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Bir makale 
Münasebetile 
~ ................. ... 

Siirt meb"usu Mehmut B. 
dün de dikkate ;ayan blı• 

makale neşrettiler. Bazı 
esaslarda yanlış telAkkilerl 
vardır. ı,ta enlaşılamadıQı 
iddia edilip durulan müphe· 
miyet te, bu tel4kki hatasın
dan çıkıyordu! Arif Oruç 

. -·- - . --~·--- ~D!ıd: 

lstanbul Valisi Muhiddin B. Yunus 
Nadinin buz ·:meselesini ifşa · ediyor 

•' \, . .,. _..... ... ~ _ ... .., .. -- -- -- . , . 

• 
Tı-1tfon numara1ıre: 

l•ıınhııl aqı ı ·39n 3913 
IJılltır lfllt fffiidiri}'rlt- -..irOt'dtll Miltrıf'luf1r. 
·tıruşıur Grlt:n f' ro4" G~ri J'ffll!ffl'l, 
aırıc-....._.. - . ·- -- -

Hadise inkişaf ediyor! Arif Oruç B. bir sene Kral Hz. avdet ettiler 
E. Vafi Bey kefaletle ta}ıliyesini 

istedi, fak at kabul edilmedi ! 
G"çen de Ş.ıkran !aminde 

bir Y'"arı:cuğun feci tekilde 
t'l'.ümüne ıebebiyet veren Gi· 
r :tli Em!n Vafi B. hakkındaki 

tl\hkikat ıkincl müllantiklikçe 
devam edilmektedir. Dün Emin 
Vafi Bey müatantlğe duruıma 
yapılmıısı için çıkarılmıı ve 
duruıması yapılarak tekrar 
isticvap edilmııtır. 

Bu meyanda Emin Vafi 
Beyden, vak'adan sonra zabı· 
taca Jinlenen ıahitler hakkın· 
ela bazı htlzahatta bulunul-
muıtur. 

Emin Vafi B. kefaletle 
tahlıyeılnl lıtemiıse de bu ta· 
lep reddolunmuıtur. 

Diğer taraftan Holandalı 

M.Joısun vak'ayı müteakıp firar 
ettiği ve ezcümle bir Şilebin 
derhal iıtfcar cd!lere k bura· 
dan tahrik edildiği de ıöylen· 
miJtl 

• Halhıki zabıta ve adliyeçe 
b•ı ·cihet. hakkında yapılan 
t&bkikstın ncUceıl ıudur: 

Esasen cemiyeti akvamda 
bU- murahhas olmau dolayı· 
ıile daima diplomatik pasa· 
portu bulunan M· Jo11 o ak
ıam ıehrlmlzden haraı,et eden 
Berezilya. vapur.una binerek 
gitmlıtlr. 

Buna naza~an M. Jo11'un 
·· · '' k bir para ile ıeml kira· 

lamıı olmaaı tamamlle muhay· 
yel göriilmektedir. 

Günün vak' ası 

İki firari teslinı 
oldu! 

Maceraaını biz;ı:at anlatan 
Matma:ı:el Varltovi 

Birkaç gündenberl ortada 
bu1unmıyan ıoför Mehmet 
ve Matmazel Varlovi bizzat 
polise müracaat ederek tealim 
olmutlardır Çok ıayanı dikkat 
olan bu hi.diıenln lçyüziinü 
GçOncü ıahlfemlzde okuyunu7' 

hapse mahkum oldu Irak kralı Hz. leri l akşama kadar 

S··1 'f f"k B b" d" sarayda istirahat buyurdular 
U eyman eV 1 • lf Sene ye 1 Yalovada bulunan muh- I 8al Hz. dün saat 14 1-2 ta, 

aya Ve ağır cezayı nakliye mahkum teren: misa~l:im~z Kıral Fa:·. Ertuğrul yatile, Yalovadan 

2500 lira da tazminat takdir olundu Meclıstekı ıstızah takrırı 1 - - '" ~ 
lzmlt valiai tarafından Baımu- agır cezayı nakdiye, sabık mü- Celse 

harrlrimlz Arif Oruç, eski mea'ul dürll mes'ul Süleyman Tevfik 

müdürümüz Süleyman Tevfik Beyden bir aene yedi ay hapis zabıtları 
Beyler aleyhine ikame edilen cezasına ve (300) lira ağır ce· 
davaya dün lzmlt mahke- zayı nakdiye mahküm olmuı-
meıinde devam edilmittl· tur. 

Muhakemeye ıaat 19,30 Ayrıca zararı manevi 
da baılanmıı, heyeti hikl· olarak mahkumlardan (2500) 
me kararını tebliğ etmittir. liranın tahıillne kabili temyiz 
Bu karara nazaran baımuhar· olmak üzere karar verllmit 
rirtmlz Arif Oruç Bey vali ve ve muhakeme tatil olun· 
pollalerl tahkirden dolayı bir muttur. Bu kararı temyiz 
ıene hapis crzasına ve 350 lira .. dec~ıtiz. 

Büyük Millet Meclisinde 

931 bütçesi salı 
günü görüşülecektir 

Ceza usulü 
maddesi de 

kanutiunun 160 ıncı 
kabul olunmuştur 

Ankara, 11 (A.A) - Bü- . , 
yük Mill~t Mecllıi bugün reis 
Vekili Refet Beyin riyuetinde 
toplanmııtır. Ceza usulü mu· ı 
hakenielerl kaıiiınunun 160ıtıcı 
madduinln dejiıtırilmeılne 

alt kanun ikinci müzakere
linde kabul edilmlıtır. 

Bundan ıonra 1931 bütçe
ılnin heyeti umumiyeye sevk
edllclfğl ve Mecllı muvafık 
gö~üne Salı ıününden itiba-

' 

Arkadaılaı-; letanbul tram• 
vaylarına menafii umumiye 
ile alakadardır diye kontu· 
rol vazediyoruz da ondan da
ha fazla menafii umumiye 
ile alakadar olan matbuatı, 
hüviyet ve hürriyet aleyhine 
istimal ,dilen keskin bir ıl· 

li.h gibi " haktır ., diye tama• 
men kayitıiz ve kontrolıuz 

olarak hangi zihniyetle hıra• 

kabilirlz • Bizim memleketi- . 
mizde billha11a bu nokta çok 
ıayanı dikkattir. Bütün me· 
deni, muaaır memleketlerde 
konturolıuz hiç bir kalem 
itli yemez. 
(Deoamı 4üncü aayfaJa) 

··~·;;·;:a·~;k·~·;;;·ı~·;···b~~i;:;;;·~;·· 
relı tarafından teklif ekilmlı 
ve heyeti umumiye bu teklifi 

kabul etmlıtır. Mecllı ıalı 
ıünü toplanarak bütçe müza· 
keresine baılıyacaktır. 

~ 

1 

ı 
Dün Yalooadan avdet buyuran 

muhterem Irak kralı 
Foyaal Hz. maiyeti erkcinilc 

avdel buyurmuılar ve Saraya J 

lnmiılerdir. 

Müıarünileyh Hz. dün akıama 
(Devamı 5 inci aohifede) -·--········--·····-·····-·-,----............ Piyango ... " ...... i 
Tayyare piyangoau dün l 

çekilmete başlanJı. C ün 
kazanan numaralarırt tam 
1. . ,J • • h"~ . .J d" ı 
ı.t,şı .,. ucµ ısa rremızae ·r. ! .............................................. -......... . 



Ermeniler arasında ihtilaflar 

Bütün gürültüyü yapan 
katolik Ermenilermiş 1 
Ermeni patrikhanesinin bir memu

ru bakınız neler söylüyor ! 
Ermeni cemaatleri arasın· 

dak.ı ıhullflar da • Rumlarınki 
gibi • bir t6rlü ballolunamıyor. 
Şehrimizde mukim Ermeni· 
ler üç kıaımdar: 

1 Kadim Ermeniler. 
2 - Katolik Ermeniler. 
3 - Protestan Ermeniler. 

Bunlardan ekterlyetl kadim 
Ermeniler teıkll ediyor. Fakat, 
gürültüleri çok olanlar katolik 
Ermenilerdir. Bu iddiayı ortrı.· 
ya atanlar he kadim Ermeni
lerdir. 

Kadim Ermeni patril<ha· 
neıi memurlarından Mıhran 

Efendi mubarrlrlml:u neler 
anlatıyor, baluaız: 

" - Efendim, bizim cemaatin 
hiç bir dedikodusu yoktur. 

Belediye 

Gürültü ve p&tırdıları f!kslk ol· 
mıyan cemaat, katolik Ermeni· 
lerdlr. 

Blzinı mecliıi umumil cis· 
mani rel•lmlz M. Papaıyan 

Barkev'den ve heyeti idaremiz 
rel 1 M. Vahan Surenyan'dan 
memnun olmayan kimıe yok· 
lur. 

Aamm, ka•ol k Ermenilere 
r lince, onları hiç sormayın. 

Her rün lçleriııdn biri kal• 
kar, reisi rubuaileri Kıçuryan 
Vahan Ef. yl latemez. · Arka· 
ıından dijer biri de heyeti 
mütevelliye reisi Pol Alan Ef. 
den tlkiyet eder. Velbaaıl ka· 
tolık Ermenilerin rahatça ge, 
çirdikleri bir günleri yoktur!. 

davaları! ------
kadıköy mezarlık mevkini 

edecektir Belediye tesellüm 
Rum ve Ermeni mütevel· 

ıllerile bazt e ve Belediye 
araaında, emlak yüzünden aık 
ıık davalar tehaddüı etmekte 
ve mahkemeler bu iılerle me~· 
zul olmaktadır. 

Bu cilmleden olmak lizere 
elde mevcut üç mühim dava 
vardır. 

Blrlncld Sanaaaryan hanı, 
iklnciıi Sürp Arop mezarlığı, 
üçüncüsü de Kadıköy mezarlığı 
davalarıdır. 

Sanaaaryan hanı ve Sürp 
Agop mezarlıiı davaları intaç 
edilmemlftlr. 

Kadıköy mezarlığı davan 
ise Belediye lehine neticelen• 
mit bulunmaktadır. 

Buna nazaran bugünkli 
mezarlıltn bulwıduiu arıayı 
belediye te ellüm edecektir. 

Sürp Arop mezarlıfı da· 
vası hakkındaki mahkeme 
kara•ı ayın 18 inde tt.fhlm 
,,ıunacaktır. 

Bir makale münasebetile 
(Baımakaleden devam) 

kanıtıranlarm n>eçhullE:rl de- ve a~rl almak veavaed, bu zıh. 
ğildır. Türkiye itle böyle leh· niyetin acayip te:uhiirlerinden 
likeli zamanda. Muıtafa Kema· biridir. M e i.: Mahmut Bey 
lin lradeıl etrafına toplanmııtı. belki de hükümetln; ıu telakki· 
Bu toplanııın kıymeti, Franaa· ıinl dün yine ıöyle kıydedi· 
nınkinden yüz yfrmJ bin defa yor la rdı: 
muazzamdır. Bolşevik propagandasının gaye-

Mahmut Beyin veya ilham lcri sarihtir: 
«Onlar, yıkmak istedikleri ikti

aldıkları mllhilin :uh~bı gibi darın yerine lı:mgi rejimi oturtmak 
Türkiyenin bugünkü vaziyeti, istedikkrıni açık ı.öyliyorlar. Presti· 
ne muhalif neırlyatın halk üze- jini mütemadi) en lonnağ3 ~lıştıklan 
rinde yaptıiı tahmin edilen hükumetin, kuwctsi.zli~ini terennüm 

k 1 ettikleri Halk fırkasının, elhasıl dev· 
ümitsizlik, bedbin! te! in erinden !et idaresinin başından çekilmesini 
haıal olmuıtur, ne de baıka ıey· istedikleri bütün bu teşkilatın yerine 
den t.fohalif neırlyat ancak kimleri ve hangi teşkilatı ikame ede-

1 iımita zıılder, bealemıı olan ba· cekler? Bir müesseseyi yıkmak isti· 
ı:relslzııklerln oetirdl"i buh- yorlar. Onun yerine knracakları bi-

.. " nayı söylemi rorlar. işte kimsenin 
ran üzerine b•tlamıı bulunu• anl~yamactığı \'C kendılcrinin de bir 
yordu Bu mesele de muahe· türlü anlamadıkları biricik sır budur! .. 
ze edıimeıl lazım gelen taraf Şu eatırları okuyanlar, de-
varsa, o ua ancak idare meı'uli· rin hayretlere düıseler yeridir. 
yetini kabul eden taraf olabi· Kastedilen bolıevik propagan. 
lirdi. duının, bir kaç ay e•vel ayal 

lktııadi buhranın ticaret sütunlarda bimubaba kul a· 
ve mallyt! hayatına ümitsiz· nılan "irtica. isnadını kolayca 
ilk getirdıil pek doaruclur. hllhlaf ettifine ıaplmamak 

Sermayenin tedavnlden mümkün müdür? 
kalkarak kasalara k•panma· Görülüyor ki bu endiıe, 
nn1D hikmetini burada ara· yeni vehmin eaaıını teıldl et• 
mak deba makul defi! midir? mefe baılamıfbr. Üzerinde 
Bu 111e1elelerde muhalif nf'ırt• durulmaia tahammlllü olmıyan 
yat ancak yol ıöıterlcl, balkın mevzu ile Mahmut Beyin f1• 

11tır1pl•rını olltlll dtndlrlçı bır kirleri arasındaki münasebet 
müekkla olmuıtur. Akli derplf cidden merak edilmeğe değer· 
edi"eydı, ha k ara11ndaki dedi· di, geçmek icap ediyor. 
kodunun matbuat .. hıfele- it baıında bulunanların da 
rlndea daha çok tehlikeli Mahmut Bey kanaatinde 0 1. 
olacafıı a inanmak ururt dukları enlaıılıyor.Son hadlıe-
ohard11. Matbuatua bu faydala• lerdekf, yıkıcılık, devlricilik 
rı bir nmaa tnkir edilmeme- tddlalarınuı tefılrt imkinları, 
lıdır. &, böyledir. Böyle o arak çoktan ıelbedllnıfıtlr: "Hem yık· 
kahnaaa da Tilrk vatanını• yük· · mak istiyorlar amme, ortada 
ıek menfaatleri nam&Da elzem· getirilecek tetkiltıt yoktur!. 
dır. deniyor. Hem de muttaııl yı· 

Eter bu meselede dahi kıp devirecek hareketler. 
Mabı ut Beyin bi11DOnlyet den bahııedlliyor. Mademki, 
ve aamlmiyett malam bulun· teıkillt yoktur. O halde endi· 
maı ydı, ya:ı:dddarı yazıların ıeye mahal var mıdır ?. 
iktidar mevlı:ıınt manaıız ve- Dün bu eütunlarda bir defa 
bimlere sürükleyecek ma iyeli daha ve ıu yıkıcılık m•vzuuna 
lnkir edilemezdi. Dünkü ma· temas edtlmlttl· Gariptir ki, 
kalenin bıraktıfı, ve bU'akabi· Mahmut Beyle ayni esaslar 
lecf il tesir tamamen bu ol· lizerlnde tevarilt vaki olmuştur. 
muıtur, denebilir. Halbuki, milleti, memlek ti 

7 •,.n, ıon :ı:amanıarda hd· 
kek • gazetelerinin ittifak ile 
babaetttklert bir mevzu, öte
den beri dilcka(f fÖzlerd n kaç• 
DllJo•du.Bp ml"vzu hllA da nıü. 
naaeh.ttı ınüoasebetılz, yerinde 
olmavaı:ı hır vesveıeyi caolan· 
dırma!ıa çalıııyo•: Hükömetl 
yıl' P devirerek Halk fıtkaaı· 
nı f3allyet ıahasındıın ç itmek 

yela ve emniyehizllff' dil. üren 
•ebepler, ne Mahmut Beyin 
zeha.pları rtbi nıuhahf neırl· 
yattan ibarettir, nede, ba9ka 
feylerden .. Görülüp kanaat ge. 
tlrllmek latenmfyen aaıl maraz 
vardır ki, itle bunu teıhlı et· 
mek ne hükQmetln ne de Halk 
fırkasının itine gelebiliyor.Mille
tin betbinllğl, vatandaılardakl 

Hariciye 
Vekili 
Geldi 

Kara Ali çetesi davası 

iftira mı imiş? -------
Hariciye Vekili Tevfik 

Rüttli Bey, dün konvaoılyonel 
trenile Ankaradan ıehrlmlze 
gelmiılir. 

