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, __ m::ııı:::ı ___ _ 

Rejimin kanını içen sülükler! 
Bunlara göre memlekette samimi düşünen bir, vatandaş yoktur 

•••••• 
Şayet asılıp memleket işleri 

bulunacağı 
kesilmekle şu 

uzatacaklar 
düzelecekse seve 

unutulmamalıdır ! 
seve boyunlarını 

Rejimin kanını 
emenler! 

_. ............. 11111!'. 
Halk fırkası kendi kendi· 

ni tasfiye ederek silkindiği 
gün kaybettiği teveccühleri 
belki de yeniden toplamıya 
muvaffak olabilir. 

"Rejim. in müdafaası ha
vale edilen ellere, milletin 
ve inkilAbın yakası bırakdı-
rılmalıdır. Arif Oruç - idaresizlik yüzünden, Halk 
fırkasının mevkii günden güne 
sarsılıyor. Prensipleri kanaat· 
!erimize asla uymıyan bu fır· 
kanın zaiflemesi, teessür du· 
yulacak •vakıalardandır. 

Daha, Serbeşt fırka teıekkül 
ettiği zaman, Halk fırkasının 

mevkii anlaıılmııtı. Memle· 
kette büyük bir zafer kazan· 
mıı, vatanı düşman çizmele· 
rinden milli el birliğile kur 
tarmağa muvaffak olmuı 

bulunan Müdafal hukuk cemi· 
yetinin iltihaleıi bir fırkanın, 
kendini idare edememesi, va· 
tandaıları memnun bırakama· 
ma11 acınacak hallerdendl. 

Bunun sebebini, Halk fır· 
kaaının kendi teşkilat nokıan· 
larında aramak lazım geliyor. 
B;ı noksan, milli mücadele 
devresinde anlaşılamamak 
tabii idi. O vakitler, bütün 
vatandaılar el birliğile düıma· 
nııı define çalıııyorlardı. Bü· 
yük zafer kazanıldıktan sonra, 
koca inkılap fırkasının içinı~e 
birtakım menfaat düıkünleri 
türediği görüldü.· 

Bunlar, memleket bizimdir. 
Her hak bizimdir. Diye, it batın· 
da samimi çalışan mes'ul ze· 
vatın etraflarını örüıncekledi· 
!er, sardılar. Her ite girdiler. 
Her şeye burunlarını soktular. 
Türkiye iktısadiyatını sarsma· 
ğa sebl'p oldular. Mali iılere 
karııtılar . İnhisarcılık yaptılar. 
Kummyonculuk yaptılar. Ne· 
tice itibarile de, hem fırkala

rını sarstılar, hem devlet itle
rini çıkmazlara sevkettlrdiler. 
Halk bıktı usandı. Vatandar 
!ar şa§ırıp kaldılar. Dünya 
buhranı, vaziyet~ büsbütün 
ka rııtırdı. Bugünkü hiıl ise 
malümdur. 

Memlekette samimiyete, 
sükünete ihtiyaç olduğunu 

takdir etmiyen voktur. Fakat 
az yukarda vaziyetleri, inkılap 
fırkasile olan münaıebetleri 
açıkça kaydedilen bir takım 

tufeylililer, bu ihtiyacı kendi 
menfaatlerinin idamesl hesa· 
bına istismar etmekten bir an 
fariğ olmadılar. Ve olmiyorlar. 
Ôyle ki: Her şikayetin, her 
ıamimi itiraz ve tenkidin, 
kendi menfaatlerine karşı vu
rulmak istenen bir suikast 
carbeıi olduğunu vehmetme· 
ğe baıladılar. Hatta, bu evhamı 
büyük hükümet adamlarına 

kadar teımll etmek yolunu 
tutmuı bulundular. Bunlara 
göre memlekette ıamimi dü· 
ıünen bir vatandaı yoktu. 
Vatan lılerile kendilerinden 
baıka meıgul olacak klmıe 

mevcut değildi. Akıini temen· 
nl, mutlaka ihanet, hiyanet ve 
cinayet addediliyordu. Niçin? 
Sebebi malümdur.' 

Ölü kemiği hırsızlığı şenaati 

.Vilayet, alakadarlar 
tahkikat yaptı diyor 

Mezarlardan hiç kazılan varını? Bu 
emniyet nereden geliyor? 

Şehrin muhtelif aemtlerine yapıl<'in ve muhafazasız. bir 
airkatlara aahne olan Mezarlardan 

çok 

(Yu sı 2 ıncl sahifemizde] .................................................................................................................. 
Bu işe neden müdahale edilmiyor? 

Arpa fiyatı düşük, bira 
yüksek bu nasıl iş? 

Ticaret odası, bu mesele Beledi
yeye ait bir iştir,diyor! 

Bira flatlarının Va· I' 
halı olma11 nazarı dik· 
kati celbediyor. Bilhassa 
arpa fiatlarının düıkün 

olması ve ayni zamanda 
geçen senelere nisbetle 
de ucuz bulunması büı· 
bütün garip bir vaziye· 
tin mevcut olduğu ze· 
habını veriyor. 

Bu meselede Ticaret 
odasının murakabe hak· 
kı var mıdır, yok mudur. 

(Devamı S. 4dc Bomonti Fabrikaıı 
-~~~~~~~~~~~~ 

Günün Meselesi 

Türkiye ve Gazi 

Cümhuriyetin yalanı! ----· FethiBey ' Yeni F r ' 
ne diyor? lstanbul vilayeti umuru hukukiye mü

düriyeti üçüncü nVsha istedi. 
"Ne mektup yaz- Tetkikat bitmek üzeredir. Müracaatlar 

fazladır. 
dım ne böyle şey J Layik Cumhuriyetçi Çifçi ve fşr;i Fırka.•ının programı 

So•• yledı" ffi f. atanbul Vilayeti umuru hukukiye müdüriyeti tarafından 
tetkik edilmektedir. 

Cümhuriyet gazetesi Fethi Umuru hukukiye müdürlüğü üçüncü ve pullu bir nüsha 
Beyefendiye atfen bir haber istemiştir. 

neıretmlıtir. Tetkikat ikmal edildikten sonra Dahiliye Vekıiİetine 
Fethi Beyefendi İzmlrde gönderilecek ve tasdikini müteakip Fırka faaliyete geçe· 

bir dostuna yazdığı mektupta cektir: Yeni Fırkanın faaliyete geçmesi e:rafında Fırka 

"Cemiyet mefhumlarının ta· programının istinad ett:ği sınıflardan samimi ve candan 
hakkuku için cereyan eden mü· alaka ve müracaatlar devam etmektedir. 
cadeleyi kemali mefharetle (Devamı 5 inci 11ayfede) 
takip eıliyorum. demi§ler. ~-----R-----"--"1""1""·""1-··..;,;;·;.;.;·~b;.;.;....;;..,;,;,;.;;;...;~f ~;;.;;;_t 

Slyui akide ve kanaatle· um muteVe l e!'t ışı üyüyo~ 
rint ve bilhassa o mefsuh Ser· Papa Ef tı• m E endı· 
beat fırka hakkında son ve 

• 

/ 

( Cumhuriyet ) Gazete.:inin 
neırettiği bir haberi tekzip 

eden Fethi Bey 

kat'i fikirlerini beyan eden 
müıariünileyhe bu haberin 
atfını Cümhuriyetln bermutat 
(Davamı 4 üncü ıahirede) ........................................................ 

16 yaşında bir genç 

Kollarının damar
larını kesti! 

aforozdan mı kızmış? 
Bir buçuk senedenberi <<Patrik Ef!.>> 

kimse ile temas etmiyor! 
Rum Ortodokslarla Türk or· 

todoksla r arasındaki ihtilaflar 
gün geçtikçe hem garip hem 
de hat bir rafha arzediyor. 

Partiparti olan Rumlar 
birbirlerini itham etmekte ade· 
ta yarıı ediyorlar. 

yor.Heyeti m\ltev~lliye reısı 
kömürcü o~lu Stilyanos Ef.de 
bir taraftan Türklüğü tahkir 
rezaletini örtbas etmeğe var 
kuvvetile çalıııyor. 

l ........ ~~~.~~.~.~ .. ?. .. ~?.~~ ... ~~?:!.~~~~ .. -
' j ~ unus Nadiye 

Uc Sual! 

Heyeti mıitevelliye reisi Kö· 
mıircıioğlu Stilyanos ef. nin 
kendi taraftarlarile toplandığı 

mağazası 

Türk Ortodokslarla Rum or· 
todokslar uzlaımamakta devam 

,, 
Üzeyir Avni Bey 

1 cevap bekliyor 
Yeni Çiftçi ve işçi Fırkası 

mes'ul murahha11 Üzeyir Av· 
ni Bey, Yunus Nadinin Yeni 
Fırka münasc.betile yazdıkları
na cevap vererek diyor ki: 
(Devamı 2 inci e&ıyfa:'n) 

M h t S .. le .., M buruzkı" ettikçe ve Balıklı haıtaneıl a mu B. ye OY mege eC hadileslnin gürültüsü de bit· ' 
Biz, ne fikri siyasete feda ederiz, ne de siyasi gayeler için medikçe Rum vatandaıları· 

ilmin formüllerini inkar eyleriz. Bunun içindirki, yazılarımızda mızın aralarındalti geçimıizlik 
siyasi maksat aramak beyhudedir. Çünkü, İlmi formüllerden geçimliliğe dönmeyecek galiba! 
baıka bir ıey bulunmaz. Falih Rıfkı, bir müddettir, tenkit Müddeiumumilik tarafın· 
fikrinin aleyhinde tekerlemeler yazıyordu. Nihayet, bütün dan yapılmakta olan tahkikat 
tenkit fikri taraftarlarını alçaklar! addetti. Türkiyede, kendi- nihayetlenmiı gibidir. Yalnız 

k bibi t 1 Kendı'nı' kollarının damarlarını bu hususta ketumiyet muha· 
sinden bat a, samimi, salahiyattar, hüsnü niyet aa • em z faza ediliyor. Halbuki, bu 
ve bilgili insanların olmadı~ını ve olamayacağını da söylemek- keserek öldıirm~k isteyen ketumiyet Rum vatandaılarımız 
ten çekinmiyordu. Sonra, böyle düşünmeyenleri de hain, boz· 16 yaşında Bahattin arasında mühim dedikodulara ve ~~~:: çrı:ç~ıe:n ı,~i fı~k~b8i1ın,,,.1.~:] 
guncu gö•terlyordu. (Devamı 5 inci sayfarla) (Tafsilatı üçüncü sahifede) muhtelif tefsirlere sebebiyet veri· murahhası ilzey!r Avni Bey ............................. ,,, .................... ~ ............................................................................................................ . 

1 Hükumet ve Fırka 11:azeteleri ile muhalefet arasında bir futbol maçı 

l Bir de bu bacaklarına bakmadan cavul cuvul ı 
Uıtik top" Lı ~ kadar baamak yetı omiyormuı gibi da topn yüklenınc:e 

Tabii maça vakit kalmadan böyle a .. taııJ. 
duman olurlar 1 

1 



Sahife 2 YARIN 
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r 
E N V E R P A Ş A ~ Yunus Nadiye 

T ura~ ... !!!1;!?.~r.:ı_t_o_r_u_!__,I Üç 
_ 2 _ (Birinci sayfadan deuam) ~·-----

Sual! 
"Teıekkül eden lıçt, çiftçi 

Firariler, dünyayı fethetmek için büyük fırkası münasebetlle veyahut 

bir plan tertip etmeğe başlamışlardı! fırka bahane edilerek besle-

Uzun müzakerelerden ıoo
ra Almanyaya gidilmek ka· 
rarı verildi. Yalnız, Almanya· 
nın kendilerini Türkiyeye iade 
etmiyeceğioe dair bir teminat 
istiyorlardı. 

Derhal, sefarete telefon 
edildi . Sefaret müateıarı, ya· 
lıya f_eldi. Lakin, iatenllen 
teminatı veremiyordu. Çünkü, 
Alm11.nyada da. ihtilal baıla· 
mr,ıı. Vaziyet, karıııktı. Hiç 
kimse, boyle bir taahhüde gl
riıemezdi. Müıteıar, ıu tek· 
lifte bulunmuıtu: 

- Alm11.nyaya gideceğinize 
Anadoluya gidiniz. Memleke· 
tinizdeo kaçmak doğru ola· 
maz. 

Hangi Almanya naz•rı, 

Almanyadan firar etti? 
Fakat, bu adamlarda böyle 

bir z.hniyet bulunurmiydi, hiç? 
Hiç birisi, bu teklife yanae

madı. Nihayet, htr tehlikeyi 
göze alarek giimdc lazımdı. 
Çıinkl, bu ge.:e kaçmadıkları 
takti rde, yarın tevkif edilecek· 
lem h ber verilmişti. 

"Lenin" e de müracaat oluna· 
caktı. Enver P.J. iddia ediyor· 
dl ki: 

- Bolıev:k ordusunda ku· 
manda heyeti kalmadı. Herhal· 
de, bu orduda bir ordu kuman· 
danı olurum! 

lf 
Gece yarıaı ikide. 
- Her fey hazır Paıalar! 

Söyliyerek içeri girdim. On 
dakika sonra, herkes torpito· 
ya bindi. Almanl11.rın : 

- Hurra! 
Seılerl arasında Boğazı 

geçiyorduk ! 
Torpito son ıüratle gidiyor 

du. Kllioa açıklarma gelmit· 
tik. Boiiazm derin karanlıkları 
sonıuz bir gölge gibi karade
nize uzanımf, bir düzüne 
mücrümü kaçıran torpitoyu 
takip ediyordu. 

Bu Makbeı facıa11 değil, 
bir Devlet inkırazı idi. Bu 
Torpitodakiler, bir imanın 
katilleri değil bir milletin ka· 
tillerl idi, fakat, Şekaplrimiz 
nerede kalmııtı. 

