimmeti· 
ne geçirdijil ve heıapları gayri 

[etle mücadale eden amelenin 
ve ailelerinin ıefaletlerini bir 
kat daha tezyide sebep ol· 
muıtur. 

Efendiler! Bu gün bir haki· 
kattır ki ıehrlmlzde 300 bine 
karip tütün lfçlsl vardır. Bun
ların bir okadara da efradı 

aileleri vardır lıl yekünun hay. 
ilce kabaracağı ıüphesizdtr 
Acaba sizler ıahıelıırınızı 

bu kadar bOyük amele 11nıfı 
lçerlıinde ne gibi yükaek birer 
mertebe ve l}<tldara laylk gö
rüyoraunuz ki daimi yerinizi 
muhafazaya bezli gayret edl· 
yorsunuz, bu ciheti anlıyabi· 

lir miyiz? Sizleri kimler inti
hap etmlıtır? Ve lntlbabınız· 

dan bu aline kadar bu am le· 
ye nafi ne gibi en ufak bir 
yardımda bulundunuz, &ösle• 
rebilır mlafnlz? Kanunen cüm-

1 
muntuaın tutarak mercllnc 
gönderdiği cetvellerejhilafı haki· 
kat zammly11tta bulundu müfct
tııllğln rapotilc anlaıılmııtır. 

Mumalleyhfn harekeli Türk 
ceza kanun•ınun 203 üncü 
maddeılne muvafık olduğun· 
dan A&ırceza mahkemesinde 
son tahkikatın açılmuın" ve 
suç 1609 numaralı kanunun 
neıri tarihinden evvel ık,. 

edildiği clheıle gayri mevkuf 
olarak mahkemeye sevkine 
karar verilmfıllr. • 
Durmuı beyin senelerdenberl 

uzayıp giden mahut tayyare 
bey'lyeleri meı' el esi nihayet 
adalet huzurunda hallolun&.· 
caktır. DurmL•t beyin elinde 
bazı veaaik mevcut oldufu 
ve mumall.,yhln bu evrakı 
mahkemede ibraz edeceği ıöy· 
lenmekt~dlr. 

Bizim kanaatimizce Dur-
muı Bey bu mea'elede baı· 
kalıırının kabahatlerini yftk. 
lenmiıtir. Adaletin huzurundan 
temiz bir ıekılde çc-kllmeıfnl 
temenni ederiz. 

- hurlyetin idaresi altında ilmeo 
ve iikren olduğu gibi nıealek
çe de yükaelmeğe çalııan biz· 

!eri hangi kanuna ve vicdana, 
kuvvete latlnaden çalııtığımız 

depo, imalathanelerde cemiye. 
ttnize yRzmıık için cebir göste· 
riyor aunuz? 

Bütün bunları gözönüne 
getirerek düıününüz ki karw 
nız da hiıslyatlarını idame 

edebilmek için ciğerlerini Ni
kotin denilen zehirle tedricen 
zehirleyen ve her birinin yüz. 

lerl kaneızlıktan sapsarı olup 
ekseriyeti vereme müılall 

binlerce lıçi ve dolayısile aile· 
!erinin çoluk çocuklarının 

mukadderııtlnrıle oynamayınızl 
imzalar: tsmail. lfaıan. Haıan, Ser· 

kfı, ı\\ehmet, lımail. 

Keyfiyeti tıçl mebusların 
nazarı dikkatine vazediyoruz. 

. -· 

Sanayi eaaaı üzerine lrn· 
rulmuı bazı devletlerin teı· 

kılalı Umumi harbin llAnı üze· 
rlne felce uğramııtı. Sanayi 
durunca geçinme tarzı değlf• 

mit, ıefalet baı ııöalermio ve 
Jnıanlar birden bire yokauz· 
luğa düımüılerdir. 

Dört ıene devam eden bu 
mllthlı i.fet durunca bütün 
genç kollar bir ltıi2llk !buh
ranı ile karııloomıılardır. lıte 
milyonlarca halkın bu ıuretle 
it bulamayııı, lıtlhıali.lın ııfı· 

ra inltl, telafi edilmeıl lazım· 
gelen bir çok husuıatı muat· 
tal bırıı.kmııtır. 

f 1çı fırkalarının teıebbüı· 
!erile merkezi Avrupa hüku· 
metinin buldukları çareleri 11· 

raaı ile gözden geclrellm : 
Merkezi Avrupa devletleri 

içinde mağlup ve bitap bir hal· 
de bulunan Avusturya mevcut 
idi. Paraıının kıymeti aıfırdan 
aıağı düımOıtü. Çünkl koca 
lmpert.torluk darmadağın ol· 
muıtu. 

Avuıturya 1917 den ıonra 
bazı ılyasl rüzgarlarda aaraıl· 
ınııtı. Bu ıar11ntılar Avustur• 
ya ltcl ve ltcl fırkalarını nev· 
nılt etmemiı, bilakle onlara 
daha bllyük bir gayret ver 
mlotlr. 

Avusturya Cümhurlyetl 
1919 • 1920 ıenelerlnde ken-
dtıinf toplama§a 

Zabıt katipleri 
Dün muhakeıne 

edildiler 
İkinci ceza mahkemesi za· 

bıt katiplerinden Salih ve Tur
han Beylerin muhakemeılne 

dün birinci cezada baılanmııtır. 
H6yetl hakime ıahit celbi 

için muhakemeyi talik etmlıtır. 

