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1 ~ 
rçiftql, l,9i ve !snafın haklarını mudafaa eder Lllk Cumhurlyet~i gazetel 

\.Gönderilen evrak iade olunmaz.) 

~ .... •Siirt meb'usu MatiinutB~e cevap:•:u..-
~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~~~~_,. 

Bütün vatandaşlar sınıf menfaatleri 'şuurunu düşün~iyerek, büyük : 
bir ümitle, Yeni fırkaya koşuyordu; çünkü H •. 'fırkasından · hizardi ! 

Meslek 
Bahsi! 

Mahmut B. ge9en gun 
bir tarlzlerinde Serbest fır· 
kadan Çiftçi ve lşc;i fırkı11 
teşkiline gec;ilmtıini bir 
mesleksizlik addettiklerini 
söyliyorlardı. Buna cevap 
verirken, Halk fırkısı prog· 
ramındaki hu~ iyetlizliğe de 
ltaret etmek icap ediyor. 

Arif Oruı; 

Halk fırkasının memleket• 
teki vaziyeti müıkülleılp ge· 
rlledlkçe, fırka gazeteleri ya• 
vaı yavaı yer tutmaya batlı· 
yan bazı prensipleri çürütme• 
ğe çalıııyorlar. Bu, onların en 
meır"' haklarıdır. Ezcümle Si· 
lrt meb;uau Mahmut B. bu 
hu•uata en ileri gidenlerden 

iri olarak tanınmağa baılan· 
mıttır. 

Halk Cnkasının bir vakit 
mua) yen olmıyan mealeğlnl 

pek aiti bilip takdir eden 
Mahmut B., geçen gün, bü· 
kO.ınet tarafından resmen te· 
ıekkülüne müsaade edilmiyen 
•Çiftçi ve İıçl" fukaaı bak· 
kmcia da bazı mütalealar ser• 
dediyordu. 

Mahmut Bey eğer program 
üzerinde tahliller yapıp mü
kayuelerde bulunmuı olsalar
dı, kanaatlere hürmet etmek 
ıtarı onların o mütaleaları 
bazı noktalardan muhakkak 
görmeleri milmkün idi. B .. lki 
kendileri ile uzun boylu ha .. 
bühaller yapılabilmek te im• 
!.an dahiline girebilirdi. 

Ha buki, Mahmut Bey, 
m• aleaef bütün Halk fırkası 

gazetelerinin çürütücülük ılya· 
setine kapılmıı, fikirlerden 
z yade ıahıslara hücum etmeyi 
çıkar bir yol telakki etmiı 

görünüyordu. İttihat ve terak· 
ki zamanından bugünün lktl· 
dar fırkasına miraı kalan ıu 
uıulün ıakametl nedense tak· 
dır edilmek istenmiyor. 

Halbuki Mahmut Beyden 
, Çiftçi ve tıçl fırkaıı progra· 
mının hangi maddelerine itiraz 
ettiklerine, bunları ne gibi 
noktalardan eıasaı:ı: bulmuı 
olduklarına dair etraflı tenkit
ler beklenirken, aksine olarak 
fırkt>.yı teıklle çahıanlar üze
rinde durdukları görüldü. Bu 
ıuretle de, kendi)erlnln, fırka· 
larının ve ilham aldıkları ma· 
kamların ıtddetle arzu ettik· 
lerl iddia edilen yaratıcı fikir 
münakaıaaı harlcıne çıktıkları 
aablt oldu. 

Çünkü, ıütunlarca yazılan 

makale, herhangi bir fikirden 
tiyade yapılacağından endiıe edi
~n teıkilıitı çürütmek gayesini 
latılıdaf ediyordu. Bu teıkllıi· 
tın ileride kuvvet'.enmesl lhti· 
~ailen de vardı. Binaenaleyh 
l>renılpten ziyade onu koruma• 

. la .çalııanların meılekılzliğlnl 
l<ldıa etmek, eıaa maksada 
daha ziyade uyacak, tetabuk 
edecekti. 
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Irak Kıralı Hz. bu gün 
·şehrimizi terkediyorlar 
K!:-al Hzo bugün 12,5 ta hususi bir 
trenle Avrupaya hareket ediyorlar 

Kıral Hazretlerinin ıehrimizde ge'iirdifi günlerden b;, hatıra 
Kral Hazretlerinin bugiln 

ıehrimlze veda etmeleri mu• 
karrerdir. 

Bu gün buıuıi olarak ihzar 
edilen trenle ıaat 12,Sta Avru• 
pa ıeyahatlerlne devam bu· 
yuracaklardır. Kralın maiyet 

Irak kıralı Fayıal hazretleri 
dün Fluryaya teıı·lf etmlıler, 

öğleden ıonra avdet ederek 
akıarna kadar Dolmababçe 
ıarayında kalmıılardır. Saat 
yediye doğru Tokatlıyana gi· 
derek akıam yemeğini yemlı· 
ler ve iıtırahatlerine çekllmio· 
lerdir. 1 

erkanıda kendlıine refakat 
edecek! rdlr. .,.,, ..................... ~ ....... ,,.,,,,,,,, ............................ ....... 

(Şemis)kulübü ifşaatı etrafında 

Bunlardan biri mukabil 
ithamlarda bulunuyor! 
Eftim Efendinin (Şemis) kulübünde 
faaliyette bulunmakla itham ettiği 
Ortodoks Rumlardan biri nediyor? 

• 

... _ 
Ilı -- ...... 1 

, Tiirk ortodokıların ve Ef· 
tim Ef. nln Rum ortodokılara 
karıı yaptıkları ithamları ve 

' bu buıusta tamamen bitaraf 
olduğumuzu ilave etm!ıtık. 

Bu idialara (Şemiı) namın· 
da bir Rum ekallivet klllbü· 

Liselerde 
Muhtelit tedrisat 
yapılacağı tekzip 

ediliyor 
Ankara 13 (A.A.)-Maarif 

vekaletinden: 
13 temmuz tarihli "Son 

Poıta,. gazetesinde Ankara 
buıuıl telgraf ha vadiıi olarak 
Maarif vek&leUntn talebe te· 
zayildil karıuında önümüz
deki dera yılından itibaren 
muht~llt tedrlaatı liıelere de 
tet:nll edeceği yazılmııtır. Ve-

~ 

ILiaelerde muhtelit tedriaaı 
yopılacafı haberini tekzip eden 

Maarif vekili Eıat B. 
klletçe böyle bir tasavvur 
me•cut değildir. 

Günün vak'ası 

9 kisi bıcaklarla Ka-
• • 

sımpaşadan kadın 
kaldırmak istediler 

. 

M. vekilinin beya!!.atı~ 
Abdülhalik B. senede yüz binlerce 
lira tutan resmi ilan işlerini mazbut 
ve daha az masraflı bir şekle sok-
mağı düşündüklevini söylemiştir 
~kara, 13 (Telefon) - , 

Baıvekll Paıanın reım? ilanlar 
meaeleıinde yapılacak mühim 
tasarrufu nazarı dikkate aldık· 
lannı bildirmiıtim. Bu hususta 
Baıvek&let müıteşarı Kemal 
Bey meıgul olmakta ve tetki· 
katta bulunmaktadır. 

Maliye vekaleti de ayrıca 

Veklletlerden tahkikat yap· 
makta devam ediyor. Meıele· 
nln münakaıa ıuretile halllne 
taraftar bulunulmaktadır. Bu 
ıuretle elyevm lıantiml 20 
kuruıa yapılmakta olan Dev· 
Jet ilanlarının 15 ve 10 kuruşa 
lndlrilecelii kuvvetle tahmin 

( Devamı 5 inci sahifede Maliye vekili AbdMhalik B. 