-2-

0desa önünde 
Karar ~u idı: Onlardan değildim, ne ma· 
- A 1manyaya gidilecekti! zim ne halim, ne de lstikba-
y u.lrıız, tt:hlike zamanında lim lekeli ve tehlikeli idi. Yal· 

Rusyu.ya iltic.ı edebilmek için (Devamı var) ............................................................................. -.................................. . 
Ölü kemiği hırsızlığı ş2naatı 

Vilayetler, alakadarlar 
tahkikat yaptı diyor 

Mezarlardan hiç kazılan var mı? 
emniyet nereden geliyor? Bu 

Gün'erdeu ben tııkip etli· 
i:'mız mezar !ıklar facta11 hak· 
kında büıün oıakamatın tııh· 

kikat ve telkıkatının ikmal 
edfdiğiııe vilayetien aldığımız 
Lir t( zkere ile muttali olduk. 
Aynerı neın:lliğinıiz bu tezkc· 
re mündericatına göre meı.ar· 
lıklı:ır lıadıocsi etrafındaki bi· 
zir:ı \'117.ifenıiz giU İp bir tekil· 
de ifo.ı:le o'. uc.malıtadır. 

Evv<>liı bu kemik çalınll 

n·zalcli::ıde gazeteml~iu 11.t 
vaziyeti vardır. 

1 
ik ~L. 

2 

Alikaddr makarnalı 

Kabil olduğu kadar 

!erine ıerpilmiı ve hala muo· 
taz11.m ve medeni bir ıekle if· 
rağ edılmemı~, bekçisi olma· 
yan ar&a bıle bu hudutları 

o çık mezarlara kafi gelmeyen 
meı:arlıldardıın hiç bir ıey 

çalınmadığını ıöylemek bizim 
ıka-. ve tenvlrimiz kartıtında 
bir iddia mahiyellnde kalmaz 
mı? 

Birtakım aile mezsrlıkla· 
rının nakil dolayı•ile birkı11m 
kemiklerinin olmadı~ı görül
rnüılür. Haydi kabul edelim 
ki mezarlar kazılırken bu ke. 
miklor ba9ka bir yere n11.kJe. 
dilmit olsun. Evvela bu kemık 
nakline klm•eoin hakkı vok· 
tur. Saoıyen bu birikmi~ ke· 
mikln hangi mu.ar içindedir. 

diğiniz kin ve gayızları sureti 
haktan gör•1nerek döktünüz. 

Hoı, bunları okuyarak ve 
dlnliyecek yeni yutacak orta· 
lıkta safdil k id'lse kalmamııtırt 
Fakat YunuıNadl bey bucala· 
dınız ve lsabetsizliğiniz, taarruz 
hedefinizi tebdil etmenizden 
anlatılıyor. Siz Arif Oruç beyi 
susturmak isterken anın rü· 
fekayı mesaisine de taarruz edi· 
yoraunuz. Kabul ediniz ki ta· 
ruz noktalarınızı çoiialttıkça 
muvaffaklyetiniz güçleılyor. 

Maamaflh böy!e aciz içinde çır· 
pınmaoız leh:mize kaydedile
cek bir kardır. Arif Oruç ve 
hempaları diyorsunuz. Arif 
Oruç beyle aranızdaki lıuau
met ne olursa olıun bize taar
ruz etmekteki maksadınız ne· 
dir anlayabilir miyim? 

Çünkü Arif Oruç beyle 
hempaları arasında ben de 
varım. Yani lramvaycıların 
grevinde profeıyonel grevci 
ıerbeıt fırka zamanında da ko· 
münlatlikle lttiham ettiğiniz 

Üzeyir Avııi lıçl Çiftçi fırka
ıının meı' ul murahhası Üzeyir 
Avni benim. Ben lıçi arka. 
daılarım arasında ve hukümet 
nezdinde tecrübe edilrnit bir 
111.hsiyet olduğum için ıtze bu 

lhusuıta cevap •·ermekle ken· 
dimi yormıyıı.cağım. Yalnız 

müsaadenizle ıizden üç su11.I 
soracağım. 

1 -Beni profesyonel grev
ci demeye teıhir eden yazının 
ulı olmadığından vatanuaı'.ık 
bakkıms ve matltuat kanunu
na hürmet edilerek tekzibini 
rica elmlttim yapmadınıy. Siz 
ittihat ve terakkinin progra-
mın& ôlüocey-e kadar sadık 

kalacağınıza d11. yemin ettiniz. 
fakat yeminden hanla oldu· 
nuz. Binaenaleyh benim va· 
tandaılık hakkıma hürmet 
e1mediniz. Matbuat kanununa 
hürmet etmedini:t. Yemininize 
hürmet etmediniz ıu halde 
hayatınızda paradan baıka 
n~ye hürmet edeniniz? 

Güya neırl hakıkııt için 
matbaaoıza gettrttlğiniz mü· 
rekkeplerl rast gele vatıındaı
ların yüzlerine ıürmek lcio mi 
&elirtıyor suouz? 

Yağmur 
"Sayip,, neticesi 
yağıyormuş ! 
Havalar iki günden beri 

bozuk gitmeğe baıladı. Şiddetle 
devam eden sıcakları mütea· 
kip dün gündüz ve gfce de ya· 
ğmur yal!mıştır. 

Di!n derecei hararet aza· 
mi 21, asgari 13 tu. Evvelki 
sabah ıaat yed!den dün sabah 
yediye kadar ZO milimetre 
yaAmur yağmııtır. 

Yağan yağmurlar Kara• 
yelden gelen ve cenuba doğ· 
ru eaen bir "Sayip" 
olarak yağmaktadır. 

neticed 
Sayiple 

yağan yağmnrlar mevziidir. 
Bugün ha va bulutlu ola· 

caktır. Yağmur yağmaaı da 
muhtemeldir. 
Y agmur oldukça zarar 

verdi. 
Y agan yagmurlar ıehrln 

bir çok yerlerinde umulma· 
dık tahribat yapmııtır. 

Y enlkapı boat11.nları ıu al· 
tında kalmıf, bazı çukur yer
ler de sular gölcükler huıule 

getirmitlerdir. 
Beııktaı hattında da tram· 

vay yolları bozolduğu için dün 
ancak Ortaköy e kadar tram• 
vay itleyebilmittlr. 

Sen Benuva'da 
Bir müsamere 

Galatadakl "Sen Benuva. 
kız mektebinde senei tedrisi· 
yenin hitamı uıünasebetile 

bir müsamere verilmtıtır. 

Bir çok talebe veli ve 
do•tlarınıo da vetll olduğu bu 
müsamere de ""Sen Benuva., 
talebeleri çok güzel temıiller, 
danılar ve jimnaatikler yap· 
mıılar ve ziyadesile alkıılan 

mıılardır. 
Bilha1&a, F a:ıilet, ve ahlak 

nümune.lnl gösteren piyeıl, 

davetliler göz yaıları araııoda 
ıeyretmtıledir. 

Gerek ınevzuuoun güzel· 
llğl gerekse temsil eden mü· 
me1&illerln muvaffaklyetl tem· 
ılli bir kat dah11. c11.nlandı· 

rmııtır. 

Yalnız müsamereye baılar· 
keo ıada "Marseyyez. çalın· 
muı ve "lıtiklal martı• oın 
ihmali davetlilerden ekıerlıfnl 
mütee1&lr etmiıtır. 

29 Haziran 

Sanayi birliğinde bir içtima 

Fabrikacılar taplandı 
Muamele vergisinin son aldığı şekil 

tetkik edirdi 
Dün yüzü mütecayız f11.brl· 

törün ittirakile Sanayi birli· 
ğinde bir içtima yaplımııtır. 

Bu içtimada muamele 
vergisinin mecliste ıon olduğu 
tekil tetkik ve münakaıa 

edilmiıtir. Neticede hu ka· 
nunun iktısat encümenince 

ika bul ve tasvip edilen -ceki' dıı 
çıkması için temennlyatta bu· 
lunmağa ve mecllate kanunun 

s11.nayl erbabı lehine tuhihl 
için söz •Öyleyen mebrıılara 

teıekkür edilmesine 
rllmiıttr. 

karar ve-

Esnaf Bankasının vaziyeti 

Memurlara ikraz 
Bu Bankanın 

belediy_or 
bütün sermayesini 
vaziyet ne oldu? 

Eınaf bankasının bütün ve bltt11.bi maddeten buna imkan 
memurine ikraz auretile para bulunaı::ıayacağı görülmekte· 
vereceği yazılmııtı. dlr. 

Fakat Esnaf bankasının Filhakika Bankanın hu 
gerek mali vaziyetinin ve ge· teıebbüsü vudır. 

rekıe makıadı teıekkülüoün Aylık ikraza! yekllou (50' 
bu hayırlı tıe ne dereceye ka· OCO) lirayl tecavüz etmemesi 
dar müsait bulunduğu ciheti liızım gelmektedir. 
tenevvür etmemlıtı. Hatta bugün muhtelif it· 

Eın11.f bankasının bütün )ere tahsis olunan para vazi• 
memurlara'tkrazatta bulunma- yetine göre bu yekü'l da yük-
ıına imkio olmadı~ı ıoylen· sektir. Bu itibarla Esnaf 
mektedir. Bankasının umum l•tanbul 

Bu vaziyette ıu ıuretle memurlarına birer aylık ikra· 
tetkik olunmaktadır. Esnaf ı.ıoa imkan yoktur. H 'ç bir 
Bankasının bütün mevzu ıer· işe yaramayacak o~an yarım 

mayeıi (250,0CO) liradır. Hal- aylık ikraz da kabul edtlıe 
bukl bütün memurlara birer yine yeklln 1 (125,000) liraya 
aylık nlsbetlnde ikrazda bu· baliğ olacaktır. 
lunduiiu kabul edilse bu250,000 Bankanın yalnız muayyen 
liralık bir yekün teıkil etmek- daire memurlarına ikraz yapa• 
tedir. cağı anlaıılmaktadır. Z11.ten 

Böylece bu ikrazın bütün haber V!'rlldiğine göre bu el· 
Banka •~rmayeslni bel~deceği het mevı:uu bahsolmaktadır. 

........ e·~·;·;;,-~h;;·~-i~·i·;;i;···t;;-~f~~-d~-~ .. y-~-;;~;··N;·;;i·B·:··;i~Yh·i~;···· .. -

Dava açıldı! 
İstidalardan biri Büyük Millet 

Meclisine gönderildi 
Aleyhimizde bir kaç gün· 

den beri netriyatt11. bulunan 
Cümhurtyet g11.zeteJI s11.hibi 
Yuouı Nadi Beyle mes'ul 
müdürü Agah B. aleyhine 
Baımuharrlrlmlz Arif Oruç 
B. da.va ikame etmlttlr. 

Arif Oruç B. Cümhurlyet 
gazeteılnin 21 Haziran tarihli 

l nüsha•ıodakl yazı dolayısile 

dava açmııtır. 
Müddet uıı.umllik dava la

tidasının bir dP.neıl:'li Büyük 
Millet Meclisine d ğ~rinl de 
Müstaotikliğe göııdermı§tlr. 
Yunuı Nadi B.•n masuni:retı 

teırliyesinln refcdllec.e!JI tah• 
min edilmel<tedir. t'!.hlıi 1~ hla müstenit malünıftt ~" 

rwklal.ırla mesaisini tesbıt. 

2 - Abdü1hamit gıbi bir 
ad11.mın lehinde yazdığınız ya· 
zıların mürekkebi henüz ku. 
rumadan meırutiyetin ilanın· 
da ezeldf'n hürriyetpervermit 
gibi Abdü.hamidln aleyhinde 
çok yazdınız Selanikten on 
parasız latanbula geldiğinizde 

mazharı muavenet ve hıma. 
yeti olduğunuz ittihadı tarak
ldnın hubiumuml dev11.m elti· 
ğl müddetçe heı günahın& ıe

vap dediniz fakat mütarekenin 
ilk günlerinde memleketin düt· 
man istlliıu altında olduğunu 

unutarak ıerikiniz Velit Be· 
yin de ittihadı terakkinin 
de aleyhinde az yazı yaz. 
madınız ! Bugünlük layik 
cümhuriyetçl olmanız huabı. 

le lttihad ve terakkinin aleyhi· 
ne döndünüz! Acab11. bugün
kü davanızda ne dereceye 

- --
Be:ediyc v" Mezarlar roO· 

diri) "1i tahkik yapmı~ ... aten 
Beledıye yı.pmakta o!duj!unu 
~öylcmı~lir. 

Belediye ile meznrlar mü· 
ılirlyeti iki ayrı 11.yrı müeuege 
ol " ığıııa göre b.zce Bele· 
ıyeouı kendiılne ait k111m· 

hırda tahkikatının neticeıJ kii.ft 
idı. 

( Tahkikat) yapıldı demek 
bi:ıueyiz kafimldir? Bir büyük 

kimyakerlmlzin de söylediği 
c•bi en fazla kemik s.trkatine 
mü ait yer Türkiyedir. 

Mezarlıklarla ali.kadar ma· 
kaınai mezarların emaiyetl 
hakkında bizi temin ede
bilırler mi? Meğer tatları ca· 
lınu.n ve kabirleri açılan ve 
ölü kafaları alınan ve ölü Ü•· 

tü;ıe defnedilen hiç bir kal· 
deye tabi olmayao bu mez.-r• 
lardan kemik çalınmadı· 
ğrnı anlamak ancak hafriyat 
"apmakla kabildir, Bu haf· 
riyaı vapı.ldı mı? 

Vilayet bu tzıkereılnde 
dı,or ki : 

"Gazetenü:in bir m•:iddel • 
!enberi ı:nezarlıklardr.n ôlü kc• 
miklerf ç11.lınarak hark~ lhre.ç 
ve faruhı edildtaine dalr le· 
vali c-den nefrlyatın.ıı Mü•l<J· 
ye ve Belediye m!lff ttıılikle· 

rl ve Mezarlıklar mi\d!lrH!iCı 
ile alakadar difer deY,.ir ta· 
rafından Japılan tahkikd 
ile mu1&nn11 oldu~u aul.aııl· 
mı;tır· Tekzip olunur .• 

Şehrin ııayrlnınnıu.ı:.ıu yer· 

Bu haltere musannadır 
ciemi'k ne dereceye kadar 
doğrudur? Şu sualler cevap51z 
kalmaj!a m11.hküm oldukça bu 
meıele etrafında yalnız isti· 
zan ve i•tilii.m tariki ile tıı· 

lıakik kafi gelmez. Etr11.Flıca 

tetkikat yapmak, mezar haf. 
retmek ve bu ruelaoalı yapan
ları meydana çıkarmak lazım· 
dır. 