Suiistimalden sonra 
Vazlfeılnl ıuiietlmal et· 

mekle maznun Adliye tehi!· 
gat müdürü Muatafa B. in 
muhakemesine dün birinci 
cezada devam edllmlıttr. 

Makamı iddia vazifelnılnde 
sullıtimal cürmünü ıablt göre· 
rek maznunun tcczlyeılni ta J 

lep et.mittir. 
Heyeti hiıkime karar için 

muhalremeyl talik etmiştir. 

20,000 tıçiyi iskan edecek 
muıızz:ı.m apartmanlar yaptır· 
mıştır. Bundan baıka ıehre· 

manetl ite giden zevç ve zev· 
ederin çocukları ile meıgul 

olamayacağım düıünerek, ço• 
cuklar için dahi amanet bi
oaaının bir kumına muazzam 
bir kısım ilave etmek suretile 
bu kısmı lıçi çocuklarına tah
ıla etmiıtlr. 

Avuıturya ıehremaneti, bu 
çocukların manevi ana ve ba· 
hasıdır: Her çocuğun kabiliye
tine ııöre onu bir mesleğe ıevk· 
etmek için okutur, yazdırır, 

be.ter, büyütllr, ve meslek ıa· 
hibl yaptıktan sonra ona it 
verir. 

Şehrems nelinin viaayeti 
altında yetııen bu çocuk gü• 
nün birinde itıiz kalea, ema. 
net ona it verlnclye kadar ba· 
kıp bealemejie mecburdur. Bu 
lıe hakikatte emanet için bü
yük bir külfettir, bu yüzden 
emanet onun lıılz kalmasını 
!itemez ve ona derhal lı bulur. 

lJte bu çare ve tedbirler, 
Avusturyada lıalzllğln önüne 
geçmıı, ltcl refaha ermıı, ken
di ııhhat, benlik ve rahatına 
kavuımuıtur. 

Umumi harpten, merkezi 
devletler için de en perlıan çı· 
kan Avuıturya ltçisl, bı?gün 
tekmil Avrupa lıçilerl içinde 
en çok mazbut ve en az muz· 
tarlp olanıdır. 

Gelecek mliıahabemizde, 
fıçı çocuklarının ameli tarzda 
naaıl yetlıtırtldiklerlnden bah .. 
edecejilz. Ahmet F'ürkan 

İrtişa tahkikatı -- -
Alınan ifadelerf gön

derildi 
Barut lrtltaaı hakkında 

ıehrlmlzdekl tahıtlerln latlnabe 

tarlklle ifadeleri Ankaraya 

gönderllmlıtır. 
---~ 

Parmaklığa 
saplandı 

Arnavut köyünde Dere ıo;~ 

kağında oturan-terzi Yani 

Efendinin 9 yaılarıuda çocuğu 

Nıko dlln, evlerinin kapuıu 

önünde ki demir parmaklık· 

tan sokağa atılmak isterken 

çeneılnln alt kıamından par• 

maklıjia sa planmıı tehlikeli 

ıurette yaralanmııtır . 



wu a awwaa wa• 

fakültesi 
Fakültenin nakledilip edilmemesi 

için bir müderris ne diyor? 
Tıp fakülteılnln latan bula yapacağı masrafa, hastaların 

Yılmaz aleyhinde 
takibat 

Tasavvur pek parlak! 
Seyrisefain, Şirketihayriye ve Haliç 

vapurlarının tevhidi kabil mi?· 
Vapurcular itilafı feshedilmedi! 

nakli hakkında diğer bir mü· laıe ve teda viıine ıarfolunl\• 
derriı ıunları ıöylüyor. cak para nazarı itibara alı· 

-Tıp fakülteıl Üsküdarda nıraa büyük bir yekün tutar. 
ıenelerdenberl kökleımit bir laıe ve mualiceler Şehre· 
müe11eıedlr. Onun için eski manetinden tesviye edilirse 
yerinde kalmalı: Darülfünundan, yani masraf 

Üıküdar tramvayı ve oto· üzerinden ağırca bir yük kalk· 
büalerl Kadıköyle Üsküdarı mıı olur. 
biriblrlne yakınlaıtınnııtır. Üs· Bu mualece masrafına 
küdar ve Kadıköy kıtası az Evkafta iotlrak etmeli. Evkaf 
deıtıldir. Bunlar fakültenin ıtmden sonra cami, medrese 
polikinliğlne beltganmabelağ yaptıracak değil ya. Çünkü 
kafi ııellr. Ve zaten nakil latanbulda bunlardan çoktur. 
itibarile 100 binlerce liraya Hatta Şehremaneti bu pa· 
ihtiyaç vardır. rayı bütçesinden vermeae bile 

Şehremanetinin Üsküdarda Üıküdar tramvaylarına onar 
yeni yapacağı bir hastane, hekim para zammetae bu parayı te• 

kadrosu hademesi vesaireıile darik edebilir." ' ...................... .... 
······-·····························~·· .... 

~laarif vekilinin beyanatı 

Müdürler toplanacak! 
(Birinci aahifadan devam) 

Muallim mektepleri müdürle· 
rini Ankuaya dnvet ettik. 
Kendilerinden programlarda 
gerek terbiye ve tedris, gerek 
usul noktaaından ne gibi ta· 
dilat yapılmaaı lazım geldiği 
hurnsunda mütalealarını sora· 
cağız. Vekalet te terbiye sis· 
temleri ve programlar hak· 
kında dü;ündüklerini söy\iye· 
cek ve müıterek bir neticeye 
varmak için çalııılarak yeni 
aenede o suretle iıe ba;la· 
maktır. 