Yine gelmiyen üç şahidin celbi 
için muhakeme talik edildi 

Tevfik Rütlü Beye kalemi 
mahıuı ınildürü refakat et
mektedir. 

Vek.ıl Bey Seyrl1efaln 
motörile, doğru Yenlköydekt 
ikametri.hina. hitmtıtlr. -·-Mersin mülkiye 

müfettişi 
Menin mıntakaıı mülkiye 

mQfetttıl lhaan Bey birinci 
umumi mıntaka mllfettiı1141ne 
tayin edılmtı ve mahalli me
muriyeti olan Dıyllrıbeklre 
gitmittir. 

Gebzede yakalanan kara 1 
Alı çete&.inln mahkeıneı ne dün 

ağır ceza mubaketııealn de de
vam eciı!di. 

Ma:ı:nuularm müdafaa f&hldi 

olarak aöıterdtklert Gebze 

hukuk hi.ktmi Na ·ı, ki.tip Baı· 
rl, daktilo lbrahim Beyi r din· 

lendiler. Bunlar eıulı hıç bir 
ıey ıöyleınediler. 

Geçen uhakeme cel aln• 
de Kara Ali; m :ı:nunlardan 

Ahm~dln cinayetleri kendlılne 
yükletme inin yalan olouiunu 

iddia etmlt ve bu ha u ta da 

tevklfanede sahtekarlık maz· 

nunu Fuat ile lhtilaıtan mah· 

knın Yakubun ıahıt olarak 

röatermtıtır. 

Dün bu iki ıahıt te dinlen· 
dl. 

Yakup dedi ki: 

-Ahmet naaılaa kara Aliye 

bir iftira attıfını, eonra da aö· 

zünden dönemedlı}inl bana 

ıöyl di Blldl~m bu kadar! .. 

Muhakeme, ııelmlye11 üç 

ıahidin çelbl için 30 Temmuza 

talık olundu. 

Allo Allo! Islah hikayesi! 
Mecnıua hakkında 

yeni bir dava 
Allo! A lo! mecmuası aley. 

Belediye bu defada itfaiye müte· 
hassısını celbinden vazgeçti 1 

h!ne müddeiumumilik yeni bir 1ıtaııbul itfaiye 'nln ı lahı çıkmamııtır.Bu ulahat için celb 
dava ikame etmtıtir. iti, bir türlü halledilmeyen kararlaıan Viyanalı mütehauıa 

Bu davanın ıkameılne sebep meıeleler ara•ına rird • Sa· ile uyıııulamadığı ve baıka da 
(9) temmuz tarihli rıüıhasında bık ~ehremiDi ve meb'uı bir miitehaasıa' getirilmeat pa-

, Eaçık reıim neıretmiı olmasıdır. Haydar Bey t •afından ortaya halıya mal ol•cağı için yeni· 
atılan ıtfalyemlzln, t"hrlmizde 

Müddeiumumilik, takibata den birinin celbinden ıarfı· 
yangınlar karıı ühtm bir ş 1 

baılamıı olman dolayıılle mec· mevkii o'dufu inkir edilme- nazar edllmtıtlr. imdi be e· 
muanı11 bu nuıhaaının toplatıl· mekle beraber b·r ço nOkaan- diyede teıkll olunacak bir 

aaını kararlaıhrmııtır. Ba !arı bulundu da bit ır. komisyon da itfaiye kuman· 
buıuıtakl ilk tahkikat evrakın Bu hu u ta Belediycc hazıl"' danının da ltllrakile nevakısın 
dördüncü muıtanbkhğe ve- lanmıı olan bit ıalah rapo. ikmali için icap eden mukar· 
rilmiıtlr. ru henüz tatbikat 1ahaaına N"rat ittihaz edllec .. ktlr, 

.,..,,,,,,,,,;;,,~..,,.,,,,,,,..,,.,,,,,,,,,..,..,,.,,.,,,,~~ ......... ,~·~·~·~·~·~·~·~··········~·~~~•M•~·~·~·~·~··············~·~·~·_. ... , .. ,,~,,. •••••• 
emalyetaızlık, münhaııran H. Ko··mu··r Muhiddı·n Bey 
fU'kaıının her f9Yİ inhisara 
almak zıhniyetınden ileri ge· Yunus Nadinin buz 
liyor. Kendlleriaden baıka 
tefkil&t kurulma11na mü- /hracatimız ayanı meselesiniif: aediyor 
eat.de edilmiyor. Herhangi bır memnunivett ·r (Birinci sayfadan devam) 
ıiyaai teıekkülün meydana J 

çıkmaaı teb.ikeli "Ve mutlaka Son zamanlarda ömür lan değil kese ve mide 
kendilerini yıkıp devirecek ihracatımız mahsul bir dere· meselesini,, müdafaa edı. 
v himlerıle karıılaııyor. Halk cede artmıttır. Bu da, hariçte 
fırkasının veya hükümetln biın· yeni mahreçler bulunmuından yordu. Bunu biz iddia etmiyo. 
yealne zaaf geldiği iddiaları ile~l gelmektedir. ruz. İstanbul Valiıl ve Şebre-
ıayet Qoğru lıe, cı zaafı bu ııkı· Bazı t.acirlerlmiz ıtmendl· mini Muhiddin B. ıöylüyor. 
cılıkla o inhiıar zihulyetinde fer kumpanyalarında kullan- Hergün Cumhuriyette •va· 
hramak daha mantılıi olmazını? mak üzere Yunaoı·•anla ıatıı tandan, ınk•IAptan, milletten 

Millet ıerbestlerae, vatan· mukavelnl yapmıtlardır. Bun· ve bunlara yaptığı hizmetler· 
daılar ıtyaai haklarına ıabfp dan maada Maltada b'rkaç d b h d y N d 
Olup m•mleket ıılerlnde hak·kt en a ııe en unuı a inin, ~ fabrika Türk kömürü mul:ayaa C h 
elbirli" hini olursa, bedbinll"'• um urlyet aazeteıinln bütün 

ıs " etmefe baılamııtır. 
emnlyetsiz'l"e sebep kalır mı? ır.akalelerinl, bütün ıuretl hak· 

" Evve'ce mezkür yerlerde 
Ruhlarda aranılmak iste· tan görünen hücumlarını ne 

yalnız inrtltz kömürü istimal 
nen tatıkrar, münhasıran ser• edilirdi. için, vatan için mi, mide ve 
beatiye muhtaçtır. Korkulan Yaptığımız tahkikata na· keıeıl için mi yaptığını anla-
ıey de galiba bu ol~caktır. mamak mümkün mlldu-r 1. A 'f O zaran son yapılan giiırrük 

rı ru9 d ı 1 ı· 1 L - Cumhurı'yette yazılan bu·. tarife'eri o ayısi e ııai iz 1<0 

HAMiŞ : Ahıam 11azete• 1 T k k 1 tün yazılar itte bu ve "maall 
sinde çok nazık bir Efendi mllr eri ür ömür erille re· 
bizim her akşam 150. 250 kabet edemerı ktedir. menfaatlerin temininden bar 
dirhem rakı çtikimizi yazıyor. Ankara - İstanbul ka bir makeada matuf de~ıı. 
A yavrucuftum, b z sade rakı hava servi~:lert dir. Tü•ün itinden bahııetmtı 
içmeyiz, ıhtiyaç hdnl olur· \'eciht B. in tayyare ya· ise muti ka bir komlayon 
11a, arada 111rada baııka pacağı ve bunlarla bir An· vardır. Terkoslan babıedılı-
fey/er de yaparı:11.. Bu kum111 krara- latanbul servili tfdvir yona muhakkak bir çıkar ta· 
olsun no~s-m bırakılma$t ter- edeceği yazılmııtı. kip ec!lliyor. Ş. ker flatlerlnln 
biye ve nezaketinize yakıştı· Dün Tayyare Cemiyeti 
rılamamı•tır Jo""ru•u. Sordu• düımesl icap ettiğini ıöylüyor· 

~ " müdürü Ha,an Fehmi B. bir 
lu .. u:11. ik; 11uale 11·· l nce, ka· sa mutlaka mutlak bir menfa· 

muharrlrlmize ou izahatı ver rasröz sütu•u.,a cevop ver· ati vardır. 
Lt td mııtır : 

meR e mnzur o uğumuzu Ankara - lıtanbul h a vai l,ıe bunları okuyan ve itin 
bildiliniz halde efendinıze 
aordurmanızda hata etmiısi· servili hakkında malüma ı llız iç yüzünü bi:meyen maıum 

A Yoktur. Vecihi Beyin yalnız ve her e d b"h b niz. Size Burhanettin fi az mı f Y en ı a er vatan• 
bir tayyaresi vardır, ve bu· d 1 g r[iyor? Bizden ce11ap dilrni· b 111 ar da ihtimal Cumhuriyet 
nunla da Ankanda uıunu-

yorsunuz. Maksadımzı bildi· gazete inin hakikati müdafaa 
yor. 

timiz için işte cevabımız: Maamafih belki Y"ni bir te· ettııinl zannederler. Hayır, 
- inayet ola.. Başka ıehbüsü vardır, fakat biz bun· yüzbin defa ha}ar.. inanma· 

kapıya... A. O. dıın h•bndıır drğiliz.. yanlar 1 tanbul valiılnln yukar-

r "' da klııeıl aynen basılan be· 

1 Bizden söylemek yanatını ıbretıe okuıunlar .. 
lstıhbuı ıehrinin haritası oralarım mu~avelJden11ıle· Eskişehirin has va-
iı;in Beled ye bir Alma" c•k, buna mukabil Ba tandaşını eskişehirJiler 
grupu ile mukavele y~p· kırköyün haritasını yapa· biraz daha iyi tanısın• 
mıf. O 11rup ta bu ili caktır. 1 
tekrar Türklere bırakm ş. Nasreddin hocanın hür· ar .. Arif Orucun rakı 
Fakat, makavelede Sa· künden farklı olmıyan içmesi ile güzel kadın-
kırköy, Yefilköy div~ hir bu haritavı vs o.~un gö$· lara bayılmasından bah-
kayt olmadııı için, 11rup tf'receği aoıru çizgilere setmek Arif Orucun 
o tarafların haritalarl'lı inan da, B··lı diyenin (/s· 

k · hesabına bir kusur de-yapmmaa/Ja arar 11ermı,. tanbul haritası) yaptım 

Bu da ıa •ur.ti• halfn' d•clr<>'rıi ğildir. Fakat kendi pis 
muı: • 

ister dinle menfaatini bir vatan Beykoz 11ırtları flOyrimea· 
ı.um o/dutu için ırrup İster dinleme! 1 meselesi gibi göstermek .__ __ __.__,,__._._.....__ __________ _ 

en şeni cinayettir 1 

' 12 Pazar J 
Siyasi takvim 
Ali Saip B. in teklifi 

Günün en mühim meae
leıi yeni matbuat kanunu 
projesidir. Ştmdt artık erkek 
mi olacak, kız mı diye tefe'ill 
eden edene.. Bunların tabii 
görülmesi IAzımdar. Fllkat bil· 
ha"a gazetelerin tahminle
ri kimlerin ıöz ıöyleyecefine 
kadar gentıledi. 

Ezcümle diyorlar ki "K~ 
zan meb'uau Alt Salp Bey 
uzun bir nutuk Irat edecekmtı .. 
Olur a, dünyada olmayan yok
tur. O baflJluharrlrlerln bu. 
dut haricine atılmaları hakkın• 
da takrir veren bir zatın mat• 
buat meıeleıl görütülürken 

ıöz aöylememeal kabil değildir.Ve 
hatta kanuna, meaell ıöyle bir 
madde teklifi de tahmin olunun 

"Eğer ileri ğiden muhalif 
gazetelene makinalara ve 
matbaaları omuzlanna. yük· 
letilerek en kısa taıikle mil• 
li hudutlar haricine atılu , 

D.fer gazeteleree ilk defaeı• 
nda ihtar, ikinci defaaında tem• 
bıh, üçüncü defuında ikaz, dör 
düncü defasında lrıat ve ila "n 

Bu tahmin ve takdirler 
meaeleıl Nasrettin Hocanın 
bır fıkrasını hatırlatıyor. Ha• 
nl kendi bindiği dalı keu· 
yormuı ta biri " yahu Hoça 
dü,ecekıin!. demiı. Hoca dü· 
tünce herifin arkaaındar. kot· 
muı ve " Sen mademki düte
ceğimi bildin öleceğimi de bilir 
ıln. demiı. 

Ve alt tarı.fını da billyorsU• 
nuz. lıte bütün razeteler Ali 
Saip Beyin ;öz ıöyllyeceğinl 
tahmın ettiler, biz de teklif ede
ceği maddeyi. 

* • 
Kestirme proje 

Gazetelerin omuzlarına afar 
mes'uliyet yükletilirken bfttabt 
unutulı;nıyacaktır ki meb'us ga• 
z :tecilf', l 1 elindeki razeteler 
cıhaa elindekinden fazladır. 