1 - Mezarların açılıp açıl· 
mayacail.,nı kontrol ımkiıoı 
var mıdır? Ve ıtmdiye kadar 
böyle bir kontrol yapılmıı 
mıdır? 

2 - Mezarların emniyet 
neye tıtloadedtyor 7 

3 - Kemik ç11.lınmadığı 

nasıl anlatıldı? Bu tahkıka· 
tın müeyyedeıl nedir ? 

4 - Eğer meza.rla r emni

yet hah~ iıe ve ıirkate müıait 

di'ğılıe bunları nlaha çalıt

me kta m!na nedir? Mubut 

olmadığı ve h11.tta aidiyeti 
meşkuk bulundujiu söylenilen 

mezarlarımız için gayrı meı· 

ru ıurette h11.flr ve kemiklerin 

slrkatindem talMI düıünülebiltr? 
Bizim bıı -•riyalta lltihdaf 
eti lğimlz nokta ölülermlzlo 
h&rimine karl.u mütecaYIZ 
kCııtah hıra.Lı rııı, hıraızhkla· 

rınıo önüne geçmek için te
min ve ikazdır ve biz muttali 
cı1oultJmuz ıeyleri söylemekte 
bir uı. tereddüt etmeyiz. 

Bizden 
Fatin Ef. rasathanesi 

iki gün evvel havanın 

güzel, açık olacağını ve 
hararetin artacağını ha
ber vermişti. 

Bu habere inananlar, 
yazlık Kostümle, baıton. 
la ıokağa çıkmakta beis 
görmac!ilar. HalbuKi, da. 
hı iki adım atar atmaz 
bir yağmur, bir !imşek 
ve goK gürültüıü orta
lığı kasıp kavurdu. 

1 

kadıu ciddi ve aadıkıınız? 
Menafiiniz muhtel olduiu gün 
fırkanızın aleyhine dönmlye
cel!lnlze efharı umumlyeyl 
ne ile temin edebilirainiz ? 

3 - Mücadele! Milli yenin baı· 
langıcında gazete çıkarmak 
için muhtaç olduğunuz ıer· 
mayeye malikiyet şöyle dur· 
ıun bir mangırınız olmadığı 
halde bugün Arif Oruç Beyin 
ıaydı~ı hakikat he (yekunu· 
nu yalnız Allahın bildiği nak· 
tinizi bir tarafa bırakınız da) 
emlak ve akarıoızın heıabını 
millete açık ve temiz alınla 

verebilecek vaziyette misiniz ? 
Akıl takdirde temini ıervet 

kutile olduğuna kanaat ha· 
ııl olan ve ifa ettiğinizi yal· 

söylemek 
Tıpkı muvafık mat

buat gibi Fatin Efendi de 
bir gün evvel söyledik
lerini ertesi günü nak
zatti. 

Bir kadın gibi ıaniye
ıi saniyesine uymıyan 

İstanbulcla yaşarken, sen 
gel da Fatin Efendinin 
iltınıni, 

ister dinle 
ister dinleme 

DiZ sizin bildiğiniz vatani hız. 
metlerle iftihar edemezıiniz 
aziz•m • Efkarıumumlyenio 
hauasiyel ve inıafaızlığını gö-
rüyor musunuz ? 

1 
En ufak bir noktayı kaçır· 

mıyor ve unutmıyor! Kıaa bir 
zamanda meıru bir tarzda 
bukadar servetin itharına im· 1 
kan yoktur. Binaenaleyh yal· 
nız programını hükumete 
arzetmiş fakat henüz faaliyete 
geçmemlı olan bir teıekküliln 
atide nasıl hareket edeceğini 

takdir etmeden milleti, memle· 
keti, hükümetı aleyhinde tahrl· 
ke çalıımaktao fariğ olunuz da 
çok alicenap olduğunu lllraf 

ettiğiniz milletin iıluvvu cenabını 
ıulıtlmal etmediğinizi •orul11.n 
ıovallere cev11.p vermekle fr 
bat ediniz. Y ok111. vatandaılık 
hakkını ve hürriyetini de mi 
inhisar altına 
ıunzu. 

almak btlyor· 
28-6 931 
O. Avni 

Gazi Köprüsü 
inşaat hakkında Hamit 

Bey ne diyor? 
Gazi Köprüıiloilo inıaalına 

baılanma11 hakkında Beleclly• 
relı mua vlni Hamit Bey ıu• 

Rusyada 
Vaziyet 

• 
l\1oıkova, 28 (A.A) lh-

tfliil Harp Mecltıl azasından 
1\1. Mukleulç, Sovyet, Rusya 

askeri ve bahri kuvvetleri 
rfyasetlodeu azled,fmtı ve ye• 

rine Karad~niz bahri kuvYet

ler kumandanı Orlof tayla 
olu'lmuıtur. 

Ayni zamanda ihtilal harp 
mecliıl azaııodan ve aıkerl 

hava kuvvetleri relal Baranof, 

Sovyet Rusya milli lktıcat Alt 
meclial azalığına taylu edilı 

mittir. Yerine muavini Alkaolr 

A~trof getirllmlf.llr. 

Hububat 
ihracatı 

Belgrat, 27 (A.A.) - Kral,' 
hernevl hububat ve un ihracı· l 
nın munhuıran devlete aft ol< 

duı}una dair kanunu imza ctmi;t:J 
Nazılar mec!isl bu münaıebetle 
bubub11.t flyatınm muhafazuı 
lçhı bazı mukarrerat ittlhaa 

lan ıölemltllr: ı 
M - LA.aka) 200 bin liralık 

Kambiyo, almak huıuıurtllll mii-
111.lt bir zaaıaom hulutiloil hık· 
liyoru~. 

etmiıtlr· Buna nuaran 5 Teo 
mmuz tarihinden ltlbaren hu· 
bubat ibracalı hntfya1liı tirkeU 
\'t.Rt ne"! bu~da,. beher va• 
ronu fraııko 160 dioe.rdan 
mM>ayaa edecektir. 
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t.iAKI Yarım milyon liral! 1 

Bır mahkeme kapmndan 
baktım. 

Zabıta muharririmiz yazıyor: Türk·ye 
Vakur bir hii.kimin et ra· 

fını alan, gene vakur iki aza
dan biri kad•ndı. 

Bahaettin kolunun damarlarını kesti 
İinthara sebep Rebia isminde bir kızı iki kan 

kardeşinin aralarında paylaşamamalarıdır 

emniyet 
I, ___ Planları satılıyor~u __ _,I 

23 
Bir elini ıakağına dayamıf, 

gözlerini dnvııcı 1ara çevlrmiı 

serapa " DIMAG • halinde 
dinlıyordu. 

Muntazam bir taraktan geç· 
m;ı aaçlarile, tPrtemiz ütü:ü 
cüppeslle bir adalet timsali 
olarak onu ıeyretmek ne ka· 
dar zevkli bir ıeydi. 

Evvelki ğün kumkapı Nı· 

ıancaaında oturan seyyar sa· 
tıcı Bahattin isminde bir genç, 
sevdiği 3.S yaşlarında bir ka· 
dının ret cevabı üzerine ten· 
tirdiyot içerek intihara teşeb· 
büs etmlıtfr. 

gunun birinde yani, altı ay me seni seviyorum, onu gô· 
ev'<el birleımiı, Eıref Bahai- rünce de Eırefciğim seni ıe· 
tinlerin evine gelerek birlik· vlyorum. Diyerek savsaklardı. 
te oturmağa baılamıılardır. lıte bu hal ile iki oyun 
Kankardeıi olan bu iki genç yaptıktan sonra artık taham· 
bu müddet zarfında ıen ıatır mül edemez bir hale geldi· 

Kendinde bu cür' eti 
nereden buluyorsun? 

Görülmeyen bir kuvvet be· 
ni caketimden çekti, oturttu. 
Samiin sıralarında ne kadar 
kaldığımı btlmlyorum. 

Zihnimden, çok uzak ol
mıyan mazi, bir yıldırım sü· 
ratile geçti. • 

Koca kavuklu, divitli, kara 
kitaplı "KADI. !ardan, redin 
gotlu, kırmızı feıli hakimle· 
re kıodar bir ıinema seyret• 
tim. Ntbayet gözlerim en eon 
tabloya takıldı kaldı. 

* Hiç ıüphe yokki mahkeme 
künüsünde, Cümbürlyet ka· 
nunlarını temsil eden bir gö· 
zü bağlı adalet müvezzii, mah· 
keme kapısından içeri gir· 
diği .andan ıtıbaren, bam
bavka bir insan olmuıtur. 

Hlul, lrailui yalnız kanun ve 
onun tecellis' dır. 

* Cumhuriyetin, bilha•sa 
Mustafa Kemal'in elinin uzan· 
dığı her yerde, böyle gurur 
nümünelerl görmek Türk mil
leti için ne doyulmaz saadettir. 
yaıaıın cümhuriyet. 

BORHANETTIN Ali 

Bir taraftan feci, bir tara· 
ftan da garip olan bu intiha· 
rın mahiyeti şudur. 

' Baha seyyer satıcı 
Kumkapı Nııancasında 

Havuzlu Hamam sokağında 
16 numaralı hanede oturan 
seyyar aatıcı Bahattin, on· 
altı yaıl rında iri yarı, esmer 
bir gençtir. Cümhuriyet is· 
k"lesinrle hıı.malık yapan 
ihtiyar babası ile kendisi gibi 
gürb''z 13 ya2larında bir de 
kardeıl vardır. 

Bunlardan maada Bahattf· 
nln bir de Eıref isminde 
kardeıi vardır. 

Kan Kardeş 

kan 

Ef(efte 27 yaılarında zayif, 
esmer bir gençtir. O da ham· 
allık yaparak hayalını ka
zsnmalıt&dır. 

!ite, Fıref ile Bahattin, 
bundan iki sene evvel tamımı~, 
görüımüt ve birlbirlerinln serçe 
parmaklarını keserek çıkan 

kanları içmfı, o günden bu gü· 
ne kadar kıın kardeşi olmuı· 
lıırdır. 

!Çaokardeıf olan bu iki genç, 
hayli zaman kendi evlerinde 
arrı ayrı oturduktan sonra 

içmif, gülüp oynayarak vakit· ğiml anladım. Anlar anlamaz, 
!erini geçlrmlılerdlr. tekrar Rebiayı evde kimse 

lıte bu gençler, üç ay ev· yok iken yakaladım ve: 
vellne kadar böylece hayat - Karı benimle evlene· 

R b cek misin, evlenmiyecek misin? 
geçirirken evlerine e ia 

Diyerek kat'i bir fÖZ istedim. 
irmlnde, Bahaettinin annesfnl 

f Bu tözün üzerine o da 
tanıdığı bir kadın da mila ir bana : 
gel mittir. 

Annen ve baban razı 
Rebia 35 yaılarında uzun olmaz. Diyerek ce.,ap verdi. 

boylu, zaylf esmer güzeli bir Akpm olmuş yüzümü kızarta-
kadındır. 4 ay ev.,el kocasın· rak meseleyi annem ile ha-
dan botanmıı. yeri yurdu ol· bama Eırefin yanınna Rebiayı 
madığı için Bahaettinlerln dııarı çıkararak açtım. Açar 
evine girerek birkaç gün ha· açmaz babam durakladı, an· 
rınmağa baılaımıtır. nem de "ya. Dedi. 

Misafir Fakat, bu ıırada E,refte: 
Bir iki gün için misafir ge· - Nasıl olur beyahu falan 

len Rebia Haaım, postu ser- filan derneğe baılamııtı. O ara 

-Azizim, dedim. Bir mev· 
zuun nihayetini öğrenmeden 
velevki bir lahza olsun arka· 
da§ını ağır ithamlar altında 
bulundurma!. 

- Ne demek istiyorsun ? 
Entelljensservls memuru oldu· 
ğunu ıöyliyen sen değil misin? 

- Fakat ! ! .• 
- Bu itin fakatı makatı 

yok!. Hırsızlığın, yankesicili
ğin, dolandırıcılığın meıruu 

belki olabilir. ihanetin, Entel· 
lljensservh uıağı olmanın ise 
meıruu, haklısı mümkün değil 
olamaz. 

- Ben uşıık olmadım!. 
- Ya ne? Efendisi mi ol· 

mıı. ıöyle böyle derken bir iki babam da: dunuz? 
1 - Olmaz. Diyerek sözünü 

ayı tamam amııtır. - O da deg"il! 
1 keıti.i ıte bunun üzerine ben de 

Tamamlanuı amma nası _ .... ! ? ? ? 
l ? ölmeğl tercih ederek bir tiıe 

tamama lf • ·• - Entelijens servis me· 
Buraıını bizzat Bahaıtin'ln tentirdlyodu içerek jiletlede murlarının küstahlıgına ibret 

ağzından dinleyelim: damarlarını kesip ölmek iste· 

d• ? dim. Fakat <eelim yokmuı ki, deni verecek birisi oldum. 
Bahaettin ne ıyor Bu, ıaht u"zerı'nde çabucacık gördüler ve beni 

- Kan kardeıinı Eıref ile kurtardılar. yatuptıı. vezir rüyası görmeğe 
birlikte eve geldiğimiz zaman Sözünü burada bitiren Ba· benzer. 
Rabla hanımı gördük. O bize, haettln, içini çektikten sonra: Entel!jenı servis memur· 
bizde ona bir baktıktan sonra - Ne yaparlarsa yapsınlar farına, dünyanın en ücra kö· 
dizlerimizin bağı çözülmüı, mutlaka Reblacığımı o f.ırefe telerine, medeniyet yüzü gör· 
o dakikadan itibaren aıık ol· bırakmayıp alacağım demek· meyen kuytu ve esrarengiz 
mu§tuk! tedfr. A. S. yamyam diyarlarına yangın, 

Fakat, çok ıürmeden Et· .............................. . 
1 1 d Yalan! 

kundak \"eren desıaı caıuılara 
ref bu meıe emlzl an a ı ve 

ibret dersi mi vereceksin? bana harıı: 
- Aman yapma ayıptır, - Elbette! .. 