Maarif eminlikleri 
Maarif eminliklerlnln lağvl 

üzerine bunların ilk tedriıata 
ait vezalfinl maarif müdürleri 
yepacaklardır. Müdürler orta 
mektepler ve liselere ait hu
ıuaatta vt:kaletle muhabere 
edeceklerdir. 

ller.de maarif müdürlük· 
\erini kaldırarak Maarif emin· 
liklerl evvelki vaziyete getir• 
ineğe çalııağız. Şimdilik vezi· 
yeli bu suretle idare edeceğiz. 
Bu münasıobetle açıkta kalan 

memurların miktarı azdır.Bun· 
!arı da ıür' atle yerleıt !receğiz. 
10 ıeneyl dolduranların teka· 
üde sevki meıelesine gelince 
lstanbulda yeniden ihdas edl· 
lece k pansiyonlarda yeniden 
münhalii.t olacaktır. 

Bunlara bu memurların 

tayini muhtemeldir. 

Filimler murakabe 
edilecek 

Sinemada gösterllen 
fıtımleri terbiyevi nokta! na· 
zardan biltün medeni ınemle· 
ketlerde yapıldıgı gibi mura
kabe etmek iatiyoruz. Bizim 
gayemiz ftlimlerin çocukları· 
mızı terbiyevi nokta! nazar• 

dan bozmasıdır. 
Onun için filim müessese· 

!erinden çocuklara terbiyevi 
ders verecek filimlerln getir• 
tilmeıinl de istiyeceğiz. Bu hu· 
ıusta hazırlamakta olduğumuz 
kanun lıiyıha11 bitmek üzeredir 
Hu:asa her medeni memleket 
ne yapmak iltiyorsa biz de 
onu yapacağız.,, 

En sıcak gün! Belediye 
Son bir kaç gündenberi sı· İki mesele için bakın 

caklar ıiddetle kendini gösle- ve diyor? 
riyor. Bilhaısa dün, bu senenin Terkos tirketınin Belediye· 
en sıcak günü idi. Şimdiye ka· ye kasten su vermediği ıeklln· 
dar bu sene bu derece sıcak· deki rivayetlere Belediye reli 
lık olmamııtı. Derece! han.ret muavini Hamit B. : 
dün (JO) u bulmuıtu. Bugün -IBu haber doğru değildir, 

· de mittir. 
he bundan aıağı olmıyacağı Eski otomobil sahiplerinin 
tahml. ediliyor. p~zarlık suretile müıterl alın· 

Re satha neden aldığımız ma· ması için müracaat ve ıtka yet· 
lümata nazaran dün saat 14 lerlnede: 
ten 15,30 a kadar günün en - Biz takıimetrolara aza· 

mi bir fiat koyduk. 
hararetli zamanı olarak derecei Bundan aıağı bir fiatla 
hararet biltıfasıla (SO) u mu· her ıoför müıteriılni taııyabl· 
hafoza .-!tmiıtır. Rüzgar ise lir ve bunun için de Belediye 
poyrazdan mutcdll olarak es• kendilerine hiç bir ıey ıöyle· 
m!ııtir. Bu gün de aynı istika· mez. 
mette rüzgar eaecekttr. Amerikan harp gemisi 

Bir kaç gündenberi ha· geliyor 
vanın bu derece sıcak olma· yakında limanımıza bir 
11 mevsim ldabatındandır • Amerika zırhlısının geleceği 
Yoksa endite edilecek henüz haber alınmııtır. Amerika 
bir l"Y yoktur. Fakat sıcak· harp gemlıl Karadenize de ge· 
tan bayılanlar olmuştur. çecektlr. ........................ , ... _ ...................................................................................... . 

Yılmaz gazetesinde çıkan 
bir makaleden dolayı Adliyece 
takibatta bulunulmaktadır. 

Müıtantlklik, meselenin tet·• 
kik safhasında olduğunu •öyle• 
mittir. Müddelumumilık, Hal· 
kı kanun aleyhine tahrık et· 
mek cürmünden dava ikame 
etmiştir. 

Tahkikatla 6 ıncı, İstintak 
hakimliği meşgurdür. 

Dün geç vakte kadar Kad. 
rl B. in ifadesi alınma
mıştır. Kanuni lüzum ha· 
aıl olurea Kadri B. tevkif edi· 
lecekiir. 

Yeni posta pulları 
Yeni posta pullarının, dün 

tabına baılanacağı yazılmııtı 
Posta itleri müdürü Yusı:f 

Beyden keyfiyeti tahkik ettik: 
- Bu, eıkidenberl yapıl· 

makta olan bir ııtır. 
Daha henüz hazır değildir. 

Dedi. 

Adliyede evrak takibi 
menedildi 

Adliye müfettiıleri esbabı 
meıalihin tılerlnl takip edel\ 
evrak muakk'plerl hakkında 
tahkikata baılamıılardı. 

Müfettişler bu tahkikatı 
ikmal etmiıler ve neticede es· 
babı meıalihln bu gibi eı· 
haun elinden kurtulması için 
muakklplerin faaliyetten me
neılilmelerine ke rar verilmiıtır. 