Sahıbı imtiyaz olanlar 
mea'ul olacağına ve halbuki 
meb'usunda teırii masuniyeti 
bulunduğuna göı·e bu iki kar· 
pu~ bir ko>tulia oaaıl aığacak7 

Onun için A'I Saip Be· 
yin teklifinden sonra da, 
sıcağı sıcaiına bir madde tek· 
lif edılmelidir. Şöyle kı: 

" Meb'uıtan imtiyaz sahibi 
olmaz." 

Hatta bizce bu madde ilk 
madae olarak görüıülürse o za• 
man kanun projeıine itiraz ede· 
ceklerin baıında kanun proje· 
sinin buaün lehinde olacaklar 
bu'un•caktı. 

Şuoun bir keıtlrmealni 
bu la lım Dente ki: 

"Meb'ustan aazet .. cı ola· 
maz." 

"Muhalif razete çıkaramaz .• 
l;te meıele de kalmaz. Or· 

tada Ceride ile reomt vilayet 
gazetelerinden ba,Lıı da bir 
eey kalmaz. 

Onlarda rahat ederler, biz de •• . .. 
Laf iktısadı 

Biri soruyor-
- Bu tekilde matbuat için 

ha~ırlanan yeni projeyi naaıl 
izah edersiniz? 

- Bunun izahı pek müıkül 
değildir. 

Bugünlerde matbuat piyaıaıo 
sında fikir kıtlığı, laf bollufu var. 

En çok laf aarfedilen mem· 
leket Türkiyedir. Hatti laflar 
o kadar e•kldl ve yıprandı kt 
Dil encümeni yepyeni ve alel· 
acayip kelimeler arayıp tara· 
makta ve millet artık köhne· 
leıen laflardan kurtulmağı 
deruhte etmektedir. Bittabi 
bu aralık yeni yeni küfürler 
de bulunacoktır. 

Yeni matbuat kanunu bu 
ıktıııat zamanında da IAf ıktısa· 
dını temin etmlt olacak. O ıorııe 
ıllylüyor: 

- insanların vufı mümey• 
yld llatıkadır. Nutukta lktıaat 
olur mu? 

- SükQt altındır, derler. 
lktııadi vaziyetin ıslahı için 
de ':.'tına ihtiyaç var. 

Ust tarafı da ılyaaet me
•P1,.•ldir, pek karııtırmal 
Hamiı : Akfamda ıktımdan ak

şamı aklınca yazı r•zon bir Çoetık var. 
Ouya ılyaol taltYlmde l<endlılne c ... ap 
werlldlğlnl iddia ediyor. Kılemlmlzl 

delil aellmınurı çok gllrdDfDmDı ba 
dellkanlı o gDnkD yuımm tekrar oka. 
ıun. 

Biz arlı:adııımız Burhanı dostçı 
naolhaıta bulunduk Ye demlf olduk ~f : 

- Çirkefe taı atma 1 
Işı- gör!ılGyor kf hükmümde h·• 

dmemfıım.ı 

-
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Ne yazsaydım? 
Bugün kendi kendtme ne 

yazayım diye düıünJüm. Zabıta muharririmiz yazı}·or: 
Şıılften hah.etme :ıü füyare 

dokunur dedim, vaz g<'çtim. 
Bu meseleyi kıırcalasam, 

eenha na vazifen be adam 
derler dedim, vaz geçtim. 

=.:::.;;..:.:.::.....~..;.:..~~~~~-=-~..;;..~--

Kayıplara karışa iki genç bulundu! 
Öteki vaka'dan dem vur

aam, gazetelerin ulu orta kü· 
fürlerine u~rarım, dedim, vaıı 
geçtim. 

Şu la nedir? 
Yeni matbuat kanunu 

çıkıyor ya, bakalım, ne mü• 
him eıaa.l.ar madde ıekline 
glrece ? Kimler gazete çıka· 
racak, kimler muharrirlik 
edecek? 

Ma!ümya, artık gazetecilik 
herkesin harcı olmıyacak, her 
cebine 500 lira depozito ko· 
yan, kaaaıına bir kaç liralık 
atan bu iti yapamıyacak. Bun· 
farı düıündüm dl!', Babıali kal· 
dırımındakı gazete idarehane
lerinin kapılarına birer auna 
kilit konmuından korktum. 
Zülfüyar k'lll.lmesln ilhaıııJda 
buradan geldi. 

Bu meaele nedir? 
l.tanbul ıehrl günden aüne 

imar edilecefine. saatten ıa· 
ate harap oluyor. 

Yolların tozu, insanla· 
rı ai e tululmuı gemiye 
çeviriyor. O•o obillerin, tram. 
vay"arın kazaları halkı mec• 
b · ri cambaz h..line koydu. 
Terke!! t!rketi alev alev yanan 
rangınlara deva olm:ıdıktan ıon· 
ra, kuruyan çeımelere bir parça 
nem veremedikten ıonra, Be· 
tediye reiıl de bunlara çare 
bulamadıktan sonra b.ınları 
kim dü ünecek ? 

Birisi ıenin ne vazifen be 
adam der dedim. 

iıte ıenln nene gerek ta· 
birini de bundan aldım. 

Ö tc ki vak'a nedir? 
Arll O ruç R. Yunus Nadi· 

nin nıeselelerinl degiyor. 
Nam k lsmail B. le Se'iimi 

l.uet B. MikelAnjı paylaıamı· 

yorlar. Eski edebiyıı.tçılara 

lmliuı buzuk çocuklar hücum 
edıyor. 

Vala, bana çatıyor .. Sad· 
ri Elem, "Yarın. ı diline do· 
lamı~.. Selimi izzet Beyle 
Fazıl Ahmet B. münakaıada, 

hem de hatırı sayılır müna· 
katada.. 1 te bunlardan dem 
vursam, bülün bülün it uzar 
ve gazeteler bayrak açar diye 
bu tarafa da k.arı!madım. 

Küfür labiri de bua rdan 
. aklıma ı•ldL 

Biaaenal yh, kal eml elimden 
fırlattım. 

BÜRHANETTIN ALI 

Ekmek 
düşüyor 

Belediye iktısat müdürlü· 
üııde mütetckkıl narh komls· 

yonu bu hafta içtima edecek, 
yerıldeo ekmek ve fırancala 
narhını teablt edecektir. 

Bu hafta Ekmek fiatlarinın 
tenzili, Fırancala fıatının ise 
tezyidi muhtemel görü!mek
tedlr. 

Lise kamplan 
Li&e talebe"erinın kampları 

iki g•upa ayrıfarak P.ındıkte 
olacakbr. 

Şoför Mehmet ve Matmazel Vartovi bizzat polis 
merkezine müracaat ederek teslim oldular ! 

Mehmet i&minde bir toför, 
bundan altı ııün mukaddem 
Vartovl isminde sevdifl bir kızı 
kaçırmıı, yakayı ele vereceğini 
anlayınca kendi baıına kara
kola giderek teslim olmuıtur. 

Gıınıerdenberl zabıtayı ltital 
eden bu meıelenln mahiyeti 
ıudur: 

Kaçan kim? 
Yenlıehirde çarıkçı soka· 

ğında hır numaralı hanede 
aakln 17 yaılarmda bulu an 
Vartovl kıaa boylu, etine dol· 
ğun, karakaı ve kara aözlü 
bir kızdır. 

Adapazannda doğmuf, kü 
çük yaımda iken peder ve va 
lldesi ile birlikte fthrlmize 
gelerek büyümüıtür. 

Bet ıene sonra üvey pederi 
olan Ohanee afa ölmüı, ana11 
Agavnl ıte tek baılarına kal· 
mı1tır. 

40 yaılarında bulunan 
Ağavni Hanım, kocaımın ve· 
fah üzerine hizmetçilik ve ça· 
maıırcıl•ğa baılam:ı, aldığı üç 
bet kuruı ile kızı olan Var· 
tovlyl bealemejte koyulmuıtur. 

Vartovl de yer içer, giyinip 
kuıandıktan ıonra allahın gil· 
nü gezer eğlenlrmif ••• 

Gezmekten bıkıp, uaunma· 
yan bu Vartovl, nihayet latan· 
bulun her köte ve her huca• 
ğını da öjtrenmlıtlr. 

Fakat, yalnız ıehirln aemt 
ve buc&klarını değil aaf olma· 
sına rağmen "aık ve ıevda· 
n'"• dahi ne olduğunu öğren-

nerek pe§ nl takip ve fırsat 
bulduğu yerlerde yanma yak· 
la§arak ıöz atmağa b tla· 
mııtır. 

Nihayet, Taksime kadar 
gelmlı ve Talimhane meyda· 
nında yüzünü kızartarak ya• 
nıoa sokulmuı "etme matma· 
zel, eyleme matmıızel. diyerek 
konuımağa muvaffak olmuıtur. 

O günden, bugüne kadar 
tanıımıı; koouıup ıevlıme;ie 
baolamıılardır. 

Nihayet kaçamak yollu bu 
konuıma ve ı,u sevifmelerln 
sonu olmadığını anlaauolar ve 
birleımek için pazartul günü 
a nl bit' karar vererek ortadan 
kaybolmuılardıt. 

İıte kaybolan bu iki kah· 
raınaaın 6 gün'ük nıacerasını 

bizzat matmazel Vartrvınln 

ağzından dineleyelim: 

Varıovi ne anlabyor? 
Kara kaılanoı çatarak 

kendtıine mahıu~ bir five ile: 
- Kuzum! 
"Gön61. kimi aevene gQ. 

nül aultanı odur •• 
iıte onun içindir ki ben de 

Mehmedl snmlt ettim ve 
nıayrlğln de vermlyeceğ,ni bll. 
dJ#im için kaçtım. 

Günahlarını itledim, yok• 
ııam bata mı ettim 7., 

Paıarteıl günü olmuıtu. 
Temiz birkat çamaıırımı g ydim 
eözlettifimlz yer elan l'epebaıı 
tramvay tevakkuf mahalline 
gittim. 

Aradan bet dakika seçme· 
mlıtir, mitti. Mehmet'te ge di ve 

Ayni zamanda öfrendlği "Haydi. diyerek olomoblile 
bu meselenin kahramanı da Ortaköyde oluran tey:ıefinin 

o!muıtur... evine gittik. İtle 6 gündenberl 
Kaçıran kim ? orada yiyip fçtık ve ayrı ola· 

lıte bu aık kahramanı olan rak yatıp ka'.ktık. 
Vartoviyl kaçıran da Mehmet Fakat, polislerin aradığını 
ilminde bir gençtir. haber alınca gene birlikte 

Rumelihlıarında oturur, 24 karakola giderek teılim olduk. 
yatlarında orta boylu, zayıf, O aıa annem de ııelmfsti. Ağlayıp 
sarıtın bir ıofördür. Altı ay sızladıktan sonra muvafakat 
evvel Karaköyden geçmekte etti ve Mehmede vereceğini 
olan Vartoviyl görmüı, beğe· ıöyledl. ·-··-·····-·····-····--·· ... -···-···-·· .... -................ -····--··········-..... -..... _ 

Kadıköy vapurunda bir hadise 

Adam kurtarıldı! 
Vapurdan denize düşen adam meğer 
soğuk su banyosuna muhtaç imiş! 

Bunun üzerine evimize 
ge\d.k, olurmağa baıladım. 
Y akıoda reımen nikahımız 
olacak, araıı çok geçmeden de 
düğünümüzü yapacağız. 

Bundan her keıe ne?" 
A. S. ......... , .. ,, ............. ,., .. ,,,, 

Adliyede: 

6 dava 
Hepsi birleştirilip 
öyle rüyet edilecek 

Son defa Sultanabmette"kl 
evinde bir rakı.eflenliıl esna· 
sınd• Şevketlımiode bir arkada· 
tını ö'dürmekle maznun bulu· 
nan aabık araba cılar klhya11 
Hayri ve arkaclaıı yeınltçl 

Sabri haklarında altıncı mü .. 
lautiklikçe yapılmakta o!an 
tahkikat tamamen ikmal edil· 
miı bulunmaktadır. 

Hayrleln bu son lıinden 
maada daha ılavası rörülecek 
beı Yak' a11 vardır. Hepıl 

tevhiden ağırceza mahkeme
alnde rü' yet olunacaktır. 

- - -
Hüseyin öldü 

Tahkikata müddeiumu
mi devam ediyor 

Evvelki rece, lzmlrde Me· 
zarlık baıında iki kiılnln yara• 
lanmaılle neticelenen feci hAdi
ıer.lıı tabkJkatına müddeiumumi 
muavinlerinden Zıya Bey tara· 
fından devam edilmektedir. 

Memleket hutanellnde 
tahtı teda vlde bulunan kah
veci lttipli Hüseyin, dün ı~ce 
ubdha karıı vdat etm ıtır. 

K•hncl Hlheynin o~!u hl· 
la mevkuf bulunınaktadır. 

Köprü yıkıldı 
Otomobil parçalandı, 
içindekiler kurtuldu 

Manisa 9 lHususi)- Hukuk 
hakimi Osman, avukat Tıı.hsln 
zabıt kltiplerlnden Sıtkı bey· 
ler bir bağ keıflnden avdet 
ederlerken otomobille geçmek 
üzere bulundukları Hanaylı 
köprüsü yıkılmıt ve otomobil 
yolculariyla beraber altı metre 
ıukut ~derrk ıuya dütmüıtür. 
Otomobil parçalanm•t yolcular 
aalimen kurtıılmuıtuf. _;...... __ _ 
Yeni bir 

Dün il,20de Kadıköyünden 
hareket eden Seyriıefalnln 

Moda vapuru, Köprüye ya· 
nagtığt zaman bir adam denize 
düımilıtür. 

adamın yardı ile simit ııeçı. spor kulübü 
rilmiıtır. Vilayet, ~okspor klübü. 

Vapur, dilfer bir vapura 
yana§mak üzere iken kaptanın 
iklııcl bir kuroandaıile tekrar 
ayrılmıt ve derhal tahlisiye 
ılmltJerinden bir taııeaJ iple 
denize uzatılmııtır. 

Beı dakika aonra dillen adam 
ıuvun üzerinde görülmü,, bır 

Derhal bir sandala alınan 
kazazede iıkeleye çıkarılmıetır. namıoda bir klü1>iln müıaa· 

Kazaya maruz kalan 45 ya desin! vermlıtlr. 
§lnda Rızell Mustafa namında Klüp heyeti idareıl: 
nıeczup bir hamaldır. Re!• H• kkı B. İkinci reis 

Mukaddema Seyr.laefalu va. Tarik B., Umumi katıp Zeki 
purlarında ateıçilik edlyor. B. muhaıibi meaul Nezih B., 
muş. Kaza tehlıkeıiz geçnılıtır. 

