
Başmuharriri : Arif Oruç 30 Hazfran - SALI 1931 SENE: 2 = No. : 547 · 

Abone Şeraiti 
DAHiL iÇiN HARİÇ iÇiN 

S•n•liğl : 1400 kuruı Seneliği ı 2700 kuruş 
Altı Aylığı : llOO • Altı Aylığı : ı~co • 
Cç Aylığı : 450 • o Aylığı : &O • 

r idarehane 't 
fstanl>ul Ankara caddesinde 1 Tel. Santral lstanbul 4316 

d 1 1 h Dahili No. 1 Başmuharrir 
a re ma susa • No. 2 Müdiriyet 

Telgraf lsfanbul ( YARIN) , No. 3 Tahrir 
Posta kutusu lstanbul 395 , No. 4 Muhasebe 

\ Nüshası her yerde 5 kuruş ..) 
fÇiftçi, işçi ve Esnafın haklarını müdafaa eder LAik Cümhuriyetçi gazetel 

\..Gönderilen evrak iade olunmaz :J 

,_ Vatandaslar mütekabil hukuka maliktir! .. 
Şerefe, haysiyete hürmet edilmesi isteniyorsa, başkalarının şerefine 
hürmet edilmesi de bilinmelidir ! Şeref bir zümrenin inhisarında

dır da, onun haricinde kalanlar şerefsiz midir?_ 
'-----~------iiiif.m-----------iiiiiiiii----miiiiC----;;;a;~-------iiiiiiiii--------====;;;m;.ı 
"Akşama,, cevap! 
--~--~~--~---Sır9a köşkte oturanlar 
başkasının penceresine taş 
atamazlar. Zabıta ile alAkosı 
olan serseriler diye, "Akşa
m"'" mesleğine uymıyan ga· 
zetelere taarruzun nezake
te ve terbiyeye uyup uymı· 
yacağını kendileri takdir et· 
ıinler. Cahil değil, bir ıürü 
eçhelin, başkalarının cehale· 
tine hüküm etmeleri ne 
geriptlrl Şu allAmenin kim 
olduğu cidden merak edl· 
lecek şeydir. 

Arif Oruç 

Dünkü" Akıam. gazetesinde 
lmzıraız bir baımıı.kale çtktı. 
Akıl, 11\&ntık, iz' an, bilği ile 
aralarında bir kaç yüz feraıı.h 
meıafeler bulunan yazı ıahi· 
binin kim olduğu bilinemiyor. 

Yazı aahibl yaptığı mukad· 
demede, mühallf gazetelerin 
ıuurauzlukla yazdtkları biri· 
birini nakzeder mahiyette ol
duğunu söylüyordu. 

Okuduklarını anlayıp tak· 
dir edenlerin kaleminden çık
mıı olduğına ihtimal verile
mlyen makalenin, terbiye ve 
nezaket mefhumlarıla pekte 
lilfetı olmıyııo bir kalemden 
'çıktığına ıüphe edilemez. Eaa· 
ıen o kııımlar muhayyer 
olduğu için, lmzaaız yazı 

aahtblne aidiyeti gayet 
tabiidir. Bunlar, haysiyetten, 
ıerefteo bahıederler, fakat 
kendileri bir kalemde karııla· 
rıodakllerfn, ıeraerlliklerlnl, 

zabıta kaçkını olduklarını ıöy· 

lemeği de, terbiye ve nezaket 
icabı sayarlar. 

Muhataplarını cahil ve 
malnmataız gören meçhul 
allamenin, ıuurauzlukla itti· 
ham etmek lltediğl ırazeteler 

araıında "Yarın. da bulunu· 
yordu. "Yarın.ıo bir gün yazdığı· 
nı erteıl gün nakzettlğl kayde. 
dllirken, bazı misaller zikre· 
dilmek te latenlyordu. Bu mi· 
aallerin "Hürriyet.e ait kmm· 
larına cevap vermek çok za
it olacaktır. 

Evet "Yarın. bundan bir 
buçuk sene evvel: "Hürlyetalzlık 
var! demtıtı. O zaman hürriyet 
namına ne vardı?" Akıam. ga· 
zeteıindekl çıplak kadın resim· 
leri mi? O zamıı.o"Yarın.da ya· 
zılaolar için derhal tevkif edi· 
!enler," Akıam.a imzasız maka· 
le yazanlar olmasalar gerektir. 
•Yarın" ın bir vakitler, mem· 
lekette hürriyet yoktur, hürlyet· 
fzlikten boğuluyoruz, dediği de, 
aynen vakidir. Fakat, bugün 
mat~uat hürriyeti olmadığını 
iddia ettiği de yoktur. Birbuçuk 
ıere içinde geçen vukuat, bu 
h ü riyell kendi kendine getir· 
ıı;lıti. Bunu, baıta bulunanlar 

da, sırası diiıtükçe ve münaıebet 
aldıkça reımeo teyit ediyor· 
lar. Şuhalde, bugün matbuat 
hürrll eti yoktur demek için 
ortada bir ıebep bulunmuyor 
demek olmaz mı? 

lmzaaız yazı yazan zat, ayrı· 
~: "Yarın.ın baıta bulunanların 

hürriyeti thhd t etmek lele· 
aıedıklerlne işaret ettiğini ima 

(Devamı S in, l soyfarla) 

Meclisin yeni işleri 

. ·Matbuat kanununda 
mühim değişiklikler var 
İmtiyaz sahipleri 

dürleri mes'ul 
ve tahrir mü .. 

olacak! 

Matbuat kanununu müzakere ederleri\1.. .. 
şayanı dikkat izahı! vereceği tahmin 

edilen Dahiliye vekili 
Şükrü Keya 8. 

158 ncl maddesine göre tan. 
zlm edilecektir. 

Ceza kanununun 158 inci 
maddesinde: Retti cümhur 
aleyhine tecavüzklraoe oeırı. 
yatta bulunanlar üç ıeoeden 
aııı.ğı olmamak üzere ağır 

hapıe konulur. Kaydı vardır. 
Yeni kanunun maddeılnde 

"Gerek Reiılcümhur ve ge· 
rek Millet Meclisi rehl aley· 
hine velev 1ma ile de oba oeı · 
rfyatta bulunanlar. kaydi bu· 
lunacaktır. 

Diğer taraftan Matbuat 
kanununun on birinci maddeıl 
tadil olunmak niyetleri var· 
dır., Matbuat kanununun on 
birinci maddeıiode müdiri mes' • 
ul ve mümessillerle imzalı yıı. · 
zı yazanlara ceza meı'ullyetl 

tertip etmekte, aahlbl imtiyaz· 
lara yalnız ınes'uliyet tevcih 
etmekte idi. 

Ankara: 29 (Telefoıı) Mat· Yeni kanunda müdirl meı'· 
buat kanununun tadili mese· ullüklerln lağvedilmeıl, meı'· 
leıl mevzuu bahıolmakdadır. uliyetln gazete 111.hiplerile tab· 
Yeni kanun layihasını tetkik rir müdlrlerlne tevcih edilmeıl 
eden heyet, kanuna yeni bir mevzuu bahıolmıı.ktadır. 
madde tlAve edecektir. Bu Maamafih gazete imtiyaz• 
madde yeni ceza kanununun (Devamı 2 inci sayfada) 

11 O bin lira 

lhtilas 
var! 

Bakırköy Malmü .. 
dürü yakalandı 

Bakırköy Malmlidürlüğüol 

de 110 bin liralık bir ihtilas 
meydana çıkmııtır. 

Bu parayı Malmüdürü 
Nail Beyin ihtilas ettiği anla· 
ııldığından kendisi tevkif edtl· 
mlıtır. Tahkikata ikinci müı· 
!antiklik vazıyet etmiıtlr. 

Hadisenin ıu ıekilde cere· 
yan ettiği anlaıılıyor : 

Maaı cüzdanı tefecilerin· 
den biri bir k111m rnalulgazile· 
re borç para vermiştir . Buna 
(Devamı S inci 11ayfeda) ................................... 

lstanbulun sihhati 

Kim kime 
tum turna 

- -
(]iınah Belediye

de midir? 

Millet Meclisinde 

Bina iratları yergisi ka• 
nunu kabul edildi 

Hayvanlar için üç sene muafiyet 
müddeti kabul olunmuştur 

Ankara, 29 (A.A.)-Büyük 
Millet Meclisi hu gün Reis 
Vekili Refet Beyin riyasetinde 
toplanmııtır. Yeni Kütahya 
meb'usları Raaım ve Mehmet 
Beyler ant içtikten sonra ve· 
rasat ve intikal vergisi kanu· 

nunnuo birinci müzakeresi ikmal 
edilmiıtir. Bina iratları vergili 
kanunun bazı maddeleri hak. 
kındakl bütçe encümeni maz· 
batası okunarak kabul edil· 

bu tadilata göre balıkçıların 
kullandıkları aletlerin konul-
ma11na mah&uı depolar kayık· 
haneler. balıkçı klubelerl icar 
edilmemek ıartile vergiden 
müstesnadır. 

Bu muafiyet ayol zamanda 
Belediyelere alt irat getirme
yen mebanlye de teımil olun· 
muıtur. Çiftçilere ait ikamet• 
gahların vergiden muaf tutul· 
malarına dair teklif reddedil· 

mlıtır. Ençümenin tesbit ettiği Devamı 2 inci scıyfada) ...... .......................................... ~ ......................... ... 
Yunus Nadi davası 

Bir daha 
yalan 

Dava istidası iade 
edilmedi 

Baımuharrlrimi:ı: Arif Oruç 
B. in Cümhuriyet gazetesi sa· 
bibi Yunuz Nadi ile gazetenin 
meı'ul müdürü Agah B. hak• 
kında dava ikame ettiğini yaz• 
mııtık. 

Rum mütevellileri ihti .. 
lafı müzminleşti 

Eftim Ef. 
-----

Bütün kiliseleri 
zaptedecek ! 

...... ,... .. '' ...... ,,,,,,,,,,, ................. ..... 
Liman şirketinde Bira fiatları v;~:t:, Dün Cümhurlyet ga:ı:ete

ılnde atideki satırları okudu• 
ğumuz zaman hayret ettik. 

( 

Bune hal 
Hüsamettin B.mü 
him şeyler diyor 

I 

Tetkik 
ediliyor! 

Şirketlerin karları 
fahiş mi? 

Blrıı. flatlarının pahalı ol
dujiuna dair yapılan neırlyatı 
Ticaret odan tetkik etmekte· 
dır. Yalnız, bu veılle ile 
mllnha11ran Bomontl fabrika. 
11nın bllançoıu nazarı dikkate 
alınmamıttır. 

Ticaret oda11 diğer bir çok 
Lt. Ş. ile A. Ş. lerln bilanço. 
larını tııtklk ve temettü tevzii 
nubetlerlne nazaran hangi 

Şoyanı dikkat heaaplarla liman müeueıelerin fazla kar temin 
şirketinin yeni bir zararını haber ettlilnl ara1-tıracaktır. 

ııere~ Hüsamettin B. Yaptığımız tahkikata na. 
(Yazısı 4 üncü sıyfada) (Devamı 2 inci ıayfada) ............................................ ,_ .................................................................. . 
Seyrisef ain • Vapurcu/ar 

İtilafa dahil olmıyanlar fi ati kırdı 
diğerleri de daha fazla kırdı 

' 

SeyriHfain 11• vapurcuların oapurlarından ikiai yan~ 
(Yaz.ıı Z lncl aahl.~'"•ı 

Sihhat müdürünün şikayet ettiıit 
kıoaliıasyon ve temizlikle alAkadar 

Belediye reisi 
Muhittin 8. 

(Yazısı 4 üncü saylede) 

,-Şükran 
•• •• 

"Müddeiumumiliğe oerilen 
ve Yunuı Nadi 8. le mes'ul 
müdürümüz Agah B. aleyhin· 
de hakaret iddiasını tazam• 
mun eden istida alelusul kay
dedildikten sonra Arif Oruca 

•Bütün kiliseleri zaptedeceğl 
söylenen Papa Eftim Ef. 

Rum ortodokılıı.rlaTürk or• 

todokoslar aruındakl ihtilaf. iade edilmlıtır. 
iadeye sebepte meb'us bu· lar gün geçtikçe Arap saçına 

lunan baımuharrlrlmlz aley• dönüyor, Bilhaua Papa E.ftim 
hinde dava ikamesinin ancak: Ef. nln, Patrikhane ve Rum orı 
te4rii masuniyetinin ref'lle todokoılarla bücQmun Rumca 
meırut olma11dır. Müddei umu· bazı gazelerin kıyamet kopar• 

(Devamı Sinci sayfada) (Davamı 2 inci ıahifede) ............................................................. 
Günün meselesi: 

iyice görsünler. v~ 
anlasınlar 

ve ozur ~ Ak . . 10 M k --·- şam gazetesının . ayıs ma a-
Yunus Nadinin efkarı lesı"ndekı" fıkranın u••stu•• Ve altı nedı•r?. 

umumiyeye ilan ettiğimiz 
vaziyeti müncısebetile aziz 
karilerimizden bir ı;ok 

mektuplar almaktayız. 

Ezcümle Habip ve Ha · 
lil B. lerin dercini iste· 
dikleri mektupların mulı· 
tevası noktai nazcırımız. 

lehine çok kıymetli esas· 
ları muhtevidir. Ancak, 
bu vadide artık yazı yaz.· 
mamajjı kabul ettitimiz 
cihetle bu mektupların 
darci • neşrine maalesef 
imkan yoktur. Fakat, bi
rer hatıra olarak dosya· 
larımızda muhafaza e4 
fceğfa. Muhterem karile· 
rimizden özür dileriz. 

ı, __ _ 

Dünkü •Akşam. gazetesi fmuıaız tılr baomakate neşretr.ıittir. Bıt 
makalenin ilim ve mantık ite mfinasebetl olmadığı ıı:ıeydanda ise de1 
ıo ı\\ayıı tarihli batmakalemlzden alınan bir fıkraya lstına t eden 5·azıcı sı 
meçhul makalenin niçin ve ne diye yazıldığı bir türlil anlaşılamamış: 
1 ır •Yarın ın on mayıs tarihli makalesini a}·nen aşa4ıya alıyoruz. Bu. 
nu · okuyan• vatandaşlar, 'Akşam. ın dünkü küffirler ve hl!cumlnrla dolu 
başmakalesi ile mukayese cderlerıe, hakikat anlaşılmış olacaktır: 

1 O mayıs tarihli Arif Oruç B. yin 
başmakalesinden: 

Dün !.met p1• M. Mecli· ı uğraıacağı meseleler de anla~ 
ılnde hükumetin programını ıılmı~ oluyor: 
okumuıtur. Program, daha 1 -Vergilerin tenzili 
evvel Fırka grupunda taıvip 2 -Butçede umumi ta~ 
edilmiı oldujiu için, kabine· sarruf: Memur kadrolarında 
nln itimat almamasına bir yüzde 15 niıbetinde tasarruf. 
ıebep yoktu. Devlet masraflarında yüzde 

Baıvekilin yeni programı, 10 tenklha t. 
iyi tatbik edilebilmek ıartlle 3 -Hayat pahalılığmıQ 
ehemmiyetli görülebilir. Bu ucuzla tırılma sı . 
beyanname müııasebetile, Halk 4 - ihracatın tanzimi. 
fırkaaı umumi 1kongresiniıı (Devamı S inci sayfada) 



Sahife 2 

ENVER PAŞA " 

Tura1! ... !~P.~~~toru! 1 
-3-

Bu adamlar, dünya meselelerinin hiç biri
sini bilmiyorlardı. Fakat, bir hükumetin 

başına geçmekten çekinmemişlerdi 
nız, 0tücrümlerln Türkiyeye J 

getirdikleri facia ile karııla,.. ı 
mamak vehmine kapılmıı, 

mücrfunler güruhunun yolculuk· 
lari!e birleımiıttm. 