Edebiyat talebesi 
döndü 

Bir haftadanberl lzmirde 
buhınan Edebiyat Fakülte.ı 
talebelerinden mürekkep 40 
ktıilik kafile Gülcemal vapu
rtle ıehrtmize gelmiılerdir. 

İstifa mı etti? 
Esnaf banka11 müdürü Fa· 

ık Beyin iıtifa ettiği sa yl ol· 
muıtur. Bu htlfa keyfiyetinin 
memurlara borç para vermek 

l meselesinden ileri geldiği 
zannolunuyor. Nitekim dün 
kendiaile görüşmek istiyen 
bir muharrlrimize Faik B. mak 
aadı ziyaretini sormuş, memur· 
lara para vermek iti olduğunu 
anlayınca d.'!rhal : 

- Ben artık müdür deği
lim, tarzında bir cevap \er· 
mittir. 

Halbuki faik B. makamı 
aidesine htlfanameslni takd•m 
etmlt dei!i dir. Binaenaleyh 
Faik B. in itinin beıında 
olup olmıyacağı da meçhul! 

Esasen esnaf bankası tim. 
diye kadar yalnız faizle ve 
banka muamelatile alelade 
meıgul olmuştur. 

Eınafa hiçbir faidesi do. 
kunmamııtır. Binaenaleyh, 
oımdlden sonra Es af ban. 
kasında aynı ha:ln devam 
edip etnıeyeceii ve ban
ka muamelatını ve veçhesı. 
nln ~snafa hizmet etmek ge· 
yeslne yaklaştırılı yaklaatırıl· 
mAyacağı malu'TI değildir. 

r 

Seyriscfain, Şirketihayriy , vurun dahi suya düşmüı ad· 
ve Haliç ve purlarmm tevhl· dedilebllir. Dün bu husuıta 
dile, idareılnin Belediyeye ma umatına müracaat ettiği· 
verilmesi hakkında Belediye· miz ıeyriıefain müdür mua· 
nln bir tasavvuru olduğu ya· vinl Tahir bey demi ıtir ki: 
zılmııtı. - Bu muğlak it yalnız 

llunun tatbik edilmesi za· hükumetle, evliyayı umu:un 
mana mütevakkıf ve imkanı bileceği bir meseledir. 
tatbiki, pek müıkül mesai!· Biz hükumet memuru ol-
den görülmektedir. duğumuz için , bu hususta 

Bu fikri ıü en belediye he· bir ıey diyemiyeceğim .• 
ni.'z laıavvuratını tesbit te et· Mumailey, bundan maada 
mit değildir. Bilhassa daha vapurcular itilô.fı mukavele· 
düıünülecek ve müıtaceliyet ıinde feshedilmediğini söyle· 
keıbttmiı ' ı'er araomda tasav· mittir. ............................................................... 

Çifçi ve işçi fırkasına ~emleket muhtaçtır! 

Adanada bir hadise .. 
( 1 inci •ahifede ~ devam) 

mitler iae de anlaaamamıılar· 

dır. 
Çıftcller, komisyonun ver· 

miı olduğu bu kararı pek nla
behlz ve fahlt bulmakta ve 
bundan tikayet etmektedirler. 

Ha1at mevsimi dolayıaile 

civar vilayetlerden hatta daha 
uzaklardan Adanaya ç!llıı
mak için b•nlerce amele 
gelml1ti, Fakat aıcakların 

tiddctlenmiı olmaımdan do· 
layı bilhaasa orta Anadolu 
halkı hemen kamilen memle· 
ketlerine avdet etmiılerdir. 

Bu yüzden biraz da amele 
darlığı hiasedılmektedir. Dün 
pazara getirilmit olan hubu· 
battan arpanın güylPğ 1 elli ile 
altmıf arasında ve yerli buğ· 
day he yüz altmıı kuruıtan 

oldukça iştihalı satıı yapıl· 
mııtır. 

Taıra buğdayı ise hiç yok 
denecek kadar az bulunuyordu. 

Dün ayni zamanda okkası 
üç kuruıtan Meralne on vagon 
kadar arpa mübayaa ve seyk· 
edilmı,ur. 

A ınan malumata göre ko-

za mahıulünün büyümesi hı· 
ıebıle bir çok yerlerde çapa 
itleri nihayet bulmuıtur. 

Yarın - Bu kadar çiftçi 
ve tıçimizin büyük mikyasta 
zararına olan bu hadise, hiç 
,üpheıiz, ıayin ha a müeyyide 
altına alınmamıı olmasından· 
dır. Meaal kanunu bir an ev· 
vel çıkarılmalı ve artık mağ
duriyetlerin önüne geçilmeli· 
dır. 

Seyahin bürosu 
propagandaya şimdi 

hazır anıyor 

Belediye Seyahln Bürosu 

lıtanbula alt muhtelif lbro,ür 

müıveddelerl hazırlanmı~tır. 

Bundan maada Bursa, Yalova 

ve Tuz lanın kaplıcaları ve 

maaden sularına birer broıür 

tahıia edilecek ve bunlar lı· 
tanbuldakl acentelere ve Av· 

rupa ile Amerikadaki ıefaret• 

hane ve konaoloıhanelerimize 

dağıtılacaktır. 