\ 

falan fllaa derneğe baıladı. T d • t - Canım, muhitin ıeni 
Şof Örler pazarlıkla Da liyata baş- Bunun üzerine aradan bir apO a yeni eş- zeki gördü ve söyledı ise, sen 

1 k f• ) k d J · lcaç gün daha geçmiıtı. Ak· k •ı"' İ k kendinde bu muazzam cür· 
ıyara Jaİ arı ır l ar ıam olmuı yemeğimizi yedik· 1 a YO eti nereden büluyonun!.Bütün 

1 d 
1 

bil b 1 "b ti ten sonra: Tapu da yeniden teıkilat bı'r a· ı~.mı yıldıran bı'r teıkı'· Şoförlerin son gün er e i e, oto üs t'rln ra 5 e mev· •. 
1 ki b h d ıd B 1 d - Haydi Bııhattfo, §ÖY· yapılacağından bahıediliyordu. ıa·ta ibret derıf vermeıı"t du"· taksileri ıhma etti eri ve zuu a Is eği ir. e e iye B le bir dolaıalım diyerek beni unun üzerine Tapu daire-

pazarhkla müıteri nakline bu f§e müsaade etmiıtlr, Aı· aldı ve sok,.ğa çıkararak: sinde tahkikat yapmağa bir ıünmek fazla safdillik olmaz 
baıladıkları görülüyor. Bu hu· gari bir ıekil olduiiu için ıer- _ Bahattin, Rebia ile ko· muha.rrirlmlzl gönderdik. Tıı- mı?. lıte bu, sana yakışmaz 
ıuıta otomobil sahiplerinden beıttir.. nuıtum ıeni sevmeyip, beni pu müdürü Hacı Mehmet B. ve yakıımamalı idi!. 
Kadri bt'y diyor ki: Muavin Hamit bey diyor ki se.,dlğfni ıöyledf. Onun için ıunları ıöylemiıtir. - Bu, bendeki zeka ka· 

"Bizim, otomobiller hak· "Narh, azami bir fiattır. Bu· ıen vaz geçte ben seveyim. •Böyle bir şeyden haber· biliyetinden değil, belki Ente· 
kında yapmak istediğimiz ten· nun dununda olarak istediği Dedi. Bu ıöz üzerine ben de: dar değilim.. (ijenuervls memurlarının nlha· 
zilitlı fiyat, otobüdere reka· fiatta gidebilir. Şoförleri· _ Nasıl olur kardeıim, M • ....... , J yetsiz gafletinden doğan bir 
bet için değildir. miz de bu müsaadeden iı· ben severken sen de sevenin enba su arı vaziyettir. 

Boıta kalan arkadaıları· Ufadaye çalııaçaklardır. Şimdi Dedim. Olurdu olmazdı der- D [ Acab~? amacana ile taşınmı· mız lüks otomobiller çıktıktıın {ofôrler mt.nfaatlerine uygun ken eve geldik. Rebiayı bir Muhakkak!. .. 
ronra garajlarda kalan eıki bir fiat veren müıterilerlnl kenara çekerek hangimizi yacak Bütün bir alemi yangına 

b 1 1 l t bilmek i · t k !d d ve p zari k d d k Od b' Menba suları hakkında ara a arı f e e çın ne a s en un, 8 1 su• sev iğini sor u . a ıze: veren, sayısız maauma eıa.ret 
k 1 d t bü 1 · ret'le de go"tu"receklerdir ş d · Belediyenin yaptıg"ı tetkikat ta ıi ere, ne e o o ser:: zı · ı '" - iın 1 aıze cevap vere- zenciri tatan memuılar, senin 

- --
mın böyle düıünebllmesine 
imkan yokta! ... 

- Filhakika sinir zafın• 
ikimizden biri uğramıı, belki 
de akıl hastalığına! Fakıı.1 
hangimiz? bu, mutlaka sensin! 

- Allah, allah!.. Kendine, 
EnteJ;jenaseniı memurlarını 
gafil avladığına bu derece iti· 
mat ediyor musun? 

- Kat'lyyen ! .. 
- Bunu izah etmekliğln 

mümkün değil mi 7 
- Yalnız izah değil, ya· 

pacağımız lıleri müzakere 
bile edeceğiz. 

- Yapacağımız ne demek? 
Bu kip kirli mevzua benl velev 
kl zihninde bile karııtırma ! 

Acele etme ! .• 
- Anlat!. 
- Tokatllyanda evvel! 

Mlıter Ber isminde bir casu• 
ile konuıtuaı. Bu lnglltere 
devletinin medeniyetinden, her 
gittiği yere ııık, seadet ve re
fah götürdüğüne dair bir 
uzun konf rans verdikten son· 
ra bana lnglltere devletinin 
sadakatle hizmetimi lıteôiğlnl 
ve beni nlhayetafz paralara, 
refaha ka vuıturacağını ıöy· 
ledi. Vazıh anlaıı mayan tek
lif! biraz dahi derınlet!irmek 
istedim. (Devam• var) 

,,,,,,,,,,,,,,, ............• 

Tasfiye 
Müddeti dün 

bitmiştir 
Tasfiye kanunu mucibince 

bono almak için verilen müd
det dün bitmlıtir. 

Bu huıusta Vail muavini 
Fazlı Bey diyör ki : 

"Müracaat etmeyen miiba
dil yol<tur. Belki, bir kaç tane 

vanada o da doıya11 olmıya.n 
mübadillerdir. 

Cümlesinin muamelesi der
desttir. Müracaat edenler için 

zaman vardır. Vaktinde hep· 
sinin muamelesi bitecektir._ 
Dedi. 

hakkında Belediye reis mua-
yan vermemek üzere, bu usu· Tayya,reci Kost mem. Düıüneylm, taıınayım vinf Hamit B. bir muharriri· nazannda demek bukadar ga. Bir kadın 
lü takibedecektlr. f da öyle. Dedi ve annemin mlze damlıtırkf: fil davrandılar! 

B btı h. ı · b stanbula geliyor d k t d H -ı - · iz otoma Ga ıp erı, u yanına gl ere c ur u. a • - Böyle bir tetkıkte~, - Hiç ıüphe etme!.. Belediyede güru lu eth 
üç aylık yazı bekliyoruz. Ele- Temmuz iptidasında hava bugün cevap verecek, ha ya· haberim yok. _ Bana ka" fir, •üpheler 

ı 1 k ti t f Cenaralı Dö K?is kumanda.sın· ek d ken hl d • 110 kiloluk bir kadın uzun 
ıer yet, pazar ı ıure ne ara • rın cevap verec er · Diğer taraftan amacana 

d i b 1 1 k 1 h ki d F veriyorsun! _müddettenberl memleketine,! 
tardır. Çünkü, boy•a kalımı a. dan u a ge ece o an a.· zi tam iki ay savsa a 1• a· ile taıınan suların yakında 
arkadaılanraız çoktur.. va filoıile Bahrimuhitl geçen kat nasıl savsakladt? Ben! sıhhi sebep~erden dolayı me- - Neden? gönderilmediğinden tikayet 

Şoförler ceıniyeti reisi Ni· meıhur tayyareci Kost ta ge- göriince: nedileceğinl ıtıeler içinde getir· - Akıl hastalığıaa, sinir ederek Belediye binasında 
hat bey de d vor ki "Otomo· lecektir. Bahattfnclğim sakın üzül- tileceğini bildirmiştir. zafiyetine ujtramamış bir ada· bar bar b'ğırmııtır. 
,.,....~~~~--~....,......,_~--~~,...._~ ....... ~~--------'!'-.;;,_ ____ ,.....~!"!_,..._.....,;;....__,,......,.~~ ..................... '"'!-..,..;,,.~ .............. ~~~ ........ ~ ................ '!!!!!!!!~~~~.~.~ 

lll:ılı•rriri: ~ \ütcrcimi: 
Raynonde Macherd Ahmet FürkAn 

- transız cdebiratında:ı büyük aşk romanı 

170 inci binden terı:üme edilmittir ... 

Klod'u tanıdığımın erteli 
günü evvela ondan af dileye· 
rek lce haılıımııt,ı. Ve deli· 
kanlı bu dlltüncesinde tama• 
men haklı idi. 

Klod'a gelince, o da Fran· 
ıu11ayı gördüğllnden beri bu 
çocuğu tariki hidayete, yani 
ilim cahasına sevketmek dü· 
ıünceslh huzurunu gaybedi· 
yoruu; Çünkü bu çocukta il
me karıı büyük bir arzu 
vardı. 

Fransuva ilmi haya!ı idıı.
re .,demediği lçlu, ilk görüı· 

Uikleri güıı kendisini rencide 

etmemit miydi. Delikanlı, 

Kld'un bunu dü ünm~si la· 
zım geldiğine hükmediyor· 
du. 

Elhaaıl üç aydan beri Klo· 
dun kalbini buran düıünce, . 
bu çocuğu ilim sahasında yü. 
rütmek emelinden ba.ıka bir 
şey değildir ... 

Aşka ve ehlyiıe karıı sakit 
görünen bu güzel kız, hiç akıl 
ve hayalinden geçirmediği bir 
takım ıı.şk oyunlarımn, plan· 
!arının lç:ne düştüiıünden ta· 
maınen gafilcli. 

ilim namına bir adam ka· 

zanmak.. Klodun düıünceıf 
hep bu idi. Ve bunu kendisi 
için vazife addediyordu. Bun· 
dan kaçınmak günahtı. Ve 
onu tariki hidayete sevketmek 
için ruhunda cebri bir arzu 
dahi duyuyordu. 

Fra.nıuva, Klodu derin bir 
intlbala dinlemekte idi. Klo· 
d'un irtadatile Fransuva yavaı 
yavaı öyle zeka eserleri gös· 
termeğe baılamııtı ki, bazan 
değil. ekseriya Klod nnun 
bulu,lerına hayret ediyor ve 
o dereceye yükselemiyordu. 

Bu sıralarda Klod fafU'ıp 
kalıyordu. Ve kendi tefevvu· 
kunu muhafaza için öyle çır· 
pınıtları oluyordu ki, bu esna· 
nada dünyıtdan Klod'dan da
ha güzel bir kadının mevcut 
olacağına inanmak güçleşiyor· 
du. 

Fransuva bu esnada onun 
dizlerine kapanıp kendisine 
karıı hissettiği perestiıiJ ifade 

edememekten mütevellit derin 
bir ıstırap içinde kıvranıyordu. 
Ve daima kendini zaptetmeğe, 
hissiyatına hakim olmağa ça · 
lıııyordu. 

Klod, franıuvanın hergün 
biraz daha artan temayüllerine 
aldırıt bile etmediği halde ken· 
dislle aık•ık görüımek emelı 

sadece oısa bile· Fransuva 
için bir kazançtı. 

Bütün me ele ise hep bu 
nokta etrafında cereyan et· 
mlyor miydi ? Filhakika Klod 
Fransuvayı candan ve ruhtan 
bir arkadaı telakki etmlt onun 
erkek veya kadın olıııunu 

bir an için bife o:ıa kale al· 
mamııtı. Fakat her ıeye rağ• 

men bu delikanlı için bir ka· 
zanç demektl. 

Klod için de kazanç vardı 
lıte blr adam ki kendi irfani· 
le kendini ilim namına fedaya 
hazırdı. Bu ise Klod için ne 
büyük zaferdi ! 

Fransuva kurduğu tuza· 
ğın birinci k11mında mul affak 
olmuştu. 

Başından geçen a.~k rnace· 
raları için de ıimdiye kadar 
doktor ro'ü oynamıştı. Fakat 
hakiki bir arliıt için bütün 
rolleri tecrübe etmek ve bil· 
mek kadar lüzumlu ne vardır? 

Biliyorum ki, oyun uzun 
müddet devam edemiyec-~ktl 

ve nihayet iş meydana çıka
caktı. 

Franauva düıüncesinin bu 
noktasında saatine baktı: Yedi· 
yl yirmi geçiyordu. Klod Fran· 
suvayı hastahaneye götürmek 
için bu gün sekiz buçukta 
gelmeğe söz vermemiımi idi. 
Franıu.,a: 

- Hazırlanmak için ancak 
vaktim var! Diyerek yerinden 
fırlamıı ve tuvalet odasına 

koımuııu. 
Bir genç adamın kendi tu· 

valeti ile meıgul o:uıu garip 

görülcıemelldir. Bu, bir lhtl· 
yaçtır. Ve bunu pek çok adam 
ihmal eder: 

Kadınlar, daima çok mü. 
teceuls ve çol< müdckkiktirler: 
Erkeğin teınlz ve süslü olma. 
sına çok dikkat ederler. Erke
ğin kendisini ihmal edı~ı, h•ç 
bir kadının gözünden kaçmaz. 
Ve böyle bir erkek için kadın
lara !.arıt nıuvaffalcly.ıt ka. 
zanmns•, o dakilcadnn itibaren 
ölnıuı addolunmalıdır. 

Nasıl ki, erkokler çok şık 
geyf.ımiı va çok tık boyauma
ıa kadınlnra, ötede daha gü· 
zel fokat daha feca giyfnmiı 
ve tuvalet yapmıı olanları 

terc!h et:nc:::'cr vo daima bı

rlucilcra tem~yül ederler İıte 
bu d;ı onu::ı ayni ve c.!csi. .. 

Bu no~.-e.-,yıı. en çoı.: ehPm· 
m;~·et vcr-•ll!cr, kaJ:ıılardır: 

D:kk t edıni:ı:, h~uıen bütün 
(Deııcrmı rıar) 

( 
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Esrarkeşler arasında 
Yazan~~~~~~ !ü~e0y0~an · -' 
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15 kız sıra olmuş 
Dedenin bu sözü Üzerine hazırlanan 

kızlar intihap bekliyor 
Saz takımı gelmlf, icrayı 

ahenge baılamııtı. Saatlerce 
devam eden ıazlı, sözlü bu 
&lem n hayı t h itama ermlı,çal
(lcılar paraaıoı alarak gltmiı 

rakı mttıası da ortadan kal
dırılmııtır. 