Edirneli kız talebe şehrimizde 

Dün ıehrimize gelen Edirne 
Dün ıehrlmize Edirne kız 

muallim mektebi talebelerinden 
27 Hanım gelmlttlr • 

Taleb, Çapa kız muallm 
mektebinde misafir edllmiıler• 
dır. 

l.ıız muallim mektebi t<rlebeleri 
Edirneli nıirafirler yaz ta· 

tillnl burada geçirec<'klerdir. 
Dün talebe iıtiraha t etmit

lerdır. Bugün şehrimizin ıa· 
yanı temaşa mahallerini geze
ceklekdir. ............................................................................................................... -

Meclisteki istizah takriri Zelzeleler! -

Siyasi kanaatlerin muhite, 
llıeınleketın ve zamanın lhti· 
façlarına göre değiıeceğlnl 
1ddı.,, eden Mahmut Bey, biz· 
~llt kendi fikrini kendi kalem
"rJle cer betmek hatasına da 

11 iitırıü !erdi. Katıyetle iddia 
- Buyurun efendiler sivil bir kuruı, asker Jfrmf para baılıyor. 

içeride nice nice şubede bnzlı~lnr,. hokkabazlıklar, cambazlıklar, 

dllbaztıktar olacak parayı verin, düdD&ii çatın buyurun ha baılıyorl 

Müfteri Jİ>t, ttraf boı fakat kırk yıllık oyunbazlar çen· 1 Il'tlyor fakat ne bunu g6ren, ne görmek lıti)'en, ne haberi 
.. r olan, ne pal}'açosunu. ne hokkabazını tanımıysn esne. ftnn zorla bilet 

bir iki el aıkır~ılt ve baylece bu hokkbaztıkta bitiyor. Ne ~ için kuruturlar ne it yaparlar! 

• 

(Devamı Sine aahifede) 
berdenatlıyorfar palyaço &ilfdüruyor. Sahne kalabalık. lralfon ı p rası alınarJk açık naaıl kapatılıyor! Hey gidi Belediyeler hey 1 

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



Sahife 2 

Güzel San'atler Akademisind 

Sergi dün açıldı! 
Profesör M. Egle akademi ve ta- ı 
lebemiz hakkında ne söylüyor ? 

Güzel ıan' atler ak ad miıl 
tezyini ve'. lmari atelyelerl 
talebeıi tarafından hazırlanan 
ıergl dün açılmııtır. 

Güzel san' atler aka dl' misi 
tezyini ve nılmari 1 ate:yelerı 

talebesi hazırlamı~ oldukları 
sergiyi ıaat 14 te küıat etmlı· 
lerdir. 

Teıbir edilen bu eıerler 
ıayanı takdir bir aayln mah· 
ıulüdürler. s~rgiyl görmeğe 

aridenler büyük bi: hazlı, 
Mektepten ayrılmıtlardır .. 

Mektebin yeni faalıyetl 

hakkında akademi profesör· 
lerinden Mösyö "Egle" muhar· 
rirlmlze alideki izahatı ver· 
miıtir: 

" Üç ıenedenberl ya· 

tatblk edilmekte olan proııram 
ıon kat'i ve mllkemmel hal· 
nl lktlsapedecektlr. 

Vekalet, tatbiki sahanın 
lnkiıafı lçln in aat dııireılnl 

•Resmi mlmarı bllroı " namı 
altında mekteblmlze ilhaket· 
mlttir. Son zamanlurda Na· 
mık lsmııll B.le idare kıamını 

Elimize aldık, talebenin ve 
mekttp i<,areainln muvaffak!· 

yeti mucibi mumnuniyeltlr.Son 
günlerde ecnebi talebeleri mek· 
tehi mize glrmek için muracaat 
etmiılerdir. Talebemi;ı ara11nda 
Vıyanada bile gör medljtlm 
kablllyetllleri yardır. Mektep, 

mnaiaine devam ederse yakında 
kuvvetli ve mühim neticeler 
alacağı:nı'l:ı ve lıtanbulun eıkial 
gibi bir mimari merkezi teı· 

. vaı yavaı ve bütün ana11rile klledeceğinl ümit ediyorum. " ,... ............................................................................................................ . 
Gazlara hiyle karışıyor, aldıran yok! 

Hiyleli kolza ticareti 
pek kari oldu! 

Gazla karıştırılan kolza hiyleleri 
nasıl yapılıyormuş ? 

Caz flatlarının pahalılığı ı' mek için hariçten de kolza ge· 
devam ediyor. Bu pahalılık tlrlliyor. Fakat bu hususta, 
ıöyledljtimlz eçlılle rekabet sa· bulunan kurnazlık çareleri bu· 
halan haricinde haddı azamiyi nunla da kalmıyor. 
buluyor. 860 dereceden yukarı olan 

Bundan maada gaz lica· kolzalar rüsumdan muaftır. 
reli yapan firmalar aüm· Ancak (860) dereceden 
rükten nümuneye gayri mu· dun bulunan kolzalar için 
vafık fılıtre edllmemiı mal rüsum tahakkuk ettljilnden 
geçirerek hükümetl mutazarrır ~yle bir hlyleye teve11ül edili· 
ediyorlar. yor. Kolzaların bili.hare 

Halbuki, bundan da aarfı· aızlice derecelerini deltltllrmek 
na.:ar,plyaıadakl ğazların kıımı üzere \860) dereceden yükıek 
azamı kolza karıııktır. go termekl 

Bu yüzden bilhassa lamba· Bu hiyle motorinde de ya· 
larla tenvirat yakmak artık pılıyor. (8S91 dereceden yüksek 

müıkille~mi§tir. Kolza ile ka· olan motorinler de rlbumdan 
rııtırılan yafın petrol kısmı azada tutulduklarından bun· 
bitince lambalar ıönmeite bat larda da derece hiylesl gerııl 
lıyor. ılgi ııleınektedlr 

Htyle y(lzünden Kolza Gaz ihtikı\rına, derece da· 
ticareti karlı bir meslek halJ· lave eaine ve kolza lleklr· 
ne glrmiıtır. Maamafıh, kilo lıeına Belediyenin nazarı dik· 
baıına 8 kurııı reılm verme- katini celbederiz. ........................................................................... ·-·······-···-· .. ·················· 
Şemis kulübü ifşaatı etrafında 
(Birinci ıoyfaJan decam) 

ve gerek hiç hır kabahatlerl olma 
yan Dr. Namiloğlu, Dr.Fakaçelli, 

Dr. Orfanidiı, Dr. Prioariı, 
Dr. Kuremenos ve Timoleoı 
Efend'lcre zel andıraz'ık etme· 
ılne hiç hayret etmedim. çüukü 
lnıani meziyetlerin en basiline 
malik olmayan Eftım Ef. dinin 
öte.fen be~I, ııay t kuvvetli 
bir ıllAhı varkl, oda iftiradır. 

Sahte nikabı riya ile ıuretl 
baklan görünerek alemin na
zarından aaıl mahiyetini sak· 
lamaia çalı§aD Eftım Ef. nln 
buıün yüzündeki maake dü,. 
mn, foya11 meydana çıkmıitır. 

hanlardan birini kendine ika. 
m€.tııiıh ittlha:ı eylemeıl za. 
manı gelmiı, hatta geçmlıtlr 
b:le! 

Efıım Efendinin, ıah11m 
hakkında, ima tarikle töyle 
dlğt yalan sözlere aellnce: 

1 - Vücudümde taııdıl!ım 
harp yaraları Türklük camıaı· 
nın nacl:ı bir ferdi olduğumu 
gösterir. 

2 - Affı umumlye tekad· 
düm eden senelerde Hilaliah· 
mer heybeliada ıubeıl cem'i 
lanat kornlıyonunda aza ol· 
maklığım affı umumiden yQ· 
reğlmln ferahlamadığını lı· 

bat eder. 

Gazi Hz. 
Bu cuma akşamı 
şehrimize teşrif
leri muhtemeldir 

Ankara, 13 (Telefon) -
ReiıiCümhur Gazi Hz. !erinin 
yazı geçirmek üzere latanbulu 
teırlflerl artık bir gün me ... 
leıi olmuıtur. 