Bu, mukadderat değildi. 

Belki, içtimai mücrimleri an
lamak, içtimai cürümleri ya· 
panların zihniyetlerini öğren
mek sevdası idi. 

Lombrozo 11ıkı gibi bir ıey! 
Bunları, iktidar mevkllerindede 
tanıyordum. Bazı zamanlar, 
düıınanlarım olmuılardı. Bazı 
zamanlarda doıtlar gibi gö· 
rnüüyorlardı. Fakat, aıayirln 

muhacirin müdürü Hamdi Beye: 

- Bu adamın ismini kitap
ları üzer;nden çıkarınız. Şötıret 
bulur, ba~mıza bala kesilir! 

Emrini veren Talat paıanın 
doııluğuna loanılabilirmldl, hiç? 

Bunların hepsi, cehaletle· 
rini anlamıı insanlardı. Yalnız, 
hukliınet tılerin:n ilme muhtaç 
olmadığında iman etmlılerdi. 
Hiç ıüphe edilemezdi : dünva 
tarihini, ıiyaset ceıeyanlarını, 
iktisat ilmini ve idare uıullerl· 
ni bilmiyorlardı. Fakat, bu ce
haletin "Sadrazam. !ıkla bir 
'.alakaaını kabul etmlyorlarJı. 
Hatta, diğer Nazaretlerl de bl· 
rer ilim ıubeıl tanımıyorlar, 

kabine iılerlnde ihtisasın lü
zumsuzluğuna kanaat getiri· 
yorlardı. 

Büyük bir mesele karıısında 
idim : Devlet idaresinde lhtı-

muı insanlar lcarıısında bulu· 
nuyordum. 

Niçin, bunlar hayatta mu· 
vaffak olmuılardıda ihtisae 
sahipleri muvaffak olamamış· 
tı ? 

Acaba Türkiyede ihtisas 
aah\bi adamını yoktu? Yoksa, 
Türkiyenin en yüksek biliislnl 
bunlarmı temıil ediyordu? 

Önümüzde bir hakikat var· 
dı:Bunlar, bu mevkilerde mu· 
vaffak olamamışlardı. O hıılde 
iktiduaızlıkları anlaıılmıotı. 

Fakat, bu iktidar ıizlerl 
iktidar mevkiine getiren sırrı 

anlamak lazım değilmiydi? 
Hiç ~üphe edilemezdi: Tür· 

ki yede mütefekkir bir san' al 
vardı •. Bu san'aıı" dereceıl lıe 
ali tahsil eraıında birleılyordu. 
İttihat ve terakki fırkasında 
be, alı tahıil görmemit insan· 
!arın isimleri malüm idi. Nasıl 

olmuf idi ki, bunlar beyliğin 

iktidar mevkllne getlrilmealnl 
müdafaa etmemlılerdi? Bunlar 
nlç!n cihaletin hükmü altına 
girmeğl, bilgiye bukadar eenelik 
okumalarına ve nihayet ıa· 
hıslarına karşı bir hakaret 
telakki eylememiılerdi? Mek
tepıiz bilğiyl de kabul edelim. 
O halde, melı.tepıiz bilginin 
müabet eaere, kıymeti takdir 
edilmit kitaplara dayanm&ıı 

icap t!lmezmlydi? 
Bunlar da bu kitaplarda 

yoktu 1 
Nasıl, Türkiyenln mukad

deratına vazedilmitlerdi? 
Onlar, aralarında konu· 

ıaıa lüzum varma, yo'\cmu? ouyorlardı. Ben, büyük mu-
Mesele, mühimdi. Çünki ammanın anahtarını arıyor· 

kabine rlyaıetlne g çecek de· dum. 
recede hayatla müvaffak ol- (Devamı r·ar) 
~ ...................................................... . 

Seyrisef ain • Vapurcular 

itilaf kağıt üzerinde 
kaldı? . • 

mı 
Milli vapurlar birliği ila 

Seyriacfaın araaında ha11l olan 
ltilfıf yılan hlkfıyeılne döndü. 

Malüm olduğu üzere Seyrlae· 
fain Milli yapurlarm belli baı· 

lilarlle mutabık kaim f ve 
rekabetin ortadan kalkacc.Ji:ı 

zannei!Jlmtıtir. 

Halbuki, bu sefer de itilafa 

dahil olmıyan bazı küçük 
Yapurlar flatları kırmağa bat

ladılar. İtilafa dahil Milli va· 

purcular ite, mecburen, oy.m 
bozanlık edenlerle rekabete 
giriştiler. Bunun üzerine Seyri· 
sefalnle yapılan ltilA.f ta 
kağıt üzerinde kaldı. 

l,te itilafın ak tinden beri 
devam eden vaziyet budur ve 
mezkth keımekeıe bir türlü 
nihayet verilmiyor. Seyrbt'fa · 
in nezdinde yaptığımız tahkl· 
kat itilaftan vazgeçilmediği 
merkezindt:dlr. Amma tatbl· 

katta tesadüf edilen mü~kü· 
lit ta ba ıka. 

Milli vaparcular Birliğinde 

ileri gelen bir zatla görüıen 
muharrirlml:ı:e atideki izahat 
verilmıvtırı 

- "Seyrlsefainle aktedıleıı 

itilaf ıuya düımüı değildir, 
ltllô.fa girmemlı olan bazı va· 
purcular bu vaziyetten lıtifa· 
deyi dü;ündüler. 

Hattl postaya kullanama

dıkları gemile rint yo!cu vapu · 

ru yaptılar. Ve müıteri bula

bilmek için flatları duıürdüler. 
Biz de bilmukabele ücretleri 
lnrdılc, yolcular gene bize gel· 
diler. Tabii, bu zarardan be. • 
ka bir ıey deiıll. Onun için 
fialları indirenler, ıerm• yele:ı 
az olduğu için uzun zaman 

muka vemct edcuıczler! Böyle· 
ce lflAı edecekler, amma bun· 
dan haberleri yok gibi!. 

Bira fiyatları 
(Birinci ıayfatlan devam) 

zaran konaerva fabrlkaıının 

klr mıktarı pek fazladır. Ser
mayeal (150.000) lira olmasına 
rağmen safi temettüü (35·613) 
lira (23) kuruıtur, 

Karamürsel mensucat tir· 

keti de epeyce kar temin edl· 

yor. Çunkü eermayeal (200.000) 

liradır ve ıafl karı da (29251) 
liradır. Pamuk ve nebati yağ. 
lar ıanayil tirketlnln lıe ıafl 
klnndan % 90 ı hleaedarlara 
tevdi edllmtıtir. Şirketi hayrlye 
ise 1929 senesinde zarar etmlt· 
tir. Fakat 1930 daki karla ve 
bu aene de Boğazlçlnln gör
düğü rağbet dolayulle bu te
lafi edllmlt gibidir. Bomontl 
şirketinin dağıttığı temettll ise 
"/o 8 dır. Zahire boraa1ı ne&• 
dinde yaptığımız tahkikatta 
arpa ffatlerlnln düıklln olduğu 
fakat masarifi imallyenln faz· 
!alığı bira flatlerlnln inmesine 
imkan bırakmadıaı ıöylenmlt· 
tlt. 

Zirai kredi kooperatifleri 
de fazla kar temin ediyorlar, 
Yalnız, halen zararda olan 
müesseseler de vardır. Netekim 
bir saat fabrlkası(290565) lira 
zarardı.dır. Haliç tlrketınln 
ise, ancak eski senelerden mü· 
devver karı (2317) lira tutu· 
yor. Bu ise, Haliç tirketı ile 

,'framvay ıırketı araıında 
hafi mukavele olduğu dedi· 
kodusuna sebebiyet veriyor. 
Fakat Tra:u\·ay tirketı de bu 
fay!ayı tE'kı:ip etmektedir. 
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Cevap 
Geçmi verilmiş 

erken mi? 
Ağırceza mahkemeal latan· 

bul gümrük bat müdürlyetlni 
betaetle ltham!etml§tir. Halbu· 
ki bu huıuıta malüwatma 
müracaat edilen lıtanbul güm• 
rük bat müdürü Seyfi Bey, ev· 
rakın vakit geçltirilmlyerek 
Adliyey yollandığını ıöylemit· 
li. 

Dünkü akıam gatelerinden 
biri hem Baımüdür Seyfi 8.ln 
beyanatını yazmıı hem de ev· 
rakın gümruk hukuk mü§avir· 
lerl nezdinde alıkonulduğunu 

ilave etmltti· 
Bu ~esele ve bu neşriyat 

hakkında fikiri 6orulan BatmÜ· 
dür Seyfi B. diyorkl: 

- Evrak Adliyeye vakti 
zamanında gönderllmiıtır. 

Kaçak tütünler 
Tahtakalede, bir kahvede 

12 kilo kıyılmıı kaçak tütün 
bulunmuıtur. 

Bundan baıka Haydarpaıa 
istaayonunda eli çantalı olan 
bir adam takip edildiğini anlar 
anlamaz elindeki çantasını 

yere atmıı ve kaçmııtır. Çan· 
tanın içince 3 kilo kıyılmıı ka· 
çak tütün bulunmuıtur. 

Irak kralına 
hazırlık 

Irak Kralı Emir Faysal Tem· 
muzun dördünde, Beurt ta• 
rlkile I' hrimlze gelip ayni 
gün Riyaseticümhur vagonlle 
Ankaraya gidecektir. 

1 

Bu hususta vilayette IRtik• 
bal programı hazırlanmaktadır. 

Aziz Bey 
Vali Beyi şikayet etti 

Sabık mülkiye müfettiı!e
rlnden Aziz Bey Vali Mahittin 
Beyi mülk·ye baımüfettitliği· 

ne fildi.yet elmlıtır. Aziz Bey 
vekili bulunduğu Barutçubaııya 
alt çiftliklerini mahkemeden 
istirdat kararı aldığı cihetle 
cebren i{gal etmtı, buna Ba
kırköy kaymakamı müdahale 
ederek Aziz Beyin adamlarını 
çıkarmıı, Azfz Bey bunu Va. 
llye ıtl.ayet ettiği halde Mu
hittin Bey kaymakamın hare• 
ketinl tasvip etmlf, nihayet 
A:ı:lz Bey de Vail hakkında 
baımüfettııe ılkliyette bulun

muıtur. 

Tensikin hakikati 
Dünkü gazetelerde Güm

rük fdareainde yelmit kadar 
Gümrük memurunun açıkta 
kaldığı yazılıyordu. Halbuki 
bu memurlar namzet memur· 
dur ve Muhafaza müdiriyetl· 
ne aittirler. Muhafaza müdl· 
rlyetl be umum gümrük mü· 
dürlüğllne alt olduğundan lıtad· 
bul baımüdiriyeti kadrosunda 
tenklhat yapılmıı değildir. 

Mezkilr 70 memur münhal 
vukubuldukça kıdem ııraılle 
y erleıtirlleceklerdlr. 

Bulgaristanın 
müsaadesi 

Aldığımız habe•lere naza• 
ran Bu 1garlıtan hükilmetl bir 
kaç sene evvel menedilmlt 
olan ceviz kütüğü ihracatına 
tekrar müıaade etmııtır. 

Deniz sevkiyat müdürü diyor kiJ. 

T orpitolarımız ikmal 
edildi geliyor 

Dolma bahçe önünde istikbal edilerek 
Türk sancağı çekilecek 

lıalyada inıaaı ihmal edil· 
mlı olan Kocatepe ve Adatepe 
isimli torpitolarımızın bugün· 
leı·de limanımıza muvasalah 
beklenmektedir. 

Bu husuıta deniz aevklyat 
müdürü kendiaile görüıen bir 

muharririmize atideki beya· 
natta bulunnıuıtur: 

-Torpitoların hareket ve 
muvasalat günü henüz Do

nanma kumandanlığınca tayin 
olunmamııtır. Zaten mezkür 

gün gazetelerle lliın edilerek 
ahaliye bildirilecektir. 

Muvasalat günü ıaat 13 de 
kendilerin kart göndarılen hu· 

susi davetliler tarafından Ha· 
midiye Kruvazürü ile Dolma 
bahçe önünde iatikbal edilecek 
ve ayni saatte Sancak çekmek 
meraelml de icra olunacaktır. 

Torpitolar limanımıza ltal· 
yan bayrağını hamil olarak 
gireceklerdir. 

Muvaaalattan 6onra devir 
alma komisyonunun mütehaı· 

aıaları tarafından gemilerin 

bütün teferrüatı ayrı ayrı mu• 

ayene edilerk teıllüm edilecek 
ve Türk bayrağı asılacatır. 

Muayenede görülecek en 
ufak bir kusura bir bile müsa· 
maha edllmeyecektır.n 

Teftiş başlıyor r 
Otobüslerde müşteriye bilet 

vermiyorlarmış r 
Otomobil ve otobüslerin 

tehir dahilinde 20 kilometre· 
den fazla ıür'atle gitmeleri 
memnu olduğu halde son za· 
rnanlarda ıoförlerin buna rla· 
yet etmedikleri görülmektedir. 

Sonra Otobüsçülerin taııdık· 
ları rnüıterlye vermek mecburi· 
yetinde olduğu biletleri verme· 
dikleri nazarı dikkati celbet· 
mittir. 

Meclisin yeni işleri t 
(Bir nci ıahifeien devam) 

!arının irsen çocuklara bileln· 
tıka! edecek mahiyeti olma11 
gazete sahiplerinin tlrket veya 
cemiyet ıahılyetl maneviye· 
!eri olabilmeıl, yazar okur 
takımdan bulunmıyanların da 
sermayedar ıahibl imtiyaz va· 
zlyetinde olabilecekleri nazarı 
itibara alınarak ona göre yeni 
bir vaziyet dütünülmektedlr. 

Bu itibarla, ıahibl imtiyaz
ların bu kablllerinln gazete· 
!erde resmi bir vekil bulun· 
durmaları ve mea'ullyetln tah
rir müdüründen maada bu 
resmi vekile tevcihi düıünül
mektedir. 

