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Menfur sahtekarlığını itiraf etti! 
Yunus Nadi, dün Gazinin nutkuna 

ilaveler yaptığını açıkça itiraf etti. Bi
zim yazılarımızın neşri meselesini de 
kendisinin bir cinayet eseri olduğunu 
söyledi. Eski Yeni Günün bir makalesi
ni clercederek, on bir sene evvel de. Tah
rifçilik, sahtekarlık yaptığını, gazete 
karilerini iğfal ettiğini kendi gazete
sinde bir defa daha teyit etti, tuna 
artık verilP.cek cevap kalmamıştır! 

Bizim hesabımıza, dava halledil
miştir. Bnudan sonra bu adama cevap 
vermekten müstağniyiz. Hergün işi yok
sa ve usanmazsa küfürlerini tekrarla· 
yıp dursun! 

Arif Oruç 
Evvelki gün Yunus Nadiye iki ıual sormuıtuk. Bunlat'· 

dan blriıl, Gazi Hazretlerinin nutuklarında, " Yeni Dün· 
ya Çerkes Etemin parasile Arif Oruç tarafından neşre· 
diliyordu .• İbaresinin kat'lyyen bulunmadığı iddiası idi. Yu· 
nus Nadiye tarihi nutkun ibarelerini değlıtlrmek cür' etinde 
bulunduiiunu ihtar ettik. Nutuk parçasının kltıeılnl neıret· 
meılnl ıöyledik. 

Dünkü Cümhurlyette hicap duymadan bir kliıe net· 
retti. Fakat bu kllı.ıde Arif Oru9 ismi olmadığı gibi •Ye· 
ni Düııyı. nın Çerkes Etamin p11rasile Arit Oru9 tara· 
tınb an net re dildiği.. kaydı da bulunmuyordu. 

Gazetecilik hayatında tahriften, öteden beriden para 
çekmek için, yalan yanlıı haberler iıae etmekten baılca 
hiç bir meziyeti olmıyan Yunuı Nadi, yaptığı muazzam 
aahtekirlık ve tahrlfçlltği alenen lllrafa mecbur kalmııtır. 

Bu tchrlfl dOnkn Cıımhudyette ıöyle itiraf ediyor : 
"İtte tarihi nutkun o cnmleılnl gerek kitaptan aynen 

naklederek gerek tarafımızdan verilen şekillerila 
kltıe halinde netredlyMuz 0 diyordu. 

Bir tavzih 1 
Anke.ra, 27 (A.A)···Maarlf 

vekAletınden: 25 ve 26 haz!· 

ran tarihli bazı gazetelerde 

vek&let makamına atfen in· 

Utar eden beyanatın maarif 

emlnltklerlne alt kısmı hilafı 

•ardıl'. 

Maarif müdürlnklerlnln 

Millet Meclisinde Muhaliflere hücumun i9yüzü anıa,ılıyor: 1 Kooperatifçilik ve Oarülfü~ 

Muamele iyi tertip edilemediği Kadri 
Vergisi görülen manevra Raşit Pş. 

Kanun layihası 
müzakere edildi 

Ankara, 27 (A.A.) - B. M. 
Meclill bugün saut 14 te Reis 
KAzım Paıanın riyasetinde 
toplanmııtır. B. Millet Mec
llılnln 1931 ıeneıl Kanunusani 
mart ayları hesabatı hakkın· 
da Meclis hesapları tetkik en· 
cGmenl mazbataaı kabul edil· 
mittir. Arazi vergili kanun 
laylhaeının encümenden gelen 
maddui reye konulduktan 
ıonra kabul edtlmlltir. 

Bundan sonra muamele 
vergisi kanunu yerine kaim 
olmak üzere teklif edilen ka
nun IAylhaaının müzakereılne 
geçllmlt ve kanunun he. 
yeli umumfyesi hakkında 

Bazı mebuılar ıöz almı~

lardır. Bu meyanda Haıan 
Bey (Bursa), layihanın reddini, 
Ahmet lhıan Bey (Ot'du), ka-

(Devamı 2 inci ıayfada) ... ,, ..... , ................. ... 
Dün kanlı iki va-

ka oldu! 

Yunus Nadinin vaktinden evvel 
ve acemice hareketlerile suya 
düşmüş addedilmekte bulunuyor 

Ankara, 28 ( Telefon ) - çıkarmak zemini ihzar etmek 
Hükümet gazetelerinin muha· ten ibaretti. Tam Tevfik Rüş· 
lif gazetelere ıiddetle hücum tü Beyin hesap vereceği gün 
etmelerinin lçyüzü anlaııl· Sırrı Bey Mecliste bulunma• 
mağa baılamıttır. mıf, mesele de tablatile tehir 

lzmit mebuıu müstakil edllmfttlr. 
mebuslardan Sırrı Beyin Ha- Halbuki, fıı ka gazeteleri 
t'icıye vekilinin seyahati hak· ve hilhaua ( Yunuı Nadi) 
kındakl sual takriri üzerine, Ankaradan gelir gelmez aldı· 
1-iarlciye vekili MecJ!ıte lza- ğı talimat üzerine vakitsiz 
hat verirken, muhalif gazete- harekete geçmiı ve planı yü· 
:_re tlrldetle hücum edilmesi züne gözüne bulaıtırmııtır. 
takarrür etmlfti. Bunun üzerine Diğer bir rivayete göre de, 

-
Hocalar fabrika 
tör değH, diyor 

de evvela (Hakimiyeti milliye) hükumetin ıon tasarruf ve . 
ve(Milliyet)gazeteleri taarruza bütçe meıelelerlnde maruz kal· ·

1
, 

geçmiılerdi. Bu tarruzdan mak· dığı müıkülatı sükunetle ge· 
sat, efkarı hazırlamak ve Mec· çi1tlrebilmek

0 

gayeslle muvafık 
liıte tıpkı Fethi Beye yapılan gazeteler muariz gazetelere 
umumi izahat gibi bir hücum yaylım ateıi açmışlar, bu su· 
yapılırken ıiddetli bir kanun (Devamı 2 İnci •ayfada) 

Darülfünunun koopera Ulçillk karşısındaki 
»aziyeti hakkında beyanatta bulunan 

Profesör Kadri Roşit P~. 

(Yazısı 5 inci sahifede) , ... , ........................ ,,,, .. ,,.,,,,,,, ................. , .. , .................................................. . 
Topkapı müze müdürü. ne diyor? Türklüğü tahkire ait 

Asarıatika Türkiyeden 
harice mi kaçırılıyor? 

-

1 
Müdür diyor ki: "Biz gördüklerimizi 

derhal mubayaa ediyoruz,, 

ileride barem müsait oldukça 

Maarif emlnlerlnln teıekkü· 

!ünden evv. iki vaziyete gelir· 

mealne çalııılacaiı 16ylenml1Ur. 

1ıte böyle iki namkör kargayı. 
1 

Bu millet dlıtnden tırnağından keeerek ıofra· j 
aından doyurdu, fakat." 

Kargayı beı:e gözünü oy• ı.I 



ENVER PAŞA 

uran imperatoru! l 
,,, ______ Hatıratını yazan: Y. L. _______ J 

-1-
T uran imperatoru, Lenini aldatmak icin 
Bolşevik orduları Asya kumandanı oln{ak 

· istemişti! 

r 

Enver 

1st~nbuldan 
l.tihatçılar : 

-
Patı 

kaçarken 

"Bu memleketi, biz kur• 
te.rdık, batarsa, bizim elimiz· 
de batsın!. 

İddiasile hükümetl ellerin· 
den, bırakmıyorlardı. Nihayet 
meı um Mondros mütarekesi 
ile hu caniyane meramlarına 
ermiılerdi. O zaman bu clna· 
yelin hesabını vermek kimse· 
nln itine gelmiyordu. 

Nüzhet S•bit Bey, neı· 
rellfl/I bir risalede ı 

• htihatçıların meı'ullerlnl 
k1çırmayınız, tevkif ediniz. 
Hesap istiyoruz, heınp ! • 

Bağrıyordu. Fak at, bu lıe· 
uptan ne çıkardı ki .. Veyi o 
milletlere ki, felaketlerden, 
lnkır :tlardan ıonra mes'uıle· 
rınl arar. Milletlerin vaz'fe
lerl, felaketleri ve inkıraz· 
!arı doj!urmak marazlarının 
am!Uerinl anlamak. fııillcrinln 
faallyet!t:rlnl durdurmalı: dej!ll 
de, ne olabilir? 

Koca bir devlet ballıkta" 
üç cöıt milyon Türk öldük
ten ıonra Talat Pata v11 
kumpanyasını mes'ul etmekle 
devlet mi kurtulacak, ölüler mi 
mezarlarından kalkacaktı ? 

Ahm~t Rıza Bey, Talat 
Pataya hücum ederken : 

" - Bütün mes' ullyetl ka· 
bul ediyorum!. Diyor, o za· 
mankl nıebuı!arın alkıılarile 

İjine devam ediyordu. 
Yazık ki, hiç le mes'u· 

!iyeli kabul edenler çıkma· 

dı. Dütün mes'uller Türkiye· 
den kaçmak, canlarını kurtar
mak gayelerinden ba1ka bir 
§ey dü2ünmüyorl1.1rdı. Kendi· 
!erinin hırsıcahları için milyon· 
lıuca Türkü ölclürtmü lerdi. 
Fakat, bu "hıraıcalı. yolunda 
kend.leri ölmek hlemiyorlardı. 

Bu akıbet, kcndilerınin 

imanıız ve ıcJealatz insanlar 
olduklarını g!>ıtermez mi? 

* 

l 

.. 

Cemal Paşe 

Fakat, bunlar bir karar 
veremiyorlardı. Nihayet, En· 
ver paıanıu yalııında bir lçtİ• 
ma yapıldı. Bu lçllmaa Enver, 
Cemal, Talat, Bahaddin Şa· 

kir ve da.ha bir kaç koda· 
man ittlrak etmlıti. 

Akıbetlerini emin eörüyor· 
lardı. Çünkü devlet hazinesini 
yanlarına almlılardı. Topal 
lımail Hakkı Pı. barp tlcare· 
tinin milyonlMınıda emirlerine 
amade bulunduruyordu. Yal· 
oız, altı, yedi senelik lııaa 

devirde yedi a11rlık bir devleti 
yıkmıılardı. 

Hepsi, bu cürmün fecaati 
karı111nda titriyordu. Onlar ki, 
vatanperverliği, hamiyeti, bil
giyi, hakkı, adaleti, bu memle· 
kette söz söylemek ıalahlyetlnl 
inhisarları altına almıılardı. 

Kendileri gibi dü~ünmeyenle· 
re de alçak, hain , vatansız 

damgalarını yapıotırırlar , 
Terllr tdarelertle bu gilıtlerln 

b:r kısmını asarlar, keı~rler, 

sürerlerdi . Bir kısmını da 
korkuturlardı • Onlann dev· 
rinde , matbuatın aerbestfıl, 
tenkit fikri, mönakaıa ha· 
rekell hlyanell vataniye dl· 
rümlerinc!en idi. 

Yazık ki, bu met'um zlb· 
niyeti müdafaa eden bir nıat· 
buat ta elde etmlıler, bu lt
lcembeci uıaklarla emlrl<'rlol 
yürütüyorlardı. 

Bu iıkembecl Uf&klar kiı:n
lt'fdl ? 

Bunları, tarihin lanetine hıra. 
kıyoruz! Yı.lnız kaydediyoruz: 
Monduroı faciası, bu zıhnlye· 
tin e•eri idi? i 

Şüpheai:t ki, aktörler de fa· 
clac1an ürkmütlerdl. Faka ı, 
imansız adam, "evvel& can, 
•unra canan. dü~ünür, deıill 
nıl? 

Bwılar da öyle dütünQyor· 
lardı. 

Enver: 
- Bu gece 

Efkarı umumiye, tevkif- Çönki1, teh!üke 

kaçmalıyız. 

yaklaııyor, 

lerlni iltlyordu . Sadrazam diyordu. 
Pıııa , kaçmalarını ta niye Fakat, nereye gideceklerdi ? 
ediyordu. (Dnamı oar) 

.. , .... ·················--··············~················ ....... 1 opkapı müze ınüdürü ne diyor? 
lende Selimi ıaliı davrlne 

Tahkikat 
Filim faciası isini , 

mülkiye müfettişleri 
henüz bitirmediler 

Ep!yce bir zamandır de
vam eden Sürp Agopyan ha
nı faclaaı hakkında Mülkiye 
müfettıılerinin Belediyede yap· 
tıfı tahkikatın neticesini Öf· 
renmek !stlyen bir muharrl· 
ririmfze Belediye reis muavl· 
ni Hamit B. teftııin henüz 
neticelenmediğini ıöyleınittir. 

Maamafih bu birkaç gün 
içinde ikmali tahmin edilmek
tedir. 