Gazi Hazretlerinin Cuma 
günü akıamı rlyaatl Cümhur 
trenile lıtanbul'a mütevecihen 
hareketleri ıayldlr. 

Meçlis reiıl Kazım Paıa ile 
Boıvekil İsmet Paıaoında ta· 
ti! ıonunda lıtanbul' a gelmeleri 
kat'ıleımlıtlr. 

Esnaf 
Cemiyeti reisleri 
ne karar verdiler? 

Bütün esnaf cemiyeti relı· 

lerl Tıcart odası ıalouunda iç· 
Uma elmlılerdlr. Bu içtimada 

eanaf hllviyyet cüzdanları me· 

ıeleler m vzuubabı olmuıtur. 

İttihaz edilen karara nezaran 
esnaf, hüviyyt cüdanlarını 

menıup olduklar cemlyetıerln· 
den alacaklardır. Ayrıca ltıihaz 

edilen karara nazaran Bundan 
böyle eınaftan her hanğl biri 

bir dükkln acmak lllese cemiyet 

!erinden vesika lıtıhaal ede· 

cektlr. Akıl takdirde faaliyo-
le geçemlyeceklerdır. 

Akıl ıuretle hareket eden• 
ler mahkemeye tevdi edile· 
cektlr. Bu mukarrerat Ticaret 
mndlhlyetine ve Belediyeye 
bildirilecektir. 

Eınafın bu karara karıı 
nasıl bir vaziyet alacağı henüz 

tahmin ed;Jemezse de herhalde 

bir ihtilaf zemini 

takdir güç değildir. 

alacağını 

idam! 
Açlık grevi yapanlar
dan biri İzmite sevk 

ve idam edildi 
lzmltte bir gedikli bahriye 

onbaı111nı paraaına tamaen 
6ldürdüklerl için Ali Rıza 11• 

mlnde biri idama, arkada4ı 
Hamdi de ıs ıene aitır bap. 

hapıe mahkum olmuıtu. Mah. 
kumlar İıtanbul tevkifha. 
neılnde Lir müddet açlık rre· 
vl yapmıılardı .• 

Bu hül.üm keıbl katiyet 
etllitl için evvelki ıece Alı 
Riza jandarma nezaretinde 
lzmlte ıevkedllmlt ve dnn 
1abah ölüm cezaaı infaz olun. 
Dl l'ftUr. 

3 - Beııktaıta otur- Darülfünunlular Edirnede 
mamaklıiıma amil olan 
ıey ıırf kayıimdir' Evlerlmden 
hanııl"nde ikamet etmek lı· 
terıem orada yaıarım. Bunn 
aahık papaıın diline dolamaıı 
ıuursuzluktur. 

4 Mmrda geçen 

Edirne, 13 (A.A.) - Darül. 
funun talebeıinden bir grup 
ıehrimize gelmiıtır· Saat 17 de 

kendılerlne Edirne klübünde bir 
çay ziyafeti veril .. cektlr. 

Liman ve nıavunacılar ihtilafı 
~-----------------------------------~ 

Liman şirketi muta-
vassıtları kovuyor! ------

Mavunacılar bir heyet intihap 
ederek fırkaya müracaat ettiler 

Liman ılrketl ile mavuna• 
cılar araaındakl bitip tükenmek 
bilmiyen ihtilaflar devam et• 
mekıe ve müdahale edllmedl
itl cihetle Liman firketl de 
dilejtlnl yapmaktadır. 

Liman ıirketl Limanın her
hangi bir yerinde çalıımak ı .. 
tlyen mavunacıların lılerlnede 
mani olmakta ve ne keddl it 
vermek ve nede it yapmalarına 
müıaade etmektedir. 

Birçok mavunacılar bu va· 
zlyet karşıaında limana mli· 
racaat etmlıler fakat her ban· 
gi bir müzakereden sarfınazar 
ıözlerl dinlenmlyerek kovul· 
muılardır. 

Bunun lizerlne mavnacıla: 
aralarından blr heyet intihabı 
na karar vermlılerdtr. 

Bu kararı müteakip içle-
rinden cemiyet azaaıda dahil ol· 
mak üzere bir heyet intihap 
ederek vaziyetlerini an a•n &< 

ve ııkayet etmek üzere Cüm· 
hurlyet Halk fırkası lıtanbul 
reisi Cevdet Kerim beye mü• 
racaat etmiılerdlr. 

Cevdet Kerim Bey mavu· 
nacıların ıikayetlerlnl dlnlcı

mtı ve Liman ile aralarında 

mütehaddls ihUliıJatı tespit et· 
mittir. 

idare rehi, Liman şirketi 

nezdinde lcabeden teıebbG· 

aatta bulunacajtım vadetmlıtir. 
Mavunacılann dvrtlerl çok 

eskidir. hala bir neticeye 
bajtlanamayan bu mesele iize· 

rinde Liman tlrketinin bir çok 

e•nafın gadrin! muclpolacak ıe-
llde oğraımaaının önüne geç

mek için esnafın müracaatını be 

klemele lüzum varmıdır bilmeyiz 
Her halde çok müzmin bir 

ıekll alan bu lhtllafatın bin· 
nlsbe esnafın lehine halli icab 
ellljii zaman çoktan gelip 
geçmiştir. 

Mav•nacıladan biri bu hu· 
ıuıta diyorkl: 

•Bunlar bir lthtllaf telekkı 
etmekte yanlııtır. Bu, doi· 

rudan doiruya e ı n a fı n 
zarardır· Ş 1 r kete d e r t 
dinletmek kabil delil. 

Mutavauıtları kovuyor. 
Ne yapamak kabili Derdimizi 
bu vaziyet karııtındaa cemi· 

yetlerln umur ve murakabeıl
üzerine olan He lk fıra as n:ı. söy 
!emekten baıka çare görmedik. 

Bunca eınaf bu tavaulun 
netlceıine muntazırdır B;zl 

aç bırakmamak için her halde 
fırka iyi bir netice letihıaline 

ç&lışacaklll' .• 

Vapurcu/ar ihtilafta ola dursun 

ak iyat ta azald ! 
Nakliyatımız ne kadar noksan zan

nedersiniz: Yüzde 75! 
Vapurcularla Seyrisefain ara· istersek, o zaman ıla ıu neti· 

ıındakl ihtlli.flar bir taraftan ce çıkıyor: 
devam ede dursun, dlier taraf- Geçen senin nakliyatı da 
tan bu meseleden nakliye am· mukaddemine ;nazaran ylne 
barları da zarar görüyorlar. d 0/ 0 75 nokaanı ır. 

Nakliye lılerindekl faali· Bu sene en çok ıevkiyat 
yet bu sene cok azalmııtır. Japon dlmilerl ve ks put bez. 
Gt'çen ıeneye nazaran yüzde 
:t.S derecesindedir. Bu mıkla· lerl üzerinde olmuıtur. 
rın yüzde 20 si Karadeniz sahi- Hırdavat, kutaslye, ıücacı. 
llne yüzde 5 ide Akdeniz, ye ve aktariye eıye &ı da çok-
ıahlllne ıevkedıllyor. ça yollanıyor. Fakat mobilya· 

Eğer, evvelki seneye na• !ar en az nakledilen eıya 
uran da bir heaap kurmak meyanındadır. .,. ......................................................... -.................................................. . 

Matbuat kanunu 
Yeniden bazı tadilata uğradı, mu .. 

harrirler de mes'ul olacak 
Ankara 13 (Telefon)- Mat· 

buat kanununda yeniden bazı 
tadilat yapılmııtır. Fırka gru• 
punda müzakereıl bıtt kten 
sonra meclise V< rilecektır. 

Yeni kanun layihasının mü· 
zakere ve tadilatı yapılarak 
Baıveki.lete verilmitt.r. 