Bu takdirde eski kanunun• 
on birinci maddesindeki 

" müıneull " kaydi kanunu 
vaziyetini almıı olacaktır. 

Şahsi hakaret neırlyatı 

hakkındada esaslı ıeyler düıü· 
nülmektedir. Malümdur ki, 
eski matbuat kanununda zem 
mahiyetinde görülen isnatlara 
ispat hakkı verllmeğe bir te
mayül vardır. 

Ceza kanunu bu gibi vazı. 
yetlerde hakarete uğrayanın 
vazifesinden tevellüt rden net· 
rlyatın ispatını talep etmeal 
tarttır. Akd takdirde, baka· 
rette bulunana ispat hakkı 
verilmemektedir. 

Bv itibarla, bazı mühim 
zevat, ispatın lehine idare! 
kelam etmekte ,ve ıullıtlmal 
gibi meıelelerde h;ı,kkı iapat 
verilmesinden faydalar gelce· 
ğlnl tııhmln etmektedirler. 

Fikir ve ilmi tenkitler 
hürriyeti yeni kanunda çok ıe
nlı olacaktır. 

- . 

Bu suretle Belediyenin oto
büılerden aldığı resmin çok 
az bir yekün tuttuğu görül· 
müıtür. 

Hem otomobillerin fazla, 
sür' atini hem de otobüalerln 
l.ıu yoksuzluklarını önüne ge
çilmesi için birkaç pollı mer· 
kezine teftıı emri verilmiştir. 

Bu teftiı bir Cuma gUnü ya• 
pılacaktır. 

EftimEf. 
(Birinci salıifeden devam) 

masına sebebiyet veriyor. 
Beri taraıtan heyeti mü· 

tevelliye reial Kömürcü oğlu 

Stiyo Ef. vazizetln çıkmaza 

girdiğini görünce, heyet mü· 
tevellilerden kendine taraftar 
aza ile ve Manuel oğlu, 

Karaman ile şu kararı ver· 
mişlerdir: 

B.M. Meclisine müracaat 
etmemek! lHaibuki, müddei

umumilik tahkikatı netlcealn· 

de Manuel oğlu ile Karaman 
oğlunun Türklüğü tahkirle müt· 

tehem olmalarından dolayı 

vazıyetlerl tesbit edilecektir. 
Heyeti mütevelllyenin timdi· 
ki hukuki vaziyeti müıevveı
tlr. ÇünkQ Manuel oğlu ile 
Karaman olilu içtimalara gir· 
mekten menedllmlılerdl. 

Relı Kömürcü oğlu Stilya
;101 Ef. lae bunları içtimalara 
(eokmuı ve men keyfiyeti için 
~tahriri emir istemlıtt. İıte, 
bu iki azanın heyeti mütevel· 
!iye lçtlmalarına girip girme· 
yece~I timdi anlaşılacaktır. 

Dün Kömürcü oğlu Stllyanosef.yl 
görmek hteyen bir muharriri· 
mize heyeti mütevelllye reisi 
ıöyle söylemlıtir: 

- Bana ne ıoruyorsunuz? 
Siz, öteden beriden duydukla· 
rınızı yazıyorsunuz a !. 

Halbuki Rum ortodokılann 
ileri gelenlerinden biri muharri· 
rlmize ıu izahatı vermiıtlr. 

"' Zar o aga 
-----

Nihayet kansı kudret ha· 
nıma mektup yazdı 

Zaro ağadan karısı Kudret 

hanıma nihayet bir mektup 

gelmlıtlr. 

Bu mektublle Zaro ağa üç 

İngiliz lira11 gönderdiğini bil· 

diriyor ve para11nın Osmanb 

Bankasından alınma11nı ıöylü· 

yor. 

Bundan lıaıka İngilterede 
de yeni para kazanmağa ba,. 

ladığını bildiriyor. 

Muntazaman buraya para 

göndereceğini kaydediyor. 
Zaro Ağa mektubunda he

nüz adrea veremlyeceğinl ve 
bundan ıonra mektup gonde· 

receğlnl zikrediyor. 

Pamuk müzakereleri 
Aldığımız malümata göre 

Pariıte yirmi hükilmet mü. 
me11illnin tıtiraklle açılan 

beynelmilel pamuk kongrele
rine devam edilmektedir. 

Müzakerat, dünya lktlıa· 

diyatının huıule getirdiği leılrle 
pamuk [latihsalatının tezyidi 
ve bllhaua pamuk ıanayllnln 
maruz kaldığı müıkilAt etra• 
fında cereyan etmektedir. 

Ofla, bu hususta munta• 
zaman' malumat celbetmekte 
ve alakadarlara bildirmektedir 

Millet meclisinde 
( Birinci sayfadan dev:ım ) 

mittir. Bundan ıonra dayar 

ve ehli hayvanlar vergisi kanu-

nunun müzakeresine geçilmiıtlr. 

Beygir, dlıl, kısrak ve katırlara 

verilecek üç aenelik muafiyetin 

be2e iblağı hakkındaki teklif 

müzakere edllmlı vo Maliye 

Vekilli Abdulhalik Bey izahat 
vererek böyle bir müddetin 

tayinine ve takdirine madde

ten imkan bulunmadığını ve 

memleketimizde üç yaıında 

hayvanlara ıemer vuı ulduğu 

ve beı aene müddet ve maarı

yet kabul etmek için bu müd· 

detteıı evvel hayvanattan i.: 

tıfade memnulyetinln kabul 

edilmesi llzımgeleceğlni ıöy• 

lemiıtir. 

Bu bapta verl1en takı lr reye 

kunulara reddedilmit ve mu· 

afiyet Qç sene olarak kabul 

olunmuıtur. kanuna göre 

vergiden tamamen ve ya 

muayyen bir müddet için mu· 

af tutulan hayvanlar ıunlardır: 

Her mali aeneye takaddüm e
den nisan ayının lplidaııoda 

henüz bir yaıını ikmal etme

miı bulünan davarla iki yaıını 

ikmal etmemio 11ğır ve man· 

dalar ve develer üç yaıını ik· 

m11.1 etmemiı at idlı kıarak, 

katır ve eteklerle eylüi ayının 

16·ıncı günü henQz altı aylık 

ollyan domuzlar hükümetçe 

tayin edl!ecek ıeralt altında 
memleket dahil Yerlcinden te
darik edilip damızlık oldukla· 

!arı reıml vealkalarll teyit 

olunan aygır boğa, tek, ve 

Bizden söylemek 

- "Stılyanoı Ef. Halk fir
kaıına iltica etti. H. fırkaıı 
Lunu hüsnü suretle kabul ede
rek Kömürcü oğlunun kalbini 
ferahlattı. Belki, Manueloı bu. 
nu Ye Karaman oğlunun içti• 
malara girmesine müsaade ede· 
cektlr I" 

merkepler nakliyatta kullanılma• 
maları ltlbarile(kazanç ve•g!ll 
kanunu mucibince vergiye ta· 
bi olan billlmum hııyvanlar, 

ordu vejandarmaya alt hayva· 
nlarla kanunen rüküp hal.kına 
malik olan zabitan ve efradan 
binek hayvanları, husull ka· 
nunlar mucıblnce vergiden 
muaf tululmuı bulunan hay
vanlar. 

Eline 11cc;irdiki bir ga;r;e· 
lede ötekinin haysiyetile, 
b~rikinin namusile oynr 
yan Falih Rıfkı B. diyor 
k/: 
" Gazete mıhıaka,11 ede
bilir. Fakat haysiyet ve 
namusla oynıyama;r; .• 
Bir tarafta oynuyor , 
öteki tarafta ildn ediyor: 
_ Oynıyamaz. 

Hangi•ine inanalım, ıa· 
ıırdık kaldık. 
Falih Rıfkı B. bu kadar 

bocaladıktan sonra, artık 
gazete.inin kendislne ba· 
fııladıtı ıü!unda ela/eme 

der• 11ermefe kalkan bu 
muharririn veciz;e (l)lerlnl 

ister dinle 
İster dinleme 

Bizim istihbaratımıza naza· 
ran Papa Eftim Ef. de yeni baıka 

Rum ortodokılarla cenkleıme
ile karar vermlıtlr. Bu huanıta 
Türk ortadokdarı hakkında bir 
Rum vatandaıımı:ı: ıöyle diyor: 

Papa Eftlm Ef. büt!in ki· 
liseleri :ı:aptedecek!. 

Bundan sonra devlet demir 
yolları.iıletme umum miidürlü· 
ğü temmuz ayı maıarlfatı ka· 
rıılığı o~arıık bilahara 1931 bü
tçesinden mahsubu yapılmak 
üzere Meclis perıembe ğünü 

toplanacaktır. 
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( KUŞ llAl(IŞI 

Muhalefet ve 
İ "ca 

J 

Baımubarrlr1~rın en 1eı· 

aizi tanılan Asım bey de, son 
zamanlarda aabahları yumurta 
içen ıeı meraklılarına döndü. 

Muhterem Aıım B. muha· 
lif gazetelere yüklenirken "YA 
RIN" ı kaıtederek ağır ve ta• 
hammül edilmez isnatlarda 
bulunuyor. 

Bılhaasa "MENEMEN. ir· 
ticaından bah5ederken ıöyle 
bir cümle kullanıyor: 

•Yarın gazt:tui de adem 
Menemen hadisesinin sür'atle 
bastırılmanndan müteessirl!?) 
hal ve tavur almakla beraber 
irticaın amillerini tel'in et· 
melde memleket matbuatına 
imtisale mecbur olmuştu(??!!) 

Asım Beyden ıorabilHrmi· 
yiz? Meılektaılık hiu!nden 
tecrrüt etseler bile, ~bir Türk 
olmak ııfat!le bu ıatırlan ya. 
zarken elleri tltrememit midir? 

.Menemen bela.sının sürat· 
le bastırılmasrndt.in "YARIN" 
gazetesi müteessir olmuştur. 
demek zımnen olsun "O FECi. 
hadiıe de "YARIN" ın hıuuı 
vardır. demektir. 

Bunu ıöyliyen "V AKIT. 
baımuharririnl biran için vlc· 
danlle baıbaıa bırakıyoruz 
ve tekrar soruyoruz. 

Bu aatnları yazarken "VİC· 
DAN. nı sızlamıtmlf mıdır ? 

Zabıta muharririmiz yazıyor: 

Iki çocuk karpitle yaraland1 
İki küçük arkadaş karpiti bir çukurda yakmak 

isterken patlatmışlar ve yaralanmışlardır 
Sofular caddesinde 91 nu• 

maralı hanede mukim müte· 
kalt kazım Beyin oğlu 13 
yaılarında Ahmet dün, ına· 
hallede çocuklarla oyun oynar· 
ken arkadaıı Ali Selamlye: 

- Haydi Ali be, Ahme· 
diye caddesine doğru bir gl· 
delim de o mahalle çocukları 
ile zıp zıp oyııayabm, demtı· 
tir, 

Bu söz üzerine Ali Selamide: 
- Hay hay gidelim, demif ve 

iki yaramaz üst taraftaki 
mahalleye doğru yürümeğe bat· 
lamıılardır. 

Kendi mahallelerini usandı· 
dırıp bezdiren bu iki yaramaz, 
Ahmediye caddeaıne geldikleri 
zaman yine, o mahalede:de hır
çınlık yaramazlık ve huyauz· 
luklarına devamla öteye beriye 
sıı.taııp aa vaf1Dak, saldırıp taı 

atmağa 1-aılamııl'iırdır. 
Bu sırada mahalle halkın· 

dan bir kaç kiti bu yaramaz 
ve haylaz!ara "yapma, etme. 
demiı ve bir parça önlerini 
alır gibi olmuılardır. 

lıte bu yaramazlar tekdir 
ve tehdit üzerine doiru yolla· 
rına devam etmlt ve yavaı 
yavaı Ahmediye caddesinin 
çıkmaz sokaklarından birine 
gıtmıfür. 

Fakat bu sokağa girer gir· 
mez de Ahmedin gözüne bir 
parça karpit llitmiıUr. 

Hemen arkadaıı Ali Se. 
lamlye sanki kıymetli bir ci· 
sim bulmuı gibi: 

- Ali, Ali be Alı Ne bul. 
dum, diye ıeılenmlttir. Ali de 
gözlerini dört açarak: 

- Ne o beyahu, ne o, 
demlıtir. Ne o, me o derken 
karpit olduğunu anlamıf ve 
ıeylan zekalarının kuvvetile 
bu karpit! yakıp patlatuıağı ve 
bu patlama neticesinde ma· 

halleyl korkutmağı tasarlamıı 

ve hemen tatbik cihetine geçe
rek Ahmet, Aliye hitaben : 

- Dw ma bir çukur kaz da 
patlatalım, demiıtır. 

Bu 11rada • Ali çukur kaz· 
mağa, Ahmet te bir teneke 
gibi bir §CY bulup su tedari· 
kine koımuıtur. 

iki yaramaz ve ıeytan ze· 
kalı bu çocuklar, taksim ettik· 
leri vazifeyi ifa ederek:kazılan 
çukurun içine karplli koymuı, 
üzerine de ıuyu dökmüılerdir. 

Bu ııraJa klllpit patlamıı 

hakikaten mahall .. liyl de kor• 
kutmuıtur. 

Fakat mahalleli korktuk· 
tan mı.eda iki yaramaz da yüz 
ve ellerinden yaralanmııtır. 

Vak'a mahalline yetiıen 

poliıler bu yaramazların yer· 
de yatıp ağladıklarını görmüı, 
berayl tedavi Cerrahpaıa has· 
tanesine kaldırmııtır. 

A. S. Eğer sızlamadı ite yazık, ya• 
zık ... · 

~ -· .................... -· ···-····· .•..... ···-·--·· .............................................................. _, ............ ··-....... ····-· ...... -............... -.. . 
lzzeU nefiıleri çiğneyerek, 

vatan muhabbetini öldürerek, 
milll1et aıkını düıünmiyerek 
en laasis menfaatler tır anmak 
isteyenlere aciz. 