İşleri o kadar 
çok muş ki ..• 

Belediye daimi encümeni 
hazırlamakta olduğu otobüsler 

• talimatnamesini henüz ikmal 
etmemlıtır. 

Azami günlln i~lerindeo 
vakit bulamadıklarını söyle· 
mitlerdir. 

Türk Maarif cemiyeti . 
eşya piyangosu 

hediyeleri 
Türk Maarif cemiyetinin 

J Mart 9:11 de çekilen etya 
piyangosundan numaralarına 

hediye isabet eden ve uzak 
yerlerde bulunduklarından do
layı vaktında müracaat ede
mlyenlerln hediyeleri hakkında 
Merkez idare heydl tarafından 
yeni bir karar verildiği haber 
alıomııtır. 

Bu karara göre Piyango 
mlidlrfyeli Temmuz 931 ofha· 
yeline kadar biletlerine hediye 
he.bet ~denlerden bizzat veya 
bilvasıta mfıracaal edenlere 
ht•diyelerlnl vuecek, löfradan 
biletlerini göndereıılerin de he
diyelerinin bedelini kendilerine 
ııönı!erecektir. 

Türk Maarif cemiyeti bu 
kararı ile hediye tevzi oıüdde· 
tini alakadaranın lehine olarak 
üçi1ncü defa lerudit etınlı olu· 
yor. 

Ofisin 
Almanya seyahati 

Harici ticaret Oflıluln bir 
ıeyahat hazırladığını yazmıı

tık- Almanyaya kadar lmttdat 
edecek olan bu ıeyahat ba· 
zırlıkları devam ediyor. Yalnız 
Almanyadan vüruduna lnıtzar. 
olunan cevap h"oüz gelmc
mltllr. Bu cevap gelir gelmez, 
programın ana hatları tefecrü
atıle beraber te•blt edıl.,cek

llr. Temmuz ayı içinde dtı 
yola çıkılacaktır. 

Yılmaz tahkikatı 
Müdiri mes'ul dün is

ticvapedildi 
Yılmaz gezele•İ meı'ul 

müdürü Yusuf Ziya B. dün 

altıncı hllnlak hAkml Sürey. 
ya B. tarafından ııtıcvap 

edılmııtır. 

Ta hktkatı evveli ye hilı<m 

bularak evrak, mütaleası 
a 1ınmak üz.,re Müıldelumu· 

millğe gönderllmlttir. 

. Türkiye - Brezilya 
iki millet arasında ticaret muahe

desi aktedilecek 
Brezilya konsolosu Mr. Aluisio Martins 

Torresin mühim beyanatı 

Muharrlrlmize beyanatta bulunan Br~
zflya konsolosu Mr. Atuısıa Mır· 

tJuı Torrcs 

Berezilya kahvelerinin tipler! 
aıı.blttfr, lslandardi:ı:e edllmtıtır. 

Hiç bir zaman arbitraj& lil· 
zum gö.termez. 

lııtıyorum ki, Türklyedekl 
kahve acentaları dalma arblt· 
raj tle ul!ruıyorlarmıı. Bu me
ıeleyl tctkık edeceııım. Gaye
rnız, bıliivasıta Türklyeye kah• 
ve ihraç etmektir. Brezilya 
hükumeti, kahve fiyatını tut· 
rnak için, iki yü:ı: bin çuval 
kahve l\lmı§, bunların fenala
rını ifna eylemlf, iyilerini de 
ucuz fiyatla plyaıuıya çıkıı.r

mııhr. Tüddy., tüccarları, bu 
fıraıı.lt ka\'ırruamalıdır. 

BreLilya hükümeU, TC.r· 
ktveden fındık, kuru üzüm, lıo>lı, 
zeyttnya41, kuru lndr ithal 
etmektedir. Yalnız, bu malla• 
rın bepıl de Franaız, İspanyol 
ve Portekiz tüccarları vaaıla· 

tile gönderiliyor. EAer '.doğru· 
dan doğruya bir temas olursa, 
Lu vasıtalar ortadan çıkar va: 
11taların kazançları Türkiye 
tl,ııaadlyalına kalır. 

iki haftaya kadar sefir S. 
E. Mario Pimen~el Türklyeye 
gelerek Türkıye Reisicümhuru 
Gn zl Hazretlerine lllmalname
ılnl tevdi edecektir. 

Kendi itimat mektubumu· 
da 6 Mayıs tarihinde lstaubul 
valtılne verdim. 

başladı 
Bisküvilerin amonyakla şişirilmesi 

sihlıate muzırmıdır? ,. 
umu mı 
Be!cdly~. pil•kilvl fabrlkala 

rını tdtlıe baıl•mı,tır Bcl .. dl· 
yenin nıızıırı dikkatini ~elhed"n 
ıey, imal edilen blıkövllerln 
ıımonyakla ~ıoırılmealdlr. Bu 
ciheti Belediye sıhhate muzır 

görüyor. Halbuki, bisküvi ım'l• 
lathanesi ıalııplerı,Beledıyenin 
nokta! nazarına ıaımaktadır· 

lar. Bu hususla malömatma 
müracaat ettiğimiz bır bıskavı 

imalathanesi aabıbı dıyorkl: 

- Biz bı.küvllerl Avrupa· 
dan getirttiğimiz formllller 

dr.hilinde yapıyoruz. Bütün 
Avrupa fabrikalarında btakn· 
vı yapılırken amonyak kullauı· 
lır. ! " 

(Birınci •ahifeduı deoam) ı 
Ucaretı HükQmetten mlhaadeı 
reımıye tatıhsalioe mülevek· 
luftır. • 

ait bir yazıhanenin ıatıldıfı 
haber alınmıı ve müzayede 
akim bıralctırılarak müzece 1 
mubayaa edılmııtır. 

Bizden söylemek! 1 B. A-1. meclisinde 

Muamele Müsaade iatthuı.1 eden asarı 
atıka tacirleri Türk eserleri ve 
Tllrklyede zuhur etmlt bil Om um 
aaarıatıkayı harice götüremez 
Ancak bı:.ıka memleketlerde 
çıkmııte. Türklyeye aelmf§ eski 
eserler Türkiye müzelerinin 
mllsaadeıinl istihsal etmeıt ııı.r 
tile harice ihraç olunabilir. 

Bu hususta mevcut ka· 
;undan baıka iki ıene evval 
cra vekille•i heyeti de kat'iy· 
~en memlekete ı.it asan ntlİ<a 

edla ve nefise ihracını men· 
etmlılerdlr. Binaenaleyh he· 
de•tenıie ve herhangi bir Uca· 
j,"t mahallinde aıarıatika ve 

~lanın ıerbeıtçe satılma11 
calz <leğ,ldir ve alil.kadar !da· 
re er her vakit müıadere bak· 
kı.na haizdir. Neteklm bundan 
bır müddet evvel yine bedeı· 

Yalnız müzeler tarzı teıek· 
küllerine nazaran alakadar 
oldutu eıerlerl buldukça mu
bayaa ederler. Memalih 
memleket dahilindeki asarı 
neflıenln ecdattan kalan ya
digarların batka ellere geçmeme 
ıi için bütün memleket he.ikin 
bunlara sahip olmakta lıasaaa 
oimaaı lcapeder. 

Müdür Tahıfn B. den bize 
verilecek bir haberleri o'.up 
olmadığını ıorduk, ıu cevabı 
verdi: 

15 gün e•vel ~çılan ha· 
zlne dairesi C!ördüncQ aalonu 
hakkında Amerika, Franıa, 
ve A lmanyadan müteaddit 
muharrerat ve telgraflorla lza· 
hat ve fotoğ rafiler talep edil, 
miı ve eönderllmlıttr. 

Veli ve Şereminl Muhit· 1 
tin B. Baıv ekil Paşaya 

demiş ki: 
•otobüsler işledi, fakat 

şehrin yollarını bozuyor .• 
Bu şiktıyet bize meşhur 

Maarıf nazırı Hı\şim Paşayı 
hatırlattı 

Toprağı bol o Is un o za. 
tı tarifte: 

·Maarifi 
amma ah 
leri bir 
cıemişti. 

ıslah ederim 
şu mektep· 

kapasam ~ 

Muhittin bey de bpkı 
onun gibi, şehri muntazam 
bir hele sokacak, IAkin 
şu şartlar llızım: 

1 - Otomobiller iıle-
nıese. 2 Kamyonlar 
geçmese. 3 İnsanlar 
yurümese. 4 vaomor 
yıığmasa. 5 Rüzgllrlar 
esmese. 6 Yapmasa, 
etmese. 

Güzel, bunların hiç biri
sine maruz kelmıyan ve 
bir camskllnda nümune 
gil>i duran bir tehrin Be· 
lediye reisligini yapmak 
iatiyen beyin, artık sen 
gel de Belediyeeiy im dedi· 
Cini 

ister di. le 
ister dinleme 

• • 
vergısı 

(Birinci •ahı/adan devam) 
nunuo bütçe iktisat ve ame· 
:ıye encümenlerinden tefrik 
edilecek beıer zattan mürek· 
kep muhtelit bir encümen· 
tle yeniden tetkiki, 11 . 

m~t bey(Çorum) Malıye eneli· 
ıneni teklifinin müzakere edll· 
mesinl iıtemiılerdir. 

Neticede müzakere ki.fi 
gör!llmüı ve muhtelit encQ. 
mende yeniden tetkik ftdıl· 
mcsl hakkındaki teklif kabul 
edılmlıtır. 

.Mecllı r>azarteıl günil toı>
lu1acıı k:ır. 

• . ..... ---=c......;=--~-
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['.~~ .. a2maıiıııılmPmaiziariıı. .... ~ 
Siyası 
Takvim 

Ceza 
Yunus Nadi ve Falih Rıf· 

kı arkalarına neftyajfı sürül· 
müı iki kafaaız yar ıtmdl de 

hücumun mahiyeti ifta ettiler, 
meğer (Muhalefet alçaklıkmıı 
ve muhalıfler alçaklarmıf.) 

Bir softa oitlundan ve 
bir kafası g!ibejflne lnmlı 
adamdan lıte bunndn .ah
makçaaaını beklemekte olmaz. 

Peki bu millet 14 milyon· 
dur • Bunun içinde bizden 
baıka sizin heıabınıza 

haydi bet altı bin muhalif ol· 
ıun. Uırakınız ki bu iki kalem 
münafııtı da muhalif yaptı. 

Böy!e, olıun biz bu hesaba 
göre konuıalım. Şimdi bu ıofta 

otlu bu bir kaç bin muhalife 
de alçak demete hangi kuv• 
vetten cüret alıyor 7 

Aziz millet anladınız ını 

ılzin nanınlmetlnlzle puverde 
olan bu ada ın nasıl size de 
dil uzatacak bir küstahtır. 
Kargayı besle gözünü oysun, 
yalnız memnun olduğunu& 

bir çihet varsa Halk f ırkaaı 
bu hidlıe de bu iki adamının 
ne mll'evveı mahlUklar oldu· 
ğunu göraun. 

Biz olsak memleketin her kö 
§eılne beyinleri açık bu iki 
adamın heykellerlnl koyarız. 

Niçin mi? 

Aziz millete dil uzatan bu 
iki mütriklo gelen geçen be
yinlerine tüküraün ! 

Baba öldüreni nasıl ayağı 
çıplak idam sehpasına götürü· 
yorsak velinimetine lı.üıtahça 

müteca vlz bu gibilere de bü

tün tarıh müddetince (Tükürük 
linci) ceza11 yapmalıdır, fa"at 
buııla gene korkarız. 

- Rahmet yağıyor :derler. 

lf. lf. 

isim değişmeli 
Karar verdik. Türkün canı 

ve kanı bahasına teeuü eden 
aziz İııkılap ve Cümhurlyelin 
lımlnl kullanma11nı bilmeyen 
(Cümh uriyel) gezeteılnln ı .. 
mini değiıtlrmell. 

Cümhrlyet ismi altında bu 
herze yenmez· 

Buna (Cümbur hüviyet) 
demelidir. 

.. lf. 

Azlık 
Falih Rıfkı (Mı:Jıyet) te 

(Politika) tamı altında sık sık 

nükteperdazlık yapıyor. 

Okuduk. 

Bunlar nükteperdazlık de
l!il hokkabazlık, dOzenbazlık, 

ıllılrb.azlık, ıuhedebazlık, ya

ba.ılık, perendebazlık, velhasıl 

ahl&.ksızlık, kazlık, ut'lnma• 
nıazlıktır. 

lıın içinde bir azlık var 
amma bu [ nükteper de J değil 
namusu arü lıicaptadır. 

Muhalif le re hü .. 
• •• •• cumun ıçyuzu 

iyi tertip edilemediği 
görülen manuvra 
(Birinci •ahifeden deoam) 

retle hükumete tevcih edilen 
tenkıtlerı ıa vuıturarak muba· 

lif gazeteleri kendilerile met
gul etmeğe baılamııl.ırdır. 