Layihadakl tadilat komlr 
yonu teıpit ettiği eıaala rdan 
ziyade teferrüata alt k11ım-

' 

lardır. Bu teferrüata nazaran 
tahrir müdürleri ali muavinleri 
lise mezunu o).,ca"tır. Meı'ul 
müdürlükler ipka edlimtıtır. 

Neırlyattan bu zevat ile 
muharrirler de mes'ul olacak· 
lı.rdır. 

Kazanç vergisi nelerden 
alınmıyacak? 

Buııün ipliği pazarda ııe
zen bu adama canaız bir el· 
ılm glbi vücudünü zorla ıÜ• 

rükleyen bir öldür. Abdulha· 
mit rejtmlnin en azılı hafiye
lerin Fehim P I· Türklü'e 
ve bilhassa Türk gençliğine 
Yapmadıitı fenalıklar, meıela 

11cak yataklarından kaldıruak 
Afrlkanın uzak çöl !erine ıür· 
düiüblr 11rada Papa EftJm E· 
fendinin btedljti za man Rum 
klllııelerlnde icrayı ayin etme
ite kalkııma11 gibi hernaaılaa 
ınnan birinde çQrOk bir t• hta· 
ya bastı. Rıhtıma yanatmıı 
bulunan bir Alman ticaret ge
misinin kereıtlerlnl tahtı hacze 
alı Hadiıeyl ml\teaklp doğ· 
ruca saraya aıden Alman ae· 
flrlnln tlklyeu üzerine ıerba· 
flyr. ct>zasını buldu, Sekiz ae· 
nrdenberl tnrlli hakar .. ler ve 

3 ıenellk tahıll zamanı 
müıtema olmak üzere bir kere 
bile memleketimden uzaklaı· 

Bizden söylemek 1 

Maliye vekaleti tütün ıl· 
gara enfiye gibi inhiıara tebl 
mevattan kazanç vergiıl alın· 
mamaaını bildirmiştir. 

te.,,,.vQz'erle rumları dilgır etmek 
ten geri kalmayan 1alık papaı 
Efum Efendinin telviı ve tah 
rlp ell'il iki kllhemlzl tahlıye 

edere!. irfan ve aevlyeılne peh 
""ll"JıfJ, dii••D Tahtakal' ldu 

mıı dejtllim. 
Bu münasebetle ıunu da 

ı6ylemeliyim ki Şemlı kulüb(l 
ılyaıt ve ticari mahiyeti haiz 
dejtildlr. Adt'ti bir lalirahat 
mahallldir. Türk ortodokıların 

dlier bir hataları da ŞemiıLlübli 
h11kkırda hiç yoktan taanl et· 
tikleri bu çirkin iftiradır. 

Bu veılle ile ılze bildire· 
ylm ki, senelerden beri Rum 
laıla mnnaaebetlnl kat'ettlitl· 
nl ıGyllyen Papa Eıtım Ef. 
yine ıenelerden berı ko:unı 
Rum Zaplyon mektebine g6n 
dermektedirl 

Buna cinnet mi, cinayet mi, 
•derler 7. 

Eyoah, milyonlara yazık 
oldu. Senelerdenberi Is· 
tanbul ısokaklarını köate· 
bek yuua . .ına c;euiren 
kanalizasyona aarfedilen 
otuz milyon lira hauaya 
mı gidiyor? Çünkü, bol 
su olmazaa bu tesisattan 
iıtifade edilemiyecefi 
ıöyleniyor. 
Zira kanal iza sy onun 
geçtiği bazı yerlerde bir 
dirhem su bulmalı kabil 
olmamaktad•r. Binaena· 
ley Terkoı •u uermezıe, 
bir yerden memba da ol· 
nrazıa bir ;,,•anın erala 
f rrt.'ı yi'ırÜll"'Ceti "ili ım. 

yolları bomboı kalacaktır. 
Ht!rifin birisi bir nal 
bulmu,, "Eh artık iıim 

iı demi,, üç nalla bir at 
bulabilirsem, artılı yaya 
y6rümekten kurtulaca· 
fım. bizim Belediye de 
öyle ••• 
H-.r işimiz tamammı, 

gibi su bulamadan kana· 
liza•yona 11irişti. 
Sen gel de artılı ba Be• 
[.:diyenin iı yapıy<>rum 

dedifini 

ister dinle 
İster dinleme! 

Rekor kırıldı 
Reı ıı, 12 (A.A) - Yeni 

büyük yüzme ha•uzunun kü· 
şat resminin icrası ıuün11sebe. 

tile yapıl an müıabak ada Tarla 
3000 metrelik sür'&t yüzüt 

cihan rekorunn 3 dakika 27,3,S 
ıaniyede kırmııtır. 

Eski rekor da yine mumal· 
leyhin olup 3 dakika 33 l,S'de 
teıiı etmlt idi. 

Matmazel Godrard 400 
metrel'k serbest yü:ıüı rekoru· 
ou 4 dak•k 49 3 2' de J<ırmııtır. 

Matmazel Manson, 207 metre
lik F anıa r•korunu 3 dakika 
29 2 S'de kırmııtır. 

( 14 s.ıı ) 
Siyasi takıim 

_ ........ ~. 

-ı-

F ahri hemşerilik ~ 
Yunuı Nadiye Eıkltehlr 

Beledlyetf fahri hemterllık 
verdi. 

Bir tabir farkı var.!Eıkııe
hlr halkı dejtil Belediyeal. 
Neyıe burası bize lazım dejtil, 
Fahri hemıerl ve ya maaılı 
akraba. 

Yunuı Nadi fakhliitlnden 
babıetmlı ve on paraaı olma 
dığını, borç içinde olduğunu 
ıöylemlıti. 

Bubtçare darOllcezelik fakire 
fahri hemıerlllk vermekten ne 
çıkıu? 

Fahri hemıerilik verilece• 
itine ıöyle lıır Cümhurtyete yw 
abone kaydedllıe idi bu adanı 
daha minnettar olurdu Fahri 
hemıerilik meıelealnde biz 
deriz ki: 

Yunu• Fahriylr olmaga 
paralı ağyar almalı tercih 
eder. 

-2-
Nutuklar 

Eııktıehir Belediyeıl tara fııt 
dan muhalefete cihadı ekber 
açan eli bayraklı Yunuı Na
diye müklfaten hemıerilik ve
rilirken bir takım nutuklar 
irad olunmuıtur. 

Bu nutukları dlnlemeyeo
bahtiyarlara haber verelim ki 
bunlar da Yunus Nadinin ma· 

kalelerindeki abuk ıabuk lafları
dan mürekkeptir. 

Bu çırpınmalar, davala,nu• 
tuklar bize bir fıkrayı hatır• 
latıı. 

Bir at •ineği ineğin boy
nu zuna konmuıta kulağına 
ejtilip: 

- Affedersiniz rahat11r 
ediyorum demlı. 

Bıçare Cümhurlyetln mu• 
harrirler baıı kendiılnl böyle 
bir vaziyette vehmetmektedir, 

Slnt:lı. te haddini bilmeli 
ve icapeden ve tabiatın ken
disine ki.fi gördü~ ü yerden 
yukarı çıkmamalıdır. 

-3-
Hemşeriliğin manası 

Hemferilik münaaebetUe 
Yunuı Nadi gazeteılnt on iki 
aahlf çıkardı ve bir takım re
simler neırettil 

Bunların arasında Yunuı 
Nadinin de nutuk söylerken 
bir reıml var. 

Bir defa elindeki kAada, 
bir buraya toplanan üç beı 

klıiye ve bir defa da kendine 
bakıp naııl aıkılmadıjtına ha· 
la böht içinde bulundujtumuz 
Yunuı Nadi düıünmüyorkl iiç 
bet adamın hemıerlıl olmak 
kı\fl değildir. 15 milyon Tür· 
kün hemıerllıkten uzaklaştır
dığı bir adam için bu hazin 

lıir hatıradır.Bu Hoca Nuretllnla 
bir fıkraaını hatırlatıyor. 