Bir ihtilaf mı cıkıyor? 
~~~~~~~~-'-'~~~ 

Mühim bir karar! 
Tek elın ıakırtııı olmaz 

derler. lıte bütün hüküınet ga· 
zeteleri bu atalar sözüne uy· 
mak için kolkola gidilir. 

Dişçi mektebi müstakil oluyor 
Eczacı tevhit ediliyor! 

Fakat efendiler, bir parça 
olsun inıaf, bir parça olsun 
hakikat lazımdır. 

Aziz ve muhterem efkarı 
umumiye karı111nda bu kadar 
fena söyliyecek kadar Asım 
beyi küçük görmek utemez· 
dik. 

"MUHALEFET .le "İRTİCA. 
öyle ayrı yollardır ki, bir tiren 
haltı gibi, dünyayı dolaısalar 
birleımelerlne imkan yo~tur. 

Bu basit kaideyi Asım 
Beyfendinin unutmamaları 
lazımdı. 

BÜRHANETTlN ALI 

Oteller 
Dört sınıfa tefrik 

olunacak 
Otellerin dört ıınıfa aynl

ması için Belediye daimi encÜ· 
menine lktiıat müdiriyetioden 
bir teklif vaki olmu~tu. Bu 
teklif encümence nazarı dik
kate alınarak hangi otel ve 
gazinoların hangi sınıfa ay• 
rıldığı, isimlerinin bildirilmesi 
için tekrar İktiıat müdürlüğü· 

ne iade edilmiıtı. 
Bütün otel ve gazinolar 

dört ıınıfa tertip edilmiı olarak 
evrak dün encümene tekrar ve· 
rilmııtır. E,cümenılen bir kaç 
güne karar çıkması belenilmek 
tedır. 

Diıçi ve Eczacı mekteple· 
rl ötedenberi Tıp fakültesinden 
ayrılmak latiyorlardı. Hatta 
bunun için geçenlerde bir ko
miıyon teıkil edilmiıti" 

Komisyonun 11etlcel fa•li· 
yetini tetkik için toplanan Tıp 

fakültesi meclisi mürierridni 
bu dedikodulu meıeleyl bir 

kararla neticelendirmlttir. 

Bu karara nazaran Eczacı 
mektebi Tıp fakültesiyle müt· 

terek çalııacalı, Diıçl mektebi 

bir enstllü halinde müstakil 
olarak idare edilecektir. 

Eczacı mektebi ditci mek· 
tehi ile birle§meden evvel Tıp 

fakültesi ile müıtereken çalı· 

ııyordu. 
Meclisi müderrisinin bu eski 

müıterek çalıtmayı nazarı 

dikkate aldığı tnhmin edile· 

bilir. Bu karar D!oçl ve Ec· 

zacı mekteplerine bildlrilmif 
değıtaır. 

Maahaza henüz mektepmüdür· 

)erinin bu vaziyeti naaıl telakki 

edecekleri belli değildir. Bu· 
nun bir ihtilaf zemini olması 
mümkün görülmektedir. 

Çünkü Eczacı mektebi de 

Diıçl mektebi gibi müstakil 
çalıtmak istiyordu. Hıı.lbuki 

Muharriri: Mütercimi: 
Raynonde Machard Ahmet Fürkin 

- Fransız edebiyatından büyük aşk romanı -

170 inci binden tercüme edilmlıtir ... 

kadınlar süslüdürler. Bu ken· diye düıünüyordu. Ve bizim Don 
dilerinl her erkeğe beğendir· Jusanımız bu noktalardan do· 
mek için hastır.!ık derecesine !ayıdır ki kadere hiç bir ıey 
gelmtı bir meraktır. terketmiyordu. 

Buna mukabil, erkekler de Franauva odasından çıktığı 
kadınlara kendilerini beğen· vakit onu görenler, kusursuz 
dirnttğe çabalamamalı mıdır· bir telebbüae malik olduğunu 
)ar ? Kadının bunu erkekten takdir ederlerdi. 
istemesi bir büyük hak ve 
vazifedir! 

Franıuva bu fikirde olduğu 
için giyinmesine dikkat eder· 
dl. Ve maalesef hluiz Klod 
bunun farkına bile varmamıı· 
t.ı. Genç delikanlı is· 
temiyerek olta bile bir gün 
elbet buna dikkat edecektir, 

Fransuva tuvalet odaaın· 

dun \'.ıktıktan sonra, aıağı ye-
mck salonuna inmiı ve anne
sini salonda bulmuıtu: 

- A... Anne erken kalk· 
tınız demek. 

Ve gidip annesini muhal>· 
betle öpmüıtü. Fakat hl11e-

bu karar iki noktadan mek· 
')ehin arzuauna muhaliftir: 

1 - Dııçt ve Eczacı mek· 
teplerinin bir mektep halinde 
tevhidi ile müstakil olmast 
kabil olmuyor demektir. 

2-Dlıçl mektebinin istik· 
laline mukabil Eczacı mekte
binin müstakil olmaması ka· 
rar altına alınmıı oluyor. 

Bu 11etice Eczacı mek. 
tebinln bir ihtilaf zemini ih· 
dasını mucip olabilir, Bu vazl· 
yet tebliğden sonra an!aııla· 
caktır. 

Kulede 
Vakit küresi ya

pılıyor mu? 
Galata kulesinde vakit kü· 

resi yapılacaktır. Kürenin Ra. 

ıat vazifesini Rasathane te· 

mln edecekti. Dün verilen bir 

habere göre Belediyeden temin 

edilmesi icap eden levazım ha. 

hazırlanmaktadır. 

Rasathane yeni bütçesinin 

gelmesini beklemekte imlı. Ye. 

nl bütçeden Rasathane de va. 

kit küresinin kendifine ait le. 

vazı mı temin edecektir. 

diyordu ki annesinde bir 
kırgınlık var. 

Neyiniz var anne ? 

Haıtamısınız ? 
Hayır, müsterih ol, yav-

rum. 
Oh, ne iyi .. Nasıl kork· 

tum bilseniz. 
- Evladım ... 
- Öyle iıe neden böyle 

mahzun duruyorsunuz? 
- Biraz düıüncellyim, bet· 

bıdıtım! 

- Mutlak benden sakladı
ğınız bir ıey var. 

- Evet. 
- Niçin böyle yapıyorau· 

nuz, ben ki ıizi çok sevivorum. 
- Ben de ıana pereıtit de· 

receılnde muhtacım. Üzülmen
den korkuyordum. 

- Bu kabil mi anne? 
- Evet, lstemlyerek üç 

aydır süküt ediyorum. 
- Demek Klod'u tanıdı· 

ğımdan beri 

Avukatlar 
Kazanc işi icin An-, , 

karaya gidiyorlal' 
Avukatların kazanç ver· 

gial hakkında teıabbüaatta bu· 

lunmak üzere Ankaraya bir 
heyet göndereceklerini yaz· 
mııtık. Baro, inzibat heyeti 
azasından Esat B. le eski in· 

zibat heyeti, umumi katibi 
Ömer Faruki B.i tefrik etmit· 
tir. 

Bu heyet bu hafta içinde 

Ankaraya hareket edecektir. 

Borsada 
Dün İnııiliz lirası 1030 ku· 

ru\tan ve Dolar 28, Fr. frangı, 

12, Liret 9, Drahmi 42, İsv. fı· 
rangı 2, Leva 10 ve Mark 99 

kuruotan muamele görmüıtür. 

Nalbantlar 
asırileşiyor 

Nalbant dükkanlarının te· 
miz ve son pkilde atri olması 

için Belediyede tetkikat ~a· 

pılmaktadır. Yakında bütün 
nalbantlara bu tetkikatın ne· 
ticesl bildirilecek, ve yeni ıe· 

rait dahilinde çalıımaları te· 
mtn edilecektir. 

Adliye tatili 
Adliye yaz tatiline 20 Teın· 

muzda baılayacaktır. Bu lta· 
tll müddeti 5 .Ey :ole kadar 
devam edec~ktlr. 

Vekaletten hangi mah
kemelerin tatil yapacağına da· 
ir henüz bir emir ge emlıtiri 

- Öyle .. 
- Ôyle mi .. öyle ise söy· 

leylnlz. 
- Zaten söylemeğe vlc· 

danen karar vermiıtlm. 
Bu kadar mı mühim 

bu iı? 
Evet. 
Beni korkutuyonunuy. 

Ana oğul bir an süküt edi· 
yarlar. Fran uva diyor ki: 

- Oturalım da konuıalım. 
- Peki. 
Madam Dö Trev birden ce· 

111.ret alarak köpürüyor: 
- Klod'.a kartı takındığın 

yalancı ta vur artık kafi. 
Fransuva, bu söz karıısın· 

da ııülmekten kendini mene· 
demiyor. 

- Bunu hiç düıüımıüyor· 
dum. 

Madam ıaıkınca oğluna 
bakıyor. Ve diyordu ki: 

- Benim ricamı böyle mi 
kabul ediyorsun? Delikanlı kah· 
kabasını kesiyor. 
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Türkiye 
emniyet 
Planları satılıyordu ---1 
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Casusluğun fazaili ma
sallarını söylüyorlar 
Bunu, bir gece sonra ada· 

nın yat kulübünde vakı olacak 
bir mülakata talik etti. Yanıma 
genç, güzel, hoppa fakat cana 
yakın bir kadın gönderdi. 
Tam manasile fettan ve casus 
bir kadın!. 

insana nihayetsiz bir teh· 
vet ihtirası veriyor, duyuyor. 
Yat kulübe gittikçe genç ka· 
dın da orada idi. Patlayan 
ıampanyaların müıkir neıesi 

ve genç casuı kadının emel 
ve ümit ile dolu bakııları 

arasında bahsi derinleıtirme· 

ğe uğraıtım. Tecrübeli casus, 
bana caausluğun fazaili gibi 
dipılz masallardan bahsettik· 
ten ıonra mühim bir para 
mukabilinde entelljens servis 
memurluğunu kabul etmesi 
teklif etti. Bittabi milli hislerim 
fevran etmit bütün hislerim 
isyan halindeydi. 

Fakat her şeye rağmen 

vaziyetim temkin ve mutedil 

olmaklığımı icap ettiriyordu. 
Küstahlara bir oyun oynama· 
ğı muhakkak zihnime perçin• 
!edikten sonra casuıa ümit 
verdim. Bir gece ıonra daha 
büy!lk amiri ile görüımek ve 
emirler almak üzere o gece 
camı kı.dınla baıbaıa, can
cana yaıadık. Büyük amirin 
ilmi Mil ter keneddir. Herif, 
her manaaile casuı bir tipe 
maliktir. Cür'etkar , küstah 
bir cuuı. Bana vereceği va• 
zlfenin pek basit fakat çok 
ehemmiyetli olduğundan bah· 
setti, cephanelik, tersane, 
kııla, tlmendlfer gibi can alıcı 
yerlere bomba koymak veza· 
ifinde kullanılmıyacafımı yal
nız bazı mahrem askeri dal· 
relerde hıfzolunan planların 

ele geçirilmesi lüzum ve ehem
miyetinden bahsetti ve beni 
bu vazife ile tavzif etti. 

- Sen de bunu kabul et· 
tin öyle mi? 

(Devamı var) 

Fındık istihsali 
Bizim istihsalatımızın 220 bin 

tahmin ediliyor çuval olacağı 
İhracat Ofisi, fındık yetil" 

tiren rakip memleketlerin bu 

seneki rekolte tahminleri 
hakkında malümat lop!aınıt· 

tır. 

Aldığı malümatı,alakadar· 

!ara bildir ek üzere .fındık 
istlhıal edilen mıntakalardaki 
Ticaret odalarına öndermlı

tir. 
Ba alıimata nazaran bu 

sme, ispanyada fındık mah· 

sulü iyidir. lstıhsalatın 150 bin 
çuval olacağı tahmin edilmek· 
tedir. 

l ispanyanın fındık mahsulü 
100 bin çuval olduğuna göre 
bu ıeneki ıstıhsalat 50 bin 
çuval fazla olacak demektir. 

italyada ise vaziyet aksi· 
nedir. Siciliyada fındık mah· 

sulü geçen seneye nisbetle 
daha azdır. ( 

Nar.alide 275 bin çuval 
(kabuklu) olacaAı tahmin edi
liyor. 

Memleketimizin fındık is· 

tihsalatı ile 220 bin çuval iç 
fındık olac~ğı tahmin edilmek. 
tedir. 

Belediye / Müzahrefat 
Vapur ve terenler hak· İçin yeni bir teklif yapıldı 
kında tedbir alıyor Mimar Manceri isminde 
Vapur ve trenlerde yol· bir İt!llyan Belediyeye müra-

c t fferek müzahrefatın fenni 
cuların uzun ınüddet ayakta 

bir SU1'elte imha edeceğini bil. 
kaldıkları görülüyor. 

dirmitlir. 
Belediye, halkın rahatça Belediyece mimarın tek. 

ıeyahat etmesi içio treplet'ede lifleri tetkik edilmektedi:·. 

lüzümu kadar vııgon ila•e ini Süt damlasında faaliyet 
vapurların da istiap kudretle· Süt damlası müeue.<esi L-
rinden fazla yolcu almama
larını lemin edectktir. 

- Anne, ciddi mi söylüyor· 
sunuz? 

- Ciddiyet;mden tüphe 
mi ediyorsun? 

- Şaııyorum bu halinize 
anne.. Siz, ki ıtmdiye kadar 
her hareketimi iyi bulununuz 
bu sefer ... 

- Şimdiye kadar aık yo· 
!undaki zaferlerini ııörmemiı· 
tim. Buna şahidim. 

- Doğrumu söylüyorsunuz? 
- E et, kıza yalan ıöylü· 

yorsun. Ve ya 1 nlarınıı. bu ırenç 
ve kibar kızı isıandırıyoraun. 
Onun hayalini Jr;.gün ararl· 
mağa astın var. Blliy rınuıun, 
bunun nekadar fena bir akı· 
bet hazırlayaca ını ... 

- Fakat anne, kadınlar 
için baıka türlü hareket etmek 
doğru dejiildir. 

- Laf! 
- Ciddi söylüyorum. Ve 

ıözüm hakikaılir. Hana lna· 
nınız. 

- Demek bütün kadınlar 
budaladırlu, öyle mi? 

aliyetlni tevda karar vermif" 
tir. 

-Hayır, bilakil, bütün kadın· 
!ar birer me!kiirecidirler. Her 
kadın mefl< U:reıine varmak ister. 
Bunun nakadar imkansız bir ıeJ 
olduğunu size izah etmek dojj'.ru 
değildir. Şuhalde erkekler bu 
yoldan yürüyerek onların ha· 
yalen ümit ettikleri mefkure 
yollarını onlara azar azar ve· 
rerek onları elde etmek ı:ıu. 
vafık değil mic!ir? 

- Buııları istediğin ı;;ibi 
söylüyorsun. Beo, ki bir ihtiyar 
kadınım, fU hakikati l:nll>cn 
her gün lıiasediyorum, ll'nızta· 
tariblm ki bu zavallı l,ızın 
kurduğu hayal, günün birinde 
aenin elinde maktule:ı carı 
vermesin? 