30 bin lira 1 Benzin depoları 
Darülfünun bütçesine Benzin istasyonları 
tekrar konacak mı ? yapılıyor 

Darülfünun bütçeılnden Bir kumpanya ıehrimlzln 
Heyeti vekilenln 30 bin lira muhtelif yerlerinde benzin 
tenzil ettiğini yazmııtık. H ~. •lepoları teala edecektir. Bu 
nüz bu meıele için Darü'fünu· 

lstaıyonlar bir kaç daireden 
na yeni bir emir g•lmeınlttir. 
Darülfünun muhitinde bu 30 ibaret olacaktır. Bir otomobil 
bin liranın "bütçenin mec· htaayona girdiği zaman birinci 
liate, müzake-resl unasınd• • dairede yıkanacak ikinci dal· 
iade edileceği ümidi kuv. rede lastikleri titirilecek, üçün· 
etle beklenilmektedir. cü dairede benzin ve. makine 

Darü'fünun Emin muavini yağı alacaktır. 
M. Hakkı B. bu mesele için • •• 
M. vekalet!nln daveti üzerine Hollanda sıgara gum-
cumartul gunu Ankaraya rÜgÜnÜ arthrdı 
gidecektır. Harici ticaret ofisinden 

Şirketin vaziyeti aldığımız malümata göre , 
Haliç şirketinin mBli va· Ha.landa hükümetl algaradan 

zlyeti hakkında Bel~diye uzun alınan ithalat reımlnl kıymeti 
zamandanberl tPtkıkat yap· üzerinden yüzde 23,5 nlape· 
maktadır. lıtihbarımıza na'Za· tinde zam yapmııtır. 
ran bu tetkikın ilk netlceıl Binaenaleyh Hollanya ithal 
Belediye daimi encümenine edeceğimiz 11garalar bu zamma 
tevdi edllmif, oimdl de daimi tabi tutulacaktır. 
encümPn ıetk•k etmekt<dlr, İsmet Paşa geldi 

Bizden söylemek ..• 
Dün Baıvekll İsmet Paıa 

ıehriml'Ze gelmiıtlr. 
Baıvekllin bu aeyyahatl 

huıusi mahiyettedir. ve lıtan· 
bulda Heybeli Adada bulunan 
ailesi efradını da alarak bu 
akıam Ankaraya hareket et· 
meal muhtemeldir. 

trikleri yanar. 

r 2s cuma J 
Siy ası 
Takvim 

Lafa karışanlar 
Kalemimize ve aziz kari· 

!erin kıymetli vakitlerine ya• 
zık fakat bizi sinirlendiren 
bir nokta var. (Yeni Gün) 
diye ufarak bir matbuat piçi 
var. 

Cümhuriyet gazetesinin bu 
veledi de bacağına bakmadan 
!ifa karıııyor. 

G,ne Diyojenine e klınca 
eıplri yaptırmıt-

Diyojen diyor ki: "Eyvallah 
bir koku var galiba kımali· 
z•uyon patlamıı.. Hayır bu 
değilmit lY arın) ın pençeresi 
açılmıı. 

Şimdi bu kafaaı bir heli. 
olan piçe hatırlatmak gerek 
mez mi ki (Yarın) onlara uzak· 
tır. Bu koku burunları dibin· 
deki babaları Cümhurlyet ıa· 
bibi Yunusun bağırsaklarından 
gelen kokudur. 

Fakat ıunu bunu bırakın 
güzel bir zarbımesel burada 
ne kadar kıymet alacak: 

Kenarına bak bezini al 
Babasına bak piçini al 

Jf Jf 

Bir karikatür 
Akıam gazeteıi de bir kari

katür yapmıf. 
Muhalıf gazetelerinin net· 

rlyatı pek müıtehcenmit· 
Naaıl birlbirine çekiyorlar. 

Akıllarınca yavuz hırsızlık ya• 
pacaklar. 

Akıam gazeteal bir ada• 
mınpantolununu cıkarmaaa ka· 
rar verince altından ne çıka· 
cağı keıfe muhtaç değildir. 

Cümhurlyet gazetesi ka· 
ıınır ve bu herzeyi yerse 
güııah ölende mi öldürende 
mi ? Ya ıiz ne istiyorsunuz 
enaemize vurunuz ağzımızdan 
ekmeğimizi alınız. 

Bu iti yapan ve açan Yu· 
nua Nadidir. Elbadi ez,am 
ona niye söylemiyorsunuz? 

Maksat muhalefete çatmak· 
sa Falibe yazı yazdırsın. 

O küçük'.üğündenberl ma· 
halle kavgalarına aıınadar, 

Yazık değil mi ki.ite paraaı· 
na ötedenberl malümdur ki: 

Falih üzerine para verir. 

Adanada bir 
kadının idamı 

istendi! 
Adana 25 ( Huausi ) 

Karaantıda hizmetçi bulundu
ğu evde ev ıahiblnin kendini 
nikahla alması için karısı ile 
çocuğunu zehirllyerek öldür· 
mekle maznun Ay0enln ağır. 
cezada muhakemeıl yapıl· 
mıt ve müddei umumi cürmü 
sabit görerek kanunu cezanın 
(450) ince madGe•lnin üçüncü 
fıkraaının tatbikini lstemıotır. 

Ayte idam olan bu talep 
karııaında hınçkıra hınçkıra 
ağla mı ıtır. ---
Hasekini~a hastanesinde 

bir vak'a 
Kurtlulu G ·lık köyünden 

Met noilu Hü·eyin ağanın kızı 
Güldane, Hassan lımınde bkl· 
sile tanışmııtır. 