Kıameu ruhi zafa müptela Umum! kaptan K&zı111 B.ve 
olan bu adam evvelce Polia aza Haydar ve Haaan Beylerıl.ir. 
doktorunun tavsiyesi veçhlle Yeni kulüp buğürden ltiba· 
muhtaç o'ılufu bir ıofuk ıu ren faaliyete geçJIUı bulunmak 
banyoau ppmtf oldu. tatlır. 

--~~~~-....--....-....""="":""'"=o:.;,,,,.,~~~...,.,~""""'""""'""""~~""""..,...,,....-· _,,,,,__,_~ 

deniyctl bilmelisiniz ki ıan. 
timalitenln müdahalekar tesir· 
lerlnl ve badehu tezahürle
rin de inkar etmemlttlr. 

iddialar ,airane ve kıymetli 
görüılerd<'n ve tesellilerden 
baıka birıey deflldlr. 

Ne dedim? istenildiği za· 
men, blenilen yere sevk edi
len hayat yoktur. 

J\lulı.lfriri: Mütercimi: 

Hayat, bir au deposu gibi, 
bekçisinin bir elektirlk düf· 
meıine basmaıile dolan ve 
boıalan otomatik bir makine 
değildir. Bunu iyi biliniz ki 
insanlar çok zaman tesadüf· 
lerin elinde brr bazlce oluyor· 
lar. 

Klod, tekrar büyük anne
ılne baktı. Fakat daha iUgün 
daha mağlüp •• 

Raynonde Maohard Ahmet fürkAn 
- Fransız edebiyatım.tan büyük :ışk romanı -

170 inci binden tercüme edllmiıtlr.~ 

Fakat.annesi, bu noktada, 
b&ıkala.rına aüzilnü bıraktıı mı· 
yacak kadar hararetli idi. Bu 
l<z madam (Aaıbu\•az)ın kendi 
davası idi. Madıım (Ambuvez) 
ttfkatl çocuklarına takıim ede· 
miyen bir anne hini ile kendi 
ben'iği eserine bağlı görünüyor 
du. 

Günahsız maznunu m<ida· 
faa eden bir avukat talwt, 

cesaret ve emniyetlle sözüne 
devam etti: 

- Evet kızım, evet! Ha· 
yat, insanların kendi kendile• 
rinln halikı oldukları iddiaemı 
çürütecek kadar hazan düzen
bazlık ediyor. 

Ama, bu noktada Alman· 
!ar baıka türlü düıünüyorlar. 

Fakat, bize ne, kızım? 
Biz, · Franıız Latin me· 

• 

Kızım, bu ıöylediklerlm 

binblr inıanın hayat denilen 
fU n.amütenahlyet içinden bizim 
ıuurumuza en yakın ve en çok 
intibak eden buluılarıdır. Ha· 
yat, ekıerlya teıadüf ve talih 
denilen yine tf'aadııfün eıerldır. 
insanların, hayatın dizginlerini 
elinde tuttukları hakkındaki 

- Anne, aen çok bedbin 
düıünüyonen! 

Hem bir genç kıza hayatı 
bu kadar aykırı bir mantıkla 
tantmak dol!ru mu bilmem ki. 

Annesi galibiyetini ve man· 
tığını oku vvetlnl bir kat daha 
kabul etmltll ve lfadeılne daha 
fazla aurur vererek devam 
etti: 

(Devamı var) 

Yarım milyon liral! 1 

Tür • 
ıye . 
• 

nıy t 
1 Planları satılıvor~u 
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Ankara ·ıe Bu • • 
ışın 

eti var mı? •• munase 
Reuam arkadaıımın haleli 

ruhiyeılnl çok iyi bildiğim için 
tereddütsüz cevap verdim: 

- Sualinız manaeu!. Bu 
itin Ankara ile ne münasebe
ti var. Makıat, ve faaliyetimizin 
iç yüzüne vukuf hıısıl ettikten 
sonra bunu ne münabebetle ıo
ruyorsunz? 

Tam yerinde göıterll!im bu 
aıabiyet reuamı manen tatı.ofn 
etml§tl. Müsterih bir •efe& ala 
rak bana ber zamaııld ıefkat· 
li nazarları ile, arkadı,.lık do!u 
iltifatını veriyordu. (Sa ••• ) beni 
k~dırmıt olmaktan mütevellit 
bir teessür le sualini tevile çalı§· 
mııt~ 

- Maksadı mahsuala de· 
fil, bir lif eltun diye sordum 
eannn .•• dlyo!'du. 

Bir kaç gecedenberi rakıya 
mütehaadr kalmqbm. 

Arkadatlarım bol tçerler· 
ken bana getirilen l'akıyı de· 
sln bir baz ve memnuniyetle 
lçmefe b ılamıJtım. Etr ftı.kl 

bir ürü kolıotlar bJzi çapkın 

ıub, ıakrak naz rlarla tklk 
e yor, yakınlık peyda etme· 
lerl için çareler arıyorlardı. 

Buaların yıhp.k ta ır~rmı Grita· 
mn ıaha- te azifleriluı lıen· 
zetmek hakikaten in f :ılık· 

tı. Caıuı kadın bir · sanı her 
ne suretle olurıa olıun doyur· 
mağa, ıavlndlrmeğe ve hatta 
çıldırtmağa muktedr bir gü· 
zttlltğe malik idi grnç kadı· 

nm haya.il, nvazüılerl tatlı, 
bir mesti içinde zehnlmde 
yaııyor, etrafta durmadan 
oynayan, ıakırdayan kıvranan 
kokotlara bakmak bile lıtemf· 
yordum. Kısa fasılalarla içti• 
ğluı rakı bana zaten uyuıuk
luk vermeğe baılamııtı. Ben 
hülyalar, t üşüncder içinde 
iken (Sa, •. ) ıordu: 

- Muvaffakıyet lhtin>all 
biı\de kaç? 

- Dokuz yüz dokıan dokuz .. 
- Emin nıjüniz? 
- Çürük tahtaya baamak 

adetUıı değ iU .• 
-Om hakkak!. Ressamın 

ilyouluk hü'yasını biz de ya· 
ııyalım mı!.. 

- O.ou ıen bil.irsin!. 
- Su adamlara bir milyon 

liralı.it ders verebilecek miyiz? 
- O.:ılar zorla latediler ••• 

az arly t! •• 
- Hep" lz ıc· .• 

l i ref1kiın ve bllhasıa (Sa ..• ) 
Bey pek yakında kavuıaca· 
ğımız ll8rvetln mestll hazzı için
de saadet yafı}'Ol"lardt. 

Gritanın kartını cüzdanım

dan çıkardım,{Sa ... )yauzataralr 
- lıte Süleymanın mührü 

adresi üzerind, kendini bunun
la takdim edeceksin, ded.m. 

(Sa .•• ) Gritanın kartıoı alır
ken, ressamın tecessüsü ve all· 
kası artıyor glhiydl. 

(Dev•mı ııar) .......................................................... -.................................................... .. 

Cesetler kimin? 
İzmirde bulunan ceset er henüz 

teşhis edilmemiştir 
Torbalının Petrek köyüu· 

den bır çobaı:ı, Dağ k•zılca na· 
hiyeıioln Kozludere mevkilu· 
de oraıan ıçerlslnde iki Jnıan 
cesedine tesadilf etmit ve key· 
flyetl Torbah jandarma ku· 
mandanhiınil haber vermlıtlr. 

Bu iki tn1a.n cesedinin feci 
bir cinayete kurb n gittııı ,.e 
cesetlerin kol ve bl\ealdarının 
tazyik netlceılnde yara ve be
re içerisinde bulunduğu teshil 
edllmlıtir. 

HAdiae mahalline deıbal Tor-
balı jandarma kumandanı 
Enver, 1nüstantik İzzet ve o'ok· 

1 

tor Salih beyler giderek tah: 
kilıata "'6;la ıılardır. 

Tahkik tın ilk kı ı hadı. 

ıen n çok karanlık oldu unn 
ıöaterme le o~up ceoetlerln 
hüviyetini tesbıte bile ki.fi 
ael e ittir. Civardaki köylü· 
1 cetet ri tqhit etmrlı. üze
re vak'a mahalline eelbed.Jt. 
mektedir. 

Ceıetlerln i!ç gün evvel ce
reyan eden bir hadisenin kur 
banı o!du~u anlaıılmaktadır. 
Tahkikata büyük bir ehemmi
yetle deva ediliyor. 

lzmir tramvayı - -- -
Teşrinisaniye kadar Ba~ mahaneye 

tramvay işliyecektir 
Gazi bulvarıodan Basmaha· ı 

neye kadar elektrikli tramvay 
yapılmaıı artık blrgün mff'e· 
lesi haline gelmtıtır. Elektrikli 
tramvay ılrketi derhal faali· 
yete aeçmek üıero Nafıa ve· 
kiletile teınaıa baılaamtır. 

Gazi bulvarı ve o civardaki 
elektrik fer,ıyatının son elek· 
trikli tramvay modellerine 
uygun olması için elektrikli 
tramvay olrketince Nafia veka
letine yeniden bazı tek!lflerde 
buhınulmuıtur. 

Şirketin bu teklifleri ara• 
aında en mühimmi Gszl bul· 
varında yapılacak olan elek· 
trik ferıiya.tının: Göıtepede ol· 
duAu gibi havai hatlarla değil, 

tahtezzemin o'ması ıcklin· 
dedi-. 

Nafia vekaleti bu f kU 
eaaı itibariyle kabul et11111 
ve keyfiyeti Belediyeye b!ldır
mlıllr. 

Belediye, Gazı bulvnrıoa 
ray ferılyah yaptıifını ve bu 
yol üzerinde bir çok masraf. 
lıır ihtiyar edildi ini ıöyliye• 
rek buna yanaımanıaktııdır. 
Fakat bu meıele 6e:cdiye ile 
elektirik ılrketi arııaırda cıii· 
naeip bir ekildc halledilecek
tir. G zi bulvarınd:ın Basınoha. 
neye kadar y;;ıpılacak olan 
el ktirikli tranıv yları;ı lef" 
rınisaniye kadar ikr.ıal edll
miı olacafı tahmin edilmek· 
tcdlr • 
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_ 35 - Dün tayyare p ·yangoıu 9046 24410 41511 
çektlmlotır. Kazanan numara· 48329 49855 1908 

12704 
1894S 
10914 
488..18 
367ü9 
49602 
23547 
25578 
34808 
29056 
47948 
~0422 
36063 

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

Kadın esrarkeşler ~:;:~i::: aynen aoağıya derce- l~~~: 2r::; ~:~:: 
200000 44712 20176 10242 

(Birinci sahıfeden deıJam) 

En hürriyetperver, merahili 
mederıiyenlL kusvasına kadar 
yül. selmif memleketlerden mi· 
sal a lmak iı ! erseniz oralarda 
gazeteler muhakkak ya büyük 
ıirketlerin, ya cemiy.,t:erln ve 
yahut fırkaların elindedir ve 
bu gazetelerde çalııan mulıar· 
rirlerln kalemi bu müesaeseler, 
cemiyetler ve bu fırkaların kon· 
trolu altındadır ve bizatihi bu 
fırkalar, cemiyetler, olrketler 
de hükumetin kontroluna ta· 
bldir. Bizde nasıl oluyor da bir 
tek adamın eline bütün bir 
milletin menafii ile ali.kadar 
olan matbuat müesaeıesl, kon· 
trolsuz, kayitsiz, ıartsız bırak ı· 
lablliyer. Hükümetten bun bu 
husuılaki nokta! nazB rını ıo · 

4076 15166 3639 
Sevdiğim bu delikanlıyı ya bana 
yapacak veyahut ta bu saraydan 

başını alıp kaçacaksın 

Lira kazanan numara 31465 33021 5415 

48839 23191 24214 5409 
9024 23158 30748 

28684 13907 5381 

50000 38731 23988 18108 
29361 45896 9815 
372l2 39524 40114 Yarım ıaat ıüren gilzel ve 

hazin fa11lları müteakıp ıa· 
zendeler ayağa kalkarak Sa· 
flye sultana birer ıecde edip 
dairelerine çekildiler. O ara 
Safiye ıultan da ayağa kalktı, 
yine lala ve dadılarm tazim· 
leri arasında gül ve gülü.tan· 
lık içinden geçerek odasına 
girdi. 

Bu oda o kadar ıık, o ka· 
dar mefruı idi ki tarifi gayri· 
kabil ••• 

lıte, bu mefruı ve "Cenneti 
dünya n diye dillere deıtan olan 
odaya ııirer ııtrmez ilk iti hemen 
kapıaını kapamak olmuıtu. 

Kapadıktan ıonra ipekli 
maolabını ıırtındao, 11rmalı 
tülbent baı örtüıilnü de baıın· 
dan çıkarıp astı. Ondan ıon· 
ra da incecik dekolteıl üzerinde 
olduğu halde geıdan ve kolları 
tamamen meydana çıkmıı bir 
Taziyette denize nazır pençe
relerden birinin önüne gide· 
rek camını kaldırdı. 

Açılan camdan baıını dı· 
ıarıya uzatarak yarı beline ka· 
dar ıarkmıı bir vaziyette deni· 
aln manzaraıını seyrediyordu. 

O ara deniz üzerinde kü· 
çücük bir ıandal lçerlıinde de 
ıenç ve yakıııklı bir delikanlı· 
DID oturduğunu gördü. 

Hemen dürbününü alıp 
merak ve endııe ile ıeyret· 
meğe baıladı. Saatlerden beri 

eralarda gezinen bu gençte Safi· 
ye aultanın bu halini görünce he
men' elini cebine atarak çı· 

kardığı beyaz bir mendili tal· 
lamağa ve ıultan hanımı (!) 
1eli.mlamağa baılanıııtı. 

Bu hail ırören Safiye ıul· 
tan, bu aefer daha iyi ve dik· 
katli bakmağa baıladı. 

Baktı, defaatle baktıktan 

sonra kendisine pereıtlo eden 
bir ırenç olduğunu gördü 
..-e belliılz tebeuümlerlne 
devamla zavallı gencin kendi· 
ıe ltık olduğunu anladı. 

Tekrar bir iki baktıktan 

ıonra baıını lçerly çekerek 
hafif bir ıellmla camı aıa · 
it indirerek tül perdesini çek· 
ti 

Çektlken ıonrada kendiılni 
kaldırıp ,ezlongun üzerine at· 
b ve: 

- Gazel, emıalılz bir ııü·C 
&el delikanlı! 