Maamafih, birinci ihtimal 
bazı kuvvetli mahaWde daha 

ziyade teyit ve tevıik edil• 
mektedlr. Hatta, bazı mebu .. 

lana sıra ile (Hakimiyeti Mil

liye) gazetesine tlddetli ma• 
kaleler yazıııaları , Mecll•te 
t.azırianmak iıle!1en zPmine 
e&aı letkıl ed~cek idi. Fakst 
nn•ılta ,eri !.aldı d yen•erde 
va:Jır. 
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tS AK 1 

Aca~a kim 
Alçaktır ? 

YARIN\· 

Dün iki kanlı vak'a oldu 

• -. 
Sahife 3 

• Yarını milyon liLaya 

k. 
Falih Rıfkı, bir makale 

yezmış. Bu cevher "ALÇAK· 
LAR.la ba§lıyor, "ALÇAKLAR· 
la bitiyor. 

Çolak Hayri y ·ne a am öldürd ··.Bir y e 
kız tabanca ile kendini öld .. rdü . I..___ Planları 

• 
nıye J 

1 ,... 

~~--~----...... ----~--~ On dört milyon Türk için· 
de sayılabilecek kadar az olan 
betbahtlara ancak "ALÇAK. 
denilebilir. 

Çolak Hayrinin üzerine onbir el tabanca ateş edildi. 

Hepsi bir " Hiç " le ifa· 
de edilebilen bu adamlara, 
ozaman bizim koyduğumuz 

bu lakapları, bugün vatanın 

aıll ve temiz ev:atlarına reva 
görmek hakkını o "F AL1H 
RIFKI. ya kim vermlıtır? 

ği halde bu şerire birşey olmamış.ır 

inkılap Türkiyes.nde hisseal 
aade ziyafet masalarında, re•· 
mi küıatlarda "ŞAMPANYA. 
içmekten ibaret olan • F ALIH • RIFKI. nın ağzına bu •öz 
çok büyüktür. 

Kucağındaki yavru
sunu bırakarak onun 
sıcak yerinde yüz . kilo· 
Juk mermi taşıyan Türk 
kadını bıle F aıih Rıfkı 
kadar vatanperverlik 
taslamamıştır. 

* Mu ata fa Kemal Türkiyesinde 
"ALÇAK. lık isnat ecıilec•k· 
ler va"rsa onun takdiri her hal· 
de Falih •Rıfkıya dÜ')mez. He· 
le Türk hudutlarını Garden· 
bardan Makaime, Trabyaoan 
Şiıliyl'l kadar bilen Falih Rıf· 
kılar hiç göremf'z. 

Bize" ALÇAK.demek cür'e· 
tini gösterecek olanların evvel· 
emirde kendileri yükselmiş ol· 
malıdır. 

Meıhur aöı:dür: 

Kişi ı: ok sanını bil
mek gibi irfan olamaz! 

BÜRHANETTIN ALI 

Dün ıabah genç bir kız 

daha intihar etmlıtır. Bu feci 
intiharın lçyüzü ıudur : 

Küçük Ayasofyada Şehsü· 
var Bey sc..kağında 7 numa· 
ralı hanede oturan mümey· 
ylz mütekaitlerlnden Agah 
B•yln kerimesi Fatma Mediha 
Hanım, Edlmede doğmuı, 

küçük yaıta ikf'n ıehrimize 
geler• k büyümüıtür. 

Mediha Hanım, geçen sene 
kız muallim mektebinden 20 
yaşında iken mezun olarak 
Ortaköy Ermeni mektebi mu· 
alllm iğlne tayin edilmlıtir. 

Yiikaek talim ve terbiye 
görmuı olan bu kızcağız, 

iıte bu mektepte bir seneden
beri vazife görmektedir. 

Medıba H. bu müddet ı:ar 
fında bir sinir hastalığına da 
müptela olmuıtur. 

Bu ha.talık zavallı kızca· 
ğazı kıvrandırmıı, hayli bir 
zaman ıstırap!ar içinde çırpın 
dırmı~tır. 

N.hayet bu ıstırap ve bu 
hastalığın tllhtı tEsirinde kur· 
tulamayacağını hiuetmiı bir 
tabanca ile comna kıy· 
mıızavallı Mediha gözlerini 
ebediyen kapamııtır. 

* Med.ha hanım, dün ak· 
ıam gene, her zaman ve her 
vakitki g ·bl ıen ~alır yemeğini 
yemiı, kahvesini içtikten ıon· 
ra maaalle dereden tepeden 

~ ........................... i.rk·eı-·ıe·ıişıaı·········--·· .. ····· 
-

Otobüslerle rekabet için Şirketi 
hayriye heyeti umumiyeyi topJıyor 

Şırketi hayriye, 27 hazf. 
randa heyeti umumiyeyi ıçti· 
maa davet etmiıtır. 

Bu ıçtlmada, Otobüs ser· 
vla'eri hakkında görüıülecek 

ve mücadeleye baılanacaktır. 
Şırketin Otobüs lmtıyazı 

alm .. sı heyeti umumiyenin 
verecf'ği 1aıabiyet ve karara 
bağlıdır. 

Şırketin varldatında tena· 
kus yoktur. Bilakıı tezayüt 
vardır. 

Cuma tenezzühü için kira· 
!anan vapurlar, geçen seneye 
nisbeten fazladır. 

Uzun ıeferlHde ve diğer 
hat;arm kaffeıinde • Haziran· 
dan ltiharan • bilet ilcret•erin· 
de tenzilat yapılmq.tır. Ilü) ük 
hatlarda % 25 n sbetindedir. 

Temmuz iptidasında tatbik 
edl'ecek büyük yaz'tarifesinde 
ıı .. r,.k boiazdan, l!'<'rek ~öp· 

rüden sabahları eıken ve 
akıamları geç vakte kııdar, 
ek8erlyetl dotru olmak üzere, 
muhle.if ıtferler ihdaı edil. 
mit.tir. 

Şehrimizdeki bütün spor 
lrnlüp!erlnln lttlrakı 1 e bu se
ne kayık yarışlat ıle yüzme 
müıabakaları ve deniz eğlen· 
celerlnln Büyükdere ve Bey· 
kozda yapılması temin edllmir 
tir. 

Masrafı kendilerine ait ol· 
mak üzere, Şi•ketl hayriye, Bü· 
yükdueçle 50 motre tulünde, 
15 metre arzında ceılm bir 
yüzme havuzu vücuda getir· 
mittir. Etrafında atlama kuleıl 
lop oyunları veıalr oyunla~ 

için tertibat yapılmaktadır. 
Bakalım bütün bu faaliyet 

otobüs rakabellne kerıı gele
hilecPh m!? 

.M,:lıarriri: Mütercimi: 
R ynonde machard tlhmet FürkAn 

- Fran.ız edebiyatından büyük aşk romanı 

170 inci binden tercüme edilmiotir ... 

Zaten kendi91ni baıka bir Hayır yorgunluk ve fazla 
,ey meu~ul etmeğe baılamı§tı: meıguliyet. 

Klod madam Dö Tr.ev ile lıo· - Affınıza güvenerek ıo-
nuımcjia batlamııtı. Franaov.a rabt!ir miyim ki muhterem zev· 
bunu affedemiyordu. Hayalın· cinizin mergullyeli nedir? 
da ilk defadırki böyle wğuk Klod bir ıcyler anlatırken 
bir muameleye maruz kalmıt· siizünü .keamlıli. 'Madam Dö 
tı. Sinirli bir halde fakat bel· Trev oğluna danlmağa bafladı: 
il etmiyerek madam Aınbu· 

vaz'•a rr.ükalemealne devama 
lnrıır venuifti: 

- Madnm demin muhle· 
rem zc,·cin'zin rahataızhğın. 
clıın baluedıyordunu:ı:. 

- Evet ... 
- Çek mu rahatsızdırlar? 

- Fransuva neler soruyor 
ıun, Plyer Ambuvaz'ın ismiol 
duymadın mı hiç... tanımıyor 
musun? 

- Evet Piyer Ambuvaz .. 
Büyük bir alim ki, ıeyl buldu. 
Klod atıldı: 

göı üımüvlerdir. Yatma zamanı 
gclm , herkn odaıına ÇE kile· 
rek yatmııtır. Bu sırnda Me
diha hanım da odasına çekil· 
miı, biraz gaztıle, biraz 
kitap okuduktan aonra artık 
uyumuıtur. Sabah olmuı , 
bermutat biçare valdesı er· 
kenden kalkarak eüt ve 
çaylarını hazırlamı§tır. Yedi 
raddelerln de Mediha Hanım 
kalkınır, fakat, kimseye 
bir tek kelime aöylcmeden 
pencere kenarına oturmuıtcr. 
Kızının bu halini gören zavallı 
valdesl: 

- Ne o Mediha yine rahat· 
ıız mısın ? demi§. 

Mediha da: 
- Çok fena rahatuzım, 

df'miı ve pencere kenarından 
fırlayarak yukarya l(,ınıotır. 

Yukarıya çıkan iha, 
doıtruca babasının odaEına 
glrmlf, babasının tabancasını 

alarak biran, bir dakika ve 
taniye dahi kendi hayatı ile 
zavallı ana ve babas nın 
tını düıilnmiyerrk hemen bey· 
niae sıkmıılır. Zavallı ve biçare 
Mediha H. bu kurıunun teılrile 
yere düımü~, bir tek kelime 
ifade veremeden Haseki has
tahanesine kaldırılmıştır. Fa
kat, hastahaneye gider gitmez 

genç ve kıymetli bir Maarifçi 
olan Mediha Hanım ölmüıtür. 

... * 
Feci cinayet 

Evvelki gece Sultanahmet· 
te bir cinayet olmuştur. Emsa· 
li ender olan bu feci ciııaye· 
tin iç yüzü ıuJur. 

Sultan~hmette ~ıki Zaptiye 
arkın;ındakl Ahırkapıda oturan 
eıki arabacıfar l<ahya11 olan 
Çolak hayrl, evvelki geçe ar
kadaılarıodan Şükrü, Kadri, 
Süleyman, Alaettin ve Mua
tafa namıııdaki tahqJar 
ile Kemancı Şaban ve 
utçu Aliyi almıı, evine gelerek 
içmeğe baılamııtır. Bu sırada 
ıofra baıında Suzan, Hayrinin 
metreıl Seher, Seher!n kız 
kardetl olan Sabahat isminde 
kadınlar da varm•t· 

Jıte bu ıazlı ve sözlü alem 
akıamın 9 unda baılamıı, bire 
kadar devam etmiştir. Bu 
11rada kapı çalmmıı, 

Sabri ile arkadaıı 
içeri girerek: 

- Yahu biz de 
kuluyuz, biz de rakı 

manav 
Şevket ' 

Allahın 
içenler· 

d .. nız. D•ml• ve •of•l'Y" otur. 

Ha vale illetine karıı seru• 
mi. 

- Affınızı rica ederim' 
demin isimlerine dikkat ede· 
memlıtim. 

Plyer Amivaz neıli hazırın 
en melin bir dimeğa malik 
büyük mütefekkirdir. 

Klod atıldı : 
- En büyük müıyü ... 
- Onu diyeC'!ktlm, mat• 

mazel. Pederinizln beıeriyete 
yaplığı iyiliği herkes minnet· 
le yadedecektlr. 

Klod ıevinçle cevap verdi: 
- Hakikaten ... Hakkınız 

var, müsyü. .. 
- :Bir büyük adamın ya· 

nında yaıadığmızı derinden 
hieaediyor.aunuz, matmazel. 

- Y aıamıyorduro, hayatı· 
mı kendi hayatından maı 
ediyorum. 

- Naııl? 
Madam Dö Trev ıöze ka· 

rııtı: 

- Oğlum sana ıöylemeğe 

muşlardır. Bu söz üzerine ge· 
relc ev ıahibi Hayri ve gerek 
davetli olan arkadaıları da : 

- Buyrun beyahu, buyrun 
demiş ve dolu olan rakı ka· 
dehlerini vermişlerdir. Hep 
birlikle içmiıler, gü'.üp oyna· 
mıılardır. Fakat, bu muhab· 
bet çok sürmemi§, saba· 
hın dört raddelerinde iken 
ehemmlyehiz bir ıeyden do· 
layı kavgaya tutııımuılardır. 

Manav Sabri olmayacak 
yerde eaki bir hatırayı açmış 
netk~de gele gde bir kadın 
meıeleslne gelerek Çolak H,.y· 
rlye karıı içinde olan bir lntl· 
kamını bildlrmtıtır. 

Hayri de buna karıı : 
- Adam be sen de, buldun 

da eski sözlerini söyleyecek 
buldun ? Demiştir. 

Bu söz üzerine Manav Sab· 
ri de: 

- Ah, Ali Demiş ve he· 
men tabancasını çekerek oda 
içinde ate~ etmeğe baılamııtır. 