Çakır keyif olan Dede ıul
tan, bu ıırada ayağa kalkmıı 
ıüzülen gözlerini zoraki bir 
açııla: 

- Haydi bakalım efl', be
fendiğlo gacolardan birini al· 
da odana çekilip istirahatine 
bak. Dedi. 

~de ıultanın bu sözü üze· 
rfoe cm beı kız aıra olmuı, 
Efenin ıeçmeılnl bekliyordu. 

Bu hail gören Efe de. Bir 
an için kendlalne çeki ve dü
zen vererek parlayan gözlerini 
haddinden fazla açtı ve, bir 
iki uyuıturduktan Sonra kız· 
ların önüne giderek alıcı gö· 
züle birer birer bakmağa, 

zevkine göre intihap ederek 
aeçmeğe baıladı. 

On beı kızı iki üç defa 
&özden geçirdikten sonra güç 
hal ile kendlılne orta boylu, 
ıarııın, ell gözlü blrlalni be· 
ğendl ve: 

- Dedi sultanım, bu ay
nalı değil mi? Musaadenle bu 
ıacoyu olacağım. Dedi. 

Dede sultan da gözlerini 
dört açarak: 

- Dalga geçme olan, onu 
ben alacağım.Sen bir batkaaıoa 
fmta gözkulak ol bakayım Dedi 

v" kadını kolundan tutarak 
yanına doğru çekti. Efe, bu 
balı görünce boynu bükük 
yetimler gibi yalnız ve ıes

liz ıadece: 

- Ya! .. 

ka bir kadın beğenmeğe bat· 
!adı. 

Bu ıefer gene, alıcı gözüle 
bir kere daha •baktı ve baktık· 
tan ıonrada birisini kolundan 
çekerek: 

- O senin lıe,bu da benim 
dedi, 

Bunun üzerine Dede ıultan· 
da: 

Eyvallah ıahım, ıenln olıun 
dedi ve kızlara dönerek: 

- Sakın ha ulan kızlar 

bu gece uyuyayım demeyin ha 
ıonra karıımam, dedi. 

Bu söz üzerine kızlardan 

biri de: 
- Ne olacak, ne varmış ki 

uyumayalım? Diye cevap verdi. 
Dede ıultan da kızların bu 

ıözüne hiddetlenmlı, fena hal· 
de kızmıt olacak ki : 

Elinin körü var, Ananın da 
örekesi olacak, ne olacak! 
Dedikten ıonra: 

- Avuç dolusu para dö
küyorum. Ne için döküyo
rum biliyor musun? Diyerek 
hepsile zevk edeceğini bildir 
mittir, 

Tuhaf, tuhaf olduğu ka· 
dar da tuhaf , olan bu söz 
üzerine kızlar hep birdenbi· 
re kahkaha salıvererek: 

- Demek ki bu ııece 

sabaha kadar hepimizle 
ayrı ayrı eiilenlp zevki aafa 
edecekıin ha ? Dede Sultan, 
de mitlerdi. 

Dede Sultan da: 

- Elbet keyif te benim, 
para da benle> değil mi? 

Ne latersem o olacalr, dedi 
ve yanında bulunan Efenin ilk 
beğendiği kadını alarak yuke.
rıda bulunan odalardan birine 
girdi. 

Dedi ve içini çekerek bat· (Devamı ııar) 
---···-·····································••tt••··································· .. ························ 
Ağırcezada şayanı dikkat bir dava 

Tokatla adam öldüren 
Tacettin iki sene 

mahkum 
altı ay 
oldu 

hapse 

Fenerde Kılburnu ııazlno· 
&unda bir baloda çıkan bir 
kavga netlcealnde Dlmltrakl 
Efendiyi bir tokat darbeılle 

öldüren Tacettlnln muhakemesi 
dün Ağırcezada netlcelenmlt· 
tir. 

Hidiıe ıöyle olmuıtur. 
Gazinoda balo veriliyor· 

llluı. Tacettin Efendi tanıma· 
dığı Matmazel Elenl ile danı 
etmek lıtemlı.Fakat Matmazel 
bu gençle danı etmek !ateme· 

llllttlr. lıte Matmazelin bu 
ret cevabı üzerine Tacettin 
Efendi fena halde kıza· 
rak matmazelle kavga el· 
llleye baılamııtır. Bu bili 
ıören Balo heyeti tertlblye 
relıl Dlmltrakl Ef. derhal 

Tacettin Ef. nln yanına gelerek= 
- "Birader balomuzda 

yalnız bu matmazel yok ya 
baıka kızlar da var arzu ederaen 
onlarla danı et " demlıtlr. 

lıte bu müdahaleden kı
zan Tacettin Ef. hemen Dı. 

mltrakl Ef. ye ku vvetll bir 
tokat atmııtır. Zaten aıabi 
bulunan Dlmltrakl Ef. de bu 
Tokadın teslrlle bir kaç gün 
ıonra Nezfi dimağlde n vefat 
etmiıtır. 

Heyeti hakime müzakere· 
den sonra maznunun cllrmllnü 
aablt görerek üç ıene hapsine 
karar vermlıtır. Y lllnız ırıaz. 
nun 21 yaıını ikmal etmediği 
için cezaıından altıda biri olan 
6 ay indirllmlttlr. 

Bu işe neden müdahale edilmiyor? 
(Birinci •ahifeden devam) 

Bu huıuıta bizzat Ticaret 
eclaıından ıu malOmatı veriyorlar 
Mevaddı gıdai)'e ve mevaddı 

zaruriye flatlarını kontrol 
etmek vazifemiz değildir. 
Bu hllk belediyeye aittir ve 
Belediyece lüzum görülürse 
kanundaki ihtıklr maddealnln 
tatbiki lateıılr. 

Yalnız arpa borıada mua· 
mele gördüğü ve buda biranın 
m ev•ddı lptldalyellnl teıkil etti· 
için bu cihet tetkike değer. 

Bu Vllzlyet karıllıoda Bo
montl fabrikaaının mail mev· 

klinl tetkik delim: 
Bomontl fahri kasının ıer· 

mayeıi llç buçuk milyondur. 
Bir ıene zarfındaki lıarı l•e 
(360,000) liradır. 

Bundan maada idare mec· 
liıl, amortisman, ihtiyat akça· 
ıı, faiz mıktarı olarak, ta 
para ayrılmııtır. 

Bu vaziyette yani ıer· 
maye ve kAr nlıbetlerl yukar· 
da yllzıldığı veçbile olan bir 
flrketın arpa tlatlarının te· 
nezzlllü ile bir defltlklik yap· 
mama11 dofrumudur1 

-. - - -

YARIN 

Adliyede: 

Karar 
Başka 
tehir 

•• gune 
edildi 

Bundan bir kaç ay evvel 
Tophanede Kıtla arkasında 
Ganime H. mı döğen ve bo· 
ğazından koparmak ıuretile 
betlbiraradası çalan kel Ha· 
ıanın muhakemesine dün ağır 
cezada baılanmıttır. 

' 

Makamı iddia maznunun 
kanunu cezanın 495 inci mad· 
desi mucibince tecziyesini talep 
etmlıtlr. 

Heyeti hakime karar için 
muh.ııkemeyl baıka bir güne 
talik etmlıtlr, 

Çolak Hayri 
Bu akşam tevkif 

edilecektir 
Çolak Hayri tahkikatile 

müddeiumumi muavinlerinden 
Übeyt B. meıgul bulunmak· 
tadır. Tahkikat ikmal ediline 
bu akıam tevkif edilecektir. 

Cemal Bey davası 
Bundan bir kaç ay evvel 

cerhedilen Haliç ıirketl iıletme 
müdirl Cemal Bey hukuku ıahıi 
davaaından feragat etmiıtlr, 

Yalnız hukuku umumiye 
davasına birinci cezada devam 
edilecektir. ---

Borsa 

- - -

Poliste: 

Ateşi 
Polisle firari bi

ribirine girdi 
Gönen hapiıhllneslnden bir 

müddet evvel firar (edip ıeh· 
rlmlze gelmiı olan Hüseyin 
oğlu Hakkı, Polisler tarafından 
görülmüı, takibe baılanmıt· 
tır. 

Hakkı, Dolmabahçe önüne 
gelince yakayı ele vereceğini 
anlamıı ve hemen tabancasını 
çekerek ateı etmeğe bir taraf· 
tan da firar elmefe batlamıı 
tır. 

Bu ıırada polisler ateı et· 
miı ve Hakkıyı yaralamııtır. 
Hakkı hastaneye yatırılmıı, 
çok ıürmeden ölmüştür. 

Yankesiciler yakalandı 
Çatalcalı Mehmet efendinin 

cebinden paraıını yankeılcilik 
suretlle çalan Niyazi, Sabahat· 
tin ve İsmail yakalanmıf, hak· 
larında tahkikata baılanmıttır. 

Elma kaçırırken 
Kamarot Osman dün, Eğe 

vapurundan 4 sandık elma 
kaçırırken yakalanmııtır. 

Bir ceset 
Yenlkapıda Sandıkbumu 

lakeleıinde orta boylu, kahve 
renkli caket ve pantolonlu, 
ıırt. oda siyah çizgili bir 
mintan bulunan kafatası kop· 
muı, vücudu kamilen çürü· 
müı tethlal gayri kabil bir 

Dün lngiliz lira11 1030 ku- halde bulunan bir ceset görül· 
ruıtan ve Dolar 28, Fr. franl!ı müıtür. Üzerinde zuhur eden 
12, Liret 9, Drahmi 41, lsv. mühüre nazaran cesedin Ca-
franğı 2, Leva 10, M,,_rk 97 bit isminde birine alt olduğu 
kuruştan muamele görmüştür. anlatılmııtır. ,,,,,,, ................................... ,,,,,,,,,,, ................ ..... 

lzmir odasına gönderilen bir rapor .. --

U züm neden düşüyor? 
Fazla istihsalden dolayı fiatların düş
mesine ne gibi çareler aranıyor ? 

lzmlr, (Huguıi) - Şimali 
Avrupa ticaret müme11illlğln· 

den lzmlr Ticaret odaıına gön· 
derilen bir raporda Amerika· 
da Qzüm fiyatları hakkında 
verilen bir karar da tU malu
mat ita o!unmuıtur. 

Fazla istihsal ve arzdan 
mütevellit ve üzüm müstahıll
lerlnl mütkül vaziyette bırakan 
flat düıkünlüğünün önüne ge· 
çebilmek çareleri uzun zaman· 

' danberl Amerikada tetkik edil
mekte idi. 

Meselenin esası Amerikan 
Farm Boardın, hububat ve 
pamukla olduğu gibi üzümle 
de allkasını temin idi. Halen 
Garp control Board ile fede
ral Farm Board araaında ve 
valorlıatlon hedefli bir plan 
üzerinde itilaf hlııl olmuı 

bulunmaktadır. Bu plana gö
re: 

1 - 1 B. Teırln 1931 ta· 
rlhlnde eski mahsulden kalma 
üzümlerden 30,000 veya 1931 Ü· 

zümünden 120,000 ton farın bo
ard tarafından temin edilecek 
flnanıemanla piyasadan çekl
lecelr. 

2 - 1931 Mahıulünden 
fazla ve piyasadan çekilmesi 
ve plln dahilinde muhafazası 
lazım miktarı takip için Raisin 
Pool dahilinde "urpluı pool 
of ralsln produced 1931" na· 
mlyle bir ıection teılı ve 1932 
mahıulü idrak edilmeden pi· 
yasada ıun'i tevazün teslai 
meaaill bu ıube tarafından 
temin olunacak. 

3 - 100,000 ton üzüm so· 
uı produtt' ıurup, ıirke, reçel 
imali. Gibi buıuılarda kulla
nılmak üzere diğer •anayie 
verilecek. 

Bu ıuretle fazla istihsal 
yüzünden piyasadaki sukutla
rın önü alınmıı olacaktır. Proje 
bundan baıka reiıln pool teıkl· 
!atının ikmal ve bu planı daha 
iyi tatbik edebilecek hale gelme
ıinl temin edecek kuyut ve ak
samı da ihtiva ediyor. 

Ralsin Pool, 1932 senesine 
kadar müstahıillere 1930 se
nesi için verdiği avanıın ayni· 
ol Y aniextra Standardlara 2,5 
ıent llbı baıına Standardlara 
2 sent, Surpluıler için de daha 
ufak bir a vanı verecektir. 

Bu plan 1935 ıenegine ka
dar temdit ıuretlle devam ede
cek [ve 1932 mahsulünden 
toplanmıı piyasadan çekilmlt 
Surpluı tamamen diğer 111.nayi 
tarafından ıarfedilmlt buluna

caktır. 

Bir fabrika 
İzmir Ticaret odasına 

teklifte bulundu ! 
lzmir (Huıuıi) - Alman• 

yanın Krefeld ıehrinde faali
yette bulunan bir mensucat 
fabrikaıından İzmir Ticaret 
odaaı lıtıhbarat müdürü Zeki 
beye gönderilen bir mektupta 
fU tarzda bir teklifte bulu
nulmuıtur: 

Fabrika tarafından yapılan 
son tecrübelere iılinaden neıc
olunan kumaıtan bir kaç 
metre gönderilecektir. Bu 
kumaı lzmtrde üç dört ay 
gömlek halinde kullanıldıktan 
sonra tekrar fabrikaya iade 
olunacaktır. Fabrikanın mak· 
ıadı; Türkiye ve diğer mem
leket iklimlerinin lıu kumaı 

Alıfflode yapacağı teıiri teablt 
eylemektir. 

• 29 Haziran 
- ,_ -

..... YARI.N 1N 

HALK GAZETESi 
Bu sntunumuzun muharriri, muhabiri, mDdürll bizzat halkın 
kendisidir. Vatandaşlar - fahslyat haricinde - elraflarındn 
glirdfiklerl fenalıkları kendi gazeteleri olan bu ıll tunumnza eer
beetçe yazar ve millete bildirirler, 

Aç kaldım diyor? 
İşi için müracaat ettiği makamat 

hiç cevap vermemişler mi? 
Harekiitımilliyede hizmeti 

mesbuk keslrül ayal bir aile 
relılylm. 