- İıte hakiki Femlıılffl'! 
- Alay .. t e ıfon cee•im. 
- Alay etmlyoıı.ım ve lı· 

tirAbınızdan ınüteeaair olu
yorun1. 

- Ö>·le iıe bııgC:.1 } a """ 
!arına bir n'lic~ ver:rsin, 

(Ve"athı ı.10::-) 
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- 24 - . , tevkif edilmiıtır. 

Tahklkatile altıncı letintak 

Dede Sultan Zevk Ve hakimliği megul olmaktadır. 
Yakında ağırcezada mu· 

hakemeeine batlanacaktır. 

,- Dün ıabah saat 1,5 de 
deniz üzerinde mağruk bir 
ceıedln yüzmekte olddğu gö· 
rülmüı ve sahile çektirilerek 
icra kılınan tahkik ve tetkr 
katta 17·6 931 glceıl saat 24 
de set nakliyat ılrketine ait 
iki motörün müsademe neli· 
ceainde denize düşen ve tah· 

ateş . içinde! . Al~~~~ :ü~~~;::tnetri· 
Dede Sultan coşkun geceyi beyit

lerini sayıklayarak tes'it ediyor 
Kapısını ıürmelemlı, köıe· 

de duran yaylı bir kanepeye 
oturarak karııaında ince bir de· 
kolte ile duran karıya hlta· 
ben: 

- Eh glizellm, gel baka· 
lım ıen de ıöyle bir yanıma 
olurda tatlı tatlı konuıalım· 
Dedi. 

Kadın da kendisine mah· 
ıuı bir ta vur ve bir takın eli· 
1'elerle yanına oturarak kolla· 
rını Dede Sultanın boynuna 
dolamııtı. 

Kadının ihtiraslı iniltileri gı· 
dıklayıcı boiiuk kahkahaları 
Dede sultanın gözlerini büı· 

bütün döndürmüı, ıalyalı ağ· 
zını kucağındaki yoımanın 

penbe dudaklarına yapııtır· 
mııtı. 

1 ıeyrediyordu. 
Bu sırada yosma da; de; 

kolteılnin ipek yakasını çöze
rek göğsünü yarı yarıya mey· 
dana çıkaroiııtı. 

Bu iç gıcıklıyıcıJ manzara 
Dede Sultanı çıldırtacak dere· 
ceye getlrmlıtl. Gözlerini 
yosmanın göğsüne dikmlı, 

derin derin içini çekerek sal· 
yalı dudaklar~ tMıuından : 

- Ah anam ah! .• 
Demiı ve: 

Erenlerin bağında 
Sevdanın yatağında 

Yosmalar kucağında, 
Can verir Dede sultan. 
Çıkar da fistanını 
Sevindir Sultanını 
Okusun destanını. 
Sevdalı Dede sultan ! 

yat dava11 açılan Piliç mec· 
muası eahibi Yusuf Ziya B.in 
muhakemesine dün ikinci ce· 
zada devam edilmiıtır. 

Yusuf Ziya B. eınayi mu
hakemede müdafaasını yap· 
mııtır. 

Heyeti hakime karar için 
muhakemeyi önümüzdeki çar· 
ıamba gününe talik etmlıtir. 

Ragıbın davası 
Bundan birkaç ay evvel 

Tophanede Görüceli Ragıbın 
önüne çıkarak dayak atmak 
suretile palto ve şapkaıını al· 
makla maznun Mahmudun 

kikatı Fener nahiyeıince ikmal 
edilen maklnlat İbrahim Ef. 

olduğu anlaıılmıı ve Tababetçe 
bilmuayene defnine ruhsat 
verilmlıtlr. 

12 yaşında hırsız 
Ortaköyde Dere boyunda 

153 numaralı hanede nkln 

Haçlk Ef. dün gece Yalova 

vapurundan çıkarken bavulu· muhakemesine dün ağırceza. 
da devam edilmiıtir. Eanayi nu Siirtli 12 yaılıırında Şaban 
muhakemede ıahitler müp· !aminde bir hamala vermiıtır. 
hem olarak ıahadette bulun- Fakat evine geldiğiJ zaman 45 
muılardır. Heyeti hakime maz, lira kıymetindeki halısının ça· 
nunun yaıının sorulması için 
mulıakemeyi baıka bir güne lındığını anlamııtır. Şaban 
talik etmlıtır. yakalanmııtır. . ....................................................................... ,. ........................................ . 

Hür konuşalım! 

. Anadolu' da 

Bu ıütunumuzun muharriri, muhabir!, müdllrii bizzat halkın 
kendisidir, Vatandıtlar - t•halyat haricinde - etraflarında 
gördüklerf lenalıkfarı kendi gazeteleri olan bu ıütunumnza ser. 
bestçe yazar ve mlllete bfldlrlrler. 

Yaz ve kışın saat far.; 
( kı gözetilmeli 

' 

Belediyenin kararlarında daha 
dikkatli olması lazımdır r 

M. lmzasıle aldığımız bir 
mektupta deniliyor ki: 

- Ben küçük bir d6kkan• 
da müskirat satıyorum. Bu· 
nunla aile geçlndirmeğe çalı

ııyorum. Fakat Belediyenin 
garip kararları buna mAnl olu· 
yor. Mesela ortada dükkAnlar 
saat 10 da kapanacak diye bir 

,,.. ' 
!tıpsa ve hükumete vergi mü• 
keleflyelimlzl ödememiz icap 
ediyorsa bu gibi garip karar• 
lar kaldırılmalıdır. 

Belediyenin bu kararı daha 
hayati bir ıekle ıokma11n1 
bekllyoruzn 

Bozuk yollar 
karar var. Halbuki kııın saat Düzçe karllerimlzden aldı• 
onu ile yazın saat onu arasın· ğımız mektuplarda, Hendek~ 
da dehıetll fark bulunuyor. Adapazarı yolları 6zerlndekl 
Yazın ortalık 7,5 ta •e daha çatal köpr6lerln bozuk olduğu 
ıonra kararı veriyor. Bu yüz· kaydedilmektedir. 
den iı yapamıyoruz. Alakadar makamların na~ 

Halbuki it yapmamız mat· zarı dikkatini celbederiz. 
·····-······················-·······································································••1:••·····-

Liman şirketinde lstanbul sıhhatı/ 

Bu ne hal Dumanlanan gözleri lı:en· 
disinl bekleyen çıplak bir dil· 
berin hayalile büsbütün ka· 

Diye beyitini söylemişti. Bu 
beyit! müteakip yosma da 
ipekli dekoltesini ayaklarının 
ucuna yığarak tombul göğsü 
ile dolgun omuzlarını tamamile 
meydana çıkarmıştı. 

•-----Hakikat 1 er .. ---' Hüsamettin B. mü 
Kim kime 
Tum tuma 
Günah belediye

de midir? 

panmııtı. 

Ağır aiiır gerinerek gözle· 
rlnl açtı. İhtirastan bütün vü· 
cudu titriyordu. Salyalı dudak· 
larlle yoımanın sürmeli gözle· 
rine bir buse daha kondurduk· Dede sultan büıbütün afal-

tan ıonra köıedeki karyolayı lamıı ve aptallaımııtı. 
göıtererek" Haydi. dedi. Cözlerini bir kaç kere 

lkisı:de kalkmıılardı. daha uğuıturduktan sonra tek· 
Dede sultan bir an evvel rar Yosmanın geniı göğaüne dik· 

ıoyunmak için caketinin düğ· miı, saatlerce seyrine dalmııu. 
melerlni koparırcasına çözdü Bu ara Yosma : 
fakat, daha sağ kolunu çıka· - Haydi, haydi sultanım 
rırken dumanlı gözlü, karıı· ne bekliyorsun. Demft ve onu 
sında ipek dekoltesinin harekete getirerek saatlerce 
göiisünü açmaya uğraıan çıkaramadığı caketini çıkarla· 
yoımasına daldı. bilmittir. 

Olduğu yerde duraklıyarak (Devamı var) 
-•••••••••••••n••••••••H•••••••••••••••••n•••••••••Ul••••H•ı•uueııoııuı11111Hılııııııuuıııuııu•••ı 

lzmir'de şehir işleri nasıl gidiyor? 

B.in sözleri ·_,: 

İzmir, (Huıusi) - Son 
günlerde Belediye tamamen 
muattal bir ıekilde şehir lıleri· 

ne bakamaz oldu. Et fiyatı· 

nın indirileceği hakkında ya· 
pılan valt yerine getirilmedi. 

Mahalle aralarında yapılma· 
ğa baılanan yollar yarıda kal· 
dı. Birçok mahallelerde gece· 
!eri elektrikler yanmıyor. Bü· 
tün bu noksanlara Belediye· 
nin verdiği ce•ap ıudur : 

- Kasada para yok .•• 
Eğer hakikaten Belediyede 

tehir iılerlnl idara edecek ka
dar para yoksa ortada bir iflb 
vardır demektir. Halk ıehrln 
imarını btemlyor. Sadece gece· 
lerl ınkakların karanlıktan kur· 
lanlmasını, ıokak baılarında 

açılan lağımların kapanmasını 
!atıyor. 

Belediye reisi Sezal B. dün 
ıehir itleri hakkında beyanat· 
ta bulundu. Sezal Beyin lza· 
batı Belediyenin feci vazi· 
Yetini göıtermek itibarile çok 
rnühimdlr. Aynen yazıyoruz : 

- Belediyenin lı banka· 
11ndan aldığı iki ıuilyon lira 
paranın kullanılacağı yerleri 
göıteren bir proğramı vardır. 

Bugüne kadar bu program 
muntazam bir ıurette tatbik 
edılmlt tehrln imarına çalıııl· 
mııtır. Bundan ıonra da ayni 
programdan arta kalan k111m-

Belediyenin lı bankasına ve 
ıalr bazı tüccarlara yarım 
!Mfyon lira kadar bir borcu 
Yardı. 

lı bankası Belediyenin ya· 
rım milyon liralık borcunu 

vereceği iıtıkrazdan keımiıllr. 
Belediyenin sair tüccarlara 
o~an borcu da Belediye kasa
ıından tesviye edilmiıtır. 

Yani bu ıuretle Belediye 
muteber bir tüccar zihniyetiyle 
hareket etmittir. Bu suretle 
Belediye piyaoaya olan borcu· 
nu ödemekle kendi nefsine 
borçlanmııtır. Eıki Belediye 
mecliıl borcunu! bu tekilde iyi 
mi yaptı. 

Bunu bilmiyorum. Burada 
Belediye meclisile Dahiliye 
vekaleti arn··~..ıa bir ıalahiyet 
meıelesi nıt' ~uubahiıtlr. 

Karşıyaka işleri 
Karııyakanın imarı ıfçin 

ayrılan 300,000 lira fU suret
le takılın edllmlıtfr: 

70,000 lira lağım ve ba· 
takhklar, 70,000 lira yollar ve 
rıhtım, 20000 lira elektrik te· 
ılsatı 14,000 lira da ıu isaleıi 
için kafi değildir. Fakat ma· 
al' eıef ıi.ndllik fazlasını yap· 
mağa bizce maddi imkan yok· 
tur. 

Hakkı huzur işi 
Mebuı intihabatı dolayıaile, 

bütçemize bir miktar tahsisat 
koymuıtuk. Bu tahılıatın hepıi 
•arfedllmit deflldlr. Teftiı 

dea 

- Muhabir mektupları -

Serbes Fırka ve yeni Fırka karşı
sında İzmirin vaziyeti nedir? 

him şeyler diyor 

İzmir, (Hususi) - Epi bir 
müddettenberi İzmir ve bazı 

İstanbul gazetelerinde mefsuh 
"Serbes. fırkanın ihya edile· 
ceği hakkında yazılan yazıların 

tamamen yalan olduğunu öğ· 
rendim. 

\ küıadını sabırsızlıkla 

Liman ıirketinin lstanbul 
limanına yaptığı ticari zarar· 
!arın sonu gelmlyecek galiba! 
Her gün, yeni bir hatanın, 

bekle· hatta yeni bir fenalığın hika

Bu hususta mefsuh fırka· 

kanın gerek lzmir ve gerek 
Aydın ve Maniaadaki nafiz 

azasile temas t:derek fırkanın 

yeniden ihya edileceği hak'1un· 
daki haberin ne derece doğru 

olduğunu ıordum. 

Hemen hepsi vaki neıriya· 

tın yalan olduğunu ve yalnız 

bazı kimselerin Fethi beye mü

racaat ederek böyle bir teıeb· 

büste bulunmuılaua da neti· 

cesinln bo~ çıktığını söylemiş· 

!erdir. 

Gene ayni zevat yeni lı!f• 

kıt edilmekte olan "Çiftçi ve 
lıçl. fırkası programının ge

rek çiftçiler ve gerek iıçiler 
arasında çok müsait tesirler 

icra ettiğini ıöylemektedlrler. 

Bilhassa lıçller fırkanın 

eden azalara bittabi huzur 
hakkı verilmittir. 

Bittabi devam etmiyenlere 
verilm'emiıtır. Bu tahslaattan 
ben ıahsen almadım. Benim 
gibi bazı arkadaı1ar da al· 
madılar. Alanlar iki yüzer 
lira kadar bir meblağ almıı· 
!ardır. 

Tramvay işleri 
Karaağaç tramvay ılrketle· 

rini Rıhtım tirkeli icar ile 
tıletmektedir. Bu hat Bele· 
diyeye aittir. Kordon tram· 
vaylarının elektriklenmesi me
ıelesi ciddi bir safhaya vaııl 
olmuıtur. Rıhtım ıtrketinin 

Fransadan gelen mes'ul müdü· 
rü M. Jordan ile bu meıele 

etrafında görüıtük. 
Yakında iyi bir netice alı· 

nacağını ümit etmekteyim. 

Et kaçakçılığı 
- Et kaçakçılığı geceleri 

yapılmaktadır. Halbuki Bele· 
diye zabıta memurları ırecelerl 
vazife görmediklerinden bu· 
nun önüne geçmek nbil de
ğildir. Maahaza ıon günleıde 

kabil olduğu kadar kaçakçılı· 

mektedlrler. 
Velhasıl lzmir ve civar vi· 

!ayetlerinde • Serbes. fırkanın 
değil, "Çiftçi ve fıçı. fırkaoı• 
nın bir an evvel faaliyete geç· 
meıine intizar olunuyor. 

Siyamettin ........................................................ 
Yine bütçe 

' Darülfünun vekili 
Ankaraya gitti 

Darülfünun emin vekili M. 
Hakkı B, evvelki gün Maarif 
vekaletinin da veli üzerine An· 
karaya gitmiıtır. Kendisinden 
Darülfünunun bütçesi hakkın· 
da izahat alınacağı tahmin 
edilmektedir. 

Fransaya giden Darülfü· 
nun emini M. Raıit B. Fran
ıadan ayrılmıısa da heni.!z Is· 
tanbula gelmemlıtir. Bugün 
gelmeri muhtemeldir. 

Memurlar kafi imiş! 
Sıksık vukua gelen otomo· 

bil kazaları nazarı · itibara alına· 