Bu hali gören mlınfirler 
ile ev sahibi Hayri de bıçak ve 
tabancalarını çekmlf, rast 
gelen geleni vurmağa, ateş et· 
rneğe batlamışlardır. 

Bu sırada Şükrü ii.nide öl· 
müı, Manav Sabri bacağından, 
Hayri elinden, Sobahat ta ya
ralanmışlardır,. Vak'a mahal· 
ltne yettıen pollıler Sabri ile 
Sabahat! hastaMye lıaldırmıı, 
yara11 hafif olan Hayriyi de 
yakalayarak Adliyeye teılim 
etmiflir. Tahkikat devam et· 
mektedir. A. S. 

ipek fiatı 
-----

tenezzülü doğru 
değil 

ipek flatlarının son gün· 
lerde tenezzül ettiği yazılı

yordu. Halbuki, tacirler böy· 
le bir fiat dü~künlüğ ünün 
mevcut olmadığını cöyliyorlar. 

Ticaret odasında yaptığımız 
tahkikatta, böyle bir tenezzül 
ke)·fiyetlnden odanın haberi 
olmadığı merkezindedir. 

Şoförlere 
talimatname 

Belediye talimatnamesinin 

145 lncı maddeıi mucibince 

şoförlük iyi bilmlyenler beden· 

ce, akılca noksan ağır cürüm· 
le mahkum, okuma yazma 
bilmiyenlere ehltyetoamelerln 
tebılill ııraıında yeni ehllyetna· 
me verllmemeıl hakkında bir 
talfm,.ıname ihzar edilmiıtir. 

unutmuıtum. Matmazel Klotit 
doktordur. 

- Matmazel doktordur, 
demektir. ,\ h, ne iyi, ne iyi .•. 
Aldığınız tahıil ruhunuzu adi 
hayattan ne kadar yükıeltmlı· 
tir, kim bilir • 

- Oh, evet müıyü. .. 
- Sizi çok iyi anlıyorum, 

matmazel. Ben de bu hayattan 
kaçmak isterdim, maatteeı· 

ıüf buna muvaffak olamadım. 
Klod birdenbire atıldı : 
- Bize geliniz, müsyü .. 

Kendinizi ilme veriniz. lime 
veriniz ki yalnız onun kalbi 
büyüktür. 

- Ôyle mi zannediyorau· 
nuz? 

- Evet, bu dünyada bat· 
ka hiç bir ıeyden zevk ala· 
mıyacaksınız. Düfiinünüz, ilmin 
derinliğinde boğulmak ve ken· 
dini kaybetmek .. Dünya zevk· 
lerl içinde bundan büyüjll 
tasavvur oluna bilir mi? 

satılıyor~u -
22-

v 

.Aç~kça mühinı bir casus-
luk t lif etmişlerdi .. 

- Hastalık arazı değil azl· 
zim, keyfiyet hakikattir. Bu· 
raya gelen !\damla tokatlıyan· 

da buluıtu k. r u hiç bir şey 

•Öylemeden sadece: 
- Sizinle Mister Ber &Ö· 

rüımek lsll)ordu. "Benim vıızl· 
fem ılzi bir araya, getirmek· 
lir, dedi, gitti. Misler Ber bir 
lngil:z casusu imiı, yani lntel
lijens servis memurlarından 
uzun ve çapra;ık bir müba
haaadan sonra beni Adanın 
Yat kulübüne da,et dtiler 
Grita isminde güzel, genç, 
hoppa ve pür şehvet bir ka· 
dınla bir ilkte oradaki müla· 
katımız çok çetin oldu. Herif· 
!er bana casusluk 'yani lntel· 
1 jens servis memurluğu tek
lif eltiler. 

Ne cür'et? 
- Dinle!. 
- Dinle ne demek, knfa· 

!arını kıramadın mı ? 
- Azizim bir az ceuur 

ve mütehammil ol !. 
- Sen bir meyit kadar 

canıızıın ! 
BelkJ ! ... 

- Peki ne yaptınız? 
- Yapacağım şey basit 

bu heriflere öyle bir hareket 
göstermeli ki kafaları cür'et
karlıkların ıı çarpıncıı küstah· 
lıklarının acısını çekılnler· 

- Naaıl? 

- Dinle !. Bittabi ben de 
bir insanım, heriflerin küı· 
tahlığına kızmadım değil fa· 
kat ıabrettim. Yanımda da 
zaten her yanımı ve ruhumu 
şehvet ve ihtirasla dolduran 
o. genç, güzel ve hoppa Gri· 
ta vardı. Heyecanım bir fır· 

tına gibi ruhumdan ve iı.111.· 

bımdan geçtikten sonra, mak· 
satlarını vaz,h anlamak iste
diklerine vereceklerine itli 
hasıl etmek 
baıladım. 

için latizahlara 

Onlar beni böyle uy.aal 
görünce memnuniyetle açıldı· 
lar, ben de esaı !libaril intel· 
lijens ıervis memuru olmayı 

kabul ettim. 
_!???! . . . . . .. 
- Heyecan dcall ~idal 

isterim, dinle! 
Arkadaıımın yüzü, hücum 

eden kanla adeta morarmıı, 

hadekalarından fırlıyan göz· 
!erile alizımdıtn çıkacak takır· 

Klod, gözlerini kapamıı, 

ağzı yarı açık, büyük bir 
ıevk ve vecid ile bu teıiri 
yaııyordu ... 

O bu hali ile cidden muka· 
vemet edilemlyecek kadar 
güzeldi. 

- Evet görüyorum, kendi· 
nlzl ilme verdiniz, tıpkı bü· 
yük insanlar gibi .. 

Klod birdenbire gözlerini 
açıyor, ağzı kapanıyor ve tatlı 
nazarları huıunet kesbetmeğe 
baılıyordu: 

- Yanılıyorsunuz, müıyü, 

benim ıöylediğim ~eyler, ıöy· 
lediklernlzle mukayere edile· 
mez. Şuna tilkrediyorunı ki, 
hayvanata mal edilmedim ..• 

"Bu, bir ıert yumruk idi .. , 
• • 
Acaba yeni Donjuvan mağ· 

lüp olacak mı? 
Franıuva uyumuyor; Fakat 

kımıldanmadan düıünmiyerek 
ve hiuetmlyerek öyle duru· 
yor. 

'dıyı ve darmadağınık etmelr 
iallyor gibi idi. 

Devam ettim: 
- Evet yapılan teklif kar· 

ıısında ben lntellij-.na memur 
olmağı kabul eltim. 

Arkadaıım balgam fırlatan 
bir istikrahla; 

- Ne yazık masumların 
diyarına, kundakçılık yapaıı 

menfur ve bütün alemin mer
dudu olan bir teıkllate hiç se
bep yokken .intifabetmelı, ne 
ıerefaizlik, ne zillet! ... Senin 
ıçın yazık dostların için 
elem! ... diyordu. 

Aıkadaıımın milli ve ul·d 
hlaleri haklı bir galeyana ka· 
pılmııtı. F•kirleriml öğrenme
den bu milli seciyesini izhar 
ettiği için yalnız tedbirsizlik 
ediyordu. Fakat ne olur•a co• 
ıan bir selin önünde durul
mazdı, Bunun ı,ükunetlni bek· 
ledim. Arkadaıım söyledi, aöy· 
hdi. Yezıl.nne rnba11 hafif 
yandığı içın odamın matlup 
derecede s cnk dPğildi. Buna 
rağmen arkadaı mın ıakakla

rında birer pırlanta gibi ter 
taneleri boıamyor, dıırmadan 
soluyor, şedit fakat eamimi bir 
çırpınışla homuı danıyordu. Ni
hayet dayannmad•m. 

(Devcmı var) 

Tescil 
-

Küçük esnafın ka
yıtları yapılıyor 

Belediyece müslahdimler ta• 
llmatnAmeıl mucibince aıçı, 
husuıi toför, arabacı, çama1ırca. 
ıütnene, nıürebbiye, seyis gibi 
halkın daimi lhtıyaçlarile uğ. 
raıan eıhaaın tesclllerine de
vam edi'mektedir. 

Belediye yeni bir tamimle 

teıcillerl yapılan müstahdimler 

için zaıbtayı alakadar eden 

huıuılarda Belediye lktısat 
müdirlyetlne müracaat etme
sini bildirmiıtir. 

M. Stimson'un seyahati 
Vaıhington, 27 • ( A.A. )-

M. Stımıon öğleden sonra tay• 
yare ile Nevyo k'a gitmiıtır. 

Oradan yarın öğle üzeri kont 
Grand V9puruna binerek ltalya 
ya g d<'c<'ktir. 

Güoeı pencerenin pancor• 
!arından birkaç tel ıuaını oda• 
ya ıalayabilmlı. Ve bunlar 
Fransuvanın göz kapaklarını 
tenvir ediyor. 

Birdenbire zihnini tcpluyor 
ve deli gibi haykırıyor: 

- Hayatta güneı var ... 

Ve ilave ediyor: 

- Küçük, bugün b"enl 
Klod hutahaney"! götürecek. 

Fransuva, Klodı::n teveccühü
nü kazanmak için üç aydanberi 
geceli, gündüziü ~abalamııtı. 

Ve üç aylık meıııinin neticesi, 
ancak bu olabll:niıti. 

Delikanlı bisaediyordu ki, 
aık oyunlnrında imkii.naız!ık 
yoktur. 

Üç ay evvel plaoıı:ıı kur· 
cağa baılaclığı zaman hep 
bu no!~tayı dii§ünı:ıüş, ve ir 
baıl:ı.::ıı~tı. 

(Dcııat!' r ~·ar~ 
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Sefahat Aı e d ' \ a emın e ... 
İç ulan iç ! Sayemde bu gece 

çatlayıncaya kadar iç!. •• 
Haydi ulan enayi haydi. 

Benimle ııel de ıenl bu gece 
bir yaıatayım , diyerek ko· 
lumdan çekip bekli> .n o o• 
mobile bındlrdl. Otomobfl yl· 
ne, ıon silratlne devamla 
dojiruca • Abonoz n sokağına 

ırelmiı, tanıdıkları blr evin 
önünde durmuıtu. Bu ev hü· 
yük, ayni zamanda lüks bir 
umumhane lmlı. Birçok dJI· 
her, genç ve gfü:el kızların il· 
tlfatları arasında yukarıya 

çıkmıı, salonun yaylı kanepe· 
)erinden birine oturmuılardı. 

&u _.,;!.,. umumhane sa· 
bibi olan kadın, yanlarına 

gelmiı; 

- Safa geldiniz 
diler, hoı geldiniz, 
yanlarına oturmuı. 

beyefen· 
diyerek 

Ev ıabibinf müteakip,levln 
içinde bulunan on beoe yakın 
ırenç, zayıf, lrlll ufaklı ser· 
mayeler de gelmlf, ayrı ayrı 

•Safa ıreldlnl.ın diyerek kartı• 
)arına el pençe divan ~dizil· 
111tılerdir. 

Bu ikramı ve lzazı gören 
Dede &\!itan da: 

- Safa bulduk, hoı bul· 
duk mlnnoı hanımlar, dem't 
ve ev sahibinin kulağı!la uıul· 
cacık "Hepıl ile anırısJc olup, 
komple olacajiının bildirmit· 
Ur. 

Ev sahibi de hemen: 
- Bat lhtüne beyim, pa· 

ıam, diyerek kabul etmlı, 

kızlarına bu filkosu bildire· 
rek evi komple etmiıtlr. 

Aradan yarım ıaat geçmlı, 
rakılar alınmıf, mezeler yapı· 
larak gilzel ve mutant n bir 
ıofra kurulmuıtur. 

Yarım saat zarfında g rızel· 
liklerlne bir kat ırüzelllk daha 
vermek aıaiiı inen onbeı kız, 

1 
llllıklarını sürerek sofranın ha· 
tına oturmuılardı. 

Dede ıultan ile Efe, bu 
manzara karıısında ıaıırmıı, 

afalla r arak blrlbirlerlnln yü· 
züne bakmaj!a baılamıılardı. 

Bu 11rada Dede ıultan, 

arkadaıı Efeye: 
- Ne bakıyorıun ulan 

keı aleylıiuelam, para yemek 
derlerae buna derler tıte dedi 
ve kızların doldurduğu rakı 
kadehı .ı uzatarak : 

_ iç ulan iç, sayemde bu 
gece çatlayauya kadar rakı iç, 
diyerek Efenin ağzına kadehi 
ırötürdü. Sabıraızlanan Efe de: 

- Eyvallah abicim, de· 
dl ve içti. 

Boıalan bu kadehi kızlar· 
dan birlıl tekrar ayal!a kal· 
karak dola urdu ve: 

_ Haydi bakalım, cümle· 
mlzln muhabbetine, Diyerek 
kadehleri çarpııtırmağa baş· 

ladı.: 
iki ıanlye ıilren kadeh ıa· 

kırtılarını müteakip hep bir
den "Şerefe, ıerefen Diyerek 
içmel!e baılandı. 