Fakat, nenıln ve kimin neıi? 
Diyerek düıünmeğe baıladı. 
O ara kapm vurulmuıtu. 
Kendisini toparlayarak: 

- Kimdir o. diyerek ıeı· 
lendi. 

Dııardan bir aeı: 

- Dadınız Cevher kalfa. 
. 

Diye cevap verdi. 
Bu seı üzerine hemen elle· 

rlnl çırparak: 
- Dadıcıl!ım, ıen mitin da· 

dıcığım! 

Dıyuek kapıya koıtu ve 
açarak: 

- Allah ırönderdl ıenl 

dadıcığım, Allabım ? 
Dedi ve boynuna ıarılarak 

içeriye aldı. Bu bale ıaıırıp 
kalan dadı: 

- Hayırdır lnıallab ıulta· 
nım bayırdır demeğe baıladı. 

Safiye sultan da: 
- He yır veya ıer dadıcığım. 
Bilmiyorum Allah aıkına, 

aen ıu iti gör de ona göre ka· 
rarını ver, dedi ve dadıemı 
kolundan tutup pencerenin 
önüne götürdü. 

Tekrar camı açarak elini 
uzattı ve genci göıtererek: 

- Bak dadıcığım bak, de
di ve dürbünü de dadmna, 
verdi. 

Dürbünü alan dadı da baktı 
ve mendil ıallama11na devam 
eden o genel gördü. 

- Hım m m ! dedikten 
sonra batını ıultana çevirip: 

- Gördüm sultanım, gör· 
düm. diyerek gülmeğe baıladı. 

O 11ra Sultan hanım (!) 
kızmıı, fena halde canı 11kıl· 
mııtı. Kaılarını çatmıı, ııözle· 

rlal de açmııtı. 
(De11amı 11ar) 

Hamallar 
Yük --- -tarifesi le 

ediyorlar 
alay 

Hamıı.lların, yük tarifele· 
rlnl değlıtlrmek için uıüra· 
caat ettikleri yazılmııtı. 

Köprü iskeleleri hamallar 
kahyası dün bu müracaat bak· 
kında ıu ıözlerl ıöylemtıtlr: 

- "Belediye, istediği ka· 
dar tarifelerimizi indinlo: biz, 
htedlğlmlz kadar bunu yük
aelımek teıebbüslerlode bulu· 
ualım, halk bizimle çeklıe 

çeklıe pazarlık ettikten sonra 
tarifeden dun bir meblağ al· 
mak mecburiyetinde kalıyo· 
ruz" Biitün hamallar ayni ıöz· 
lerl hemen hemen tekrar et• 
mektedirler. 

lelerinden Balıkpazarı ha. 
malları kabya11 da "Kılhyalar 
araaında itilaf huıule ııelınedık 
ten ıonra tarifelerin hiç bir 
kıymetı olamaz. diyerek zalf 
bı~ noktaya temaa etmlıtır. 

Fılhaktka hamal Qcretle· 
rtnlıı yeryer tehalüfü arala· 
rındakl ademi tesanüdü göı· 
termeğe kafidir. 

-- -

Lira 

Lira 

3000 
38786 

tuOO 
13170 

1000 
101 . 7 
9264 

3941 
17883 

250 
47494 
28766 
19895 

1155 
48941 

3559 
33~81 

24117 
2o0 

24665 
39l 85 
28147 
17788 
34364 
3ll040 
28019 

6463 
37670 
13063 
31i66 
19327 
25147 
33510 
16552 
30042 
46339 
23618 
42936 
40094 
26854 
48385 
24208 

kazanan numara 

5741 
10000 

kazanan numara 

35129 
lira kazananlar 

26323 30170 7244 
40620 11375 

lira 
10251 
14760 

lira 
29553 
42391 

22718 
36820 

kazananlar 
10278 30489 

41352 

kazananlar 
1440 410\9 

26425 4327 
7362 26965 
11672 21757 

lira kazananlar 
36692 20v50 47602 
38541 11304 7440 
38802 37164 17932 
43855 11639 49624 
35110 12512 24685 

329 36474 24134 
9256 48503 7195 

11355 12722 
lira kazananlar 
33024 30365 32815 

5664 41661 42116 
44489 15782 72 
10382 48703 36258 
14208 3 1674 31729 
43218 11718 44419 
20235 29268 3496 
44752 31090 24477 
39~02 43914 27787 
47854 11941 48989 
22531 6624 4881 
17365 48859 35128 
23354 3754 36190 
12719 24145 37309 

3713 48487 12524 
26666 15158 16109 
403 .6 42793 1781 
36662 29807 29584 

2433 37717 3436 
22335 34863 9031 
30628 10432 14180 
40357 l662L 29963 

100 lira kazananlar 
32 :01 5896 10662 32968 
41 51 46629 35981 13613 
27522 8471 31843 18102 

4701 29i72 ~5789 44321 
415 284Jl 16373 30749 

35345 19662 46034 47511 
31502 34101 28870 20146 
32753 19525 30211 44081 
31795 3539 46927 43526 
24680 41208 48853 28209 
13832 • 809 22149 21249 
45632 23110 29348 48590 
26679 5011 36886 3224 
358 2 26j 47 260 5 14547 
46631 35276 17i94 7111 
43078 30136 5111 14282 
34165 21301 22ı53 31009 
43401 49951 9156 12304 
48078 10689 42610 4512!t 

621 27117 13313 9130 
29262 39419 40565 37175 
4~283 18847 18569 41282 

230 37931 1455 42175 
24140 42809 22777 42528 

f N V E R P A Ş A hm~ gelml~tl. Enini boyunu 
"\ düıünmel!e vakit kalmadan: 

T 1 atoru ' 1 - Paıa dedim, arkamızda uran mpar . uker yüklü bir donanma ile 

~=------- Hatıratını yazan: ./ .L • bu ıehre ı ıksaydık, LAbdülhak E [ d • Hamit Bey ı kincl bir Tarık bin nver, İ ahi işaretler gör ÜğÜnÜ, gayıpten Zeyyat yaralmıı olurdu. 

sesler İşittiğini ileri sürerek büyük Vatana Enver, bu manasız cümle· 

istiklal temin edeceğini idd1a edivordu !erin tesiri altında kalmıı gibi 
.., diyordu ki: 

- 12 - - Bu yolculu~un ıonu, Ta· 
firariler, torpltonun gilver· lnyordu. Her yer, ılsh idi. rık bin Zeyyadın fütuhatından 

leılne çıkınıolardı. Ônümiizde, Hiç btrıey, açık görünmlyordu. daha büyük olacaktır. Bız, firar 
ılıler içinde kaybolan bir ıeh· Bu talih kuıu bu ılılerlçln· etmiyoruz. Turanın lst;kla;ini 
rln canlandığını görüyorduk. de karanlık bir ıergüzeıtten tlim etmeğe gidiyoruz. içimde 
Bu tehir, firarilere yaıamak, baıka bir ıey görememlttl• ıonıuz bir heyecan vardır. Bu 
dimyadan kim almak valtlerlnl Fakat, öyle bir tavırla ufukla· h<ytcan ıli.hi bir ıoaretten baı· 
..-eriyordu. ra bakıyordu ki ,kendialnl ka bır ıey delilidir. 

Enver, torpltonun güverte Abdülhak Hamid;n Tarik bin Arap hocanın bir ıözünü 
demirlerine dayanmıı, yeni Zeyyadı gibi bir fatih kahraman biç unuımuo dE'ğilim: ilahi il· 
maceralarının filmini seyreder zannett ğl anlaıılıyordu. Bu ham bir heyecan içinde gelir. 
Jibl dalğın dalğın ufuklara ba· fikir, bir ılmıek sür'atıle ak· 1 . ı. n, gayıptan sesler iıltm eğe 

1732 24252 34530 
38898 25231 33550 
46724 44963 754 
12745 8486 548 
38122 13256 31334 
43698 4822 22655 

1631 35856 32212 
35607 32449 11978 
12779 40811 16597 
37058 26?16 26040 
33090 l< 00 46866 
43753 22383 4370 
31179 47173 13928 
39893 39715 35080 
35537 28500 47188 
43052 14136 35286 
a06<9 3363 2124 

6403 46291 26162 
10599 17607 16812 
45681 1306 46751 

791 5793 17421 
365.9 40670 37563 
40607 4524 26717 

7405 45656 18654 
7524 r~;z 32347 
8992 8 42927 

33102 vO 26059 
4401 31~31 1541 

32993 18943 19287 
25287 15546 25516 
36528 18046 4214 
31893 35610 27262 
37451 46201 4128 
23617 4289 21685 
25197 9227 28663 
36675 22225 40138 

7u85 49270 23868 
43055 425ll 37594 
E5503 14434 23378 
13901 13228 14594 
10308 20a3 937 

1002 30097 367~7 

44785 28794 24080 
37~49 23406 42517 
38480 11369 33129 
23300 22814 28432 

4732 26599 1962 
12763 37169 44434 
43046 43709 17930 
32749 12838 34141 
379~9 9564 18047 
29022 16691 19792 
26555 6037 47724 
27450 14800 22133 
24940 21618 2450 
32711 40671 35808 
ı3429 21422 2802 
28012 2969 20084 
20807 18584 19133 
47757 164'l0 26911 
4~921 11702 49336 
3958~ 46126 47109 

5503 19170 47528 
34445 27093 37700 
37113 47735 27503 
25414 35108 48703 

3634 5722 37436 
45,74 32405 12270 
31417 34~84 10841 
31588 11699 24743 
32726 44642 18322 
32016 45883 47595 
17506 37560 45826 
26076 41262 20307 
11233 3091•6 37287 
47lz5 26550 14108 
16178 42658 22568 
38965 469)7 43473 
20856 6610 31974 
45416 40608 47377 
33199 12373 26648 
21096 37633 20009 

5105 
21952 
39735 
28094 

1313 
47288 
16946 
46810 
10710 
26262 
39256 
46878 
39139 
47904 
27994 
39854 
26623 

5704 
10117 
3197u 
34784 
33317 
47574 
17733 
5871 

31:64 
26865 

402 
86~0 

323 6 
7760 

33221 
49266 
16695 
2·no1 

3895 
83234 
l18~ 

37845 
36076 
13147 
40054 
19157 
38776 
36213 

8134 
12058 
35957 
11542 
6966 

36J52 
2064 

38959 
41543 

3026 
18170 
11529 
35328 
324ti3 
11589 
2096 
6931 

32367 
1G728 
47003 
30837 
32954 
16700 
9932 

17783 
3 490 
12983 
5457 

17572 
14816 
20699 
22922 

8507 
3445 

25fl81 
34789 

ruyoruz. 
Arkadaolar, nihayet hürri· 

yeti matbuat, ıerbest münaka· 
ıa, fik ir ve neılr hürriyeti is· 
tlmal ediyoruz diye kainatı 

feıata, velveleye, yaygaraya, 
veren, ellerındekl bak denen, 
hürriyet denilen bu mukaddeı 
mefhumları millet, inkılap, 

cümhuriyet aleyhine ıuiletl· 

maiden bir an feragat etD>iyen 
betbahtlar b ilmelidirler ki, 
baıltaıının cebine elini sokan 
bir yankesicinin ko!unu tu:an 
poliıe o yankesicinin "efendim 
benim maıuniyet ve hürriyeti 
ıahıiyem var ve mukaddes· 
tir. demesine ne kadar hak 
verilebilirse ıunun, bunun na• 
muıkar insanl arın ıeref ve 
ha yıiyellne kalem uzatan fa· 
zllet düıkünü küstahların da 
kalemlemleri kırılırken "efen· 
dım, tahrir ve neıir hürriyeti mu 
kaddeaıtlr n iddialarına o kadar 

iltifat olunur, o kadar hak verile· 
bilir! .. (Şiddetli alk•tlar, bravo 
sesleri). 

Bütün mütefekkir beıeri· 
yetin tahtı tasdikında olan bir 
hakikati ifade ediyorum; bu 
hakkın ve hürriyetin ıullali· 

malctlerl pE'k eyi bilmelidir· 
ler ki, her yerde ve bilhassa 
Cümburiyet Türkiyeıt.ıde teı· 
kili.tı esasiye kanunu; namua
lu vatandeılar kanunudur. 

Namuslu vataodaılara ve
rilen hakların, hürriyetlerin 
kanunudur ve bunların hümü 
lıllmallnl i.mlr olan kanundur 
(alkıılar). Mümkün olsaydı bu 
memlekette bu günkü rejimi, 
lokıli.bı ve kurtuluıu yaratan 
ve yaıatan en büyük adam 
zümreılnln bükO.metınden ıu· 
nu ilterdim: Bir muharrire 
bu günkü türk münevverinin 
vazifesi ne olduğu, meı'uliye· 
tı ne olduğu, ve mefküresl 
ne olduğu, evvelce ıorulmalı 
ondan sonra bunlara imtiyaz 
ve neıtr hakları verilmeli idi. 
Fakat filiyat ve tatbikat bunu 
mümkün kılmıyabilir .. 

Efendiler; ıon söz olarak 
ıunu arzetmeliylm ki: billa11a 
bükümetln nazarı dil<katine 
vazetmeliylm ki, mutlak bek 
ve mutlak hürriyet dıye ameli 
biç bir mefhum yoktur, mev· 
cut olmaz.. Alman milletini 
yetlotiren büyük adamlardan 
blrlıl: Hürriyet bıığ ıktır, 
mes'uliyetıir, vazifedir ve müf 

baılar. Bana lnanı!lız: Bu l'ahi terek duygudur diyor. Bu, çok 
ıeslari itiliyorum. doiirudur. Ve bu ilmi, bu yük-
Ne Türkiıe, Türklere vatandır, ne ıek menfaatin icabıdır ki ken· 

Türlı üstan <iisinde vazife ve meı'ullyet 
Vatan büyük ve mliebbet bir ülkedir: biasi olmıyan, bu günün müı· 

Turan! 
Hiç müteeaslr drğlllm. Kü . terek duyguıu demek olan kur-

tuluı ve istiklal prensiplerini 
çük vatanımdan büyük vata· benimaemlyen insanların hür ol· 
nıma gidiyorum. Büyük vata· maları de}ıl zabıta nezareti al-
oımla küçük vatanıma tekrar tında yaıamaları bizatıhi hak 
geleceğim. ve hürriyetin mabfuzlyetl için 

Şimdi,- Sarıkamıı bozgu· bir vecibe, bir ıerltadır •.• Bi· 
nunun müsebbibini anlamııtım. naenaleyh HükO.metimizln bu 
Bu adam, insan bllglılle değil, cihetleri ve yükıek esaılerı 
ili.hle iıaretler, gayıptan ıes· nazarı dikkate alarak uzun 
leerl hareket ediyordu. uzadıya izah ettiğim mahl· 

Enverin meıhur ceıaretl, yeli mPnfurede illlmal edilen 
göl!•ünden kurıun gE"çm .. z, bak ve hürriyet kelimelerine 
bıç1tk ljlf'mn harraylliılnl iıtinat ile onları ıuiiıllmal 
ta,ı yan mevlevl ıeyhin in eden düıman matbuatın loz· 
kerameti gibi bir ıeydi. ğuncu, fesatçı rubun:ı karıı 

(Devamı ıJar) ,. mani olacak kat'i tedbirler 

alıın •.• Talebimiz budur. (Bra• 
vo ıeslerl, elkıı lar.) 