rak bunun için Seyrlıefer 
müdiriyetlnln lıaret memur· 
!arını çoğltmak ve sair vası· 
tatarla bu kazalara karıı bir 
tedbir alınıp alınmıyacağı so· 
rulmuıtur. 

Alınan malümata göre 
mevcut tıaret memurları 
vazıfelerine bakmaktadir. 

Bu memurların tezyidi hak· 
kında bir ıey dütünülmemlıtir 
Eıki talimalnamecle de hiç 
bir tadilat yoktur. 

Yüzlerce hasta 
Mudanyada bekliyor 

mi imış? 
Mudanyadakl belediye dok· 

toru Milli taıarruf ve iktisat 
cemiyetinin lltlhaalatı milliye 
ıubeıinden tayin olunduğundan 
bu koca kasabada yalnız bir 
hükümet tabibi kalmııtır. Bu 
yüzden belediyeye ait diıpan· 
sere gelen yüzlerce hasta dok· 
tor beklemekte ve çarınaçar 
geri dönüp gitmekte imiıler ..• 
Vizite paraıını bile ditinden 
tırnağından artırarak vermeye 
razı olan zengin fakir bütün 
hastalar ancak bir hükumet 
tabibinin eline bakmaktadırlar. 
Bittabi hükümet tabibi hep· 
sine yetiımediği için orada 
bir çok uygunsuzluklar da olu· 
~cıa.q ... 

yesini dinliyoruz. Ezcümle 
bunlardan biri de ıtrketln 

dizbarko ve Bl!palan (vinç 
üzerin teıllm ) itlerin· 
de yaptığı vukufsuz ha· 
rekettlr. Bu hususta maluma· 
tına müracat ettiğimiz Mavu~ 
nacılar tirketi muhasebecisi 
Hüıamettin B. atideki beya· 
natta bulunmuıtur : 

- D:zbarko ve supalan it· 
!eri bilhasıa kayda ıayandır. 
İnhisar tirketi bu itleri baıa· 
ramıyarak lkretl maktua 

mukabilinde kemafi11abık ecnebi 
vapur acentalerına vermlıtır. 

Kendisi yalnız, vapurlarda bir 
puvantör (mavnalarla nakle· 
dilecek eıyayı tesbit eden me
mur) bulunduruyor. Böyle ka· 
butajdan beklenen faideler de 
falce uğ•amaktadır. Aynı za· 
manda ithalat eıyaaından 

alınmakta olan Dlzbarko ve 
ıopalan ücretlerinin fazlalığıda, 
memleket dahilinde pahalılığa 
amil ve müeaair oluyor. Mese• 
la 1926 dan 1928 ıenesine ka
dar yani üç senelik bir zaman 
zarfında Türklyeye (350.000) 
ton ıeker ithal edilmiıllr. Me· 
vadı. gıdalyenin baılıcaaından 

biri olan tekerden evvelce 
acentelerin aldığı ücretten 
fazla olarak ( 784,000) lira 
dizbarko parası alınmııtır. 

Bu rakam, inhisar ıirkelinin, 
havaylci zarurlyenin pahalı

laımasına var lı.uvvetlle çalıı· 

tığını mükemmelen gösterir. 
Bandanda anlatıldığı veçhile 

inhisar ılrketı, memleketin 
umumi sıhhati üzerinde bile 
menfi bir rol oynuyor. !. ........................................................ 
Baytar ve orman 
Mektepleri Ankaraya 

naklediliyor 
Baytar ve orman mektep· 

lerlnin Ankara ya nakli; tasa v· 
vur edilmektedir. 

Ekmek iniyor 
Son bir gaç gün içinde 

Anadoludan fazla buğday gel
miıtlr. Bu vaziyet flatlar üze· 
rinde de tesirini göıtermlıtır. 
Yarından itibaren ekmek ylr· 
mi para tenzil edilecektir. 
Francala eski fiatında bırakıl
ll>Jflır. 

Şehrin sıhhati umumiyesl 
hakkında düıı bir muharriri· 

mlz sıhhiye müdürü Ali Rıza 

beyle görüımüı ve şu malıi· 

malı almııtır: 

-Şehrimizin 11hhall umumi• 

yesi, ıayanı memnuniyet bir 
derecede, iyidir. Sarı hııetalık 

yoktur. Tifonun da hali hazırda 
olmaması, aıının fazla yapıl• 

maıındandır. 

Bir yerde ufak bir tifo 

ıüphesl gördük mü, o muhite 
derhal aıı tatbik ediyoruz. 

Bittabi, bir, iki sene için 
orası bn tehlükden muaf bir 
vaziyete girmiş olur. Bir mem 

lekette kanalizasyon olmazsa 
yiyecek içecek ıeyler 11kı ve 
daimi kontrolda buludurulrnaz, 

sa, sıhhati umumiye o niGbette 
tehlükeden kurtulmaz. 

Maarnafih, halihazırdaki 

mücadelemizile bu zail olmuı· 
tur. 

Yakında 80 100 yataklı bir 
Verem hastanesi açacağız. Bu· 

nuu için bütçenin 1 tasdikini 
bekliyoruz. 

Bu müeuesenin, bir sene• 

ilk masarifi de dabil olmak 

üzere, açılabilmeıi l 10-120 b!ır' 

lira arasındadır. 

Vilayetimiz dahilindeki köy• 
!erde de, beheri 12 13 bin li· 
raya mal olan on iki Dispan· 
ser açtık: 

Aiva, Ömerli, Şile, Kemer• 

burga, Samandra, Mahmutbey 

lstıranca, Karacaköy, ilh .. 

Dispanser kadroları: 

Bir hekim, bir Sıhhiye me· 
muru bir Ebeden ibarettir. 

Muayene edilen hastaların 

ilaçları meccanen verilmektediı 

Bilhaua lotanbulda son 
açılan üç dispenserden Edirne• 

kapı dispanseri iki hafta evvel 

küşat edildiğine nazaran tedavi 

edilenlerin mıktan bini geç· 
mittir. 

Şehrin her tarafında az'l.mİ 
faaliyet gösteriliyor. Bilhassa 

köylerde açılan dispanaerlcr, 
en ziyade köy mahallerde zuh11 

edecek sari hıı.atalık vak'ala· 
rını derhal haber alıyorlar. 

Talimatımız dalreaindc fenni 
tcdb:rler ittihaz ediliyor. • 



j(J Haziran 

1 
Bulgar kabinesi 

Malinof kabinesi tarafından teşkil 
edildi Kıral tasvipetti 

Sofya 23 (A.A) - Mallnof tara fından teıkil olunan yeni 
kabine Kıral tarafından taıvlp edilmiıtı r. 

Baıvekil ve hariciye nazırı M. Mallnof 
Dahiliyo nazırı M. Buıotof 
Maliye nazırı M. V irklnof 
Zıraat nazırı M. Botoıef 
Maarif nazırı M. Moraliye( 
Nafaa nazırı M. Bordanof 
Ticaret nazırı M. Petrof 
Adliye nazırı M. Mordenof 
Demlryollar nazırı Koıorkof 
Harbiye nazırı M. J eneral Hittlyof 

Kabine azasından üçü Domokrat üçü Zi ra atçı ildai Liberal Ae 
biri Radikal fırkasına mensuptur. 

Jeneral Hıttlyof evvelki kabinede de harbiye nazırı idi' 

Muhafızgücü bisikletçileri lneboluda 
• lnebolu, 29 (A.A.) - Muhafızgücli biaikletçileri bugün ıeh• 

rlmlzden Güreye hareket etmtılerdir. Kafile reisi Danlı Bey 
beyanatında aeyahatlerinln 250:> kilometreyi bulacal!ını aeya· 
hatıııı hedefi l'llemleketimlzde apora teıvik etmek olduğunu 
ıöylemlt ıporcuların her tarafta iyi kabul gördüğünü iliı.ve 

etmlttlr. 

İngiliz tayyarecileri şehrimizde 
1 tanbul 29 (A.A.) - Karaılye gidip gelme rekorunu kır• 

mak üzere bu sabah ıaat üçte lngiltereden hareket eden lngl· 
llz tayyarecilerinden Chaplln ile Nevllle Stack saat 19, 10 da 
Yeşilköy tayyare karargahınada yere lnmlılerdlr. Tayyareler 
Halep tarikile Hindiatıına gitmek ürere yarın ıabah saat 4 de 
şehrimizden hareket edecekleıdtr. 

Silma' da umumi grev 
Grevcilerin miktarı 70,000 kişi 

tahmin ediliyor 
Silma' 29 (A.A) - Demir yollar müstahdemleri ve lfçilerl 

federasyonu umumi grev llioına taraftar olduğunu beyan et· 
mittir. Bu ııreve 70,000 kiti tıtırak edecektir. 

Ağustosun birinden sonra yapılacağı söylenen bu greve ıebep 
olarak Hindlatanın her tarafında tlmendtfe r müstahdlmint ile 
ameleainden birçoğuna taaarruf maksadlle yol vtrllmeıl göste• 
rilmektedir. 

F ederaıyon demir yollar idaresinin .Iaha baıka ıuretlerle 
tasarruf yapabileceğini iddia etmektedir. 

Bir Amerikan bankası iflas etti 
Nevyork 28(A.A) "STRENEK TRUST HOBOKEN. bankası 

dün klıelerlnl kapamııtır. Bu bankadaki mevduatın 10 Milyon 
lnııillz lirasına baliğ bulunduğu söylenmektedir. 

Bankonın lfliı vaziyetine ııelmeıl arazi ve emlak kıymet· 
!erinin düımeslnden geldiği zannedilmektedir. 

Milas tütünleri istihsalatı azdır 
Milaı 29 (A.A) Bu ıeııe Milas tiltünlert fevkalade nefistir. 

fstiluallt geçen seneden az olacaktır. 

lzmir Seylô.pzedelerine ev verildi 
lzmir, 29 (A.A) - Htlii.liahmer cemiyeti tarafından Seylip 

felaketzedeleri için Burnovada lnıa ettirilmiı olan 84 ev fell· 
ketzedelere kurra ile tevzi edilmiıtlr. 

Bir çete yakalandı 
Fatmaya işkence yaparken takip 

müfrezelerinin eline geçtiler 
Uıak, 29 ( A.A ) - Ctger· 

dede l•öyiinde Hüseyin çavuı 
ve d iğer ıekiz müaelliı.h hay· 
dudun kızıl dağ damlan etra• 
fında dolaıtıkları kaymakam· 
lıi!a ihbar edilpıeıl üzerine 
derhal mfıfrezelerle takibe bat· 
lanılmıı tr. 

Ovadere yo'.u üzerinde pu· 
ıu kurarak oradan geçmekte 
olan Ovadereli oıman ve Fal· 
ma üzerine ateı cçrnıılardır. 

Bu ateı eınaaında haydut 

Bir rekor 'teşebbüsü 
Lebourget, 28 (A.A.) -

Tayyareci Maryıe Baıtle hafif 

tayyarele.re mahıus hattı müı· 
takim üzerine cihan meıafe 

rekorunu kırmak 'üzere bu ıa· 
bah, 5,02'de havalanmııtır, 

Haver 
Teklifi 

Roma, 28 (A.A,) - Haver 
teklifi hakkında diploması ta· 
rikile mükalemeler devam et· 
mektedir. 

Hariciye nazarı M. Grandi 
Almanyanın Roma sefiri M. 
Fon Sehibert ile görOıtOlı:te'n 
•onra Venedik ıarayına fitmtı 
ve M. Muuollnl ile müzake· 
redP Bulunmuıtur. 

lar ke r. dl kurıunlarıyla arka· 
daılarından im :ı.m oğlu Hüseyni 

ö?dü -müolerdir. Hücuma uğ•a· 

yan Ü•man yara !anmıı tır. Şe. 
kıler Fatmamaya ı ıkence et· 

tikleri 11rada tak , p müfrezeleri 
f mahallı vaka ya yclişmiı ve 
ıakller yakalanmtıtir. 

Mecruh Oıman belediye 

haataneılne yatırılarak ttdavl 
altına .. ı.nmııtır. 

lspanyol mültecileri 
Cel:ell!o.rlk28(A. A.) - f1• 

panya lntihabatının arefeıind 
bir çok rr. ültecl İspanyadan 
buraya gelmektektedlr. 

Fastan celbedllen takvl· 
ye kıtaatı Ağleslrasa muva· 
aalat elmlıtır. 

---
Resmende 

Tekzip ediliyor 
Ankara, 29 (A.A) - lzmlr 

ve Manhada Serbest fırkanın 
yeniden llıya edllmeal için te
ıebbüı ve hareketlerde bulu. 
nulduğuna vı Ardında muha. 
lif bir fırka lehine gençlık ara· 
aında lemayQllt izhar edildi· 
ğine daJr baa ıuetelerde 
çıkan haberler mahallerinden 
alınan telııraflarda auretl ka· 
tlyede tekzip ed!lmekted.r, 

1 

1 
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YARIN 

Akşama ceva.J?.! 
(Baımakaieden devam) 

etmek latlyordu. Yarının bu 
iddiası dogrudur. Baıta bulu• 
nanlar bunu istedikleri halde, 
bilakis itlerine gelmlyenlertn 
o arzuyu - tıpkı Akıamdakl 

yazı yazan gibi - baltalayarak 
kökünden koparıp mahvetmek 

istedikleri de, mlsallerile mey· 
danda bulunan hakikatlerden 
değil midir? 

• Akıam., bir de,(Yarın)ın 10 
Mayıa tarihli baımakaleılnden 
aldığı fıkra ile guya (Yarın) ın 
mesleğinden inhirafını göster· 
mek istiyor: 

"Baıvekil Paşanın Devlet 
otoritesi namına sıkıntı ve· 
rici tazyiklerin maksadı te. 
min edeceAine kani bulun· 
duklarına ihtimal verilemez ... 
Fıkraaını alıyordu. Cümle· 
lerl dikkatle okuyanların, el· 
bet onun ne demek htediğinl 
anlamıtlardır. Bilhassa bu oku· 

yucuların, "Akıam.a iınzaaız yazı 

yazan zat kadar idrakılz ve 
muhakeme kudretinden mah. 
rum olduklarına inanılamaz. 

"Akıam.a göre "Yarın.da ne 
denilmeli: 

"sa, vekil Paşa, bilhassa 
Devlet otoritesi namına mat. 
bu atı tazyik etmek, böy. 
lelikle de hükmünü yürüt-
mek istiyor mu? Denmelıdi? 
Doğrusu, hakikatleri bu dere-
ce bilip anlamıyarak tahrif 
edenlere söylenecek kelime 
bulmak lmkaoı yoktur! 

Ayni gazetenin gene dün. 
kü nüıhasında"Dikkatler. kaydı 
altında bir fıkra dahe vardı. Bu 
fıkrada da, çıktığı günden beri 
ismet Paıayı tenkit eden, la. 
met Paılılnın idaresini beğen· 
meyen "Yarın. ın, ismet Paıa· 
ya "lozan kabramaoı. dediği 
yazılıyor. adeta sevinçle ilin 
ediliyordu. "Yarın.ın baımaka· 
!esindeki Loz:an kahramanı ta· 

birini takip eden ıatırlar aynen 
ıöyledlr: 

"Onların dedikleri yapıla· 

cak olursa, Robes Piyer terörü 

Türkiyede matbuat teıörü 