Yavrularımın malıetlnl le· 
min için müteahhitlik ıuretlle 
üzerime aldığım iti lzmlr tah· 
mil tahliye ıırketl aldı ve be· 
nl çalıımaktan menetti ve 
bu yüzden çocuklarımla aç ve 

\ perlıanlyetlmi mucipolan bu hali 
27 5 31 tarihinde Başvekalet, 
Dahiliye ve lktısıı.t vekaletle· 
rlne birer feryatname ile arzı 
keyfiyet etıımse de elln bir 
neticeye destres olamadım. 

Yarın: Makematı aidesinin 
nazarı dikkatini celbederiz. 

Hasan Rasim 
~ ~ 

Keyifte ne demek l -- -
Bir boyacı bundan 

şikayet ediyor 
Topanede bostan içinde 

kıvrıntılı sokak 20 numarada 
oturan boyacı Şefik lmzasıla 
aldığımız bir mektupta deni· 
liyor ki: 

Köprünün kadıköy hkele
ılnde bir memur bizi çalıttır
mıyor. Diğer boyacılara bir tey 
ıöylemlyor. Sorduğumuz za• 
manda keyfim öyle istiyor. 
Diyor. Buna ne çare bulayım. 

Ortalıkta T erkos 
suyu yok! 

Mukaveleıl mucibince üç 
aylık su bedeli kaç kurut ise 
almakta olan terkoı ıu kum· 
panyası havaların ıu pek sı· 
cak olduğu son günlerde 1 s· 
tanbulun bazı semtlerinde, bıJ. 
baua Kumkapı ve civarında 
ıtrket suyu aktamları ıaat 
dokuza kadar kestikten maada 
sabahları da ancak bir ıaat 

Sokaklar - -
Haklı bir şekilde 
sulanmıyor mu? 

Dün aldığımız bir mek• 
tupta: 

" - Kadıköy Papaz bah· 
çesinln önünden lblamura 
doğru gitmekte tolan sokağa 
hiç bakılmıyor ve hiç ıüpü
rülmüyor, ıulanmıyor. Tozdan, 
topraktan, bakımsızlıktan geç· 
mek imkanı yoktur. 

Hele otomobiller bu sokak• 
tan geçtiği zamanı ıormayın. 

Halbuki iskeleye giden sokak· 
lar her gün sulanıyor. Bele· 
diyenin bir az daha haklı iş 
görmesi lazım değil mıdır?" 
deniliyor· 

kadar su vermektedir. Halkın 
zara~ına olan ıu hale bir ni· 
hayet verilerek kumpanyanın 
böyle bilerek halkın mutazar• 
rır olmasına nihayet ver
mesine tavassut buyurmanızı 
rica ederim. Okuyucularınızdan 

Lrahim 

Ömer Abit hanı cinayeti 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mahkemede tevkif 
-- -

Maznun Ali evvelce beraat kararı 
almış fakat nakzedildi 

Ömer Abıt hanı odabaıuı 
Alı, Hüseyin pehlivanı öldü· 
düğü için bundan i>lr kaç ay 
evvel Ağırcezada muhakeme· 
si görülmüş ve heyeti hakime 
maznunun beraatlne karar ver· 
mitti· 

Makamı iddia bu hükmü 
nabzetmiali. Şimdi dava mah-

Dün tekrar bu davayı 

ağırcezada başlanmııtır. 

Müddeiumumi maznunun teV• 
kiflni talep etmiı ve heyeti 

hakime bu talebi kabul etmiştir. 

Şahit celbi için de muha• 
keme baıka bir güne talik 
edilmigtlr. 

kemei temyizden nakzen gel· Bundan ıonra muhakeme 
mittir. mevkufen görülecektir. ................................................................................................................... 

Cümhuriyetin yalanı ! 

Fethi Bey ne diyor? 
(Birinci aahifeden devam) 

bir balonu olduğunu tahmin 
etmlı falrat yine kendilerin
den ta vzibinl temin etmlf ol· 
mak için bizzat Fethi Bey· 
efendiden iıtlzan ettik. Diyor· 
lar ki; 

" Yalandır. Böyle ne bir 
mektup yazdım ne de bu ma• 
alde bir ıey söyledim. Tekzip 
ediniz!" 

filhakika ıon bir kaç gün 
zarfında lıae edilen Serbest 
Fırka haberleri münasebeti 
ile Aydından Fethi Beyefen
diye bir müracaat vaki ol· 
muttur. 

Serbeıt Fırkanın ihya edi· 
lip edilmeyeceği hakkındaki 
bu müracaat Fethi Bf. 

" Fırkanın infiıahını ica
bettlren eıbap üzerindeki 
kanaatimde sabitlm. diye ce· 
vap vermitlerdir. 

Gerek "Yeni Gün" ııaze· 
ılnln ve gerekıe tahkike lü· 
zum görmeden uluorta neırl
yat yapmak ııarı olan Cüm· 
hurlyetln mefauh Serbeıt fır· 
ka meseleıl üzerinde halli 
bocalamak lıteyitlerl garip ve 
ııarlp olduğu kadar da gülünç· 
tür. 

Haberin ıayia mahiyeli 

alakadarı olan Fethi Beye. 
fendi tarafından tekzip edil
dikten sonra müıarünileyhin 
mefsuh Fırkanın mefhumları· 
nın tahakkuku için izharı mef· 
baret etmeni haberini vermek 
ne kadar acınacak bir gaze• 
tecillktir takdir etmeli. 

Cilmhuriyet gazetesinin 
tahkiki kendisince dalma im 
kln dahilinde olan ve hele 
mantıkan artık mevzuu bah~· 
edilmesi doğru olmıyan bu 
meseleyi canlandırmağa çalı
ıııı ne kadar ciddi olduğuna 
da hükiim verdirir. 

Hademeihayrat 
Haziran maaşları için 

emir geldi 
Hademe! hayrat ıı.ııaşhı ı

nın verilmesi için Anka ·aJan 
emir gelmiıtlr. Gelen emre 
göre evkaf yalnız Ha:ı:irnn 
maatını Temmuz bidayetinde 
verec~kllr. Eıkl ayların illP· 

aıları hakkında gelen emırde 
aaraha t yoktur. 

Gedikpaşa susuz 
Terkcs ıidcetinin yo!ıuzluğu 

yuzünclen Gedikp•fa ve dvJrı 
he.lkı ıusu2 kıılmll ,.c Beledi· 
yeye §ikay .. t etınialir. 

: 

1 

' 

1 
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m.\i•mıı1__.I Rejimin kanını emenler!r--1 -Yeni Fırka--
Mesai kanunu 

Meclisin Teşrinisani içtimaında 
mevzuu müzakere olacaktır 

Geçen aene haıırlanan it kanununun bazı madde' er 1 üı;e
rinde yeniden tetkikat yapılmasına karar verilmiftir. 

Bu mühim kanun bt:ı:de iHci hayatını en müt-ekiimil bir 
ıekle çıkaracaktır. 

Bu iı kanunu uzun ve esaslı bir tetkikten geçecektir. Mec· 
lisin Teırtnl aanl mü:ı:akereainde konuşulma&1 muhtemeldir. 

Yeni kanunda iıçi 9 ıaat çalııacaktır. 

Kurtuluş •• 

onuncu yıl 
ettiler 

alayları ve muhtelif eğlence
ler tertip edılmi lir. 

( Ba,makalcden devam) Kemal Hazretlerinin çok hör· 
metlere layik namlarının da 
mühalefete hncum veıilesine 

alet ittihaz edilmiı olmuıdır. 
Milletin tabii reisi olmak iti· 

barlle, kendilerine gayri meı'ul 
vaziyet verilen o fıtrat nadire· 
ıi, ıu bahislere karııtırılma· 

mak bir tükran ve minnet 
borcu bilinmelı degil mi idi? 
Hayır, on!ar oralara kadar da 
uzanmakta kim bilir ne fay· 
dalar umdular? Hiç olmazsa 
Bundan olsun hazer etmeli 
değilmi idiler? 

İzmit, 28 (A.A) - Bugün ı 
İzmitin kurtuluı bayramıdır. 
Bu müna&ebetle ıehir baıtan 
l:ata bayıaklarla ı1ialenmi§ ve 
merasime aaat dokuzda bat· 
lanmııtır. Aıkeri bandonun 
refo.katicde bulunan kara ve 
deni2 ukerleri ve kal,.bahk 
ha'k kitlesi ıehlrde tezahüratla 
dolaımııtır. Fırka ve Belediye 
onünde muhte!if hatipler ta
rafından nutuklar söylenmit· 
Ur. Öğleden sonra ıaat ikide 
~ehıtl:k :!İyaret edilerek çe· 
lenkl ~ r l.onulmuıtur. Gece ıe· 
bir dahilinde muzika ve fener 

lzr.ıit bavtan başa kurtı.ı· 
foşun 10-unc ı yıldonümünü ÇC:f1 

kun tezahüratla tes'it etmek
tedir. 

Menfaatlerinin bozulacağı 
endlıesl vicdanlarını sarıp Qr• 
küttüğü için .. Hele ıon günler• 
de, bir vakitler "meıhur silah· 
törler. makalelerini yazarak 
lnkiliibı kötüleyenlerin bile, re· 
jlmln kanını emerek titen bir 
kaç sülük arasına karııtığı gö
rü'clü. Daha evvel, bunlara 
Halk fırkaaı (mürteci} diyordu. 
Çok geçmeden o mürteciler 
Halk fırkasının müdafaasını 1 

deruhte eden gazetelerde ada
letin ve adliyenin bizler aley. 
hine harekete gelmesini hay. 
kırmaya baıladılar. Tufeylilik 
ten baıka bir meziyeti olmıyan 
bir takımları da "Dumlupınar. 
"Lozan. kahramanları inkar 
edi'iyor. Diye yoktan volkan
lar tutuıturmağa baıladılar. 

Hbkikatte ne öteki, ne de be· 
rlki ıöyledik!erinin farkında 

bulunmıyorlardı. Fakat, zaım. 
!arınca söylemek, bağırmak, 

~ehlıke iıareli vermek icap 
ediyordu. Onların hötün rt'jiml 
Halk nazarında düıürüp 10· 

ğukl,.ıtıran meziyetleri ile kıy. 
metleri ancak bu yaygaracı-

Kırılan potların Halk Fır· 
kaaı namına tamiri kolay ol· 
madığı bir hakikattir. Gerçi, 
prenıiplerimizle Halk Fırkaaı 

prensipleri arasında pek çok 
ayrılıklar vardır. Ne de olsa, 
bir inkılap fırkaıının ıu dere· 
ce düşürülmesine teeıüf edip 
teesur duymamak elde değildir. 

Mı!balefet etrafır.da kopa· 
rılan yaygaralar, yerinde ve 
yolunda olmaaa gerektir. Hele 
o vaziyet, lmilletin leveccühü· 
nü kazanmaınıı olanlar tara· 
fından idare edilmeğe çalı~ı

lırsa .. 

Yeni bir hava rekoru 
Londra, 27(A.A.) - İngiliz 

mamulatından bir posta tay· 

yaresile uçan Yüzbası Neville 

Stok ile Mister Chap\L-ı Lond· 
ra i!e Varşoya arasında gidit 
geli~ iki bin millik mesafeyi 
17 buçuk saatte katederek 
yeni bir rekor tesia etmiştir. 

lzmir mahsulatı 
'f icaret odasının yaptığı tetkik 

şayanı nazardır 
lz:nir, 19 (A. A.) - Şeh· 1 

rimi:z ticaret oduının yaptığı 
bir tetkike nazaran 800 hafta 
zarfıoda hububat ve aaire r a• 
!ışının okka ba§ına fialları 
ıun1 ıırdır: 

Arpa 4,5 ve 6 kuruı haı· 
hH tohumu 9,5 afyon 700· 
1250 l::u~day 6 8 kuru& bal· 
mumu 116 börülce 10 bakla 
8.5 koyun, derileri 25,80 ku· 
ruı fasul.ya yüzaltmış ke· 
pek 3.4 Mısır, Darı 6 Nohut 
10 Pamuk mahleç 46 • 49 
Suıam 17-25 Üzüm 57 Yapağı 
44 54 Zeytinyağı 40 43.5 Pa· 
lamut beher kantarı 80 350 

kuru~ yine son hafta zarfında 
muhtelif ecnebi memleketleri· ' 
ne ihracatımız 4836 kilo af· 
yon 10200 kilo Ha~hat tohu• 
mu :1644 kilo Balmumu 1438 
ki'o kabuklu ceviz 34929 kilo 
ham deri 61148 kilo 
Halı84765 kilo hurda incir 
300,CCO kilo kepek 225839 
meyan kökü 8139a kilo Pa· 
muk mahleç· 200,000 kilo pıt· 

lamut100,003kilo Tütün73,466 
kilo Üzüm 15,200 kilo Pala
mut hülasası 63,006 kilo Yu· 
murta 931 kilo Yün 260,527 
kilo Zeytinyağıdır. 

Başvekil ne diyor? 
Hususi işlerde de herkes için 

parola iktisat olmalıdır 
Ber!in, 27 (A.A) - Baıve· 

kil M. Brün'g, bankacılar mer
kez cemiyetinde lu sabah 
söylediği bir nutukta Alman· 
yanın iktııadi vaz"yetlni derplı 
etmiıtir. M. Brünlg, 8on 
iki hafta :zarfında ecnebi 
ıer ma yeıinin çeklime al neti· 
cesinde memleketln maruz 
kaldığı vı hl m tehlikeleri ehem· 
miyetle kaydederek Alman 
iktıaadlyatınıo yeniden doğrul
mak ıçin Hoever planının 

tahakkukundan ciddi bir 
hamle bekledığlnl ıöylemlt 

ve demittlr ki: Sihhatll bir 

1 

fiyaıet lktısadi ve mali ıera· 

ilin htikrarl niıbetlnde müm· 
kündür. 

Umiml itlerde olduğu gl· 
bi hususi işlerde de herkeı 
için parula lktuat kelimeıi 
olmıUıdır. 

Baıvekil, istihsalin ancak 
ücretlerin tenzili neticesinde 
•alah bulacağı nazariyeainl 
tenkit etmiş ve bugünkü iktısat 
ılsteminln menfaati namına 

aermayenln kendi rolü hakkın
da daha alicenap bir 'ıdrakta 
bulunmaaı lazım geldiğini ilave 
eylemiıtlr. 