Mazhar Müfit B. (Denizli) 
Arkadaılarını, kanunu esasi 
ile idare olunan ekseri dev· 
!etlerde olduğu gibi bizim de 
teıkilatı eıasiye kanunumuz• 
da matbuata alt olan hlr mad• 
de vardır ki, o maddede (mat· 
buat, kanun dairesinde aer
beıttir) der. Efendiler, bu me• 
ıelede en nazik olan elbet 
itle o kanunun ıuretl tanzi• 
n indedir. Bu kanun ne ıuret· 
le tanzim edllmelldlr. Biliriz , 
ki, bu kanun üç ıekli ihtiva 
eder, üç suretle tanzim olu• 
nab li ·• Birincisi : Kanun mef· 
kuttur, denecek bir ıelı.ilde 
yapılabilir. lkinclıl ; kanun 
'!'Utedil l>ir ıekil ihtiva eder •. 
Uçüncüıü ; kanun müstebittir. 
Fakat rı>Üstebit kanun, bizim 
aıla hatır ve bayallı.ıizden 

geçmez.. Şu halde yapaca· 
ğımız kanun için m;kyaı 'Ve 
miyar nedir. Hangi ıeyl mlk· 
yas lttıh11z ederek matbuatı 
kanun dairesinde tealıe gide· 
c•ğiz. Zannı acizanemce ya· 
zıcının deı ecel lr fanı, halt 
ve ıanı ve okuyucunun 
derece! tahıımmülüoü aramak 
lazımdır. Şimdi ukadaılar, 

ilim ve irfanına fazıl ve ke· 
maline hakikaten ıebit oldu· 
ğumuz yazıcı arkadeılarımız: 
dan sarfınazar fakat bu gün 
tenkittlr diye, muhalefettir 
diye kalem oynatan, kiifür 
saçan bıı yazıcıların abw-ali• 
ne bakalım. M:ılüm olan bu 
yazıcıların tercemei hali ve 
mazileri ve halli. mazi denli· 
m yecek kadar pek yakin 
olan l§g9.l zamanında ve mü· 
cadelei milliye zamanındaki 
efal ve harekatı cümlemizin 
malumudur. Biz muabet ve fi· 
kire müstenit bir tenkit ve 
muhalefete kemeli hü metle 
boyun eğeriz. Fakıtt bugün 1 
bu tenkit faaliyetinde ve mu· 
halef et vadiıinde hiç mü•· J 
b1:t fikir beyan etm!yerek 
yalnız ve yalnız bütiin 
hakikati inkar ederek hiç 
bir ıey yoktur diye bazan 
ıln•I sinsi, bezıın daha ceıu· 
rane ve balnane zehirler ıa• 

çan bu mabut kalemlerin ma· 
zili nedir? Efendıler, pek ali 
biliyoruz ki mücadele! milliye 
zamanında bu adamlar, mü-1 
cadele edenlere karı • ; celali 
eıkıyasıdır, dediler. Yine bu 
adamlar; Jıgal z..manında bu 
beyaz Ay yıldızdı kırmızı bay
rak artık bu meml .ketin sa• 
adetini te'Din edemez, bqkıı 
bayraklar arayalım dediler, 
Böyle diyen adamlar r-:üca• 
delel milliyeyl çok fena gö• 
ren, bize haindir diyen bu 
adamlar bu gün karoımıza 

çıkıyor. Bunlar çok büyük 
vatanperverdirler. Meğerse 

hain biz imltiz. Mücadeleye 
t ıtirak eden bütün vatanper• 
verlere ellerloden gelse haini 
vatan diyecekler. Aıkolıun ! 
Fal<at efendiler, bu gün tıte 
ay yıldızlı kırmızı bayrak bu 
memlekete saadet gelireme>z 
diyen alçaklar, mücadeleye 
lıtırak edenlere serseri ulam 
lardır, diyen adamlar en bü· 
yük vatanperverdirler. 

{DeıJamı ıJar) 

···~············~········· 

Mazbata 
Küçükpazarlılar 

Belediyeye verdiler 
İstanbul cihetinin e:ı !olek 

yerlerindPn biri de Kantarcı· 
lar, Küçükpazar caddcaidir. 

Bu civarda oturan halk ve 
eınaf, aralarında bir mazbata 
tanzim edenk Belediye reisli· 
ğine vermiılerdlr. 

Bu rnazbatada bu civarda 
hiç bir sokak fer.eri olmama11 
dolayuile ıık, sık lııruz1ık 
vukuatı olduğu, bunun önüne 
gpçllmesi için biç o1 r:ı zsa 
iki lamba talik ed•!n:esl isten 
mlıtır. Belediye tahkikat yap· 
mal.tadır. 
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Bütçe kaunu layihası · 

Ankara, 11 (A.A.) - 1931 
bütçe kanun llylhaaı Millet 
mecliıi heyeti umumlyeılne 
ıevkedilmlıtır. Millet mecllal· 
nln 1alı ııününden itibaren 
müzakereıine baılıyacağı bu 
kanun layıhaaı Cümhurlyet 
idareılnln ıeklzlnci yılına ait 
bütçe kanunudur. Bütçe en· 
cümenlnln eıbabı mucibe la· 
yihası.ıda, cihan iktııadıyatının 

[ eç ı·mekte olduğu buhranlı devre 
ı, .. ret edilerek"mlllhak bütçeler 
varidatının kat'i neticesi de 
dahili hesap edilerek yükıek 

Mecliıe arzettiğimiz 186.425.599 
liralık varidatı yekünu tahmin 
buıuıunda isabete en ıı:lyade 
yaklaıtıran eıaı ve karinelere 
iıtlnat etmekle beraber 
bir taraftan varidat yekünu 
ilzerinde büyük 1>tr tenezzül ün 
meucnt bulunma11, diğer taraf· 
tan 1930 aeneal bütçesinin 
222 732 000 !ita ile ifade edil 
mlı olan varidat mubamme· 
nalı üzerinden tahsilat ile ta· 
hakkuk eden varidatının an· 
cak 190 milyon k6ıur lira 
bu lunmaaı dolayıslle pek 
tabii olarak cari mali 
seneye ıağlam nakdi •azlyet
le ııiımek ve ma1raf bütçeleri 
üzeliuden ç.>k gentı tasarruf· 
!arın t~mln edilmeılni latll· 
zam etmlıtlr. Denilmektedir. 

· Layihada bu lüzum ve za· 
rure~ mebni hükümetln eza· 
mi tanrruf cihetini iltizam 
etliği zikredilerek deniliyor ki: 

"Encümenimizde müzake· 
re neticesinde hizmetlerin 
mahiyetlerine ve geçen ıene· 
!erdeki sarfiyat miktarları da 
nazara alınarak dahil bulun· 
duldan faaılların eksiklıklerl· 

nl itmam ve fazlalarını tay-
yelm~k ıuretile y. pılan tadilatta 

dahil olm11k üzere blltçenln umu 
1ni yek'lnu üzerinden geçen 
ıen~nin y~künuna nazaran 
yı p ı .. , taaarruflar 39.483 699 
v Tay are cemiyetind~n ha· 
va ~·t:rl için verilip hava 
büıçeıi içine alınan 2.422 299 
lira nazara alındıl!ı takdirde 
41.906.268 liraya baliğ olmuı· 
tur. 
Mazbatada, büyük bir nlsbet 

daluı nde tasarruf yapmak 
için g~ çen ıenelerin varidat 
muahammenalma htlnaden 
renııletilmtı olan memleket 
itlerini bu niıbet dahilinde 
daraltmak demfk olacağına 
nazaran bunun ne kadar mühim 
hır amelıye olduğu ve fovka· 
iade ıuretle ıeyretmekte olan 
iktı•adi hadiselerin bu ame
liyenın ıcraaı için !izam gelen 
renlt zamanın istimaline lm
kaı. bırakmadığı lfaret edil• 
me, ... l ·dir. 

Ma2batata encümen tara• 
fından izhar edilen temenniyat 
meyanında halihazırda veldi· 
!&.erle muhtelif devlet daire-

hal kalmıı olan memuriyet
leri mevkuf tutmak, bazı lll· 
zumıuz vazifeleri tayyetmek 
ve henüz namzetlik 11nıfın· 
da bulunan memur mülazım· 

!arını hjzı:ııate almamak ıuretlle 
1931 ıeneıi için flllt bir 
kadro vucuda getrmek 
memurluın vekalet müddet• 
!etleri hakkındaki altı aylık 
kaydı kldırmak, devlet me
mur ve daimi müıtahdemle
rlne memur edııeceklerl ko· 
mlıyonlarıda ücreti huzur ver 
memek, her hangi bir memur 
ve mQatahdemln hizmet mu· 
kabili alabileceği maaı ve üc· 
ret yekünu ayda 600 lirayı 

geçmemekle takyit etmek dev· 
let bütçealne dahil dalrele• 
rln 931 m"I ıenesl ma1rafla· 
n için 186,435,480 lira teklif 
edilmekte ve bu masraflara 
karıılığı olarak 186,435,599 
lira varidat tahmin olunmakta 
dır. 

t931 seneıl için muhtelif 
vekalet ve dairelerin ma•ari• 
fatı fU ıuretle teıplt edilmek· 
tedir: 
nüyük Millet 11\cclisl 
Riyaseli Cümhur 
Divanı muhasebat 
Başvekalet 

Şurayı Devlet 
istatistik U. M. 
Diyanet işleri reisliği 
Maliye Vekaleti 
Düyunu Umumiye 
Gümrükler Umum M. 
Taru ve Kadastrıı U. M. 
Dahiliye Vckalcli 
I'mniyet işleri U. M. 
jandarma U. K. 

2.223.467 
324.452 
675.020 
810.162 
192.386 
43.296 

460.350 
13.292.315 
26.446.850 
4.226.385 
1.111.018 
4.150.569 
4.185.524 
8.723.268 

30.061.791 Jiariciye YekAlcti 
Sıhhat ve lctim.ı! M. 
Adliye Veklileli 
Nafia VekAleti 
M:ıarif vekiilcfi 

v. 3.721.043 
7.377.833 

26.406.377 
6.582.938 

İi<tısat Vck!ilctiı 
Nilli Müdafaa 
Kare kısmı 
l lava hısmı 
Deniz kısıııı 

Askeri fabrikalar U. 1\1. 
Harita U. M. 
Pasta T. T. U. l\\. 

'ı ek On 

8.515.280 

44.026.363 
3.456.814 
7.860.451 
3.467.417 

64ô.47Q 
50.Cı6 7.65\l 

186.435.480 

Varidat bütçeılnln müfre· 
' datı ıudur : 

Birinci k11ım Irat ve ıer

vet Vt!rgilerl yekünu 40.622.300 
liradır. 

Bu meyanda kazanç veraiıl 
15.5 hayvanlar verglıl 14 mil· 
yon, binalar verghl beı mil
yon 322 bin. Arazi vergileri 
5.400.000 liradır. 

isuhlAk ve muamele vergi· 
lerinfn yekünu 82.140.500 lira· 
dır. Bu meyanda gümrük 56 
muamele 13 <lamga reıml 6 
milyon liradır. 

lnhiıarların 1afl hasılatı 
yek il nu 39 milyon lirayı mil· 
teca vizdlr. 

Tlltlln 24, tuz 6 milyon 
750 bin, lıpirto ve 1\ki 5 
milyonu geçmektedir. 

!erinde mevcut matbaaların ka· Devlet emlak ve emv~I ha 
bili hazfo,anlarının hazfl bunun 11latı yel.ünu 4 milyondur. 
için mrcliıe bir kanun laylhaeı Devletçe idare edilen müeue· 
ver• meai, devlet daireleri na• ıeler 8 milyon 755 bin lira· 
mına yapılan ilanların daha dan fazladır. Bu meyanıia 
mazbut bir ıekle konulmalı D .. vletdtmlr yolları iki milyon 
ve daha az manafla idare doku yüz otuz yedi bin poıta 
edllmeal. telııraf 5,465,000 liradır.Umu. 

Bundan baıka bütçede la· mi müuseıler ve ıiıketler 
aarrufu tahakkuk ettirmek haaılatından devlet hiııeıl 
için ittihazı derplı edilen ted· 1.470.470.00 müteferrik hasılat 
birler ıunlardır: 5,785,000 fevk"lAde varıdd 

1931 ıeneıl zarfında mün· 4.422.000 liradır. 
~ ~ t~ 

Bir muvaffakıyet 
Vaıhlnııtoıı 10 (A.A.) - Buglln operatörlükte cidden büyük 

bir muvaffakıyet teıkll eden hır ameliyat yapı'mııtır. Karından 
biıibirlne yapııık ılyamlı ikiz hemılre!er, aralarındaki mü~ıerek 
röden bağıraa ğı tamamen kaldırılmak ıuretlle her ikisinin ayrı 
ayrı yaıamaları temin olunmuıttr. 

Bomba ile taarruz 

YARIN 

Pullar basılıyor! . 
Yeni 

de 
pullar hem dayanıklı, hem 

çok nefis bir şekildedir 

Yeni ba•ılan bullarJan biri oe makineltr 

Yeni pulların tab'ına baı· ı lardan birini baıkı maklneılnl, 
lanmıotır. Dün ilk baaılan pul. ameleyi ve makinede pullar 
lar çok nefis ve çok güzeldir. baaılırken bulunan zevatı ııös-
Reımimlz yeni basılan pul· termektedir. .................. ,, ....... , .. ,,, .......................... ,, ... , .. 
Reisicümhur Hz. leri 

İle İtalya Kıralı Hazretleri arasında 
' telgraflar teati olundu 

Ankara, 11 (A.A) - Reı.ı. 
cümhur Hazretlerlle İtalya 
Kıralı Hazretleri arasında ıu 
telgrafnamelerl teati edilmiı· 
tir: 
Haşmeun Victor Emınanuel ili 

llazretlari Roma 
Fehametlil Ducd Aoıte 

Hazretlerinin vefatı haberini 
derin bir teeullrle aldım. Zatı 
Haımetanelerlne en samimi 

[ taziyetlerimi beyana müıaraat 
eylerim. 