Güldane Hanım kendbile 
evleneceğini ıöylt:d ğl Haıanla 
iki sene kadar görüımüı ve 
ve günü'n birinde Haıan Gül· 
daneyi bırakıp ortadan kabcr 
lmuıtur. 

Bu sırada Güldane Hanım, Ameriknda adam ezen 
şoförleri, öldürdükleri za· 

vallının karşısına t;ıkarı· 

yorlarmıı· 
Şoför onu görünce 

ellerile >üzünü kapıyor, 
vicdan azabı duyuyormuş. 

Bunun en iyi.ci Muhit· 
tin Beyi Bakırköyüne 

götürmeli, Bağlar cadde· 
sinin artas•na dikmeli, 
sonra kendi otomobilini de 
o caddeden geı;irmeli. 

Ofis ihracatlar için risal~ 

Haseklnlaa haataneaine Müra. 
caat etmlf ve hamile olduğu 
ar.\aıılmıotır. Ancak mua
yene eınaıında hamile GO.ldane 
hanımın bakire olduğuda ta· 
hakkuk etmiıtlr. 

- Bu resim gazetemize bir genq Ef. tarafından yapılıp 
gönder!lmiştir. L Taberrüken dercediyoruz l 

Aıırupada gene adam 
öldüren şoförleri sokak, 
sokak teşhir ediyorlarmış. 

Biz şoförleri bıraka· 
lım da 8.;lediye reisine 

bakalım: 

Muhittin Beye buncı 

benzer bir usul tatbik 
ediline hi'i le Fena ol· 
nıaz, belki o zaman ,eh· 
rin sokakları aulanır, elek• 

Bir dakika sonra ken· 
diaini aynada bir değir· 
menci kıyefetinde bembe· 
yez gördükten sonra muh· 
terem reisin, yollar hak· 
kında vereceği emirlerin 
şiddetini, sen bir Belediye 
m•muru olda, 

ister dinle 
ister dinleme! 

hazırlıyor 
ihracat ofisi, Türkiye ıh· 

racatçıları namile muhtelif 
liaanlarda neıredllmek üzere 
rhaleler hazırlamaktadır. 

lıtanbula alt nüshaya lalm· 
!erini dercettlrmek için tahrl· 
ren ihracatçılara müracaat et· 
mlıtlr. Bu güne kadar bir çok 
cevap gelmlotlr. 

l 
Bu huıuıta ofiı raportör· 

!erinin fevkalade ıarfı meıai 

ııöstermektedirler. 

------------------------------------• 

Vakit küresi de Beledi
yeye darıldı 

Galata kuleılne geçen ıene 
yerleıtirilen vakit küreıl ha
zırlıkları biUIAI halde bir tilrlü 
tıllyememektedlr. Tahllsat ol· 
madıAı için Avrupadan celbi 
icap eden saat getlrilmemlotır. 

Şimdi yeni bütçe tasd;' 
edilip geldikten sonra • 
ııetlrilecek ve belki kür' 
yecektlr. 



AKIN 26Haman 

ANKARA OTEL TAŞHANPALAS 
Bütün 

Telgraf 
konf orü 
- Taşhan 

havi. 
Ankara 

Fiatlar ehvendir 
Telefon 1163 

1 1 IY A THO ve Sll'IEMA 

Üsküdar 
1 Dr .Hafız Cemal 

Dahili hastalıklar mutehassısı 
Hii.le sinemasında 

ÇARIN "j A VERi 
Mümessili: lvan Mojeh ıı 

Gelecek program Ateıten 

Gömlek. Duhuliye 10 kuruıtur. 

* . 
Beyoğlu Y eniıehir tiyatrosu 

Dümbüllü İsmail bey kum
panyası ve Karakaı Ef. ve 

Jerfin H. ın lıtıraklle 
Bu gtce aaat 21.30 da 

Napoleonun postacısı 
Dram 6 perde 

Zorla İzdivaç 
Komedi 2 perde 

1(--

Bugün Anadoluhiaarı'nda 
Küçük Suda 

Karıkadim orta oyunu 
Nekre Ali Bey ve arkadaıları 

tarafından 

Cumadan maada her 

gün öjtleden sonra saat 
(2,30 dan 5 ) e kadar lıtan
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı hususi kablneılnde 

dahili hastalıkları muayene 
ve tedavi eder. 

Telefon: latanbul 2398 

Or. Hayri Ömer 
Almanya Emrazı cil-

diye ve zührevlye cemi
yeti azasından Beyojtlu 
A~acami karıı 11ra11nda 
133 No. öjtleden sönra mü
racaat. Telefon: 3586 

Doktor Agop Essayan 
Langa. cami sokak No16 

Hergün hastalarını kabul 
ve tedavi eder. 

UGUR EVi 
lliııımı .. ııııım ............. . 