-·········K~~ı···y~k~~şı········ ... 
Girigor bu suretle iki sene altı aya 

mahkum oldu! 
Kemer Burgaz nahiyesine 

tabi Çavuıköy çlfllğlnde Pav
llyi katleden Bekçi Grlgorun 
muhakemesine diln ağır ceza
da ba,laomııtır. 

Vak'a ıöyle olmuıtur: 
Grigorun bir çocuğu ol· 

duğu için itim ııünü eylen· 
ceıl tertip edP.rek bütün 
çiftlikteki arkadaılarmı evine 
davet eder. Sofralıu kurulur 
ve lçmlye baılarlar. Eitlentide 
Grlgorun kayınpederl Borla te 

vardır. lıte bir meeelenen do

layı Bariale PaTll arasında 

bir kavga çıkıyor, Grigorla 

ı 
eğlencenin bozulmamaıı için 
Payllyi diıarı çıkarmııtır. 

Fakat Pavll dııarı çıkar 
çıkmaz pençerelerl taılanmaya 
baolar. Bunun üzerine Grigor 
bu taılardan bir taneıi de ço
cuğuna iıabet ederek öldür· 
mesl ihtimali olduğu için Pa v· 
llyl korkutmak üzere havaya 
üç el ıllah atanada bu kur
ıunlardan biri Pavliye Jaabet 
eder ve Pa vll ölür, 

Heyeti hakime bu hadlaede 
katıl kaslı olmayıp tahrik ol· 
duğu için maznunun iki sene 

altı ay hapsine karar vermlı· 
tir. 

lıkları idi. • 

Kimi kaıeliı, kimi menfa
at düıkunü olan yalancı vatan. 
perverler arasında, bu temiz 
rejimin kanile tegaddi ede 
ede hadtlınden fazla titmlt 
sülükler de, onların parlattıkları 
kıvılcımı körüklemeğe baıla

dılar. 

Ne elim hakikatlerdendir 
ki, "Lozao kahramanı. ya. 
kasını bir tUrlü ıu cahil bece
riksiz yaogıncılardan kurta. 
ramıyordu. Kurtaramamakla 
beraber de, en ehemmiyetli 
meeel<'lerin müdafaaoını o el· 
!ere terketmek iztirarında 

kalıyordu. 

Onların dedikleri yapıla· 

cak olurıa, Robu Piyer terörü, 
Türkiye de matbuat terörü na• 
ınile ihya edilmeli, aulmalı ke· 
silmelidir. Bunları düıünmek 

belki, kolay olabilir, tatbiki de 
mümkünaltan görülebilirdi. La· 

kin, Neticede ne ile karıılaıılmak 
ihtimalleri vardır? Şayet asılıp 
kesilmekle ıu memleket i§leri 
düzelecekse, seve ıeve boyun· 
!arını uzatacaklar bulunacağı 

unutulmamalıdır. 

Lozan kahraml'lnı böyle 
şeylere mütemayilmidir? Biline· 
mez. Şayet o da böyle rejim 
ıülüklerl gibi düıünüyorsa, açık 
töylemek lazımgelir ki, mem· 

Bu güzel, bu ulvi rejim, leketin selameti namına asılıp 
işte böyle böyle halk naza· keailecek düşmanlardan evvel, 
rında korkunç bir iltipdat asıl Halk fırkasının, ve 
serabı haline sokulup gitti. zavallı rejimin bünyesine 
Zavallı Halk Fırkası, onların yapııarak ıemizleylp tiıen 
•alahiyetslz müdafaaları karıı· sülükleri koparıp atmaya 
sında küçüldiikçe küçüldu. teıebbüı edilmek herhalde daha 
İşte, rejimi sarsan heyyulalar hayırlı olurdu. 
bunlardır. Zaten, Rejimin ha· Halk fırkası için bu yoldan 
kiki düımanları yine bunlar- j başka çıkar olmadığını, prensip 
dan bıı§kası da olamazdı. De- il muarızı olmakla beraber sami· 
ğildir de.. ıni vatandaı aıfatile ıöylemek 

Şu lıakilt,.ıle<, ne kadar de, vatana ihanet telakki 
acı olursa obunlar, en acık· edilmesin?! 
lı ve firaklı tarııl, Muatafa Arif Ornç ..................................... cd~ii ~······M;;·~ı~·;;··············· ................ .. 

Türkiye ve Gazi 
(Birinci ııayfadan devam) 

Biz, bu neıriyatın cehalet hükümdarın layuhtrlğlne it· 
eseri olduğunu anlıyorduk. tinat etliğini gösterdik. Yeni 
Çünkü, bugünkü medeniyet, sistem ise, yaratmak kabiliye· 
tenkit fikrinin bir eseridir. tini haiz olan ihtısaaa latinat 
Tenkit fikri ise, bu günkü etmek nı~cburlyellnde bulu· 
dünyayı idare eden bir felse- nuyordu. lhtisaa ise, hem hü· 
fedir ki, bunun inkar edildiği kümetin mali, iktısadi, mülki 
memlekette asrın zihniyeti it'erinde lazımdır. Hem de 
bulunamaz. Bittabi, oradıı da muharrirlerin, mütefekkirlerin 

yazılarında mecburidir! ne asrın hükümeti teıekkül eder, 
ne asrın medeniyetine tetabuk ' 
imkanı bulunur. Tezimiz bu idı. 

Tenkıt fikri ise, bir fe)·i 
yıkmak değil, yeni bir ıeyl ya· 
ratmak demektir. Arlsto ten. 
kidi, yıkmak demekti. Bu fel· 
sefenin hakim olduğu Kurunu 
Vusta ldliıe ve medreıelerlinde 
fırkaya tefrika manası verili· 
yor, cemiyetin idaresinde de 
tek fırka demek olan istlpdat 
z'hnlyetl hükümran oluyordu. 

Kant tenkidi ise, tenkidin 
yıkmak değil, yeniyi yaratmak 
olduğunu teıbit etti. Bunun 

üzerine. m'Uhalif fikirlerle tefrika 
değil, yaratıcı kudret olduk· 
!arı anlaııldı. Derhal, fırkalara 
müıtenit bir devlet nevi nıey· 
dana çıktı. 

Bugün, bu sistemin dev· 
riııde yaııyoruzl 

Bu tezi isbat 
kurunu vulla 

etmek için, 
zihniyetinin 

Kumandanlardan misaller 
alınması be, ln•an fikrini in· 
kar eden müstebit hükümdar 
ıülalelerinin kumandanlar ta· 
rafından~ tesis edi.01ı1 rinden 
ileri geliyordu. Bu hal, idarede 
lıtatik zihniyetle, dinamik zih· 
niyeti göstermek için tercih 
ohınmuıtu. 

Nitekim, Reisicümhur olan 
kumandanların zikredi!mes 
me&i de idari meaele!er haricin· 
deki salahiyetleri mevzuumuza 
ithal etmediğimiz; gösteriyordu. 

Makalenin 1 k kısmı, bu 
iddiayı ifade ediyordu, ve o 
makalede deniliyordu ki: 

"Bugünkü tenkit ce· 
reyant, Dumlupınar ve 
Lozan kahramanlarının 
inkılap hareketlerinden 
kuvvet alarak neşvü
nema buluyor! ,, 

Bu cümle gö&teriyor ki, 

( Birinci sayfadan devam ) 

. Fırka programını ihtiva eden nushalarımızdan bu defa 
bın .nüsh~ cfaha tevzi edildi. Bu alakanın hararetine kuo· 
vetlı şalııttır. 

Zaten Fırka programı mahiyeti umumiyesi itibarile 
memleketten, milletten doğan bir şekil arzeder. 

Çifçi ve işçi Fırkasının bilhassa istihsali fazla olan 
memleketlerimizin fazla alakasını isticlap etmiştir. 

Aldrtımrz telgraf ve mektuplara ve izhar edilen bir 
an faaliyet temennilerine karşı bu defa Fırka vaziyetinin 
Umuru hukukiyedeki muameleıini yazıyoruz. 

Brttabi hüuiyeti re•miyesini almadan müracaatlar ne· 
ticrye tehir olunmaktadır. 

Fı~ka pr?gramın_ın b~r kitap halinde neşri umumi kon· 
grenın aktıne tehır edrlmiştir. 

Fırkanın resmi hüviyetini istihsali artık bir gün me· 
selesidir. 

1' ·izamname geliyor! 
Tellallar, hükumetin lehlerinde 

karar verdiğini söylüyorlar 
Aldığımız ı:::ıalumata naza

J'an İktıaat vekalet itarafından 
tetkik edilmekte olan z~ bire 
borsası nizamnamesi yakında 

Jstanbul Ticaret müdlriyetine 
gönderilecektir. 

Şe rimizde bulunan mu· 
bayaacılarla tellallar talimat-
namenin vüruduna §iddetle 
ve sabırsız bir merakla fnlizar 
ediyorlar. 

Yalnız, mubayaacılar !el· 
!alları istemediklerinden, eğer 
tellallar borsadan çıkartılma· 

mıılaraa bu net;ceden pek 

tinin borsa talimatnamesini 
kendilerini gözeterek tanzim 
ettiğini iddia ediyorlar. Bu 
hususta muharririmizle görü· 
ıen tell5.ilardan biri ıunlrn 
röylemiıtlr : 

" - Efendim hükumet tabii 
bizim hakkımızı gözetecektı. 
İki, üç adamın ıahli menfa. 
atine uygun. olacak, diye 
elbette, biı:I borsadan çıkar· 
mazlar. Tellallar Avrupadada 
vardır. Biz ise, lıtanbul zahire 
borıasında mutaha1&ı1 v ı zlye
tınde bulunuyoruz. Tellallık 
ince bir ittir ve senelerce 

mütee11ir olacaklar gibi ! çalııtıktan ıonra elde edile-
Tellaller ile lktıs:ıt vekale· bilir .• 

~·-··~•H·~· ............................ ··~······••ıa•a·•11a•11\\,l\•1 ....... 

Rum mütevellilerin işi büyüyor! 
( 1 inci sahifeden devam ) 

Bu huıusu lemin etmek 
için heyeti mütevelliye, ô.:za· 
sından kendisine taraftar 
olanlarla berab,,r bazı mu· 

karrerat itt ihaz elmiıtir. 
Bilhaua, heyeti mütevelli· 

ye içtlmalarına girmekten me
nedilen Manuil oğlu ile Kara· 

man oğlunun her ne baha.ana 

olursa olsun içtimalara gire· 

bilmesini temin etmek htlyc..rlıı.r 

Stilyanoı Ef. nln B. M. 
Meclisine müracaat etmek Is· 
temeside bunu mümkün kıl· 

mak lçindidir. Yalnız, heyeti 
mütevelllye azasının bazıları 

bu fikre muarız bulunuyorlar. 
Maamaflh, Kömürcü oğlu 

Stilyanos Ef, kendi anusuna 
taraftar aza ile müıtereken 

-
Dumlupınar ve Loı;an kahra· 
manlarile Türk inkılabına ina• 
nan adamlardanız. Ayni za· 
manda, bugünkü Türkiyede 
de tenkit fikrinin mevcudiye• 
yetine ve bunun neşvunnema 
bulduğuna da inanıyoruz. 
O halde, Türk inkılabına fna· 
nan adam, Türk inkılabını ta· 
haklı.uk ettiren "Gazi. nin 
hem kumandanlığına, hem de 
mücedditliğine lnanmıı de· 
mektir. 

Dünya tarihinde, müced· 
dit bir kumandan yoktur. 
Bir Roma ceneralı, pek hak-
sız olarak bu ilmi a'ır. Fıı· 

kat, Türkiyenin "Gazi. si, 
"b:r kumandan müceddıt. olıı· 
rak dünya tarihine glrmiılir. 

Bu, beynelmilel bir hakikattir· 
Biz, Gazi'yl mi"ınakaıa 

edilmez bir kıymet biliriz. Cüm· 
huri yelin teıkı !atı eııuiye ka
nunu böyle emrediyor. Türk 
tarihi de böyle emretrr.ckte· 
dir ve bö) le ' emredecek Ur! 

* Makalenin ikinci k.-mı, 

' 

bugunkü Türklyenln mali, iktı
sadi ı 1 le;ine aittir. Teıkilntı e~a- 1 siye kırnununun 39-41 inci m,.d. 
deleri mucibince reisicümhur 
kabinenin siyasetinden mes'u~ 

1 

değildir. Bu itler iıe, kabine· 

nln slyaıeti demektir ki, bun· ı 
\arı teokit etmr:lde ı:;e inL.ılii 

bı, oe inkılap kah:ıımanları· 

bir arzuhal tanzim etmiıtir. 
Bunun için de beyeU müte
velliye azasından bazılan 
Stılyanoa Ef. nin düklranında 
bulu ıuyorlu. 

Bu mesele etrafında pat• 
tikhanedin vaziyeti hem gülünç 

hem de gariptir. Patrikhaneye 
giden bir muharririmlzc "Pat• 
rik efendi. hiç görünmemi~tlr. 
Yalnız patrik vekili muharı-1· 
rlnıize ıöyle ~öylemi,tir : 

- Efendim, bir buçuk ıe

nedenberi Mpatrik-efendı. hiç 

kimse ile temas etmiyor. Çün· 

kü söyledikleri, bilahare tah
rif edilerek kendisine atfedlli
yor. Papa Eftlm Ef. nln 
aleyhimizde olınasına gelince 
bu ıundan mütevellittir. Ken
diılni aforoz ettik, ondan! 

nı, ne de inkılap t~r h!ni h
kar ediyoruz. Bu milli ın '.J• 

kaddesat, bizim için müda
faa edilen lıak ve menfaat· 
lerdir. Mazimiz, bunluın ku. 
rulmaıına çalı!mak, b .oları 
müdafaa etmekle geçı>ılıtir ! 