Gazi M. Kemal 
Gazi 11\ustafa Kemal Hazretlerine 

Ankara 
Bu elim vesile ile zatı 

devletleri tarafından liltfen 
beyan buyrulan taziyetten do
layı samimi bir surette tefek· 
kür ederim. 

Victor Emmanuel 
"' t.:ı ~ 

Reisicümhur Htızretlerile Hoover 
arasında telgraf 

Ankara, 11 (A'A) - Müt· 
tehlt Amerika devletlerinin 
ıatık!Al aünü müna1ebetlle 
Relıfcümhur Hazretleri tara
fından M. Hoover Hazretle
rine çekilen tebrik te!grafna· 
mealle müıarünileynln cevabi 
telgrafnameıl ıuretllerl aıa~ı· 
dadır: 

Müttehit Amerika devletleri Reisi 
M. Hoover Hz, VVaslıington 

lıtıklal gllnünün yıldönümll 
münuebetıle hararetli tebrik· 
lerlmln ve gerek [zatı devlet· 
!erinin ıahsl saadeti gerek 

Irak kralı 
(Birinci ıayfadan Jeııam) 

kadar ıara yda istirahat etmit· 
ler ve bir yere çıkmamıılardır. 

lnglltere ıefarethanesinde 

büyük memleketin refahı hak 
kındaki ıamlml temennileri· 
mln kabulünü rica ederim. 

Gazi M. Kemal 
Türkiye Reisi cGmhuru Gazi Mustafa 

Kemal l laz, Ankara 
Zatı devletlerinin lstıklll 

gününü tebrik edea telgraf. 
!arını yükıek ha:ıı ile 'aldım. 

Zatı devletlerinin ııhhatı 
ve Türk milletinin de•amlı 
saadeti hakkında mütekabil ve 
samimi temennilerimi arzet· 
mekle bahtiyarım. 

Herbet Hoouer 

Soyguncu 
Gece soyguncusu 

tutuldu 

Sahile ' -
930 da hapishaneye 

187 4 kişi girmiş! 
930 ıeneıl zarfında ıehrl· 

mlz baplaaneılne kaç kiti girdi 
ve çıktı? 

Bu ıualin cevabını temin 
edecek kuyudat tetkik edildiği 
zaman gllrülllr ki lıtanbul ha
plaaneılne her hanfl bir mah· 
kümun girmemlı olduğu, boı 
ııeçen bir gün yoktur. 

930 ıeneıl zarfında cerh, 
ıirkat hakaret, tehdit ve emsali 
ceralml adlyeden mahküm 
olarak hapiıaneye giren mah· 
kümların adedi 1874 dür. 

Bu yekün kadın ve erkek· 
tir. 

Tabii bunlar mahkumiyet 
müddetlerini bitirdikten sonra 
çıkmıılardır. 

M6temadiyen haplıaneye 
girip çıkanların kıımı mühim· 
mini vesikalı kadınlar teıkıl 

1 

etmektedir. Bunların cllrllml~ 
rl de muhalefettir. Yani haf
tanın bir glinQ gltmefe mecbur 
oldukları emrazı zubrevfye 
muayeneılne ıııtmeyenler 

ıulh mahkemeılne verilerek bir 
günden bir haftaya kadar ha· 
plı cezaıına mahkilm olmak· 
tadırlar. Bu kadınlardan hemeQ 
her gQn haplıaneye girmeyen 
yok ııtbldlr. 

930 ıeneslnde bapıe giren· 
!erin yekilou 929 a nlıbetle 
azalmııtır. Yalnız cinayetle 
mahküm olanlar bu yekünu 
haricindedir. 

Bunlar dalma mevkuf ol
dukları için, haklarındaki 

hllküm keıbl katiyat edince 
tevkifaneden nakloluomak-
tadırlaf. 

Maarif vekili Esat Bey 
bir nutuk söyledi 

Ankara, 11 (A.A.) - Lise Bundan ıonra milli terbl~ 
ve muallim mektepleri mil· ye üzerinde bir tahlil yapan 
dürlerl bu ıabab ıaat 11 de Maarif Vekili ilmi zihniyetle-
Ticaret mektebinde içtıma rln tnklıafı mevzuuna temaala 
etmlılerdlr. Maarif vekili Esat demlıtlr ki: 
Bey uzun bir nutuk Irat ede- 1 •Mıllıyet mefküreıl her 
re 'bilhaıaa demtıtlr ki: ı medeni memlekette olduğu 

•Bilirim ki mualllmllk, daha gibi bizde de yurt bilııtıl, tOrk 
doğru ve daha geoit bir tabir 
ile mllrebbilik gibi yüksek bir dili, türk edebiyatı, türk ta-
meılek menıuplarının üzerle· rlhl, coğrafyaıı, içtimaiyatı, 
rlndekl milli ve medeni vazife aanat'lerl, ı porları ıııbı kültlb 
bir heyeti içtimaiye içinde ilimler ve vaaıtalarlle çocuk· 
mevcut vazifelerin en kıymetli !arımızı telkin ve onların le· 
ve en ıereflilerlnden biridir. mlz kalplerinde ve ııenç dl-
Ôyle ki analar, babalar ıevglll mağlarında tanin edilebilir. 
yavrularını milli ve medeni Bu sebeple milli terbiyeyi 
Terbiyeye ıahlp kılmak için teılı için en mühim telkin 
kendi kucaklarındım ve ocak· va11taıı olan kültllr lllmlertnla 
lanndan ayırarak tam bir em mekteplerimizde çok kuvvetlJ 
niyetle yalnız ve yalnız mek· olarak tedriıl eıa1tır. 
tepteki mürebbinin temiz ve 
kudretli ellerine, saf ve nezih Maarif vekili Eaat B. f11 
vicdanın terk ve teılim eder- sözlerle nutkuna nihayet ver-
ler. Çocuklarımız burada mlıtlr. 
ana baba gibi sevdikleri ve Muı.yyen "zamanlarda ıl• 
karııladıkları muallimlerinden, tematlk bir plan dahilinde 
mürebbilerlnden alle yuvaıı 
kadar ve belki ondan daha 
ziyade bir dikkat ve ıefkat 
gorur, ahlak ve faziletin, 
ilim ve marifetin insanlığa hür
metin millet ve memlekete 
muhabbetin terefl, lallklalln 
selamet ve ıaadetl, btıkballn 
yollarını v0 eaaılarını öğrenir
ler. 

al.tek konferanılar tertip ve 
idareaile ameli bir mekt~p ha 
llne ııetırllmeıl muhakkak 
faydalı olur. 

Esat B. muvaffakıyet dile 
yerek aözlerlnl bıtırmlttir. 

Kongre Gazi Hazretlerine 
arzı tazlmate karar vermit
tlr. ••••• ....._. .......... ,, .............................. ,, ••••• ,.,, •.• ~'.!.!.!·· 

I ·> 1 Küçük İlanlar _ _l::J 
verilecek ziyafet münaıebetıle Pallı 2 inci ıuLe mlldllrl· 
Kral Hazretleri eaat 21 buçukta yeti Salt Hoınll ve Mustafa Kadık6yunde aıtılık mÜ· 
maiyetlerile birlikte lnglltere lımlnde 3 gece soyguncusu ya• ceddet k6ğir hane - Kadı· 

Aksareyde acele satılık 
hane - Tramvaya üç dakika 
mesafede dört kat, yedi oda, 
mutfak, kuyu, bahçe, elektriği 
havi hane satılıktır. Talip· 
!erin Galatada Mehmet Ali 
Paıa hanında 41 numaraya 

ıefarethaneılnl teırif buyur· kalamıı, evrakı tahkiklyelerlot köyünlln en eğlenceli yeri olan 
muılar ve ıe• '!erine verilen ikmal ederek adliyeye tedlm Yoğurtçu Parkı yanında Çan>-
ıuvarede ha:ı:ır bulunmuılar· etmlıttr. lıca, Fenerbahçe, Kalamıı Ko-
dır. Sarhoşluk rezaletleri yuna nezareti fevkaladeıl olan, 

Kral Hazretleri Yal ovada llç daireli apartıman tarzında 
k I Mehmet Hilmi Efendi ar• lata olunan ııayet h&vadar -·-

Gazi köıkünde misafir a mıı· k d M h ş f ı k Satılık hınesı· olanları -
1 dl a aıı e met ~re 1 e dün hane aatılı tır. Taliplerin Ga· 

lar ve ıehrl gezmlf er r. l d M h h Pek ıerefılz yerlerde olmamak 
M 1 h b ü de nılrah bağçeslne giderek rakı lata a e met Ali Paıa a• 
üıarünl ey in u g n ıartile, 1500 liradan 2000 il· 

1 b 1 h lif tlerinl lçmeğe ltaılamıılar, neticede nında 41 numaraya müracaat• 
ıtan u un mu te aem ları. raya kadar dört, bet odah 

gezecekleri tahmin edilmek· •arhoı olarak cam kırmıılar- satılık hane, dükkanı olanların 
tedir. dır. Büyük derede satılık Galatada Mehmet Ali paf& 

'h Bu 11rada cam bedelini lr hane - Plyaaaya iki, hkeleye hanında 41 numaraya müra• 
Kadın polisler intı ar tiyen aanon Abdullahı döv· liç dakika me1afede 1 panya caatları. 

ediyor mııı. üstelik kendilerini kara· ıefarethaneıı ıokağında bülblll· Satılık emltıki olanlara -
Berlln lO (A.A.) - Claa• kola davet eden pollı memuru !erile meıbur Sefarethane bah· Galata, Beyojlu, Şiı ı, Maç-

yet maıaaına menıup iki ka· Nuri Efendiye de hakaret et• çeıl kar1111nda iki daireye ka, Oımanbeyde ıatıl.k apar-
ş 1 f 1 dl H ki d t hkl mllnkaaem aparhman tarzında t h · G la B "l dın memur bağlı olarak ima m fer r. a arın a a • ıman, ancıı, a ta, eyog u, 
1 d kata baılanmııtır, lnıa edllmiı hamam, elektrik, Emlaönü, Sultanhamamında 

denizinde ölll bulunmııf ar ır. terkoıu havi (9) odalı 26 nu· S ı 
Bu ıkı kadın intihar edec~klerfnl Otobüs kazası mağaza ve dükkanı, u tanah· 

maralı hane ıatılıktır. Talip· metten Beyazıda, Beyazıttan 
mektupla bildlrmiılerdlr. Bu inli· Ayvanıarayda Yakup ağa• !erin Galatada Mehmet Ali fatih ve Akıaraya kadar ha· 
hara aebep Hambourg zabıtası nın kayıkhaneslııde sakin Ri· Pata hanında 41 numaraya neal olanların Galatada Meh· 

müracaatları. 

kadın ıubesinl idare eden ka- zell Mehmet ağa dün, ıebze müracaatları. met Ali Paıa hanında 41 nq. 
dın memurlar arasındaki ra. pazarından geçmekte iken maraya müracaatları. 

b d k Kelamışta satılık, kiralık -
kabettlr. Mezkur ıu e e a· E>·ilp-Emlnöoü 11eferl yapan mükemmel kC>tk _ iskeleye, Satılık çiftlik, arazisi olanlara 
dınlnr ikiye ayrılmıı ar, ve 3539 Numaralı otobüıün 18• lstaılyona bet dakika meıafe· Anadolu, Rumelinde satılık 
aradaki kavğalar sık sık mu· demesine maruz kalarak yara· de plajlar civarında, munta· çiftliıli olanlar ile Bo(,'.aı· 
darebeye müncer <•lmakta ve la11mıı, ıoför yakalanarak hak· zam bahçe dahilinde nezareti içi, Haliç marmara ıahilleriode 
mobilye de tahribata uilramak· kında tahkikata baılanmııtır. fevkaladeyi haiz (24J odalı, fabrtka inııı.sına müaatt ana, 
tadır. Cuma eğlencesi! müıtemilatı 1alreyl havi köşk veya arazlsl olaı:ıların Galntada 

ı l • f • 1atılık olduğu gibi toptan ya· Mehmet Alı Paıa hanında 
stanbu sıpor zmıre Cuma günü eğlenmek için hut dört kmm olarak kiralık· 41 numaraya müracaatları 

gidiyor Kıaıklıya ğiden matbaacı Aram tır. Taliplerin Galatada Meh· j nşaat 
lzmir, 11 (A. A.) - ı.. ile oapkaçı Nobar IU doldur- met Ali Paıa hanında 41 nu· . 

mak yüzünden kavga etmtıler, maraya müracaatları. Apartımanhanein91 etmek 
tanbulıpor birinci takımı ıeh- neticede ellerinde bulunan lsteyenlera-Apartıman, hane, 
rimiz Altınordu kulübile yap- ıişeler ile biri birinin baııoı Kedıköyünde mühürdarda dükkan ınıa etmek ııteycnler ile 

Blrminaham ( Alabama ) ölmüı, birkaç, kimıe de yara· tığı anlatma net'ce&inde 3 yarmıılardır. satılık hane - Dört kattan Üsküd r. Kısıklı tramvay gÜ· 
10 (A.A) - Süt tevzii kum· lanmııtır. Zabıta bu vak' ayı maç yapmak üzere 24 Tem· Kansinı yaraladı ibaret on bir oda, mutfak, ku· zergihında ve dıt.or ıayfiye 

d k Yu, bahçe, elektrik, havagazl. h il ı d (Vtll ) t da Panyasına alt bazı eıya ve le· ıüt ağıtanlar arasında l fiyat muzda ıehrimize gelecektir. Fatih at pazarıııda lllkln ma a er 0 e a arzın 
k k k b banyoyu havi nezareti fevk· k- k t k lıt ' f G vazımı na letme te olan bir re a etine atfetmektedir. Süt Birinci maç Altıııordu, ikinci kömürcü Ahmet dün, geçlı:ıı· 0 t ınta e me eyen er n a• 

1 b bo tevzii rekabet ve mücadelesı·· 1 alideyl haiz hane ıatılıktır. la tada Mehmet Alı Paıa lıanında 
Olomobl in lç'ne lr mba maç zmlrapor, üçüncü maç ıızlik yüzünden karısı Meryem Taliplerin Galatada Mehmet 

b 1 d • h b 41 numaraya mür ~alltları. •tılmııtır. BombaııınJ derhal nin 8 1 a ıgı tart ten eri K k k ı-b- ·ı H 1 k t 1 ti Al" h d 41 1 arııya a spor u u u ı e anım a avga e m ı, ne ce· ı paıa anın a numara• ( n•aat paraaı Juaıı olaa-