Bir kaç fite açılıp boıal
mııtı. O ıırada Dede Sultanın 
kulağına ince ıaz sesleri gel-

meğe baılamıı. 
Kulaklarını kabartmıı, göz· 

terini açarak cAnı gönülden 
dınlemelte baılarnııtır. Uzak· 
tan bir ıey anlamıyllcağını 

hiueden Dede sultan hemen, 
ev sahibi olan kadına: 

- Knc 'I. karı be, her kaç 
kuruı isterlerse vereceğim, ça• 
buk ıu saz takımını buraya 
getirt, demlıtır. 

Ev sahibi kadın da hizmet· 
çiy emrederek ıeklz klıldcn 

mürekkep olan bir ince ıaz 

incecik fistanlarını glymlı, yüz· takımını getlrtmiıtlr. 

lerfne de bol bol podra....= .. ,, .. , .. , • • • • • ••, !:!• .. ":~! ,";:! •,., 
-··--·R~k~bet fena! 
Şoförler işsiz kaldıklarından dolayı 
cemiyetlerinden şikayet ediyorlar. 

Takıl ıoförlerl tlkayet edi· 

yorlar. Diyorlar ki: 
_ Eyüp, Fener, Balat, 

Büyük dereye ve Bolazlçine 
etkiden müıteri taıırdık 

Halbuki 1:mdi otobüıler 

adam baıına on ve yirmi 
kuruı alarak buralara adam 
taııyorlar. 

Tabii b!ze it kalmadı. Biz· 

de kıyamet kadar taksi; Bek 

leıneyerlerin de ltıizlikten ak· 
tanılara kadar bekliyoruz. 

Cemiyetimiz bizimle hiç 
alakadar olmıyor. Ancıı.k biz· 

den para almasını biliyor. 

Halbuki bu rekabeUn 
öoijne emniyetin esaslı bir te· 

Bir adam 
Yol borcundan 

hapsedildi 
lzmlr Beıt~pelerde oturan 

Mehmet oğlu Hasan Efendi 
namında bir vatandaıın 25 
lira yol paruı borcu varm19. 
Bu vatandaı borcunu vereme· 
dtjtl içın hakkında tevk'f mü. 
zekkereıi keailerek dün hap-

•edilmiıtlr. 

ı ıebbüıü ile geçilebilir sanne· 
eliyoruz, 

Bir taraftan Balat ve 
EyQbe kadar ltleyen otobüıler 

bir araya toplanarak karıı lll· 

rafta da (Hasköy Sütlilce, Ka· 

raağaç) otobüı iıl..tmek için 

Belediyeye müracaat edecek
lerdir. 

Otobüıler Deledlyeden kar· 

eı tarafta otobüs loletmek için 
Ka11mpaıadakı Bahriye harp 

mektebinin kapısının kendi· 
terine açtırılmasını lıtiyecek· 

!erdir. Bu arzularına muvaf· 
fak olurlarsa Haliç ılrketınln 

vapurlarına halkın ihtiyacı 

kalmıyacaj!ı fikrindedirler. 

lzmirde · 
Cemal Ef. isminde 

biri intihar etti 
İzmir, 27 (Huıuıl) - Son 

gllnlerde lzmlrde görülen in· 
Ubarlara bir tane daha iltihak 

etmiıtır. Bu 35 yaılarında Ce. 

mal ef. isminde l:irldlr. Rıh· 
tım ıirketınden çıkarılmasın· 
dan mütceulr olarak intihar 
elmlıttr. 

Sakızağacıoda oturan bo· Aleyhine müstehcen netti· ah yeni zmire 
yacı Alı efendi, ailevi bir me· yat davası ikame edilen Çap· 

1 kın kız mes'ul müdilrü Murat • 
seleden zevcesi Zehra H. 

1 
e lzmı·rı·n 100 k Hasan B. dün birinci ceza 

kavga etmiı, neticede ayın mahkemksinde beraat etmtıllr. milyon liralık yeni 
çıkarılıyor? 

valdesl ile zevcesinden dayak k · t binaları 
yıyerek baıından yaralanmıştır. Açı neşrıya satılığa mı 

Dövenler yakalandı Bıldırcın mecmuası aleyhi· 
ne yeniden "müstehcen neı· 

Beyoğlunda Devrlf soka· rlyat. davası açılmııtır. 
ğında 21 numaralı kahve gar- Tahkikatla meıgul bulunan 
ıonu Niyaziye taarruz ve darp dördüncQ İollntak h&klmllğt 
eden Kasımpaıalı Seyfi, Hasan diln mecmuanın mes'ul mü· 
ve Mehmet yakalanmıf . hakla· dürün il isticvap etmitllr. 
rında tahkikata batlanmııtır. Rüsumat cevap vermedi 

Yıkanırken Rüsumat memurlarından 
Beyoğlunda Asmalımescit Tevfik B. in muhakemesine 

Hoca Hüsrev apartımanında dün ağırcezada devam edil· 
2 numarada sakin Ahmet Ef. mittir. 
Suadiye plajında yıkanırken Mahkeme, bazı hususatın 
baıını taıa çarpmıı, yaralan· tenviri için Rilsumat idaresinden 
mı ıtır. müteaddit defalar iatll&m etliği 

Dövmüşler mahimata gene cevap gelme· 
Ahırkapıda Kemal Efendi mittir. 

Bunun üzerine makamı id· 
gazinosunda müıterl ııflltlle dia Rilsumat idaresi henüz 
bulunan Mahmudiye oteli vekiline: 
müsteciri Mustafa ile katibi Bu Rüsumat idarehanesi 
Halit Efendilnrf gazino garson· kendi memurlarının iti için 
!arından Necati ile Mehmet bu kadar geç cevap verine ya 
dövmilı, taıla yüzlerinden ya. eshabı mesallhin iti !çln ne 

ral a mı ıla rdı r. yapar? .;e;;;m;;;f;;ı,;,tt,,.r ·===""""""':"" 
Cerh ddeır sri lle kavga etmlt 

Ka11mpaıada oturan K&· neticede KAzlm Ef. iki kardet· 
mil Efendi bir kadın mesele· !erden dayak yiyerek ıopa ıle 
•inden dolayı Kenan ve kar· baııodan yaralanm,ıtır. 

................................... ·-----··---· .. -·································-----

llallTTI 
lzmirde iki intihar hadisesi 

ikiside hiddetten 
Birisi karısına, bir Arap kızı da kar

deşine kızarak canına kıydı 
• lzmlr, Tepecikte bir inli· 

hara teıebbüa vak' as.ı olmuı· 
tur 

Tahkikata n&zllran Sadık 

Bey mahalleılnde Kemal Efen· 
dl ile karısı, daima kavga 
ederlermlı. Ve bu münaza· 
alarm ıebebl de, ayrı ayrı 

ınevzua altmif. 
Dün de gene bir kavgaya 

baılıımıılar, bundan fıızla 
ılnlrlenen Kemal Efendi, 
odasına çıkmıı, ve çakısını 

alıp göğsüne batırnııya baı· 

lamııtır. 
Etraftan yctlıenler Kemal 

Efendinin elinden çakıyı almıı· 
lar ve kendisini tedavi için 
Memleket hastanesine naklet
mlılerdlr. 

ikinci bir intihara teveb. 
bllı vak'ası daha olmuıtur. 

18 yaılarında zenci Şafika Ha. 
nım isminde bir genç, akıam 
heri kendini konak vapur ı.ke-

Askermiş 
Aptullah böyle 

iddia etti !. 
Karısı Emineyi kuyuya 

atarak öldürmekle maznun 

Antullahın mubı.kemeslne dün 

Ağırcezada devam edilmltlir. 

Eanayl muhakemede ölen 

kadın yüzünden maznunun 

kardeılnl öldilren ve 15 •e· 

neye mahknm olan Rüıtem 

dınlenmlıtlr. 

RQstem, hadiaeyi bilmediği· 

nl, yalnız lıltllğinl ıöylemiıtlr. 

Maznun, vak'a olduğu zaman 
kendillnln aıkerlikte olduğunu 

iddia ettljilnden Heyeti ha· 

kime bu cihetin lltilamı için 

muhakemeyi 18 Temmuza 

talık etmlttlr. 

lesinden denize atmıııa da 
Cümhurlyet vapuru müretteba· 
tından Adil efendi tarafından 
kurtarılmııtır. 

Şefika hanım, cümhuriyet 
vapuru ile Karııyakadan gel. 

mekte imi~. Vapur hkeleye 
yanaıınca, derhal denıze atıl· 
mııtır. 

Bu esnada oradakiler fer· 
yada baılamıı, Kaptan ( l•to· 
per) etmlf, ve mürettebattan 
Adıl efendi denize atılarak 

Şefika hanımı kurtarmıtlır. 

Şefika Hanım verdığl ifade· 
de kar.-leıinln yaptığı bir 

hırsızlıktan müteeuir olduğu
nu, ailelerinin bu gibi vazı. 
yetlere tahammül edebilecek 

bir mllhlyette olmadığını ıöy. 
lemfı, ve ağlıyarak biraderi· 
nln ne olacağını sorm uıtur. 

Şefika Hanımın hayatı 
tehllked.e değildir. Memleket 
haeteneılne kaldırılmııtır. 

Emin -
M.Raşit B. Fransadan 

hareket etti 
"Kollej dö Frana.ın "400. 

üncü senei devriyesi 'merasl· 

minde bulunmak için Fransa· 
ya &iden Darülfünun emlnlD 

M. Reılt B. a vdetiçin iki gün 

evvel Fransadan ayrılmııtır. 

Darülfünun bütçesi hak

kında Ankaradan gelmıı yeni 

bir haber yoktur. Lüzum gö· 
lürse Darülfünun emini vekili 

M. Hakkı B. Ankaraya davet 
edllcektlr. Mumaileyh henüz 
davet edllmiı değildir. 

Hava seyahati 
İrkuts, 27 (A.A) - Ame· 

rikan tayyareci Poıt ile Gattl 
öğle vaktinden biraz evvel 
lrkuı ıa ıre!mftlerdlr. 

lzmlr, (Hususi) - Evvel· 
ce de yazdığım veçhi le iz mirin 
imar ltlerlodekl yo11uzlukları 

elyevm devam etmektedir. Bu 
yolsuzluklara ıebebiyet veren
ler lıe İzmir belediyesi ile iz. 
mirin batında bir bel&yl uzma 
halinde olan tramvay tlrketl· 
dir. 

Belediyenin en büyük ka· 
bahati milyonlarla lira sarflle 
halk tarafından inıa edilen 
aari ve Auupa kaıi çar§ı

lara muntazam caddeler aç· 
maması, yalnız H. fırkasının 
nafiz ıahılyetlerinln lnıa et• 
tirdlğl lüzumsuz yerlere had
di layıkından fazla ehemmi
yet vererek büyük caddeler 
yaptırmadı. 

Elektrik ıirkellne gelince; 
Bu tirket lmtiyaznamesin· 
deki sarahate ra4meu yeniden 
lnıa edilen çıHtılara ray ferı 
etmfyerek bunların ataletine 
ıebeblyet Vt'rmektedır kı bu 
yüzlerce vatıındaıın bü1 ük fe. 
dakarlık sarfile vücüde g .. ur
dlkleri büyük blnalarm boş 
kalıp birer Baykuo yı;va • ı 
halini almalarını intaç etmek· 
tcdir. 

lıte 
kaldıjtı 

hırı de 

lzmir halkının ınııruz 
büyük felaket lerden 

budur. Fakat felaket 

1 
bu kadarla bitmiyor. Çünkü; 
Emlak bankasından para al· 
mak ıuretile hına inıa ett ren 
zavallılar mezkur yolsuz:uk· 
lar dolay11ıle binalarını i,ıete• 
memlo ve banka bonolarını 
vaklinde tediye edemedıkle· 
rlnde;ı malları banka tara· 
fından müzayedeye çıkarılmış• 
tır. 

Bankanın timdiye kadar 
müzayedeye çıkardığı hına.la· 
rın kıymeti 100 milyon lira 
kıymetindedir. Yani bütün ye· 
nl binalar kamilen satılacaktır, 

Bu yürekleri &ızlatıcı va· 
zlyet ancak Emlak bankasının 
alacaklarını münasip bir müd
det için tehir etmcaile zail 
olacaktır. Aksi takdirde bütiln 
hına lar yok baha sın ıatıla· 
cal<tır. 

Pek bariz hata ve yoisuz· 
lu kları yüzünden §ehrin en 
asri ve muntazam mahalleri· 
nln ataletine sebebiyet veren 
lımir Belediyesinin ise ne 
zaman mes'ul olacağı mnlüm 
dı::ğlldir. 

Hükümetin bu kabil iıler· 
le bir az ciddi m~şgul olması 
lazımdır. Memleketi ikl ısadi 
buhrandan baıkn bu kabil 
hatalar da inletmektedir. 