Yoğurt alırken dirhem ye
rine karnının altın btlezlitlnl 
atmıı ve karısına demlt ki: 

- Kandırdım bak yoğurt 
ne kadar fazla kardayız. 

bu biçare adam da efkarı u· 
nıumlyeyl kayıp bahuına bir 
Belediyeden hemıerillk oluyor. 

Eh Yunus Nadi ajta krr• 
ka§ım! 

-4-
Sende bu ense .• 

Yunuı Nadi "Niye bana 
c;;atıyoriar. Çünkü ben mQca• 
hidim." deınlf. Biri, birine 
demif ki: 

- Şu ılıman adamı ııö
ı üyormuaun onun enıeılne bir 
tokat vurursan bu çil li•acık 
aenln ! 

Bittabı tokat inmlt• 
Herif dönünce tokadı vuran: 
Affedenin, demlf ılzl bl

riıine benzettim. 
Bu bir daha tekerrür edin~ 

herif lçerlemlı, tokadı vuran ct
ce\lap vermlı: 

- Bunda bu para, bende b• 
züğürtlük ıende de bu en .. 
vark•n daha çok tokat yeraıa. 

Efkarı umumlyede bu rllfl,r 
bizde de bu doğruluk, Yunuıta 
da bu kara varken daha çoll 
(Yarın) ın ılllesinl yer. 



Karaman koyunu 
1 Yarım milyon liraya 

Bu bahse karıımak iste· 
inezdlm amma huyundan mı, 
.uyandan ml bilmem, gazete· 
cilık, gene dayanamadım. 

Zabıta muharririmiz yazo:or: Türkiye 
• 

Şu Yunus Nadi Beyin 
" F ahrl Eıklıehir hemıerilıtl· 
nl lıitınce, ne yalan aöyleylm 
parmaitlm atzımda kaldı. 

Kasımpaşada gürültülü bir kavga!· 
9 Rizeli Kasımpaşada bir kahvehanede çalışan kadı

nı zorla götürmek istediler, kahve sahiplerile 
bıçak bıçağa geldiler 

emnıye 
I ___ Planları satılıyor~u 

Neden mi diyecel<alnl7, patron, 
~ GlZetcci tab'rik gazete sah'plcri » 

bedava lıe kavuzk ıallamaz· · 
dı da ondan ... 
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Ôyleya baı makaleıindekl 
dört ıatırlık "Hamlı,. ten, eh· 
lıkeyfln içtlili rakılara kadar 
kalemini batırım flatadın, bu 

Bir kadın yüzündt'!n 11 kapatmak için ne acele edi· müteca'fiz ııene .aat 11 radde-
Rizeli, iki gece üst üıtüne bir yonun? !erinde kahveye eelmiıler ve 
birine glrmiı, n~t cede aan· Demiılcr ve bir taraf· tıerlye girerek: · 

Casus kadınla birlikte 
Ankara yolunda •• 

oı koca ol lemşcrlliği '• hem ha· 
kın ki vBcdava' hemıerlill b!le 
kabul etmeıl garibime gitti. 

dalya ve sopa sopaya gelerek tan da Hayriyeye ıataımağa - U 'an kerala'ar, ne yap· 
dövüı•ükten sonra biribirleri· baı'amıılardır. Bu hali gören sanız bu kızı elinizden alacak, 

ı d b ki 1 1 d k~hveciler, Hayriyeyi kaçır· n e ıça a yara amıı ar ır.. ne etseniz ııene alacağ;z. 
O d mak ı.temltlerdlr. 

n bir kitinin paye eme· Diyerek bıçaklannı sıyırıp Ben etrafın çuılı ve :ı;ev· 

Ağızlık mahfazası kadar bir kutu uzattı, 
bu müthiş bir casus 'fi.lahıydı 

Eğer ben Yunuı Nadi Be· 
yln yerinde olsaydım, Eıktıehlr 

taılarından yapılan rrtcsbih-ağızlık» 

gibi mamulattan •• sıcak su~ gl · 

bı Allah vergisinden de birer 
• Gaj • alırdım. 

Doğrusu bunu yapmamak· 
la Yunus Nadi B. kt.ndi yiğit· 
liğlnl gene kendlıl kırdı. 

Amma ... 
Daha lf te bitmedi hani! 
Bakalım üstat bize< ı·craıııan 

'koyunu• tabirini ne zaman lı· 
pıı.t edecek? 

o(IRHANETTIN ALI 

d ğ b k d ı Fakat, mütecavizler buna 1 1 lr a ın meıe eıi yüzün· da meydan mermiyerek mu· kahveci İbrahim ile ıeriki Meh· kinden uzak, bir fikri sabit 
den ileri ırelen bu kanlı ka •ga 

ıırran Hayriyeyi kendileri alıp medin üzerine hucüm etmiı· halinde Gritayı ve movaffa· 
ve gürültllnün mahiyeti ıudur: 

götüreceklerini ıöylemltlerdir. lerdlr. kıyetin nihayellni !düıüııüyor• 
Ortaklar O ara kahvecilerle müte· Bu sırada onlar da sanda· dum. Rakının teairile beynim 

Rizeli İbrahim ile hemıerlıl caslrler arasında kavga çık· !iyeleri kaparak müdafaaya her an biraz daha uyuıaynr· 
olan Mehmet, bundan bir ay mıı, zabıta, vak'a mahalline baılamıılardır. du. 
~ukaddem birleıerek Kasım· yetııerek bu mütecasirlerden O ara Hayriye kaçmıı, o· Gecenin yansında ıarhoı 
paıada bahriye caddesinde yalnız Rüıtem, Mthmet ve cakçı R zeli Aptullah ile ve bitkin, fakat ümit ve emel 
bir kahve açmıılardır. Mü~tafa iımlndekilerl yakala· garson Seyfi yaralanmıttır. dolu üç ıırkıı.daı Makıim barı 

Bu kahvenin flrınaaı da terkettik. 
mııtır. Carih mütecaairler kaçmıı, hak• A k l d 

"Rize kıraathanesin dır. Ertesı' gu .. nu"' n ara yo un a larında tahkikat ve takibata 
Y ynlarına bir ıerlk daha ... • Kıı bütün tiddetiıe her ya· 

ı:.rteıl günli o muı, Yanı pa· ' baılanmııtır. 
almlılardır. • - nı kamçılıyor, yıkıyordu. Fa-

zarleıi gecest, kaçan diğer altı A. S. k h ı 
Bu U- çu" nu" ferı'kte Hayriye sılasız dii•en ar, tarı in a • ........ ,.,............................................................ . •• • •• • • • · • • • • ,._ _ _._,.. T bnda hürmetle yer tutan latan· 

Ah 1 ısmınde 19 yaılıı.nnda kısa, Harici icaret ofisi malumat veriyor lr ar bul ıehrlni beyazlara bürü· 
eamir, kara kat ve kara gözlü p k • h ld mütlü. 
bir kadındır. amu pıyasası ne a e Haydarpaıa büfesi An· 

Sehipleri Belediyeye Annaıı, babası ölmüı, ıu· kara yolcularıle ağ z ağıza 
müracaat ettiler rada burada yatıp kalkarak dolmuıtu. Büfeye gırıuce !.ürk 

vakunı g. çirıneğe ba,1a.ınııtır. Adanada istih al ne kadar, dünya ıere bürüıımü~ küçük vncutıü 
Belt-diyece yapılnn ahırlar ıakrak kadın, Grita bir aüneı 

Hayriye kadın, kadın gar· • d • t d" ? 0 

talimatnamesine mugayir ha· pıyasaSlll a Vazıye ne 11 • gibi kartıma çıkmııtı. Müstesna 
reket edenlerin 11hırlarının ıonluiıu zabıtaca menedildiğini güzelliiıile herkeıin hürmet, 

b 'ldi"I · , 1 t b k h Harlct Ticaret Ofiıinden !erinde bu sene 148· 150 f b h aedd;ne devı.m edilmektedir ı .. ıç.n 1 e u a veye gar· iltı at ve te e11ümüne maz ar 
verilen ma:~mata nazaran, bin hektar araziye pamuk ekil· 