" 
b bomba ile bu rünküne benzer 1 k d b ki al lar • 

• 
~~~a:N~~u:·z:~:ri:n:e~:l:r~z:e:n:c~l~~~.:::::..~.'.::~~~~~~~y:a:p:ı:a:ca::t:ı:~~----------..... ..J~:e:_:ı:ç:a::a:..:y:a:r::•:m:ı~ıt:•:r·~----~~f=a~m:Q:r:a:ca::a~t::•:._ ____ ........... .Llı~-~·~·~~t:,.ı m!!!!!;;::::;;;;;;;:iii;iliiiö.ı;;..;:;;:;,-..-;.; iki taarruz daha yapılmııtır. .. ~ ;.;.; 



Ş~ife 6 YARIN. emmuz 

ANKARA OT E.L TAŞHANPALAS 
Bütün 

Telgraf 
konforü 
- Taşhan 

havi. 
Ankara 

Fiatlar ehvendir 
Telefon 1163 • 

«TiYATRO ve SINEMT>ı~~ 
ÜSKÜDAR 

Tür~iyenin en çok satan en nefis ve gazetesi Doktor Agop [ssayan 
Langa 

Hergün 
ve 

cami •okak No16 
hastalarını kabul 
tedavi eder 

Seyrisefain 1 
· Hale sinemasında 

İnciler ve Çiçekler 
Münıeuili 

Kolin Mor 
Duhuliye 10 kuruıtur 

* Kadıköy Mıtırlıoğlu bah· 
çesi, her akıam alafranga 
müzik ve alaturka aaz. Salı, 
Perşembe, Cuma akıamları 
varyete, meırubat 15, Duhu· 
liye 5 kuruıtur. 

İstanbul Akıaray Askerlik 
ıubuinclen : 

931 seneıi Temmuzun 18 in· 
el cumartesi gününden 26 ın· 
el pazar gününe kadar Fatih 
kazasına merbut ve 27 inci 
pazartesi gününden 30 uncu 
perıembe gününe kadar Eml· 
nönü kazasına merbut tube· 
mlz mahallatının 327 doğum· 
luların ve bu doğumlularla 
muameleye tabi eananın mez• 
kur günlerde ıubemize müra· 
caatları ve müracaat etmi· 
yenlerin haklarında mükelle· 
(iyeli aıkeriye kanununun 
maddel mahsusası tatbik edı· 
leceği ilii.n olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden ıonra Hat 
(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huıuıi kabineıinde 
dahili ha.talıkları muayene 
de tedavi eder. 

Telefon: lıtanhul 23!18 

Doktor feyzi Ahmet 
Cilt, saç ve zührevi haı· 

talıklar müteha11111 Cu· 
madan maada her gün 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 
ha.ta kabul edilir. 

1 Selô.nik Bankası 
Tarihi teslıl: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmıt: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbı.tl 

Türkiyedeki şubeleri: 

Galata, İstanbul, lzmır, 

Samsun, Adana, Mersin 

1 Yunanistandaki şubeleri: 
Wtına, Selanik, Kl\vaııJ 

Kadıköyiindc Osmln ağ.ı mahal!~~ 

sinin Alnalı fırın &okağında 24 No. 

hanede mukime iken elyevm fkamet· 

gAhı meçhul bu1unan Futma Zc.:hro tla. 

bini Ttvflk Bey. 
lst. r ördüncü lcro dairesinden : 

Yok _, Menase Ef. den ı~tıkr::ı <'l1cdl

ğlniz bin liraya mukabil vcfoen mel· 
ruğ ÜskUdarda Ooğnncıl.:ırda Ç.:1kırrı 

ffal'an Paşa mahallesinfn T11nu1bağı 
caddesinde cı.:dit ı J No. maa ba:h~e hn~ 

nenin }'ÜZ yirmi h lss.! itibarllc yüz on 

hissesi dayin tarafından mevkii icruya. 

VB7.cdllmiş ve ikametg .hını1ın meı;· 

hu1 i}"eti lıasebilc ilianen tcbligınc 

kar..ır \'Crilmlş olmağl.ı tarihi Jlün

dan itibaren üç gün z ı rfında 027 - 9958 

A. dosya No. bilmürscaa borcunuzu 
vern1ediğiniz veya itil'"a7. dermeyan ey· 

len~ec!.lğini takd irde m<:zkılr hissenin 

bllmüzaycde satıJacabı fkincl ihhO:l'"nuınc 

ma1camına kalnı olmak üzere HAu 
olunur. 

, Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddeıi Cihan kütıip 

haneıl üstünde No. 66 
Telefon: l.tanbul 2385 

Acele satılık ev 
Mahmutpata mahalleıinde 

küçük Yıldız han ıokağında 
bet oda' mutbah ve taraçayı 1 
havi 21 numaralı hane acele 
ıatılıktır. Mahalle bekçiılae 

müracaat. 

ve teebltten •vve 

• 

• Allo! Ali o! 
, 

Perşembe günü Avrupa mecmualarına yakın zenginlikte 

ve nefasette intişar etti 

insan yiyen kertenkeleleı· 
Genç kızlarımıza açtığımız ankete 

fevkalade meraklı cevaplar 

Bu Mağrada kim ? Maymunlar arasında bir cizvit ____ ... ____ _ 
1932 Haziran 15 te (Kostantini)n 

defineleri meydana çıkıyorf _____ , .. ___ _ 
Sıhhi ahlaka taraftar mısınız ? 

Fevkalfıde 'ayanı tetkik ve dikkat cevaplar ve münakaşa .. 
Müteheyyiç deliler koğuşunda ____ .. __ _ 

Alışmış kudurnıuştan beterdir ----
Muazzezin hayatı __ ,.,.. ... ,,,. ... ., __ ,..__ __ 

• 
resım, nefis tabı'lı kap,görülmemiş 

bir hayvan 
-------•·;~-------

fotoğrafı 

Me kt~plilerimiz arasında bir anket açılmıştır. 
ilk cevabı veren bir muhabirimizdir 

-------ı+ı-··------

İnsanlara m~jde? 
Kudurmuş büyük zabıta romanı - insanlaşmış nebatlar -

Karakterinizi s6ylüyoruz - Kadın vücutlarındaki esrar 
-----w. 

Esrarengiz hile! -Fakirin ifşaatı-
Çocuk sahifesi - Muhabir sahifesi· Mektepli sahifesi 

İsmail RamizB.e cevabımız.nıedyumumuz.un şayanı dikkat cevabı 

Allo Al/o, hurilerini yirminci asırdan yirmı~ 
birinci asıra doğru götüren Türkiyenin en büyük, 
ve en nefis, en çok satan mecmuasıdır. Gün geç
tikçe Avrupadaki emsaline faik hususiyet ve 
kıymet alan mecmuayı sabırsızlıkla bek/iyen 
karilerimiz bu nüshayı f evkalô:de bulacaklardır 

Allo! Allo ! 
Her fotoğraf sahibi ve yazı yazmaktan hoşlanan kariine mu

habirlik veriyor. kart azalmıştır. Acele ediniz! 

Yeni bilmecelerimiz • Bih:necelerimizi halledenler· Karilerimize cevaplar 

Dünvada misli görülmemiş korkunç hayvan nedir.? 

Abone olunuz! 
Allo Allo ! matbuatın iftiflar edeceği en büvük gazetedir. 

Satılılc ev 
Aksaray Horhorda Sc.fular 

mahallesinde Ragıp bey ıo· 

kağında 14 numara1 ı1 hane 
ta!ılıktır. Talip olan zevat 
"Yarın. gazetesinde N. efen· 
diye ve bu adres ile evi göre· 
bilirler . 

lttanbul 8 inci icra memur· 
luğundan: 

Karnlk Erganyan efendi· 
ye masarif hariç 325 lira müı· 
terek borçlu Bahçekapuda 
Selii.met hanında ikametgii.h 
gösterilip ve halen ikametgah· 
ları meçhul olduğu ödeme 
emri ıerhindcn anlaşılan Geno 
Sençof ve Nesim Geron eten· 
dilerin ııbu borca karşı bir 
itirazları varsa tarihi ilandall 
itibaren bir ay za •fında itiraz· 
larıoı serdetmedikleri ve yedi 
gün zarfında borcu ödeme· 
dikleri takdirde müddetin mü· 
rurundan sonra vaki olacak 
itirazları mesmu olmıyaca§ı 

ödeme emri makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. ........... s.-.---• 

Kiralık daireler 
ikdam yurdunun 

üçüncü katı kısmen 
mefruş o~arak kira
lık Dördüncü kat 
dahi kiralıktır Ga
zete idarehanesine , 
kitapçılık ve müret
tiphaneye elverişli -
dir Görmek için ka
pıcıya müracaat o
lunur. 

Telefon Beyo~lu: 4515 .. 
İstanbul 3 üncü icra .r-1<:ıııurlu

ğundan: 

Oalatada biiyük Hendekte i( asıııı 
Moiz AlfandJri nezıliıı d<' Salaıııoıı 

ı\nlandari ve Hiristo Aı:laııdaıi cfcıı· 
dilere: Kaneti biraderlerin ziııııııeti· 

ııizde iddia olunan 2000 lira rnallü· 
bun rehnin paraya çevrilmesi yol uy la 
vaki takip talebı üzerıııe taraflarınıza 

gönderilen ödeme emirlerine \'Crı len 
meşrıılıatta mezkfır mahalde olıııa

dığınıı ve elye\'ın ikaınctg;1hın1"111 
ıııeçlıul bulunduğu görülmüş olıııaldJ 

il!ncn tebliğata karar verilmiştir. Ta
rihi il andan itibaren bir ay ıa°'rlımla 
müracaatla bir itiraz dermeyan et· 
nıcz ve anı takip eden 8 gün içinılc 

borcu eda cylemcdiğiııiz takdırdc 

111 erlıun 8 adet kJpr rıeyııiri maki· • nesinin satışın.:ı sal5hı~1 el ~rJec..,.ği 

ödeme emirlerinin tebliği mal<anıına 
kaim olmak iızere ilan oluııur. 

Merkez Acentası : Galata 
Köprübaıı B. 2362 tube 
acentas! : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 22740 

PİRE • ISKENDERIYE P. 

(EGE) 14 Temmuz Salı 
10 da Galata rıhtımından 

kalkacaktır. 

TAViL ZADE VAPURLAR! 
AYVALIK • IZMIR POST ASI 

,-..~.A.A !!.!. 
zartesi akıamı 

17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Ayvalık 
ve lzmlre azimet ve Çanak· 
kaleye uğrayarak avdet ede· 
cektır. 

Yolcu bileti vapu~da da ve• 
rilir. Adres: Yemiıte Tavil· 
zade biraderler. Tele. İst: 2210 

İngiliz Hüseyin Rüstem 
VapıırlJn 

Karadeniz postası 

- RÜSTEMiYE 
Varıur ı 

13 Trnııııııı rıaı.1r· 
- t. tc~i akşan11 sa:ıt 

6 da S'thcci rılıtı· 

ııııııdan lıJrckcllc i'.ongulılak, İııclıo· 

lu, Ayancık, OrJu, Samsmı, Ünye, 
Oircsoıı, üı.irele, V .. :Jıkcbir, Tr.ıb· 

zoıı, Sürmeııc Rize ve ı\\;ıpanıyc 

azimet re a.-deltc ayııi İ>kclckre 

ıı.\tray arak gelecektir. 
J\lerkez accııtası: Lıııiııı.iıılı l\c

şodiye caddesi No. 12 Tcldoıı 2tiiö 

OSMANLI BAHKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz Jirası 

ISTANBUL ACENT ALl{;I 
Telefon: lstanbul 3318 

BEYOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça muka· 

bilinde muayyen vadeli 

veya hesabı cari suretile 

avanslar, poliça ve iıkon· 

toıu. 

Türkiye Cümhuriyeti • 

nin baılıca ıehirlerine ve 
memaliki ecneblyeye se· 
neJat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri irsalatı. ( Heıa bı 
cari) küıadı, ıenedat ve 

kıymetli eşya muhafazası , 

lıtanbul 7 inci icra memur· kupon tahsilii.tı, Türkiye 
luğundan: Paraya çenilmeıi· ve memaliki ecncbiyeye 
ne karar verilen Bahriye Ve· 
kili sabıkı Ihsan Beye ait İo ketide edilen poliçaların 
bankasında mahcuz bulunan tesviyesi, bono muamelatı 
1683 1692 Numaralı beheri bi- ı lcraıı, akçe bey'! ve ıe· 
rer adet ilk on 72574-1692 rası, ıair bilcümle ban· 
Numaralı behPrl birer adetlik 

ka muamelRtı, ka•a icarı. 
on 72574.72577 Numaralı behe. ============: ri onar adetlik kırk ve 889:i8 ! 

Numaralı elli 10939 10945 Nu· Dr. Hayrı' a··ıner 
maralı beheri birer adetlik 
yedi -77515 Numaralı on 90949 
Numaralı elli ki cem'an 167 
adet Türkiye it banka•• hisse 
senetleri ile 245 Numaralı lo 
bankası müessis hıııe senedi 
açık arttırma uıuliyle ıehri 

halin 16 ci Perıembe günü 
ıaat 11 deiı 12 ye kadar lı
tanbul Esham Borsasında bil· 
müzayede satılacağından hazır 
bulunacak memuruna müra· 
caat edilmesi ilan olunur. 

Almanya Emrazı eli· 
diye ve zühreviye cemi· 
yeli azasından Beyoğlu 
Ağacami kartı ıırasında 

133 No. öğleden sönra mü· 
ı racaat. Telefon: 3586 

o -l' 2 Tem~z 1931 _!lız.ır 681 
-= Pazar =-:-

~·~~~~...,.,.~~...;.~~-• 

Arabi 
25 Sefer 

Rumi 
29 Haziran 

Zayi-- Nüfuı tezkerem ıle Vakit· Ezanı Vakit· V~••ti 

Sultanahmet ıuhesinden al· i'rvkat :S. u. t.vkat .2:_ D. , 
mıo olduğum askeri veılkamı lsabah 7 04 Sabah 2 42• 

Öğle 4 37 Oğte : .12 19 
ve mahkeme lliimı, deniz ame· ikindi 8 37 ikindi ıs 191 
le cemiyeti cüzdanımı zayettim. Akşam 12 00 Akfam 19 42 
Hükmü olmadıAı ilan olunur. Yatsı 1 !>9 Yalsı 21 42 1 

Sirkeci araba vapur Is· 

1 
lmsAk 6 « im.Ak 2 ~ 

kelesinde Dıvrlkli 315 , __ .,....,_ ___ ·-----~ 
ı\\ı.:SuJ nıu•ıur \'t: uı.ıı•ıl.!~,).ı 

tevellütlü Ahmet Bürha11effin Ali 