M. Siyametitn 

Ağırcezada meraklı bir dava 

ölümün sebe • e? 
Operatör ve hastane miic ir.nin n .. z .. 

nun olarak celbine karar verildi 
Gedikpa,ada hır kavga ne· 

tlceıinde Yorglyi cerh eden 
Süleymanın muhakemesine 
dün ağırcezada devam edllmlt· 
tir. Eınayi muhakemede müda· 
faa ıahitleri dinlenmitllr. 

Heyeti hakime, Yorgiye 
ameliyat yapan Balıklı hasta· 

nesi müdüıü ile 9peratörü İzi• 
bordıyos Ef. lerin yorglni11 ölü· 
münün sebebini göıtermedik· 
!erinden, hukuku umumiye da. 
vasını ltgal ettikleri için maz. 
nun sıf,.tıle mahkemeye celp. 
!erine ve muhakemenin 15 
Temmuza tallkına karar ver• 
mittir. 

......... .............. ~···· .. ·····~·~· ... ·~·~·~·~·~··· ....... ···· ...... ~ ... 
Üc bin kişi seyirci! 

Pirede bir canavar 
Koca dişlerile beş saat kayıkları de. 

nize çekmeğe uğraştı! 
Pire açıklarında balıkçılar 

büyük bir deniz cana varına teıa
düf etmfoler ve beı saat müca· 
defeden sonra c'ana varı yakala· 
yıp karaya çekmeye munffak 
olmuılardır. Mü• htı cana var 
karaya çıkarıldığı 

0

1ırada 3 bin 
kiti seyirci toplanmııtır. Cana·~ 
var o kadar büyük olmamakla 
beraber vücuduna nlabetle pek 
cesim ve korkunç bir ağzı 

vardır. Ağzının içinde ilç aıra 
ırayet keskin ve kuvvetli dit· 
ler mevcuttur. 

Şehitlikte 
1000 /znıirli Ça
nakale şehitlerini 

ziyaı·et etti 
Bin kadar izmirli Saadet 

vapurlle bir deniz tenezzühü 
yaparak dün tehrlmize gelmlı· 
lerdir. 

İzmirliler Çanakkaleden 
ıreçer ken Şehltlerimlzlde unut· 
mamıılar ve orada Tılkizade 
Ahmet Sait Ef. tarafından bir 
dua edllmlı, badehu aziz ıehlt· 
!ere bir çelenk vazedilmlıtır. 

lımir ıairlerfnden Mehmet 
Ekrem Beyin Çelenkte: 
Can aldı, can verdi l\lehme!çik, 
Canlarla canında mezarında tarihi 

mukaddestir. 
kıt'a11 vardır. Yolcular ya· 
rın lzmire döneceklerdir. 

Cana var balıkçılarla nıüca· 
dele ederken daima kayıkları 
ağzıle tutniıya ve denize doğru' 
çekmeye çalıımııtır. 

Bu korkunç mahlukun ba· 

ıının üstünde iki tane büyük 

boynuz vardır ki gayet kuv· 
vetlidir. Vurduğu ıeyl kılıo 

gibi kesmektedir. Canavar ba· 
lıkçılara pek pahalıya mal 

olmuı ve oldukça zararlar llÇ• 

mııtır Ağırlığı beı altı yüz ok· 
ka tahmin edilmektedir. 

Sporcular 
Müracaat 

Etmemiş 
Stadyum için ıporcuların 

Belediyeye müracaat ettikleri 
haberini tahkik eden bir mu• 
harrlrfmlze Belediye reis mu• 
avını H&mıt B. böyle bir müra; 
caattan haberi olmadığını ıöy. 
lemittlr. 

Tayyare seyahatleri 
Kopenhag 26 (A. A.l -

Sayyarecl Holling ve Holrlı 
bugün saat 14,lO da Gas•rup 
karargahına lnmi~ler ve azim 
bir halk kütleıi tarafından 
eıdd 



28 Haı:ıran 

,.-Menfur sahtekarlığını itiraf etti! 
........... ~--~1!111!--ı:ıiiiiı!l'Bm:llll .. 

( Baımakaleden devam) 
Menfur, dünkü Cümhu· 

riyetc bir vakitler Çerkes 
Etem Beyin 1000 liraıile 
kurduğu "Yeni Günü"n bir 
makalesini almak auretlle, 
fa r kına varmıyarak bir 
lntakıhak cilnsl daha 

yapmııtır. Orada da üçüncü ı--..._;....;._. __ • ...,...,. _ ____ .;;. 
enternasiyooal beyanname· Yunus Nadınııı tahril \'C il5\'e 
sinin tahrifi meseleli mev- yararak ııeşrettiğ i 111.i tuk parça-
zuu bah oluyordu. Makalede sının resmidir ~lcrkurn Cüm · 
aynen: lıt:riyc' le bu l llı 'lfı itır a f edıı ordu 

"Vukubulan neşriyatla belki noksan vardır Fakat hiı; 

bir tahrif yoktur!. 
l>iyordu. lıte bu da kendlsinın senelerden beri menfaati için 

her oeyi, her haberi, her havadisi kendi menfaatine uy ncak 
ıekillerde muharref veya noksan neıretr.ıek haıtalığını aç ı kça 

göıterlr. Artık, bu itiraflardan aonra, Cümhuriyet gaze tes in· 
de yazılan her ıeyin ne derecelere kadar ihtfcaca salih oldu· 
ğunu anlamak için uzun boylu ferasete hacet yoktur ( !? ) 

Böyle bir adam! me§gul olmak bile ayıptır. Amma, 
bu soa cevabı da vermek mecburiyetini hissey l emiş bulu· 
cuyoruz. 

Yunus Nadi, dünkü Cümhuriyette neşrcdi!en imza~·z 

yazı'arımız meıele.tnl de okadar gülünç b:r tevil ile itiraf 
edıyordu ki, bizi. ve vaziyetimizi yakından bilenlerin gül· 
mekten katılmamalarına ihtimal yoktu. 

Menfur, meseleyi &)nen §Öyle tevil ediyor, tabii inkara 
cür'et edemiyordu: 

"Arif Orucun Cümhuriydte bazı yazılarının neşrolun· 
masına gelince: Burıda filhakika bızim tarafımızdan irti· 
kap olunmuş adeta cinayete benzer, bir za'Of bulunduğunu 
I labıi hafis ıneııfaai, beş on gazete fazla satııı J k zafı ?! ] itiraf ederı, 
fakat burad-:ıki bütün mes' uliy.!Iİn sekreterimiz K ·mal 
5,,fih bey ·n yer•iZ yurt.uz bir merhamete ait bulunduğunu 
apk söyleriz. 

Arif Oruc, bitmiyoruz hangi hastalıkla üı; dört ay has· 
tanede yattıktan sonra beş parasız, perişan ve dermansız 
bir halde cıkmış, kendisinin Eslıişehirdeki münasebetsiz 
hareketleri~denberi şahsan biz asla görmüyor ve hiı; kabul 
etmiyorduk ( !?) Bana istirhamkôr mektuplor yazarak af 
ve aJflan tazarrulorında bulundu diyordu. 

Güya B. bize merhamet etmiş, açlıktan öimememiz 
içi,; Lir mua veuet kabilinden yazı almıı. Mıı, mıı .. 
Menfura da tazarrunameler, amannameler yazmı~ız (?) 
Vah, vah, vah!... O da bizi kabul etmenıff. Neler de ne
ler .. Tabii bu zırva başka şekilde teviller götüremezdi. Koca 
iblis, muavenet için gölgesini vermez. Kaldı ki bir iki 
bin lira .. O zaman (Ayhan) imzasile tarihi tefrikalar 
ya:r.ıyorduk. Hele menfurun gazetesinden bize müracaat 
ettikleri zamen, (Mılliyet) gazetesinde (Tepedelenli Ali 
Paşa} , (Vakit) gazeteıinde de (Süleyman Pa§a) tefrikaları 
neırediliyordu. Günde (10) lira alıyorduk. Cümhuriyete 
üçüncü oiarak (Mithat Pa;anın soıı seneleri) ni yazmııtık. 

Bütün matbuat aleminin malümudur. Ayda muntaza· 
man üç yüz lira alan bir adam aç kalamazdı. Diğer mec• 
mualardan da yazı paıına (20) lira alıyorduk. Bu da ay· 
rıdır. Yunus Nadinln ııazetesine bu vaziyette iken yazı 
yazmıı adamlanlanız. Daha garibi kendi kasasından çı· 

kan paraları kamilen (Yarın) ın ilk tesisi mıısraflarına has· 
retmiı idik. Bunu kendisinin idare müdıri de bilir. Her 
ihtiyaçta (100 150) lira birden gönderiyorlardı. 

Menfur bizim hastalığımızdan bahsetmiı. Evet, yalnız bu 
kısım doğrudur. Fakat Yunus Nadiye yazdığımız :ıaman değil, 
tam dört ıene evvel 1927 senesinde hasla olmustuk. Ce· 
rahpaıa hastanesinde elbet kayıtları vardır. Cümhuriyete 
ise bir buçuk sene evvel yazıyorduk. Şimdi bu da anla· 
ııldı mı ? (Yarın) ı neıretlik, menfurun gazete•inden yazı· 
mızı kestik. Hastahanede büyük iki ameliye geçird'ğimlz 
zaman (Son Saat) gazetesine yazıyorduk.Yalnız" Son Sa· 
at ten maktu olarak ayda (250) lira alıyorduk. Dığer ga· 
zete ve mecmui\lardan aldıAımız ise ayda(30())J;rayı geçerdi. 

vaziyet bütün arkadaılarca malüm iken, Yunus Nadiye 
ancak öyle söylemek düıerdi. Çünkü, vatan haininin ya· 
zılarını gazteıine koymak, menfaati için ona etekler dolusu 
para vermek, eıtağflrullah, Yunus Nadi gibi buyük vatan· 
perverl'!rin (I?) cinayetleri deAil midir? Kendi de cinayeti 
itiraf ediyor ya... K&fı! geçelim .... 

Aziz vatandaşlar, dikkat ediyorlar mı? Yunuı Nadi 
tevil edebilec~ği ıeyleri ıahtekiirlıJd,..}a tahrlflerle filan 
itiraf ediyo.-. Fakat neden şu diğer suallere cevap vnml· 
yor? Bugün ilaveten yeni iki sual daha suruyoruz: 

1 -- ( Sef eryadis ) isminde bir Yunanlı ile 
Mermeris gibi en tehlükeli askeri bir ınıntn
kada krom madeni işletmek için yeni ve büyük 
bir şirket' yapmış mı dır, yapmamış mı dır? 

2 - Yunan orduları ilerlerken, cephane 
getiriyorum diye, İneboluya çıkarılan sandık
lar, askeri ıncmerlar tarafından yakalandığı 
zaman içinden ağır kumaşlar çıkmış mı dır, 
çıkmamış mı dır? 

3 - Gazi abideai icin sanatkar (Kripel) mes•lesinln 
' iı;yüzünü ne,redeceğinıiz komisyon işi ne suretle ve kimlarle 

aulh olunarak halledilmi#.ir? 
4 - Şeker tüccarı Amari bir makale ile idam edilmesi 

lüzımırelen muhtekir diye tavsif ederken, ertesi gün 
Cümhuriyelin ilk •ahifesinde namuslu vatandaımı,, tahkik 
ettik. Diven bizmiyi;r;, Yunus Nadi midir? 

S - ittihat ve terakki merkezi umnmi binasını kaı; 
lirayoı almıftır? 

6 - 250000 lira kıymetinde Matosyan matbaasını 
kac liraya va ne ,eküde almıştır? 

'7 - Çerkes E:temden alınan 1000 liranın cevabı nere· 
de kaldı ? 

8- Bomoıtide hiuesi var mıdır? Buz fabrik"8ında iki 
se'le eovel Milliyet ğazeıesine cevap verdifti gibi yalnız 
meclisi idare reiıi midir? Yoksa hiuedar mıdır? 

9 - Evvela Hidiv Abbas Hilmi Pı. tarafından tesis 
edilen bank:ulaki oaziyeti nedir? 

10 - Turkucw: binasını 270000 liraya mı, yokıa 
(440,000) e mi satı11 almııtır? 