NURİ - DANIY Al 
Bilcümle Devair ve Müe11eaatı resmiye ve hususlyede, 

Mali, idari, Hukuki itleri, Emlii.k sahiplerinin emlaklerini 
idare etmek, ifraz, Ferağ, intikal, İkraz, İltıkraz, Alım 
Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

Telefon: Beyoğlu 4515 Galata, Eslıi Gumriık 
Caddesi Uğur Han No. 2 

. " Bir Cereyan Prizi..... işte o kadar 

Ferigeco 

• 

SATIE 
Bu mükemmel aleti 

VERESİYE 
Satıyor 

ELEKTRİK 
ŞİRKETİ 
de bu aleti alan 
müşterilerine 

hususi tarife tatbik 
ediyor 
Beyoğlu 

Metro han. Tünel meydanı 
lstanbul 

ılan 
Telefon şirketinden: 
Şirketimiz , değiıtırllmiı 

olan numaraları arayan zevat 
tarafından yanlıı~ıkla müte· 
madiyen çağrılmakta olduk
larına dair, abonelerden mü
teaddit ve haklı ılkayetler 
almaktadır. Bu hal eski tele
fon rehberinin kullanılmaıın· 

dan vefa iatt>nilen telefon 
numaralarının rehberin yeni 
tab'ından tahkik edllmeme
ıinden ileri gelmektedir. 

Telefon hizmetinin hüınü 

ıuretle cereyanı ve muhterem 
abonelerin yekdiğerinl iz' aç 
eylememeleri için eski telefon 
rehberini kat'iyyen istimal et
memeleri ve kendilerinde el' an 
mevcut değilse, yeni rehberi 
bir an evvel tedarik eyleme· 
[eri muhterem abonelerden 
rica olunur. 

l 

Müdit iyet 
.............................. ..,:ımmımm11111m~ 1 .......... ım11_. ... 
-• KIZ KULESİ • 

Elektrik Evi, Beyazıt 
Kadıköy 

Muvakkithane caddesi 
No. 83 

PARK VE PLAJINA 

Vesaiti Nakliye 

Doktor feyzi A~met 
Cilt, saç ve zührevi has

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

Adres: Ankara caddeıl 
No. 43 

Telefon: İ.tanbul 3899 ........ moı.......... .... 

. :B.~. Ji,. .-<u. ............ ...t!' 

1 ıa-~ i,_,1,,_,_-~1. 
~ ..... -.... ..... ' 

~-. .!Y!~!_k )c~ 
1931 Türkiye Güzellik Kra· 

liçeıi inci diıli. 

NAŞiDE SAFFET HANIM 

kullanmakta oldujtu "BİOKS. 
dit macunu ilıı dit fırçasından 

soıı derece memnun kaldıjtını 

beyan etmektedir. 

BIOKS diş macunu ile fır

qaları Türkiye diş tai>ipleri 

cemiyeti tarafından tavsiye 

edilmektedir. 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp· 

haneıi üstünde No. 66 

Telefon: İstanbul 2385 

""'.""'"' .. ··1···"'"iı .. :··r···"'"k"···i···"Y"'"~·····"~"'"i···~···"'"' .. ''~·····~ll4IH••••••••ll4~H••··~···"f" ... i ... s ••• "'"'"'···~"'"~"······"'"~"··~··••ılll4IHIHç•···~·•H•Hk•••••ll4IHIHOS•••• a .. ''"'"t .. •·~····~HIHl••••••gll4•H• .. ~····~ .. ·;ı;;i""Aii~"'"Aii~f """i 
harikülideliklerle ve nefis bir tabı ile çnktı ! 1 
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KOD AK 
Beynelmilel müsabakada kazanmak 

ihtimali daha ziyade artar. 

' ' 

- Dada idareli • 

- Netice daha emin 
- Cihanşümul şöhret 

Kopyalarınızı VELOKS kadına bastırınız. 
Kopyaların arkasında VELOKS kelimesi arayınız. 

Büyük Tayyare 
• 

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

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. 

Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so
kak No. 5. 

Her gün öğleden •OD· 

ra altıya kadar hutala
rını kabul t>der. 

-:::..-

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu Mektep ıokak 1 

LTelefon: B. O. 2496-' 

, 

Bütün dün yada 

SENEVİ 
3,500,000 çift 

Satılmaktadır 

Türkiye' de 
seneden beri sa
tılmakta olup 

'--T..---,--=---,rr---1 herkesin takdi-

Kiralık fırın 
Kasımpaşada Zencirlikuyu 

caddesinde 54 Nu Fırın kira
lıktır. Kalfat yerinde Şakir uı· 
taya müracaat. 

Seltinik Bankası ı 
Tarihi tesisi: 18B8 

Sermayesi 
NORT BRİTIŞ LASTİK 

rini kazanmıştır 
AY AKKAPLARI Tamamen tediye edilmi§: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 

Piyasada Mevcut Ayakkllpların En Sağlamıdır. 

SAT 1 Ş YERLERi 
fstanbul ciheti 

Ali Kemal • Şehzadebaş• No. ı2o 

Al ·ı Rıza Kalpakçılar Mahmutpa
• şa lstanbul No. 142 

Balıkçıyan Agop - Hacı~~r°ı:'o. c~j 
Bıçakçı zad3 1 brahim -

lskender Boğazı,lstanbul No. 14 
Gurpikyan, Boğos - suııanhJ:.a:'i 

Hacı Ali Zade Mehmet Arif 
Mnhmutpaşa No. 98 

İbrahim Ağa Zade Eyüp 
Mustafa Büyük kınacıyan Han 

- altın(a No. 8 

Mehmet Nuri - Divanıoı':;a _N35 

Mustafa Selami - venica"S~ -N~ 

Papazyan, Mihran - ;:,~hı~~·~~~; 
Tavacıyan, Karnik - Kaıp~J.' 1~~ 

Tertsakyan, Melkon - ~~a~~~·~~ 

Merdan Zadenin bu cazip 
ve kıymetli eseri kitapçılarda 
ve yegane tevzi mahalli Şa
fak kitaphanesidlr. 