Gazi demlıtlrki, ben cüm
huriyetçilik ve layiklikte bir. 
tarafım. Fakat, baıka mevzu
larda bıtarafım! O halde, Halk 
fırkasından ba~a türlü dü. 
şünmek te Halk fırkaıın1n bir 
prenılpi gibi kabul edilr.ıiı 
demektir. Bu prens:p, tabii 
haklardandır dal 

Halk fırlca.ı, programına 

beu:ı:emiyen bir program ile 
tenkit fikrini yıııı.tmak isteyen· 
ler, bug'ünkü mali, iktısadi ve 
mülki ıiıtemlerin değifmekrinl 
öne sürebilir. fakat, bunlara 
kimse alçaklar! <!!yemez. Tür· 
kiyenin emni}•eli, kanunlara 
mevdudur. Yoksa, bir mektep 
kaçağının hakaretamiz tehdit· 
!erine ddcil ! 

Talimatname 
Bugün yarın hazırlanıyor 

Belediye daimi encümeni 
ototüı talimatnııme•ile e>ıı~lı 
bir surette me~gul olmaktad r. 
Bu tetkikatta tak~i, otobüı, 
vapur rekabetlPtlni de nazan 
dikkate alarak bu taLmAtna• 
meyi hazırlam11kta olduit1.1n· 
dan tal!malnanı ,;n 
da bu rekıı.bell ı·e 

k lmıyııcağı tahmin 
ledir. 

h tar.1ın· 
nıeyd~n 

edilmek-

• 
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ANKARA OTEL TAŞHANPALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 
1: Yeni eserler 

Muhit 
Muhitin 33 üncü •aym üç 

renkli nefi• bir kapak içinde 
çıkmıştır. Ahm•t Cevat, Mue. 
tafa Şekip, Selim Sırrı, Reıat 

Ekrem, N:hat Sırrı, K~mur:ın 
Şerif, Yaşar Nabi Kazım Se. 
vinç Beylerin, Mebrur<', Halide 
Nusret, Emine Saffet Hanımla
rın muhtelif yazılarını ihtiva 
eden bu nüshada kıymetli 

ılirler, neıirler 5 nefis hilıaye: 
yüzlerle resim vardır. 

Muhit bu nüıhasiyle karile
rine bir (Gelin elbisesi) kalıbı 

vermektedir. Bu faidelı mec
muayı hararetle tavsiye ederiz. 

• TiYATRO ve SiNEMA 

ÜSKÜDAR 
Hale Sinemasında 

AT[ŞT[N GÖMl[K 
Mümessili 

Ertuğrul Muhsin Bedia muualıhit 
Duhuliye 10 kuruıtur 

* Beıtktaş Büyük park 
Bu akıam ikinci defa olarak 

Kör 
facia 3 perde varyete 

Çocuk hastahanesi ku· 

lak boğaz burun mü

tehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 1 
Beyoğlu Mektep sokak 1 I 

LTelefon : B. O. 2496 ..1 
r Çocuk hastalıkları 1 

1 
mütehası;ısı 1 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 
T .. lefon: B. O. 2496 1 

iffaydar Rıfat B.in eserlerinden 1 
Ayni haklar iki lira 
Miras meseleleri Bir • 
Şerhli borçlar kaııumı • c 

ılkbal) kitaphanesinde 
ii!sr;:m::;ziıı~:ıiım:::ı:ı:ııııı::::mı~asiiiW 

İlan 
Bir deyinden dolayı mah

cuz olup paraya çevrilmesi 
takarrür eden bir siyah kar
yola ve dört gözlü bir konsol 
ve bir dolap allı iki kapaklı 

dolap ve bir de ufak aynanın 
4 7·931 tarihine müsadif cu· 
marteıi günü saat 14 de Acı

bademde Neıet paıanıo köı· 
künde satılacağından talip 
olanların yevmi mtzkıirde 

hazır bulunacak me'Ilura mü· 
racaat etmeleri ilan olunur. 

Do~tor feyzi A~met 
Cilt, saç ve zührevi has

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

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

Telefon: i•tanbul 3899 

··====-==ı Kiralık daireler 
ikdam yurdunun 

üçüncü katı kısmen 
mefruş olarak kira
lık Dördüncü kat 
dahi kiralıktır Ga
zete idarehanesine 

' kitapçılık ve müret-
tiphaneye elverişli -
dir Görmek için ka
pıcıya müracaat o
lunur. 

Telefon Bevoiilu: 4515 -

Bütün 
Telgraf 

konforü 
- Taşhan 

havi. 
Ankara 

Büyük Tayyare 
• 
1 a go u 

6 ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 

200, 000 li adır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 
15,000, 10.000 Liralık ikramiyeler ve 
100.000 Liralık Bir Mükafat Vardır. 

Okkası 100 

Kuruştut 
Artık yemeklerde, salatalarda, tatlılarda, pilavda, havyarda 

ve bilhassa mayonezde Hasan zeytinyağı istimal ediniz. Çünkü 

pek uf ve halistir. Şerbet gibi tatlıdır. Hamiziyeti yoktur. 

Bakkallardan aldığınız fiattan daha ucuzdur. Mahlüt yağlar 

dan tevakki etmek lazımdır. Tereyağı yer ine Hasan zeytinyağı 
istimal eylemek karı akıldır. 

Bilhassa içmek suretile Huan zeytinyağım doktorlar tavsiye 

etmektedirler. Kum, tar, böbrek ve bilhassa karaciğer, safra, 

aarılık hastalıkiarın da bol bol Hasan zeytinyağı içiniz. Kiloluk 

ıışeler 80, bir ve bet ve daha büyük tenekelerde safi okkası 
100 kuruıtur. Hasan Ecza deposu, Toptancılara tenzilat. 

UGUR VI 
..., .............. a;.;;==m 

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

Mali, İdari, Hukuki itleri, Emlak sahiplerinin emlaklerini 
idare etmek, İfraz, Ferağ, intikal, İkraz, istikraz, Alım 
Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

Teleiorı: Beyoğlu 4515 Galata, Eski Gümrük 

~~!!!!E 
OSMANU BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz ) irası 

Caddesi Uğur Han No. 2 

Dr .Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra saat 

ISTANBUL ACENTALIGI 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyoğlu 1303 

(2,30 dan 5 ) e kadar lstao

bulda Divan yolunda (118) 

numaralı hususi kabineıinde 

dahili hastalıkları muayene 
... e ieda vi eder. 

Seoedat ve poliça muka-

bilinde muayyen vadeli 

veya hesabı cari suretile 

avanslar, poliça ve iskon

tosu. 

Türkiye Cümhııriyeti -

nin başlıca ıehirlerine ve 
memaliki ecnebiyeye se
nedat, çek, itibar mek
tupları· ve telgraf emir
nameleri irsalatı. ( Hesabı 
cari) kü,adı, senedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memalik! ecnebiyeye 

keıide edilen poliçaların 

tesviyesi, borsa muamelatı 

Telefon: İstanbul 2398 

1 Selanik Bankas71 
Tarihi teslıi: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiı: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 

Türkiyedeki şubeleri: 

Galata, lstanbul, İzmir, 

Samsun, Adana, Mersin 

Yunaniatandaki şubeleri: 

1 

'~tına, Selanik~av; la--' 

Doktor 

Fuat Sabit 
icrası, akçe bey'i ve 1~- Ankara caddesi Cihan kütüp 

haneıi üstünde No. 66 
rası, ıair bilcümle ban- Telelon: ietanbul 2385 
ka muamelatı, kaıa 'carı. !'1'-:mtıaı:ı:mııa-11111--:aı-

Acele satılık ev Or. Hayri Ömer 
Mahmutpaıa mahallesinde Almanya Emrazı cil-

küçük Yıldız han ıokağında diye ve zühreviye cemi-
yeti azasından Beyoğlu 

beı oda' mutbah ve taraçayı Ağacami karıı aıra1ında 

CJKAN ALA.-. 
~ 

~YEN/ • 

B .. 
BOM ON Tİ RAl(fSI 

• 
Tecrübe ediniz. Emsali arannda bu nefasetle lıiç bir rııkı yoktur 

Kilosu 200 kııruştur. 
1 50, 250, 300 500, 1000 gramlık oişe!er de 
30 50 60, löö 20Ö kuru~a satılıyor. 

liliiiiiiiiii1Wiı:mi3 Her yerde ıınıyınız. C:;;ii:ı'd;;~t::~ii:i:IJ 

nefis Maden •uyunu sofralarında bu!undııranbr, 

kum, mide ve barsak h.:ıstalıldarından kurtulurlar. ~'1!!1!<<~ 

Banka F rankoaziyatil< 
Anonim Sirkeli • 

SERMAYESi : 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi; Paris, Burdo (Boudrean) so:nk WO .. 9 
Şubeleri: İS!arıbUJ, Galata, Voyvoda cadd~&i No. i02 

T dgraf adresi: Frıı~iabank 

Telef un Beyoğlu 1421 2- 3 

Post.ı l,utusu Go.lata Ne. 37J 

"Harbin rılukd;;:n. 

Bilcümla Bank1 m~rııe!3:ı 

Hesabatı cariye kü~adı - Vacle. ·:o: ve vnddi tevdiat -

Tasarruf sandığı - Mekükcitı ecnebiye kambiyo, c&haı:a ve 

tahvilat alım salımı - Senet iıl:ontorn - E•ham ve tahvi-

lat bedellerinin tahsiil - Adi ve Eirküler itıbar melctllpl.ı-
rı - Esham ve emtia üzerine nv. ns - Ecnebi memleket 

üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilat muhafo.zı \'esalre 

BANKA KOMERÇİY ALE 
ITALYANA 

Sermayesi: 700.000.00:> Liret, İlıtiy<ı t ak g :ı:.:: 530.0JO.OOO 

Merkezi idare: Mılano, İtalyam:ı ba~lıı:o. ~ehirlclinde. 
Şubeler: lngiltere, İoviçrc, Avu!lıır,-a, Macariölab, Çe
koslovakya, Lehistan, Roma11yı., Bulg:ıri tan, Mmr, Aroe• 
rika Cemahirl Müttehidesl, B.-ez:ily:ı, Ş li, Urııgu\·ay, 
Arjantin, Peru, Ekvalör ve Ko 1umbiyııda Afily,uonlar. 

istanbul şube merkezi: Glllata Voy.-odu cadde K1ra
köy Palas (Telefon: 2641·2 • 3. 4 • 5} 

Şehir dahilindeki acentalar : İıtanbulda 
hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: lotıkiül 
1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718. 

Alalemciyan 
caddeni Telef. 

havi 21 numaralı hane acele 
ı33 No. öğleden ıönra mü· ı 

satılıktır. içindekilere müra· racaat. Telefon: 3586 
' .caat. l•-m:11111:1111aı--m:ı--ımı1 ---1111.a-ıımsc:!l!:lllı:ôllal!2ıal!>2liiz.:lW..rı:5ıt!fl~l"Z"':T!'iU::•·' q • "' 

lzmırde ıube 

.. -~---------

&Jtaııttım 
1 KARADENiZ POSfASI 

Erzuru '''lpuru 
ffi 30 Haziran 

Salı 
günü tam ıaat 17 Je Sir-
keci rıhtımndan hıareket ı 
edecektir. 

Iİngiliz Hüseyin Rüstem 
V;.rurları 

Karadeniz postası 

ROSTEMiYE 
Vapuru 

----...ı:9 l!Jziran ra•u
tesi akş1mı s" ıt 
6 da S:rkeci rıhtı

mından hareketle Zon~uld~k, İnebo-
lu, Araııcık Evreııye, Samsun, 
Ünye, Oireson, Gürele, \'akfıkc
bir, Trabzon, Sürmene Rize ve 
.Mapavriye azimet ve avdetle aynı 
iskelelere uğrayarak gelecektir. 

Merkez acentası: l ıi• önii Re
şadiye caddesi No. 12 Telefon 2876 

Aksaray Horhorda Sofular 
mahallesinde Rag p bey soka
ğında 14 numaralı hane satı· 

l.ktır. Talip olanlar"Yarın.ga
zetesinde mürettip Nevzat 
efendıye müracaat etsinler. 

Fat h Su!~ üçüncü hukuk 
hakimliğinden; Müddeiye Ha
tice Hanımın ikame eylediği 
tahtı verayetine verilen hem
~ir~si Sıdıka Hanım kakkın· 

deki vesayetden affına dair 
d"vasının icra kılınan muha
kemesi neticesinde mahcure 
Sıdıka Hanımın malılce.neye 

gelerek kendisinin vesayet al
tında kalmasını muc;p bir hal 
bulunmadığı c.hctle üzerind !il 
vesayetin ref'ini mütekabilen 
dava eylemesi üzerine bittalep 
mahcure berayı muayene s_vk
olunan tıbbı adliden muta 
26 11 930 tarihli rapora ncza
ran mahcurenin vesayeti mucip 
bir hali kalmamı§ olduğunun 

anlaşılmasına ve müddiyenin 
mahkemeye icabet elmemeei 
üzzri:ıe Sıdıka Hanımın talebile 
ya pı!an tebligatı nı ülı.errere ye 
ragmeo müddeiyenin adre;ıoin 
meçhul kalmasından dolayı 

tcblıgat yapılmıyarak halı kında 

ilanen tebligat icrasına ve 
ademi icabeti hakkında müte
kabil davasıoın rü'yetine de
vam intaç edileceği hakkında 
yapılan ilann rağmen yine 
mahkemeye gelmediği cihetle 
t ı'ep mahcure Sıdıka Ha'lımın 
üzerindeki hacrin rtf'ine ve 
keyfiyetin usulen ilanına 

22-6-931 tarih'nde giyaben ka
rar verildiği ilan olunur. 

Doktor Aoop [ssayan 
langa 

Hergün 
ve 

cami sokak No16 

h:ısta!arını kallul 
tedavi eder. 

1 29 Haziran 193 1 = Hı.zır 55 

-= Pazartesi S:---
Arabi Rumi 

12 Sefer 16 Haziran 
Vakit - Ezani Vakit~ V ~:lti - [). "IVk:t f:vKat s. s. Ü. -- - -

Saboh 6 44 Sabah 2 w 
Ügle 4 32 Öğle 12 17 
kindi 8 33 ikindi lG 18 
Uşam 12 ()() Akşam 19 4:i 
Yatsı 2 3 Yatsı 21 48 • msak fi 26 imsak 2 12 

Mt.s~I müdür \'e mümess:ı 

Bürhanettin Aır 