Bu cümleden olm~k üzere ıon ııfatile değll ıerik ııfatile haziran ayı zarfında Mersin olan genç kadın haddizatında 
k b 1 k miştlr. Bu miktar geçm aene -ıhı k kunç bir cuuıhı Topkapı civarında üç ahır glrmlı, üç ıerl lr 0 ara limanından muhtelif ecnebi n.u f ve or ' 

h d ğ b ki zerriyat , ıahalarının ° .. 75 r bflf · d b · k kıraat aneyl l are etme e aı· memleketlere 554297 lira kıy· • uarın esın e enı enara, 
daha ıeddolunmuıtur. 1 2 nu teıkıl etmektedir. bir kokot aıina vı;zı ve tav· 

K h 1 h . lamı,lardır. metinde 9238 balya pamuk apanan a ır arın sa ·p· 8~ sene dünya pamuk rlle çekUl..ten ıonra: 
lıte lıu üç ortakların yeni ibrPÇ edilm 'ıttr. Geçen ıene 

lerl tekrar Belediyeye ınüra· iBt!haalatı 25,650000 balya - Yolumuz çok tehlikeli· 
açtıkları kıraathaneye yaYaf ayni ayda 788841 liralık 8117 

c11at ederek, yeni ıeralt da· tahmin ediliyor. G~çen seneye dır. Bu yo 'da ıayınz can git 
yavaı müıterller alıımıı ve balya ihraç edtlmlııtr. b 1 1 O 

bilinde ahırlarını açmaları için « ~ ,. nlıbelle 1,100~00 balya nok- mif, soran i e o mamıştır, • 
gelip gltme~e baılamııtır ihracat -mevıiminin haıın· kk 

mü1aade lltemlılerdir. dan haziran ıonuna kadar ıan vardır. nun için ıize dalma taya uz, 
Bu h'l.u. hakkında tetki· Lakin iki, gecedenberl de D di 'l.t, itina, ceıaret ve bü-

Meraln limanından 6,856756 ünya pamuk sarfiyatı 
kat yapıluıaktadır. yep yeni milıterler türemlı, liralık 91197 balya pamuk 22,730 milyon balyadır. Bina· tiin bunlara karıı yine kor· 

Seyyahlar a.,aldl üç bEt kurı verdiken ıonra ıevkedılmlıtır. enaleyh iıtıhıal noksanlıjtına kaklık tavsiye ederim. -Bir 
.. üç dört mlılide zara ıokmuıtur. milletin hayat, ve can nnah· Adana ve Mersin vilayet· rağmen iıtlhliikten faııludır. 

Mevsim dolayaıylle son Ü•telik zavallılarda yaralı tarını alırken yıldırımlı fela· 
aylar 7arfında ıehrlmize aey· yarak ortadan kaybolmuılar· Tütün inhisar müdürü bekleniyor! ketleri gözden uzak bulun· 
yah akımı azalmı§tır. Temu· - durmamak lazımdır. 

zun on BPk'z!nde Hamburgtan dır. Bunlar kim? Tu••tu··n satışı fena•. Casus kadın bunları 
gelecek 30J A'mıı.n seyyahı !erken renıri saraımıf, 

Kahveye ıırf kadın için gelmiı d 

sÖy· 
titri· 

ıon kalilt yl \etkil etmektedir. yor u. 
Bu ICl'e g çe11 senelere nlıbe- bu mll~terller R atem, Mehmet Mal alan firmalar mubayaatı kesti- g"ınaKamlıunhcaaf.ıhzlar Soİı~:raak ~ğıııdzalır· 

Mustafa, Ali, Evliya Muıtaf, 
fen ıeyyahin mıktarı çok fazla Piç Ali, Em·n, Ahmet ve Ka· }er,merhun tütünlerde ha)led1°lmedı0 bir kutu uzattı: 
olmu~tur. - Al bunu eana hediyem 
Müddeiumumi geliyor zım isimlerinde 9 kııtdir. Bu Tütnn eatıılarında .liur~un· 1 dilrü Behçet B. bvgün veya olsun! Üç kurıunlu dehıetll 

Dört gündenberi Aokarada dokuz kiti de hepsi Rizeli luk vardır. yarın Ankardan ıehrimize ge· bir tabancadır, dedi. 
bulunan İstanbul müadeiumu· olup ayrı ayrı vapurlarda Bılhaua hariçten nıal alan lecekUr. Titrek elimle esrarengiz 

talfadır. firmalar hemen hemen muba. Behçet B. Tütün inbiıarı silahı alırken caıuı kadın 
misi Kenan B. dün Ankaradan yaayı bu 100 ırünlerde keımi•· Pazar gecesi • büıçeıinl de beraber getirmek· iiave etti: 
haıeket etmiştir. Bugün ıeh· !erdir. Yalnız, memleketimizde tedir. _ Yelek cebinde taıırea· 

d b 1 k lııe bu, 9 kt;lden mürek· İf gören bazı firmalar nıakdut , 
rimiz e u unacn hr. H hb nız hem dlkkotten uzak hem 

k k kep taifa eüruhu nareden ha miktarda satıı yapıyorlar. uıuıi lali aratın•ıza na· 
Al bir amyon azası her almıılar&a almıı o!acak· Harice tütün ihracında görü· zaran iııh!aar l Ülçes;nde etaılı de l~e daha çabuk gl'lir. Mu· 

daha! len betaatten maada henüz ban· tebeddüller yoktur! azzam teıktlatımıun nihayet· 
lar ki hepsi birden Hayriye· kalara merhun Ultünlerfn mü- ıiz tecrilbelerlnde muvaffakı· 

Şl'för Hü,nünüıı idaresin· · ı t ğ k h ı · Magwşuş karpuz da hiç 
d

eki 
3114 

numaralı kamyon nın ça '1 1 1 8 veye ge m•ı, bayaası da halledllmem"§tlr. • yet kazanmıt yegane casuı 
geç vakite kadar oturm uılar- Ankaradan avdet etmtk ilzere işidilmemişti silahıdır, dedi. 