11 - Zi1111al orman ıirketindeki vaziyeti nedir? /zmir· 
rilen fırıldaklar memleketi virmi gün eıJvel ( 5,000,000) 

YARIN 
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Afyon konferansı 
~~~~--~~~-

Berberler arasındaki ihtilaf 
Ham afyon istihsalinin tahdidi 
hakkında teklif reddedildi Berberler • • re ısı 

Ankara, 27 (A.A) - Afyon' 
konferanu netaylcl hakkında 
İktıaat Vekli letınden ıu tebliği 
aldık: 

yanın uyuıturucu maddeler 
üzerine olan meıru ihtlyecı 

bugün dünyada lstihıal olun· 
makta olan ham afyonun hep· 
sinin meıru imal aahuında 

ıarfına müsait değildir. Bina· 
enaleyh dünyadaki ham afyon 
istihsalinin azalmağa doğru 

gitmesi bir emri tabiidir. 

Aleyhindeki ithamlara ne diyor ? 

1 - Cenevrede mesaisine 
devam etmekte olan afyon 
konferansı her memlekt'n ve 
dünyanın meıru ihtiyaçlarını 

geçmemek üzere kendisine lü. 
zumu olan miktar ve hariçten 
alacnğı kat'i sipariıler daire· 
ıinde uyuıturucu maddeler 
imal ve ihrarında serbest olma-
11 esasını kabul etmlttir. ihraç 
için alınan sipariıler, cenevre 
m·Jkaveleıine tevfikan siparlf 
veren memleketin salahiyetli 
makaml ıuından verilmiı bir 
ithal vesikasına müstenit olmıı.k 
lazımdır. 

4 - Hükumet 1912 La Ha· 
ye mukavelestle 1913 La Haye 
protokoluna ve 1925 Cenevre 
mukavelesine iltihakı ve bugün 
çalıımakta olan konferan11n 
teıblt edeceği mukaveleye 
iıtiraki memleketimizin ve 
ham afyon müstıı.hsillerimizln 

menfaat:erinl himaye için en 
emin ve iyi çare olmak üzere 
kabul etmiıtır. 

Perükarlarla cemiyetleri 
ara11ndakl ihtilaflar malüm· 
dur. Cemiyetin bu günkü 
relal Mustafa B. aleyh_lndeki 
dedikodulara dün ıu cevap· 
!arı vermiıtlr: 

"Heyeti idare azasından Sü
leyman beyin latlfasına eebep 
gösterilen husus hilafı hakikat· 
tir. Mumalleyhln yazmış olduğu 
istifamda zikredilen sebep 
kesreti meşgulivetlr. 

Heyeti idareyi teıkil eden 
her fert menafii umumiye hila· 
fına kat'iyyen hiç bir ıahaın 
tesiri altında kalmıyacak de· 
recede lemiz ruhludurlar. 

Riyaıete intihap edilmeden 
evvel Berber mektebinin ınu· 
allimlerinden bulunmakta idim. 

Bir muallim tayin edilebil· 
mek için birinci ıart Halk mek· 
teplerinden mezun olmaktır. 

Ehliyeti olmıyan hır ferdin 
muallim olmıyacağı bedihidir. 

Cemiyet nizamnamesinde 
Reiı ve heyet] azalarının usta• 
!ardan intihap edllecefine da· 
lr bir kayit yoktur. 

Haiz ehliyet ve ekseriyet 
bulunan her aza riyasete ve 
azalığa intihap cdflir. 

İspirto meseleıfne gelince 
cemiyet kuyııdatıoda cemiyet 
namına isplrlo mubayaa edil· 
diğine dair bir !.ayda tesadüf 
edilmed ği gibi bu huousta 
beyanatta bulunan arkadaıımıa 
Ali Riza efendinin beyanatı da 
hilafı hakikattir. Ç:.inkü ge· 
çen seneki heyeti heıabiye 
azası bulunan mumaileyh im· 
zası altında verdiği raporda 
bu hususa dair de hiç bir kay· 
da tesadüf edilemeııılıti. 

2 - Ham afyon istihsalinin 
tahdidi yolunda konferansa 
Rus murahhası tarafından ya. 
pılan teklif iki kabul ve üç 
müstenkif reye kartı büyük 
bir ekseriyetle reddedilmtıtır. 

5 - Ham afyonun harici 
&atışında alıcılar arasındaki 

kartel ıebeblle aerbeıt pazar 
kalkmıı olduğundan hükumet 
müstahsillerimlzln menfaatini 
himaye için ham afyonun 
harici ticaretini bir teıkllii.t 

altına almağa karar vermlıtır. 

....................................................................................... -..-........... -······--
Kooperatifçilik ve Darülfünun Türklüğü tahkire ait 

3 - Ham afyon iıtihsall. 
nln aerbestlsine rağmen dün-

ti t: ~ 

Zelzeleden halk cok korkuyor ! , 
Ancone, 26 (A. A.) - Bu mıntakada bilhaaaa Fonoda 

§iddetli bir zelzele olmuıtur. Ne nüfusça telefat, ne de hasar 
vardır. Yalnız halk arasında müthiı bir korku hüküm sür· 
mektedir. 

Yedi çiftçi güneş çarpmasından öldü! 
Roma 25 (A.A.) - Mesaagero gazetesinin Catangaro'dan 

istihbarine göre yedi çiftçi güneı çarpmasından ölmlistür. 
Yine yedi kiti Ancone havaliıinde ayni ıebepten telef olmuıtur 

lzmirde şiddetli sıcaklar 
İzmir, 26 [A. A.] - Bir kaç güııdenberl sıcaklar faz • 

lalaımııtır , Bugün derece! hararet 35 e çıkmıştır. 

M. Maniu'nun istifası kafidir 
Bükreı, 26 (A.A.)- Milli Köylü Fırkası icra komitesi, M. 

Mantu'rı.un hl ifasını kabul etmlıtir. M. Manlu kararının kat'i. 

olduğunu söylemiıtir. 

Alman .. Rus itilafı 
temdidi bir 

midir? 
Bu itilafnamenin 

hadisei siyasiye 

Kadri Raşit Pş. 
Hocalar fabrikatör 

değil, diyor 
Darülfünunun ilmi seviye· 

ıl ve kooperatifçiliktekl rolü 
hakkıodakl anketimize Profe
sör Kadri Raıit Paşa atideki 
beyanatta bulunmuıtur. 

"EılıtTamimci MuhttinB.Da· 
rülfünunu mefküresiz ilimciler 
ilimıl:ı: mefk'1reciler yatağı ol· 

arak ta vılp ediyor. Ne dersiniz? 
- Muhitlfn B. bu ibare· 

yl ıekl!'n güzel buldufu için 
kabul etmit galiba. Bu cüm· 
le manası kafiyeye feda edil
miı nazımlara benziyor. 

Muhakkak ilim sahibinin 
mefkürecl olma11 icap etmez. 
Mefküre, hususiyet arzeden 
bir dütünüıtür. Herkeıte ıah•i 
bir mefküre olur. Fakat, bu 
herkeıin hoıuna gltmiye bilir. 

- Efendim, Muhittin B. e 
nazaran Darülfünun içtimai 
en küçük bir hareket yarat· 
mağa muktedir olamıyan bü· 
rokratik müstehlikler müeue-

Moskova· 26(A.A) •• lzve diğer bir devletin de lttlraklne ıesidir. Bu fikri kabul ediyor 
Uya gazeteıi Sovyet •Alman mani değildir. musunuz? 
itilaf namesinin temdidinin bir iki büyük memleket itilafı - Bu cümlenin bQrokratık 
ha• dı"ıel ıi• asiye teıkil ettiğini müıtehlikler ibareıini gayet ' temdit ederek istikbalde de 
söyllyerek diyor ki: doğru ve hakikate mutabık 

ihtilafları muslihane bir ıuret· 
Sovyet Rusya ile Almanya buluyarmu. Çünkü Darülfünun 

te ve Almanya ve Ruıya ya h 1 k 
araıındaki dostane münasebat oca ıırı zürra, fabri asör de· 

tevc.h edilen harekata ittirak "i)d· 1 hl b· kit Avrupa ıülhunun en emin te- g ır er ve ç ır va 
mlnatlndan biridir. Almanya etmeksizin halletmek arzuıuıı· müstahıll olamazlar. 
ve Rusyanın çok manidar olan da bulunmuılardır. ltılafname Darülfünunun: içtimai en 
iktısadi teırlki mesaisi müte. harbin ağır neticelerine küçük bir hareket yaratmajia 
kabil menfaat eeasına müste. karıı mücadele etmekte olan muktedir olup olmadığına ge· 
nit olarak Ruıyanın inkitafına Almanyanın vaziyetini takviye lince : Darülfünunlular içtimai 

Kağıt kayıp 
Patrik Efendi bir şey 

söylemiyor? 
(1 İnci sahifede1 deoam) 

Bir parti Rum ortodokalar
dır ve baılarında heyeti müt&
vel!iye reisi Kömürcöoğlu Stil· 
yonos Ef. vardır. Kömürcoğlu 
Stilyanoı Ef. ile beraber 
olan azanın baılıcaaı Türk· 
lüğü tahkirle mazoun mano
ilo~lu ile Karamanoğ· 

ludur. Yalnız, burada esra
rengiz bir cibet varsa o da 
ıudur : Azadan Eltseos Ef, • taratından verilen takririn reiı 
Kömürcoğlu Stilyanoı Ef 
tarafından yırtılıp yırtılroadı-
ğı ! Bu husuata icra ettiğimiz 
tahkikat muzlim bir mahiyet
tedir. Çünkü Stilyanos Ef. 
hiç bir ıey •öylemek ist.,mi• 
yor. 

Ber mutat: 
- uHanyo efendinin bu 

iılere bizim hukuk rnüıa virl· 
Lazari Ef. karııır, benim aklım 
ermez, bir yol ona görünün. 
dıyor. 

Lazarl Ef. ise : 
- Bana bir ıey söyletıne

yioiz, bunu ıizden rica ederim" 
teklinde cevep'arla hiç bir ıuale 
muhatap olmak lıtemiyor, 

Diğer bir parli olan ve bar 
larında heyeti mütevelllye aza· 
11 ve Tü k ortodokılar cemlye· 
ti katibi umumisi latemat Zih· 
ni Ef. bulunan taraf lıe hiç bir 
~ey söylememek • fakat bilıt
tırar!· mevkılnıledir. 

badim olmak istiyen herhangi etmektf'd'r. hareket yaratmafa vazffedar· 
._:~:.:.;.::..:.;;.::;;;..,;,;;.-,.;..-:--~-.;.;;;.;~~~·----·----ı mıdılar ? bilemiyorum. 

zarara sokmuş mudur ıokmam1.1 mıdır? 
Bu huıuıta da imi.il fikir 12 - Geı;enlerde bir başmakale ile {Berfin) fahri l 

Çünkü bu zevat heyeti mü
tevelliyede aza olduklarından, 
Türklüğü tahkir hıidi,eelnde 
ıahit mevkiindedlrler ve mild
deiumumlli~e ifade vermı .. 
)erdir. Binaenaleyh, Türklüğü 
tahkir rezaletinde Türk orto· 
dok azanın ıahadet mevkii 
olduğundan bu husuıta malü· 
mallarına müracaat ettiğlmlı: 
vakit şöyle diyorlar: 

etmedim. Darülfüounumuz Türk konıolosuna t;atılmıştı. Bunun aebebi nedir ? 
hakkında ıöz söylemek ko· 13 - Eğer, semer, dürbün efıanelerinde;ı sonra resmi 
!aydır. 

tamimlerle ort.:ığı hükümet mü.~akasalarından reamen 
menedilmemiı midir? Çünkü, bir rubu aaırlık 

Haydi Arif Oruç vatan hainidir. A•a .. Cümhuriyete de mazisi ancak mevcuttur. De-
açlıktan ölmemeıi için merhameten yazıları alınmııtır. mek oluyor ki, Darülfünun 
Mükemmel .. Bu da onun dediği gibi o!sun. Bizler uyıal ancak teıekkülünü mebdefn· 
adamlarız. Fakat bunlara yarım yamalak cevap veriliyor dedir.Ben olandan memnunum. 
da, ıu öteki işlere neden temas edilmiyor? l,te akıl erdi· Bekliyorum, lıtikbaı daha mü· 
rilemlyen nokta da budur. tekamil bir Darülfünun yap· 

Canım, biraz gayret, bir parçacık ... Şöyle bir iki kelime sın! 

de ol•a razıyız. Alt tarafını biz getirip tamamlayıverlrlz Darülfünunun kooperatif· 
olur biter ... Çekinecek, ürkecek ne var bunda?.. çlliktekl rolü sizce flllimldir 

Arif Oruç ırıatkarmı? 

H ml·ş· Temiz vicdanlı, nezih ve terbiyeli va· Bu sualimiz üzerine Kadri 
a • tandaşlardan bu gün de af diliyoruz. Raııt Paıa güldü ve; 

Yunus Nad•ye başka türlü cevap verilmek imkAnı yok· - Bana hiç bunu sorma· 
tur. Bizi şu şahsi rııeselelcrden dobyı affediniz. Bu yın, diyerek mukabelede 
yazı sondur. istediği kadar küfür etsin. Son dereoe lundu. 
mustar kalmayıncaya kadar i>u adama hitap etmeği 

zül addedeoeğiz. Dürüst oldu~:ına imanımız olan ken· 
di yolumuzda yürümeğe devam etmeği daha çok fay· 
dalı buluyoruz. Esasen, deva çoktan halledilmiştir. Hal· 
kın nezih hislerini incitmek bizim terbiye ve seciye-

mize yakışmaz. Vesselam ... 
A. O. 

At koşuları 
Priı. 26 A.A ·• 100 bin 

franklık Dragı koıuıu Heu
gen tarafındao kazaaılmııtır. 

Meıafe 4.500 metre idi. Gabe
lin ikinci ve Clarlmuı üçüne(\ 
gelmlıtlr. 

- •Bizim düımanlarımız, 
bizi, muhbir diye itham et· 
mek iıtlyorlar. Fakat, hükü
met tahkikatı kimlerin muh
bir kimlerin de Türklüğü tah• 
kir ettiğini meydana çıkar
mııtır .• 

Bütün bu gürültüler için· 
de Fener baı papaz'ığının 
aldığı vaziyet, ıu ıektldedir: 

Derin bir süküt; Çünkll 
•patrik Efendıl" nin hiç bir ıey• 
den habrrl yokmuı ! 

iLANLAR 

Yüz, yüz yirmi çuvalhk 
bir de~irmeni nokıansız yeri• 
ne montaj edip ltletmek ıar
tıle kel(plr oiarak veriyoruz. 
Mektup kabul olunur. 

Galatada Hava ıokaltnda 
Cemaat hanında Nuri Beye 
müracaat. 



• 

YARIN' -

Zayıf ve iştihasız 
elanlara Fosfatlı Şark Malt Hulasası Kullanınız. Her 

eczanede satılır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.-~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~ 

ANKARA OTEL TAŞHANPALAS 
konforü havi. Fiatlar ehvendir 

CTIYATRO ve SiNEMA 

ÜSKÜDAR 
Hale Sinemasında 

A Tf~TEH GÖMlf K 
Mümessili 

Ertuğrul M~lısin Bedıa muualılıit 

Duhuliye 10 kuruıtur 
1f 

Beyoğlu Y eniıehir tiyatro
sunda Dümbüllü lımall Efen· 
dl heyeti ve rejisör Karakaı 
Efendi heyeti ve Jerfin Ha
nımın lttirakile bu akıam 

saat 21,30 da 
ALEVLER ARASll\DA 
Komik dram 3 perde 
fsmail Ef. tarafından 

Anadolu Köy Düğünü 
Operet 3 perde 

l7ocuk hastahanesi 

lak boğaz burun mü· 

tehasaısı 

Dr. Ekrem Behçet 

-Çocuk hastalıkları 
mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

T .. tefon: B. O. 2496 

Hayd3r Rıfat B.in eserlerinden 1 
Ayni haklar İki lira 
Miras meseleleri Bir • 
Şerhli borçlar ka.ıumı • < 

(ikbal) kitaphanesinde 

Beyo,lu Sulh ıkinci hu=-ı 
hakimliğ.nden: Beyoğlunda 

Parmakkapıda Şükrü paıa 
apartımanında sakin iken el· 
yevm ikametgahı meçhul nıa· 
dam Matilt Manasa: 

Müddei Şakir ve Cemal 
Beylerin aleyhinize ikame ey· 
!ediği ı.lacak davasının neti· 
CEsinde 122 liranın masarifi 
ınuhakeme ve 10 vukatl,k 
Ücretile birlikte taraiınızdan 
tahıillne ve eıyamza mevzu 
hapsin ta.dikine karar verilmiı 
okuğunda.ı tarihi teb'iğden 

itibaren s •klz gün zarfında 
temyizi dava edebil>!ceğiniz 

tebliğ makamına kaim olmak 
üzere kt'yfiyet ilan olunur. 

OSMA~ll BANKASI 

~Gniiaya3i lil,000,000 
İngiliz Jirası 

ISTAtJ3t:L ACENTALIGI 
Telefon: J~t:ınbul 3318 

B~YOGLU DAiRESi 
Tel~fon: Beyo:lu 1303 

Senedat ve poliça muka· 

· bilinde muayyen vadeli 

veya hesabı cari ıuretile 

a vıınslar, poliça ve lak on· 

tosu. 

1 Türkiye Cümhuriyeti • 

nin baı'ıc:ı. ıehirlerine ve 1 
mcmaliki ecnebiyeye se· 
nedııt, çek, itibar mek· 
tu'l!nrı ve telgraf emir· 
nameleri lra..ılatı. ( Hesabı 
car!) küpd., ıenedat ve 

k.y;netli qya muhafazuı, 
kupon tahsiiatı, Türkiye 

ve memalik! ecnebiyeye 

keıld~ edilen poliçalnrın 
lccviyeei, borsa muamelatı 

icrıuı, akçe bey'i ve ıe· 

rl\s!, ıair bilcümle ban· 
k" mu-,m .. JA.t1. kA.•n ·-c lrt. 

Ankara Telefon 1163 

Bu gün yine iki renkli olarak intişar eden Olimpiyat 
mecmuasında dünki sipor faaliyetlerinin en canlı safha· 
ları:ıı kılişe ve yazılarile bulurııunuz. 

1 Fenerbahçe kulüt>ünün kuruluşu 
2 Amerikan şampiyonunun yüzme derslerf 
3 Büyük futbol turnu~ası 
4 ltalya muhabir inin Türk futbolcularına mahsus 
ol&rak yazdığı teknik bir makale. 
Olimpiyadın şayanı dikkat bahislerini teşkil ediyor. 
Bu güzel mecmuayı sporcularımıza bilhassa tavsiye 
ederiz. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
200, 000 liradır 

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

UGUR EVi 
-----~ ............ .. 
NURİ - DANIY Al 

Kiralık daireler 
ikdam yurdunun 

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

1 Telefon Bevoğlu: 4515 
ıı:ıım::ııil&ölll:ıım:z:ız:ıı:::a:;;::Jııl:llı_'_ 

Doktor Agop [ssayan 
Langa 

Hergün 
ve 

cami sokak No16 

hastalarını kabul 
tedavi eder. 

Zayi 
İstanbul imam h.:ıtip mek· 

tebinden 928 senes:nde almıı 
• olduğum mezuniyet vesikaıoı· 

zayi ettiğimden yeniani çıka· 
racağırodan eskisinin kıymeti 
olmadığı ilan olunur. 

928 mezunlarından 
30 Remzi 

iatanbul beıinci icra me· 
morluğundan: Mahcuz ve fu. 
ruhtu mukarrer iki adet boro 
iki adet ayna bir ıomyalı kar· 
yola bir adet singer makinesi 
bir adet goz sobası ve saire 
29 6 931 tarihine müaııdlf pa• 
zarteıi günü eaal on ikiden 
itibaren Tarlabatında Hüıeyin 
ağa mahallesinde klreçhane 
sokaitında 25 No. lu hane de
rununda al\tıle.ce.ğından talip 
o'an!Arın yevmi mezkurda hazır 
bulunmalara ilin olunur. 

Sizi müz'iç terden, ipekli1e· 
rinlzl çürümekten muhafaza 
eyler. 

Dr .Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 

Cumadan maada 

gün öğleden sonra saat 

(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 

numaralı hususi kabinesinde 

dahili hastalıkları muayene 
ve tedavi eder. 

Telefon: fstanbul 2398 

Doktor feyzi A~rnet 
Cilt, saç ve zührevi has

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

Adres: Ankara caddeıl 
No. 43 

Telefon: İstanbul 3899 

Beyoğlu 5 inci icra memur· 
luğundan: Bir borçtan dolayı 
aatılmaıına karar verilen 
gardrop oda takımı ve sair 
eıyayı beytiye 5.7.931 tarihine 
tesadüf eden Pazar günü saat 
12 den : itibaren Be)'oğluncfa 
lıttkl&I caddesinde Rumeli ha 
nı içinde açık artırma ile ca
tılacağı illn olunur. 

Ali o 
Ali o 

Yeni harikuladeliklerle 

6 ıncı sayı 
Cıkmıstır 

J J 