namile ihya edilmeli aaılmalı, 

krsllmelldir. Bunları düıiln· -mek belki kolay olabilir, tat· -bikl de milmkünaltan göı ü'e· 

bilirdi. Lakin, neticede ne ile 

karııltoıılmak ihtimalini var .. -
dır? Şayet asılıp keıilmekle i 

ıu memleket işleri düzelecekse 

ıeve seve boyunlarını uzata-

caklar bulunacajtı unutulma--malıdır. 

Lozan kahramanı böyle -
ıeylere müt.,mayilm!dir. Bili · 

~ez. Şayet o da böy)., rf'j lm 

ıülükleri gibi düşünüyorsa, 

açık söylemek lizımgelir ki, -memleketin ı~lam<tl namına 

-;;;i,p keıilecek dü~m~nlardan -evvel, asıl Halk fırkasının, ve -zavallı rejimin bünyesine V"· -pııarak semizleyip ıiıen ıü--lükleri koparıp atmaya teıeb. -büs edilmek herhalde daha 
hayırlı olurdu. 

Şu satırları dikkatle oi.:, 
mak, ondaki acılığı gösterme-
ğe kifayet eder. Nedense 
• Akıam" gazeterince o hakikat 
te, anlaıılamamıstır, denilip i ' 
geçilmek muvafık olacaktır. 

Diğer taraftan (Yarın) ın 

ismet Pı.ya Lozan kalıramanı 
demeıl, ismet Pş . nın bütün iş· 
!eri fevkalade mükemmel ted· 
vlr ettiğini tasdik mahiyetinde 
mi görülmek (cıp ederdi? (Ya· 
rın) da lıınet Pş. ya çok defa 
"Melek gibi adam.da denlldijil 
vakidir. Nitekim, ismet Pı. nın 
melek slretli olması da, Türk!· 
ye idaresini memulün fevkln· ' 

de bir muvaffakiyet kudreti-
,, 

le çevirdiğine delil olamazdı. 
lımet Paşa filhakika Lo· 

zan da harikulade muvaffııkl· 

yet göstermıı ıdı. ismet Pala 
gene, büyük harpler kazanmıt 
maruf bir kumandandır da .... 
Bütün bunlar, muhalif muvafık 
her vatandaıın'tahtı tasdikinde 
değil midir acaba? 

"Yarın" bu ii.ne kadar ne: 
İsmet Patanın Lozan muahe
desini berbat ettlğlııl, ne de 
cephelerde muvaffalı:lyetaiz bir 
kumandan olduğunu söyleme· 
mitti. "Yarın. lımet Paıaı 
bütiln aamlmlyetlerine, bütün 
hüsnünlyetlerine rağmen, sade
ce: Devletin mali ve iktıaadl 

siyasetini beklenen oekillerde 
idare edememiıtir, diyordu. 
Bu iddiaaında da her zaman 
musır bulunmaktadır. 

Anlatılıyor ki," Akoam. gaze· 
test aldığı bir fıkra ve iki 
kelime ile, "Yarın.ın İsmet Pa· 
ıaya yaranmak iatediğini ima 
etmek hayaline kıı pılmııtır. 
(Yarın) ın ıiarı, bugüne kadar: 
iyiye iyi, fenaya fena demek 
olmuıtur. Bundan sonra da 
öyle olacaktır. 

Çok defa gene şu baıma· 
kale, sütunlarında hükumetin, 
yani: ismet Paşanın muvaffa· 
kiyetlı itleri, muyaffakiyet ha·· 
nesine memnuniyetle kayde
dilmiıti. Bundan sonra iyi bir 
oey rapılıraa ona iyi demek· 
le de asla tereddüt edilecejii 
yoktur. Hükümetln hataları 

biliperva tenkit edildiği ve 
edileceği gibi ..• 

Çuvala saklanmak istenen 
mızrağın görünen sıvrı ucu, 
acaba bunlar mıdır? Yoksa" Ak· 
ıam" gazetesine imzaaız yazı 

yazan meçhul zatın anlayıı 

kabiliyetindeki mahrumiyet 
mi? 

Arif Oruç 

Hamiş: Yunus Nadi, 

dün gene aleyhimize atıp tu· 
tuyor, küfürler ediyordu. Va. 
tandatların nez!h hiılerlnl in· 
cilmemek için bu zata cevap 
vermekte mazur olduğumuzu 
bir defo. daha tlln ederiz. 
Edep ve mantık dairesinde 
münakaıa ederlerse o batka .. 
• Akram. rd kimize de, ıebep 
yok!- e ~ dünk Ü baımakaleıinde 
kullanılan "Serseriler" "Zabıta 
kaçkınları. gibi tabirlerden 
hicap duyması lizımgeldiğlni 
hatırlatırız. 

Şereften, haysiyetten bah· 
ıedenlerle, ıerefe, haysiyete 
riayet edilmesini i3teyenler, 
onu bilenlerden olurlana iyi 
o1urdu. 

A. O· ................. -·-·····-···········-···-
ihtilas var 

( 1 inci sahifeden devam ) 
mukabil maat cüzdanlarını 
almııtır. 

Bu ıı için Noterde de mu· 
ka veleler yapılmııtır. 

Fakat bu tefeci günün bl· 
rinde Bakırköy Malmüdürü 
Nail Beye giderek ellndeki cüz· 
danların on seneliğini almıya 

teıebbüs etmiı neticede it 
olup bıtmlfve alakadar 
malüllerin hiç haberi yokken 
on ıenelik matları deye olmuı· 
tur. N hayeat maaı sahipleri· 
nln ıikiyetl üzerine talıkikata 
baılanmıı ve meıele meydana 
çıkmııtır. 

Yunus Nadi 
davası 

(Birinci sahifeden devam) 
ınllik bu noksanın ikmalini 
mGstedlye bildirm iştir." 

Deniliyor. 
Halbuki böyle bir ıey ol

mamııtır. Her hakikati tahrif 
etmeye alı,an Yunus Nadi 
bunda kendi iı:arlneılne uyırun 
surette yazmııtlr. Dün bu hu· 
, .. ta bir muharrlrlmlze ali· 
kadar makam demiıtlr ki: 

Cumhuriyet gazetesinin 
yazdığı yazı yalandır. Davanız 

mecrayı kanunİlinl takip 
dtmektedlr. 

Sahife 1 

GüniJn meselesiı 

iyice görşünler va 
· anlasınlar 

Akşam gazetesinin 1 O Mayis İnabe 
lesindeki fıkranın üstü ve altı nedir? 

(Birinci aayfeden devam ) 

5 -Çlfçt ve eınafa kredl'ı. · 
6 - Yerli malların htmayeıl. 
7 - Nafia tılerl, imar fa· 

allyeti: Liman, Şimendifer in· 
ıaatına devam. 

8 - Devlet otoriteılnln 

takvlyeıl: Adli, idari ıslahat 
...e ilah .•. 

Hü11umetln programındaki 
ana hatlar bunle.rdır. Diğer 

maddeler, ikinci ve üçüncü 
planda görüle1:ılllr. 

Sarahatle anlatılıyor ki, 
Gazi Hz. nln seyahat rapor· 
larında teıhial edilmtı olan 
marazlar ve ihtiyaçlar bun
lardan ibarettir. 

Memleketin açık kakikat 
halini almıı bulunan ıatırabı, 
hastalığı bunlardır. Marazın 

kat'i teıhtı bu suretle ko· 
nulmuı oluyor. Hastalığın 
tedavisindeki gösterilmek la· 
zımgelen tatbiki isabet üze· 
rinde urarla durmak za
rureti lnkiı.r edilemez. O cihet· 
lerin kanunlar, nizamlar ya· 
pılırken tetkiki, münakataıı 
tabiidir. 

Yalnız, Baıvekıl Paıanın 

programında daha ziyade dl· 
kati çeken. bir nokta vardır: 

Kuvvetli devlet otoritul, 
kuvvetli Hükumet mefhum· 
)arının, ismet Pı. kablneılnce 
telakki edildiği şekli göster· 
mek itibarile bu cihet oldukça 
ehemmiyetle karıılanmak icap 
ediyor. 

Dah" evvel Hükümet ga· 
zetelerl a ynl mesele üzerinde 
durmuılar, kendi anlayıılarına 
göre; Devlet ve hükumet oto
riteainln tefsirine girlımiılerdi. 
Muhterem muarızların telakki 
edel' görünmek istediklerine 

göre: Devlet otoritesi 
Hükumet nüfuzunun Halk 
ilzerinde bir baskı olmasından 

· ~ibaret gibi idi. Hükumet de· 
nince Halk titremeli, korkmalı 
ve ondan çekinmeli idi. 

Şu temayülün faydasının 

nfı olacağı kestirilmek o kadar 
ııllç değilse de, her halde Baı· 
vekil Pı. nın Devlet otoritesi 
namına sıkıntı verici tazyikle· 
rin maksadı temin edeceğine 

kani bulunduklarına ihtimal 
verilmez. 

Kuvvetli Devlet otorlteıl 

kuvvetli Hükumete mefhumu, 
Halkın Hükumet 11ınma11, 

ona muhabbeti ile kendiliğin· 
den hiı.aıl olur, l,temin edilir 
ıeylerdendir. Zorla güzellik 
olamıyacağı bedibldir. 

Hak ve vazifenin tanındı· 

fı, bilindiği cemiyetlerde hlk 
kumet mefhumu en derin, eii 
payansız ıhtlramlarla karı 
!anmaktan daha tabii ne ot.4 
bilirdi? . 

Devlet otorlteıl hukukwa 

teyidi ku vvetlerl en baıta bo.' 
lunmak ıartıle kendtllğindetl 
tee11üa eder. 

Bir memleketin tdareılnd• 
kanunlar, umumi menfaatlet 
her ıeyden mukaddem tutu). 
mak eıaaı ıarttır. · 

Millet~ Mecliıı kanunları 
bu esasa göre yaptıktan, o k..ı 
nunlar idare hukuk tam göz.; 

tilmek ıuretlle tatbik edıldik

ten sonra Devlet otoritesine 

11m!ıkı aarılmıyan ahmak ta .. 
IBvvuru mümkün müdür? 

Vatandaıların hususi men• 
faaller! arasındaki münasebet• 
!eri tesis, idi!( ve tevzin ' 
eden bir Adliye, mille-
tin esasi haklarına hür-
met eden 1Bğlam bir idare 
olduktan sonra, halk Devlete 

karıı olan kendi mükeleflyet· 
)erinden kaçmadı!! ı gibi, on lan 

seve ıeve vazife bilir. Çün· 
kil netice itibarile kendi 
huzur, kendi refahını temin 
etmtı olur. lıte kuvvetü Hü. 

kılmet mefhumunun tecellisin• 
deki en birinci eıaı, en belli 
batlı tart bu olabilir, 

Y okıa Devlet otaritesi dl· 
ye, vatandaıları ürkütmüı 
olmaktan beklenen muhabbet, 
l&tenen ıevgl yerin,. ayrılık

lar, memnunlyelllzllkler bin· 
netice de tlkiı.yetler, alakasız· 

lıklar davet edilmit olur. 
İımet Paıanın bahıettikle· 

rl otoriteden memlekette mü .. 
takbel tazyik siyasetleri tat• 
bık edilmek nlyetlelfne hü· 
metmek her halde doğru 
olmıyacaktır. Memlekette cüm
huriyet aleyhhrı herhangi 
ümitlerin doğmadan bozulup 
gideceği, söneceği füphesizdir. 

Gene ekmeğinin derdine 
düsmüı vatandatların; anarıl, 
karıııklık gibi bulandırıcı ha
yallerle uğratacak hali, takatıl 
yoktur. Bu itibarla da Devlet 
otoritesinin tesisini, kuvvetlen• 
dirllmealnl, genlı adalet ve 
emniyet gıdasile beılemek ih· 
tlyacı takdir edilmelidir. Alt 
tarafı, iyi kanun, güzel idare 
adalet dağıtan Adliyenin ı.. 

tlkrar bulmatıdır : 
Devlet otorlteıi, müsavi: 

Halk ve vazife ..• 

• 

...................................................... ······ 
Amerika' da sıcak Bir tayyare düştü 

New • York, 28, (A.A.) - Liege, 28 (A.A.) - Maryse 
Amerikanın her tarafında, Bulle meaafe rekoru kırmak 
bilhana cenubunda ve mer· için yoluna devam ederek 
kezinin garp havalisinde bir 8,25 de Liege üzerinden uç. 
11cak dalgası hüküm sürmekte muıtur. Uçuı tabii surette 
olduğu bildirilmlıtır. Buralar- devam etmektedir. Fakat ken· 
da hararet derecesi gölgede dııine refakat :eden bir tay. 
hemen hemen 40 dereceyi yare benzin deposunda vukua 
"santigrat. bulmuıutur. Per· gelen arızi\ yüzünden yere 
ıembe gününden beri sıcağın inm.,fe teıebbüı etmiı ve 
tiddetlnden 49 kiti ölmüştür. sakatlanmııtır. Pilotu sağdır. 

Yunanistanda Aleni teşekkür 
Atına 28(A.A) Selinikteki 

Musevi cemaati haziranın251n
de mebusan meclisinde vaki 
beyanatından dolayı M. Veni· 
zeloı' a bir teıekkür telgrafı 
göndermlılerdlr. 

Tayyarelerin seyahati 
Khabarovak" Sıberya" ,29-

(A.A.) Amerikan tayyarecile
rinden posta ile Gatty'in hare
ketleri geri kalmııtır. Bununla 
beraber tayyarecllerin bu gün 
Pataaka yarm adasında bulu
nan Nome'e doğru havalana• 
btleceklf>rl zannolunmaktadır, 
Hava açık ve eaklndlr. • 

Uyku arasında damaklı ve 
çengelli ıun'i ditiml yutmuı 
ve kazaen nefeı borularıma 
takılmıı ve hayatım rnuhak· 
kak bir tehlükeye maruz kal· 
mııtı. Tıp fakültesi aerirlyatı 
izniye muavini Dr. Haydar 
Beyfendi tarafından büyük bir 
alaka ve itina ile yapılan 
ameli} at icra edildi. 

Hayatımı bahıeden ve 
tedavime ehemmiyetle ça!ııao 
muhterem Dr. Haydar Bey· 
efendiye alenen teıekkürü bir 
vecibe aC:deyler, muhterem 
gazetenizle neırlni rica edrr!m. 

Maltepe Aık. lisesi 2838 
Vahit Mithat 



Sahife 6 YARIN 30 Haziran 
' ANKARA':· OTEL 

konf orii 
- Taşhan 

TAŞHANPALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 
Bütün 

Telgraf 
havi 

AnkaraL 
Kl;ÇÜK iLANLAR 

Yüz yüz yirmi çuvallık 

bir değirmeni noksansız yeri
ne montaj edip iıletmek ıar

tile kelepir olarak veriyoruz. 
Mektup kabul olunur. 

Galatada Havra sokağında 
Cemaat hanında Nuri Beye 
mıirac lat.' • 

Acele 
'(

satılık 
Üsküdar lnadiye Tavaı Ha

r ıan ağa mahallesi Mektep ıo· 
kak No. 10 hane ıatılıktır 
(ahıap) 

Bahçesi kumpanya suyu 
ve kuyıııu dahi vardır. 7 odalı 
ve iki bölüktür. 

Hane 
mürııcaat. 