Tarlabaşından geçmekte iken dır. olan Behçet B, çehrimize ge· Beyoğ!unda DivrikU bir Caauı kadının rengi, IU· 
Kara gümrükte Sarma,ık ma Gecenin on iklıl olmuı, meılni müteakıp<bu nıeıelede küfeci hıım karpuz'arı yarıp dali avdet etmtı, artık yalnız 
hallesinde, sakin Fethinin ora· kahveyi kapatmak iltlyen kah· kat'ı hır' kil alacaktır. arasına kırmızı kıiğıt koyarak ben titriyordum. Hislerimi, nef· 
basına ç~rpmı§ Fethi ayağın· vecllere: Behçet Bey geliyor hiylekarlık yapmak htemiııe de retimi izhar etmemek için ne· 
da" yaralanmııtır. Riz d~ha oturnrReız, Tütiıu lnlıiuır• ıımnn i "'Ü po•ı. t~r~fındAn y11k11!Anmışt·•. fp•lmi 7orl~ z .. b•edebilivordum. 
~~~~"""""'~!!!!!!!!!"""'!""~~!!!!!!!!!~~~~-~!!!!..~.~!!!!..~-~-~~~~~~-~~ .. ~ .. ~-~~~~~~~--~~.~- ~.~~~~ 

Muharrir!: ~lütercimi · 
Raynonde Mechord Ahmet FürkAn 

- Fransız edebiyatından bürfık a~k romanı -
170 inci binden tercüme edtlmt,tir .. , 

Bahia uzuyordu. Bllhaaea 
ar ne ile lıız hemen hemen 
ılddetli bir münakaıaya glritl· 
yor gibi idiler. Büyük an»e
lerı he, vaziyeti idare etmlye 
çalıııyordu. 

Fakat, kızından yana mı, 
torunundan yana mı çıktı!ıı 

pek te belli almıyordu. 
Madam Derozıye uzun bir 

düıünceye varmııtı. Kılodun 

yanakları pençe pençe kızar. 
mııtı.. ve madam Ambuvaz 
ıusuyordu, 

Klod düıünüyorduı 

- Herıeytn Fevkında aık! 

Büyuk ana da buau düıil· 
nüyordu: Her ıeyln fevkında 

afk •• Ve madam Ambuva: da 
zaten lıükmetmlıtl ki aşk, her 
ıeyln fevkındadır. 

İhtiyar madam gözlükle· 
rlnln Ü•\ünden küçük torunu· 

na bakıyo• Uı;. Bu kız, fen içi• 

ne 11•ı uı» ılok!o•luk diploma· 

ıı alm ş, doktor oimu,, lıl i

yatı maddiyete intikal etmek 

üzere, bulunan bu k12& acıy11r· 
du. Hayatının yeı i bahar iMi-

nelerini yaoayan bu kız 
bir tabii kanunun ta· 
bii neticelerinden neden hl· 
haberolaun .. • 

Koda ıordu: 
- D .. mek bu gibi a k it· 

!erile arlık roeıgul oluyor sun? 
- E•et, bllyük anne! 
- Oh, Allahım, evet di· 

yor. Söyle, ıöy!e bakayım, 
bunlar hakkınd.t daha neler 
düıünüyoraun. 

- Gtçen giln müsyü Fran· 
ıu•a ile beraber konuıurken 
ıöz bu noktaya intıkal etti. 
Bana: "Aşk her ıeyln fevkın· 
dedir" dedi, ben bunu anlıya. 
madım. Aık her ıeyln fevkın· 
de olabillr. Fakat onu adilik· 
ten kurtumak lazımdır. Aık 
umumi ankl1 l ınc11 hayvani 
olur. H1lr hayvani ıeyln baya· 
lığı hakkında da bende büyük 
bir kana~t vardır. 

Büyük ~nne, aık, bence, 

yaıamak için yemek içmek 
kadar lazım hayatı bir meıe· 
ledlr. Onu insanlar daima, 
mümtllZ bir mevkide bulun· 

durmalıdır. Yokıa aık, kalplerde 
kendini hiıettirir ettirmez. 
Onu alıp çamura bulamak ona 
yazık etmek deiıllmi dir? lıte 
hastanedeki kadınlar ... 

Eier, bunlar kaiplerinden 
fııkırıp damarlarını yakarak 
dolaıan aıkı hayvanlaıtırma• 
salardı, hiç biri ne bedbaht 
olurdu, ne de sefil. 

Büyük anne kaılannı çattı: 
- Her genç kız gibi dütü· 

nüyonun Klod, dedı, her genç 
kız gibi ben de böyle diiıün· 

milştüm, annem de böyle dil· 
tünmÜ§tÜ ve onun annesi de 
böyle .. 

Ve nihayet senin annen 
Jahl bunu böyle dütünmüıtür. 
Fakat netice ne oldu? 

Klod, iıtifamkar ihtiyara 
- - l 

bakıyordu: 

- Ne oldu? 

- Hiç!, Ne olacak, bu dü· 

ıüncelere kızıp erkek yalnız· 

ken hükiim sürüyor. Evlenince 

iki müıbet ve menfi kutuplar 
blrleıince bir ıerare baı göa
terlyor. Ve bu, bütün insani 

dütünceleri yakıp mahvediyor. 
Klod: 
- insanlık için ne yazık, 

diye dü~ünüyor ve büylik an· 

neıinl dinliyordu. 
Büyük anne, sesine daha 

tatlı bir mülayemet vererek ıö 
züne devam etli: 

-Evet yavrum ••• A,k ... 
sözünü birdenbire keıtl. Dü· 

ıünO.yordu ki, a§kın bütün taf· 

ıilatını bu maddi kıza anlat· 
mak Jiızımgelirse .. Bunu an "at• 

mak ıimdlyc kadar v.ıki olruuı 

ıeyleıden deıiıldi. ve ıl bet. 

1 
Cuuı kadın nalihatlerine 

devam ediyor: 
-Mu•affakıyet için, ıeref, 

i2zetl nefis ve emaali palav· 
ralardan uzak bulunmak la· 
zımdır. Namua, artık insan• 
lan aldatan kuyruklu bir ya· 
landır. Meıabılze devam eder· 
ken böyle ıcylerden d ima ' 
vaerite bulunmanız 'azımrdır. 

Sız yalnız kat'i bir ölüm 
telılıkesi karıısında asabiyet 
izhar etmflli ve bıla te.redd·~· 
d~anınızı, sizi felakete a 
m3b: fstlyen adamı ö:dürmel 
ılnlz !. ( D,.ıa.,,, ııaı ........ ,,.,, .. ~ ... ·······~ 
Halaaçıkteı 
Tasarruf cemiyeti ha~ 
la bir yer bulamadı 

Milli tasarruf ve iktisat 
cemiyetini İstanbul ıubesi mer
kezi hala bir bınaya yerlet
memletir. 

Cemiyet, vilay•te müraca· 
at ederek bedavadan Sana· 
saryan hanında bir oda iıte 

mittir. Fakat, henüz bu teklif 
ır ü •bet surette hal!edi me .niılr. 

Hasan B. · 
gelmedi 

Trabzon mebusu Haaua 
beyin dün Avıupadan ıre1ece
ğlni haber almııtık. Y apılaa 
tahkikatla Hasa:ı Beyin gelme
diği anlaıılmııtu. 

Anadolu sahilin .. 
deki sayfiyeler 

Bu ıene Anado'u sahilin· 
deki sayfiye mahallerindeki 
kiralar pahalıdır. Fakat, panal• 

yonlardakl tek odı.ların aylıklari 
geçen ıeneye nazaran bir a:a 
ehvendir· 

Buna mukabil Boiıaz için
de de ev kiraları ucuz, pan• 
siyon odaları pahalıdır. 

D. Müsteşan 
Avrupaya gideceği ha

beri doğru değildir 
Şehrimizde bulunan Dahi· 

liye müıteıarı HilDli Beyill 

Avrupaya gideceği hakkındaki 
haberler do!ıru değildir, 

Hilmi 8. burada, Avrupa 
dan gelecek olan çocufuna 
beklem,..kt,..d!r. 

'b.htlığa ıebep olan en büylik 

aaik te bu değil midir? 

di: 

Klod ıordu: 

- E•et, aı:C ... dedıntı. 

ihtiyar gülerek ce'l'ap ver' 

-Düıünüyorm ki hepılnl 

açıkça ıöylemek lazım mıdır. 

değil midir? 

- S.zin aötllyeceklerınlzla 

kunu azamını ben okuduğua 
müteaddit ilimlerden öiıreıt

dim. Sizden açıkça ö!ırenmek 

btedlğlm ıey, aık her ıeytıa 

fevkinde ve ilahi olarak ıa· 
bit kalabilir ml ',kalamaz ııW 