~~~~~,ee~~~~~ 

Türkiyenin bu en mükemmel mecmuasını 

Koleksiyon yapmak istiyenler 
Buldukları yerlerde satın almalıdırlar 

..;: )f 1f 

Zira mevcudu kalmamaktadır 
İdarahanemizde bulamıyacaklardır 

''Allo Allo,, nun 
1 
( 

bu nüshası tabı ve münderecat ı 
itibarile ı 

Her zamanki 
f evkaladeliğine 

faiktir 

''Allo Allo,, 
Her nüshasında size fevkalade meraklı 

ve 

eğ1enceli bir seyahat yaptırmış olur! 

Yalova Kaplıcaları 
AÇILMIŞTIR 

12 Kişilik orkestra 
Oteller: 75 • 500 kuruı 

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

Banyolar : 50 · 75 · ıoo kuruş. 

V ·· tlerı" . ı inci 30 kuruı apur ucre . 2 inci 20 kuruı 

Her türlü malümat Y A L O VA da Müdirlyele 
iıtanbulda Seyrisefaln Müdiriyet kalemine 

müracaat. Telefon • Beyoğlu • 17 45 

BankaF rankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMAYESi: 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi; 

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

Galata, Voyvoda caddesi No. 102 

Telgraf adresi : Fraaiabank 
Telefon Beyoğlu 1421·2 • 3 
Posta kutusu Galata No. 376 

•Harbin Mukden, 

Bilcümle Bankı muameıaıı 
Hesabatı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf sandığı - Mekukatı ecnebiye kambiyo, esham ve 
tahvilat alım aatımı - Senet iskontosu - Esham ve tahvi· 
lat bedellerinin tahsili - Adı ve ıirküler itibar mektupla· 
rı - Eabam ve emtia üzerine avans - Ecnebi memleket 
ü:ıerlne kredi küıadı - Eıham ve tahvilat muhafazı vesaire 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

SAKARYA 
2s lı?z~::n PAZAR 

günü akıamı saat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hare· 
ket edecektir. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK • İZ MİR POSTA.Si 

aw.. v~p~uA Eer( !a. ~ zartesl 17de Sir· 
keciden hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Ayvalık ve izmire 
azimet ve Çanakkaleye uğra· 
yarak avdet edecektir. 

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

-·-İngiliz Hüseyin Rüstem 
Vapurları 

Karadeniz postası 

RÜST[MİYE 
Vapura 

29 t laziran pazar 
!esi akşamı saat 
6 da s:rkeci rıhtı· 

mındaıı hareketle Zonguldak, İnclıı,
lu, Ayancık [vrenye, Saınsıır, 

Ünye, Oiresoıı, Gürele, Vakfıke
bır, Trabzon, Sürmene Rize ve 
/\\apavriye azrmct \'e avdetle aynı 

bkelelcrc uğrayarak gelccektır. 

Merkez acentası: Lııııııöııu Re· 
şadiyc caddesi ı 'o. 12 Teldoıı 287ıi 

DAHTitl 
Nasuhi 
Diş macunu· 
nu ve Safa 
sürmesi ile 
kıl podrası· 
nı her yerde 
arayınız 

!:D ............ :ım=sı:mıı 

Dr. Hayri Ömer 
Airnanya Emrazı ci!· 

diye ve zühreviye ceıni· 
yeti azasından Beyoğlu 
Ağacaıni karşı aıraıında 
133 No. öğleden sönra mü· 

-----.!ıelefon: 3586 ı 
birıııci ifl<is ınenıuriu

ğuııdan: Evvelce ilanı iflasıııa ka
rar verilen Oalatada Top,ular cad
desinde 178 No. lı mağazada Şırap 

tüccarı t tarilaos Rakas Lfcmli hak
kındaki iflasın kalc!ırılıııasına \ c 
mallarının kendisine iadesine mah
ke:ncce karar \·erilmiş ve keyfiyet 
devairi aidcsinc tebliğ cdilm!t oluıı· 

ğu ilan o1unur. 

Acele satılık ev 
Mahmu!paşa mah:ı.llcsinde 

küçük Yıldız han ıokağmda 

bet oda' nıutbah ve taraçayı 
havi 21 numaralı hane acele 
satılıktır. İçindekilere müra· 
caat. 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara ce.cldesi Cihan kütüp 

hanesi üstünde No. 66 

Telefon: !stan bul 2385 

ı 28 Hazi':!n 1931 _!!IUt' 54 ı 
-=Pazar:-

Arabi Ruml 
l l Sefer 15 Haziran 
Vakit .. Ezant Vakit- v •••ti 

tvkat s. 1 faj;.,t i s. o. --
abah i 43 ~aba'ı ~ 2' 
Öğle 4 32 Üf;lo 12 n 
ikindi 3 33 iı.i::dl 16 il 
Akşam ı2 00 Alr:-•1•1 19 ~5 
Yatsı 2 3 \'•!ti 21 (8 

İmsAlc fi 2J . rı.11;4 'J 2 11 

Met;Ul ırıCıJ::ir v'-' r.~J;nc!::t, 

Bür!ı.:.nc!lin Ali 