derunundakilerlne 

Asker yoklaması 
Süleymaniye aakerlik ıu· 

besinden: 
327 doğumluların ıon mu· 

ayentlt:rıae l 7-9Jl tarıhınden 

itibaren baılanacajiından ma· 
halla.la yapılan tebliğat dalre
ıınde mezkur doğumlu efradın 
yoklama ve muayeneleri ya· 
pılmak üzere her hafta Salı, 
Çarıamba, Perıembe günleri 
ıubeye müracaatlarının ve 
yoklamaya gelmeyenler hah· 
kında ahkamı kanunlyenln 
tatbik olunacağı ilan olunur. 

CTIYATRO ve SiNEMA 1 
ÜSKÜDAR 

Hale Sinemasında 

. ' 

j•- ford kamyonunun temin. edece~ büyük' ' 

tısa1Tuflar saycsınde ilfmnız calıbı dikkal' 
1 

bir nispette artacakhr. Sağlam imaliyesiJ 

' ıaril hu tutu: büyük • uvvt'ti, dun fiatma ı 

- ~ rağmen ford kamyonunun ~vkallde yü-

'n1yütüne kal'ıyyen ıcrayı te9tr etmezler. 
' . . "-

fevkal~de idarelı bir kamyondur. Kanaat 
L ~ k'-· 1 •CSudmc ıçın en yakın ford acentasından , 

bır tecrübed:._b~~-n.m,.şım ~lep edın iz; "'j" 

~ANKA KOMERÇİY ALE 
ITALYANA 

Sermayesı: 700.000.000 Liret, İhtiyat ak9esi: 580.000.000 AT[~T[H GÖMl[K 
Mümenlli Merkezi idare: Milano, İtalyanın baılıca ıehirlerinde. 

Ertuğrul Muhsin Bedia muuahlıit Şubeler: lngiltere, lavlçre, Avusturya, Macarlatan, ç.,. 

Büyük Tayyare 
• p yang u 

6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
200,000 liradır 

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

fatih İcra memurluğundan : 
Arsa. No. Metre-Zira. Kıymeti 

Beher 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 

458-24. 
66 - 60. 
70 - 66. 
72 - 66. 
40- 25. 

105- 80. 
105 - 80. 

Mulıammenesi. B. Arttırmada beher zirama 
zira ı. Kuruş. verilen bepel. Kuruş. 

200. 80. 
800. 155. 
750. 155. 
800. 200 
700. 
(J50. 
650. 

200. 
200. 
200. 

Merhum Hacı Nesip Efendi veresesinden Bedriye, Biııııaz, J Jikmet 
Hanımlarla Naciye, Adeviye, J\\cdilıa, Rukiye, Nafıa, Refia, Lmine t-laııırn · 
lar ile Evkaf müdiriyeti ve Hacı Şefik ve 1 lamdi faik Beylerle Şeı ket ağa 
ve Lfıtfullalı ffendinin şayian mutasarrıf oldukları l'atihte Saraçhanebaşııı
da Dülger Zade mahallesinin Nalbant sokağında kain b.ılada No. ları 

gösterilen Osman Paşı arsası namile maruf yedi parç.ıdaıı ibaret arsala-

1 ruı hizalarında gösterilen bedel ile birinci arttırmada müşterile r i ulıtclerine 

1 
ihalei evveliyclcri icra kılınmış ve ikinci arttırmanm dalıi. 20-7-CJJJ. Pazar
tesi günü saat . 16. da icrası mukarrer bulunmuş olduğundan d.ılıa zir.ıdeye 
talip olanların yüzde . 10. nisbetiııde pey akçesi le beraber tafsil<il dınak 

istiyedlerin: yevmi mczklırda fatih lcra J\kmurluiiuna 931-2559 Dosya No. 
sile müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

1 Seyrisefain , 
Duhuliye 10 kuruıtur koılovakya, Lehlatan, Romanya, Bulgarhtao, Mıaır, Ame• Merkez Acentast: Galata 

istarılıul hinci Ticaret nıalıhc
nıesindcn: J\lülga maliıliııı askcriyeı•e 
muavenet heyeti larafıııdan İsmail 
Hakkı B. alt.:yhinc ikaınc o lunan 
927-1018 No. lu dava üzerine nı11-

kavelcd~ki sarahata bin,ıuı daYanııı 

lıakcııılerlc nakli hakkında iltilıaz olu
nan karar üzerine taraflarından arn
ka t Osman Nuri B. l lakeııı tayin 

-a rika Cemahlrl Müttehldeıi, Brezilya, Şılı, Uruguvay, Köprübaıı B. 2362 ıube 
Çocuk hastahanesi ku- 1 Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumblyada Afllyaıonlar. acentall : Sirkeci Mühür 

Yeni eserler la -------· Muhit 
Muhitin 33 üncü sayııı üç 

renkli nefis bir kapak içinde 
çıkmıştır. Ahmet Cevat, Muı. 
tafa Şekip, Selim Sırrı , Re~at 

Ekrem, Nihat Sırrı, K-ıımuran 
Şerif, Yaıar Nabi Kazım Se. 
vinç Beylerin, Mebrure, Halide 
Nusret, Emine Saffet Hanımla· 
rın muhtelif yazılarını ihtiva 
eden bu nüshada kıymetli 
liirler, neşirler 5 nefis hil.iiye: 
yüzlerle resim vardır. 

Muhit bu nüıhasiyle karile
rine bir (Gelin elbisesi) kalıbı 

vermektedir. Bu faideli mec· 
muayı hararetle tavsiye ederiz. 

* Resimli Şark 
Nüahuı üç renkli fevkala· 

de zarif bir kapak içinde lnti· 
ıar etmiıtir. Zengin münderi· 
catı var. Tavsiye ederiz. 

latan bul 8 inci icra daire· 
ılnden : Bir borçtan dolayı 

mahcuz cevizden mamul bir 

adet yazı masası Galatada 

Adalet han birinci katta 5 

Temmuz 1931 tarihine müsa· 

dlf pazar günü saat ondan iti-

haren bilmüzayede p .uaya 

çevrileceği ilan olunur. 

OSMANll BANKASI 
Sermayesi tDıOD0,000 

İngiliz lirası 

IST ANBUL ACENTALIGI 
Telefon: fstanbul 3318 

BEYOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça muka-lak boğaz burun mü- 1 İstanbul şube merkezi: Galata Voyvoda cadde. Kara· darzade Hanı Tel. 22740 
tehassısı köy Palas (Telefon: 2641·2- 3· 4- 5) A yy ALIK SÜRAT 

1 
Şehir dahilindeki acentalar: İıtanbulda Alalemclyan POST ASI 

Oi. Ekrem Behçet hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: İstiklal caddesi Telef. (Menin) 30 Haziran 
1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718. 17 de Sirkeciden kalkacak-

Beyoğlu Mektep ıokak l • ı 1 tır. 

olunarak mumaileyh iomail l l akk ı 

1 
bilinde muayyen vadeli 

B. in de bir hakem tayin elınr'i 
hakkında vaki ihbara ceı·ap ınilıne- veya hesabı cari suretile 
diğinden mahkemece bir hakem ta- J avanslar, poliça ve iı!ton· 
yin edilmesi için ıeldl tlaıııdi Jialim 
Bey tarafından vukulıulan d:ıl'anın 1 

arzulıalı ikameli lıl'Ja)'i tclıliğ" muıııa

ileyc İsmail liakkı !3.e gönderilmiş ise
de mahalli ikameti meçhul bulunduğun 
dan bahisle b.ı:ı tcbl g iade cdilıııış 

ve yirmi gün müddetle il.inen leb
liğal icrasına ıc talıl,ikat gününün 
19-Tcıııımız-931 Pazar saat ı.ı tc gün 
teyinine karar l'erilıııiş ve arzulıalı
ııın bir sureti mahkeme divaıılıane

sine talik kılınmış olmakla muınai. 
leyh yevın ı mezküra kadar CCl'ap 
vermediği ve taLkikat günü mahke
meye gt·lıııedii:i takdirde hakkında 

muamcki tüccariye icra edileceği 

lzmlrde ,ube 

ı Telefon: B .• O. 2496-' ;.-..---------------·---··---

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp· 

haneıi üstünde No. 66 
1 elelon: lıtanbul 2385 

Oo~tor feyzi A~ınet 
Ctlt, saç ve zührevi has

talıklar mütehassısı Cu
madan maada her gün 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 
haıta kabul edilir. 

Adres: Ankara cadaeıl 
No. 43 

Telefon: lıtanbul 3899 
lilllııEIİİ:İmiiiiiııiılıiliıiıi~-----

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan 

RÜn öğledoen 

(2,30 dan 5 ) e 

bulda Divan 

maada 

sonra 

kadar 

yolunda 

her 

saat 

İs tan· 

(118) 

BankaFrankoaziyatik 
Şirketi Anonim 

SERMAYESi: 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi ; 

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

Galata, 

~Harbin 

Voyvoda caddesi No. 102 

Telgraf adresi: Fraıiabank 

Telefon Beyoğlu 1421 · 2- 3 

Posta kutusu Galata No. 376 

Mukden. 

Bilcümle Banka muamelatı 

Hesabatı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf ıandığı - Mekukatı ecnebiye kambiyo, esham ve 

tahvilat alım ıatımı - Senet iskontoıu - Esham ve tahvi· 

)at bedellerinin tahsili - Adi ve ıirküler itibar mektupla· 

rı - Esham ve emtia üzerine avans - Ecnebi 

üzerine kredi küıadı - Eıham ve tahvilat muhafaza 

memleket 

vesaire 

numaralı huıusi kabineıinde v 

dahili haıtalıkları muayene "-~ UGUR EVi --C-
Te tedavi eder. 

Telefon: lıtanbul 2398 -1 NuRi • D ANİY Al 
Or Hayrı' o" mer Bilcümle Devair ve Müe11eıatı reımiye ve huıuılyede, ' 1 Mali, İdari, Hukuki itleri, Emlak aahiplerinln emlaklerini 

Aimanya Emrazı eli· j idare etmek, İfraz, Ferağ, İntikal, İkraz, İstikraz, Alım 
diye ve zührevlye cemi· , Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 
yeli azaaından Beyoğlu Telefon: Beyoftlu 4515 Galata, Eski Gümrük 
Aıtacaml karıı ııraıında Caddesi Uğur Han No. 2 

~....-ıııııa~"7'!f1~!vm~&m'!"r\M 
1 KARADENiZ POSTASI 

E \"lpuru 
fZUfUID 30 Haziran 

1 

Salı 
günü tam ıaat 17 .le Sir-
keci rıhtımndan hareket ı 
edecekti•. 

---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 Bevoğlu: 4515 

·-----ıİİıımiiııiıııiıııil;tmı111--
İstanbul 7 nci icra 

ıinden : Bir borçtan 

daire· 
dolayı 

mahcuz ve paraya çevrilmesi 

mukarrer Kebir orta muası 

maruken iskemle ve maoa Ör· 

tüsü 7 Temmuz 931 tarihinde 

ıaat 11 de Kadıköyünde Yet· 
133 No, öl!leden sönra mü· • 

1 deg"lrmeninde uzun sokakta 
raCRlll. •Telefon: 3586 1 ı -----•• ı- -il! Çocuk hastalıkları Hakkı Bey apartmanı önünde 

n k A 
l\a~dar Rifat B.in eserlerinden 1 mu· tehassıst 1 1 d ı 

O tor [ 1 paraya çevri ec ?itin en ta ip· 
oop ssayan Ayni haklar lkı lira Dr. Semiramis Ekrem H. )erin mezkur gfin ve saatte 

Langa cami sokak No16 Miras mesele'e ri Bir • 1 mahalli mezkürda hazır bu· 
Hergün haatelel'ını kabul Şerhli borçlar kaııunu « « ı Beyoğlu Mektep sokak 1 lundurulacak memuruna mü· 

V"' tedavı' eder. (ikbal) kitaphanesinde Telefon: B. O. 2496 ., r.aa:m•mıı•ı::ı::ı:----~ racaatları ilan olunur. 

il5.n olunur. 

Zayi 
Arabacılar cemiyetinden 

aldığım hüviyet cüzdanımı zayi 

ettim Yeni ıiııi alacağımdan es· 

kisinin hükmü yoktur. 

Yeıiiköy arabacılarından 

Nuri bini Dursun 

Zayi 
Merkez ıubesinden alın· 

makta olan binbaıı Hüsnü B. 

ailesinin 799 numaralı cüzdanı 

zayi olmuıtur. Yenisi çıkarı· 

lacağından hükmü olmadığı ilan 

olunur. Nuri 

Satılık ev 
Aksaray Horhorda Sofular 

mahallesinde Ragıp bey ıoka· 

ğında 14 numaralı hane sah· 

lıktır. Talip olanlar"Yarın.ga

zete.sinde mürettip Nevzat 

erendiye müracaılt etsinler. 

Acele satılık ev 
Mahmutpaıa mahallesinde 

küçük Yıldız han sokağında 

bet oda' mutbah ve taraçayı 

ha vl 21 numaralı hane acele 

satılıktır. İçindekilere müra· 

caat • 

tosu. 

Türkiye Cümhuriyeti • 

nin baştıca ,ehirlerine ve 
memaliki ecnebiyeye se
nedat, çek, itibar mek
tupları ve telgraf emir
nameleri irsalatı. ( Hesabı 
cari) küıadı, senedat ve 

kıymetli eşya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memalik! ecnebiyeye 

keşide edilen poliçaların 

tesviyesi, borsa muamelatı 

icrası, akçe bey'i ve ce· ı 
rası, ıair bilcümle ban· 
ka muamelatı, ka~a c ırı . ... ______ Iİlllll _____ __ 

1 Selô:nik Bankas:1 
Tarihi tesiıi: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmi~: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 

Türkiyedeki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, 

Samsun, Adana, Mersin 

Yunanistandaki ıubeleri: 

1 Atina, Selanik, Kava la 
r.- t 

1 

1 
ı 30 Haziran 193 1 = Hızır 56 ı = Salı= 
~~~~~-,,,....~~~~--· 

Arabi Rumi 
13 Sefer 17 Haziran -Vakit · Ezani 

tvk~I...~:. b. 
Sabah 6 45 
Öğle 4 32 
ikindi 8 33 
Ak,am 12 00 
Yatsı 2 3 
lmsiık 6 27 -

Vakit V.ıoınt1 
---:::--..-r.-:: lovkat .,. ı u. ı -------
Sabah 2 30 
Öğle 12 17 
ikindi 16 18 
Akşam 19 45 
Yatsı 21 48 
imsak 2 12 

A\csul ntiidür \'e m iirn ess : ı 

Bürhanettin Ali 