İstanbul 8 inci icra dairesinden : 
Bir borçtan dolayı mahcuz bir 

adet karyola ceviz oymalı 5· Temmuz 
931 tarihiı.e müsadif Pazar günü 

saat ondan itibaren Beyoğlunda ! !a
mal başında Serkis sokağında bil
müla) e Je paraya çevrileceği ilan 
olunur. 

Acele satılık ev 
Mahmutpafa mahallesinde 

küçük Yıldız han sokağında 

beı oda' mutbah ve taraçayı 
havi 21 numaralı hane acele 
ıatılıktır. içindekilere müra
caat. 

Türk Anonim lastik şirketi -
Meydancık No. 38 

Vertanesyan ve Horasanciyan -
Kavaflar BalAI 

Vitali Benşussan ve şeriki -
Sepetçi Han. 

Zek.1 
Rıza • JMilll SporJ Hamldlye 

caddesi No. 11 

Beyoğlu ve Salate ciheti 
Azizof, Şari - Büyükde'Jo. 69d~•;ıi 
İsmail Hakkı - Topeuıar ~~~dıe;J 

K ki• K 1 Tekke Yüksekepe ıyan ar 0 " kaldırımNo.623 
Marinos - Tünel sokak No. 2 

Papazyan Artin • Yüksekka~~~ 1.i~ 
Beşiktaş ciheti 

Kırassas Leonides - KJ~_ıç~ 
Yusuf Ziya -

Kadıköy ciheti 
Aktaryaıı. Haçik -
Tateosyan, Artın • 
Yazıcıyan, Bedros • P•~::,·:ı~rn 

Üsküdar ciheti 
Ahmet H•rndı' _ çurşı~oyu No. 

ul 161-.07-209 

Hasan Naıif Bin Ali -
Hiklnıiyeti Milliye No. 80 

Suat Nazmi - Çarşıboyu No. 161 

Büyükada 
Mehmet Hasaa - l!•lıkJ:.~·~10~·12 

Yeniköy 
Simonides Simon - Köyb•• 1 cad-' ı desi No. 73 

Sarıyer 

Yuvanı Ago~ 

KISARNA 

Türkiyedeki şubeleri: 

Galata, İstanbul, lzmlr, 

Samsun, Adana, Mersin 

Yunaniıstandaki ıubcleri: 

L!~:a, Seliıntk~Av;!: ı 
istanbul 7 inci icra daire

sinden: V cfat etlen maclam 
Sofya veresesinden Kadıköyün• 
de Cafer ağa mahalleıinde 

Orta sokağında mukim iken 
elyevm ikametgahları meçhul 
bulunan kerimeleri Anastasya 
Veleonara Hanımlarla Kocası 
Hiristo Efendiye: 

Murisiniz Madam Sof ya zim
metinde 2116 lirn ara cağı bulu

nan Salih Bey mezkur alacağı
nı kafeyi hukukiyle beraber 927-

5388 Numaralı dosya zabıtna· 
mesinde musarralı olduğu üze· 

re Fatihte Kumrulumescit 

Maden suyunu sofralarında bulunduranlar, mahallesinde Ketenci sokağın· 

kum, mide ve barsak hastalıklarından kurtulurlar. da 7 Numaralı Hanede mukim 

j . . . . . - İbrahim Beye temlik ettljti 
stanbul s ıncı ıcra daıresınden: ı ı~ ~ . 

Bir borçtan dolayı maııcuz. ?ir Haydar Rıfat B.in eserlerinden • .. 1-ıa_n_o1_u_nu_r_. ~~---
adet Büfe 4 - Temmuz - 931 tarılııne lk ı 26 Hazıran 1931 = Hızır 5.ı ı 
müsadif Cumartesi günü saat ondan Ayni haklar i lira _ _ 
itibaren Şişlide Yeni istasyonda Ga- Miras meseleleri Bir w -= Cuma :-
zi caddesinde vaki 266 numaralı Se- Şerhli borçlar ka,ıunu c « 
bulıyaıı hanında ıo numaralı dairede <ikbal) kitaphanesinde 
bilmüzayede paraya çevrileceği il<iıı 

clunur. 

Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Trlefon: B. O. 2496 

• 

Satılık ev 
Aksaray Horhorda Sofular 1 

1 
mahallesinde Ragıp bey soka-

ğında 14 numaralı hane satı

lıktır. Talip olanlar"Yarın.ga

zeto.ınde mürettip Nevzııt 

efendıye müracaat etılnler. 

Arabi Rumi 
9 Sefer 13 Haziran 

Vakit - Eı:ıni Vakit - V ·f'Bti 

"'E"Vka't s. 
Sabah 2 
Öğle 12 
ikindi ıf 

·vkmt .. 
Sııbnh 6 43 
Öi(le 4 32 
i~indl 8 32 

Akşam 19 
Yatıı 2ı 

lrısak 2 

Uş>m l 12 00 
Ynıoı 2 3 

ı imsak 6~ 

---'~------------~ f\lcsul milJ~r ve münıes.:1 1 

Bürharıettin Alı 
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