- Belki?.. Fakat netice 

itibarıle zanntmem. 

- Yapmayınız anne. insan. 

ar hakiki hayvanlıktan knrhda. 

lı çok oldu. insanların 

(Deoanıı rıcır) 
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1 Esrar er arasında 1 

L Yazan~ ~~~e~ !u~~y,~an 1 
-37-

Esrar eş kadınlar .• 
Bu geceden le7İ yok bir büyü 
f yapar, o dört kardeşi ..• 

ılarında bir yudum 1 Yal diyerek Güliza· 
Utta Lokman h.,k.mln ra : 
ıneyva gibı bir kız· Ne bakıyorsun ulan ölü· 

ıü kandfnli karı. Dizllğiml ver· 
alan ölmüı, 

ları batka bir 
ınah baıiamııtır. 

Padıı8 h sene. demlı ve döğmeğe baı· 
kaclınla lamııtır. 

lıte bıı kadın, na111'a gü· 
n birinde bu çocııkiarı kıs· 

ıı:nmafa onları, çekemem1;ğe 
ılanıııtır. 
Gel zaman, git zııman der· 

len hanımcığım, karı yavaı 
Javaı bıı çocukları Padiıah 
babalarına öğütlem"ğe gece• 
den geceye de fıtnelemefe 
baılaınııtır. 

Likın. Pıullıahta akıllı bir 
herlfmıı ki -Hele dfylp ge~er 
ye zevki ıafa11nı sürermif. 

Uzatmayalım Hanımcığım(!). 
Padııahın bu halini aö·en 

karısı ıultan, olmaz olaaıca 
r!lık bakmıı ki ıözlerl falde· 
kar değil hemen, ıarayın için 
de bulunan bir hocaya der· 
dini açmıı, derman aramağa 
baı aırıııtır. 

Hazıriüp arayan bu hoca da 
- Aman ıultanıu;, ne me· 

rak ve niye bu gibi ıeylcr için 
kendinizi üzüyorsunuz, tatlı 
Ye aziz canınıza yazık gü· 
nah dejiil mi ? 

Bu geceden tezi · yok bir 
lıüyü yapar o döı t kardeı' de 
ta Kaf dallının eteklerine ata· 
nm, ııerniı. Hacer Hanıma 
aıual ıöyllyen kalfa h·kaye· 
lfnın l:uraıına gelince kendi· 
ı!ni dııardan birili çağırdığı 
için gitmek mecbu•iyctinde 
kaldığından hanımı Hacerden 
aıüsa!lde lltPdi. 

Hanımı H~ cer de: 
- Aınan çabuk ael de kal· 

fac·ğını fu masalını tamamla 
dedı. Ka.fa da: 

- Hay hay hanımcığım 
timdi geliyorum, dedi ve ha· 
Dıamdan d·ıarıya çıktı. 

Kmlfa çıka , Hacer Hanım 
illa (!) göbekte otura dursun. 

Bız gelel.m Gtl!lzara: 
Gülizar da evlenmiı, lbo 

bminde bir tulumbacıya 
\'arnıııtı. 

Allahın günü aç, b!llaç 
elmalda beraber dayakaız ge· 
ıtrdiğl bir günü yoktu. 

lıte aene böyle bir gün 
erken koca11 lbo ile evinde otur-
•uı naaılıa bir muhabbete 
lloyulnıuıtu. 

O ara kapıları vurulmuı, 
içeriye bir genç külhanbeyi 
ah'erek lbııe: 

- Haydı bakalım reis; ça· 
•uk •oltanı al, çocuklar hazır, 
J•ngına ııldeceğlz, 1enl bekli· 
Jorlar. Demlı. 

lbtı te: 

Dayağın üzerine Gülizar 
ğlayarak kocasının diz'.iğinl 

vermtıtır. Kocası da glylnmlt 
allah11marladık bile demeden 
çıkıp gıtmlıtır. 

Bunun üzerine Gülizar 
oturmuı, yine ağlamağa baıla· 
mıı tır. 

O ağla va dursun. Biz ge
lelim Çopur Zebraya: 

Çopur Z ,hra, gözünü ka· 
par kapamaz kendisini bir ku· 
yumcu dükinında bulmuıtur. 

Önüne konan kıymetli ger· 
danlıkları ıeyir ve temaıaya 
dalmıf, bir daneainl almak için 
i:ıtihRba koyulmuıtur. O ara 
lçMriye bir Bey glrmlı, yanına 

oturarak o da bir gerdanlık 
almak için pazarlığ girmiıt:r. 

Bu sırada meçhul bey 
uyuıamamış olduğundan dııa· 
rıya çıkarak dükkanın önün· 
de dıırmuıtur. 

Arkasından Zehra J.Ja. 
nım da (!) uyuıamıyarak çık· 
mıf, kırıta, kırıta yürümeğe 
baılamııtır. 

O ara o bey de yenına 

ıokulmuı, ıöz atarak koauı· 
mağa baılamııtır. 

Nıhayet, sonder~ce zengin 
olan bu bey kendiılnl Zehra· 
ya t.ddtm etmlı ve kendlıi'e 

evlenmek lstedlıiinl de ıöyle· 
mlıtır. 8 

iki saniye zarfında karar 
verllmit ve h emen birlikte be· 
yln evine gitmiılerdlr. 

(Devamı var) 
........................................ 

Buğday 
Yeni sene mahsulü 
fiatlerı da düştü 
Buğday flatları düımeğe 

baılamıftlf. Bu tene:r.zül yeni 
ıene mahıulünde de kendini 
gasterlyor. BugünkO plyaıa 

rayicine göıe , buğdaylar 
clnılerlne nazaran ( 4 ,20 ) ile 
lS) kurut araaında satılıyor. 

Hububat lıtlhıall, diğer 

menıleketlerde de lıtihlak ıh· 
tıyacından fazladır. Zıraat 
?Dıtakalarınc!a umumi bir flat 
dütkün10iü vardır. 

Adliyedede jandarma
ya hakaret eden bir kız 

Nüzhet lıminde bir kız dün 
Adliye koridorunda bir jan· 
darmaya hakaret ettiğinden 

hakkında zabıt Taraka11 tan· 
zlm edllmtı ve mahkemeye 
vPrilmlttlr. 

ENVER PAŞA 

Turan imparatoru! 
-.. ______ Hatıratını yazan: .J .L ______ __. 

Enver Paşa Turanın fethine gidiyordu. 
Fakat Talanın ne hududunu, ne ahalisini, 

ne de oradaki teşkilah biliyordu 
-14-

J 

}eni zamanın idaresi için kafi 
.ı, iıldl. Çünkü, eıkl zamanın 
)ıu gibi ıailerlnde devrin ilmi 
.Se bulunuyordu•. 

Bu ilme, tama mile "" h'p 
oldukıan ıonra ıalnln iuouı... 
ıeliyordu. Bu gibi ıailer, fUP· 

.t1la muvaffak olurlardı. Hal· 
lJuld, Enverln zamanı bi>yle 
dıfUd;. Bu aünkii ilim taaav· 
nfun haricinde bulunuyordu. 

Enver, bu günL.ü ilme sahip 
elduktan ıonra bu imana malik 
elaaydı, muvaaffakıyetl müm· 
~~ ,,/tı bilirdi. · 

mtı devirlerin ölmüı ilimlerin· 
den alınmıı bir imanla hare· 
ket ediyordu. Bu iman, her· 
zaman kendisini ve kendiıile 
beraber gidenleri aldatır, ezerdi. 
Muvakkat bir muvaffakıyet, 
nihayet bir ıanı eseri olabl· 
lirdi. 

Şlmdı, anlaıılıyordu ki, ne 
Ziya Gak A'ııın ideali, ne de 
dokto1' Şıtayııerln fikirleri ken• 
dlılnde bir teair bırakmııtı. 
Onda y~loııı: Arap hoca me• 
Jamllillain ruhi ıelAkkllerı 

YARIN - 1"I Temmu-llz--c• 
~~~~~~-~~~~~~~~~~=----~--~~~~ 

Poliste: 

Bir kaza 
1 Adlipyede; . ı 

- apas \, ı 
Ağırceza mahke

mesine verildi 

Meclisteki istizah takriri celsesi 

Celse zabıtları-:-
16,000 
denize 

Lira da 
döküldü 

Mezbaha toptancılarından 8 yaııoda Katına isminde 
kasap Avram ve Ligor Elendi· bir Rum kızının ırzına teaddl 
ler dün sabah Sütlüceden Ka· ettl~inden dolayı hakkında 
ıımpaıayıı. geçmekteler iken tahkikat yapılan Aya Odisya 
biodıklerl sandal devrilmlı mektebi hocalarından Antuan 
kayıkçı da dahil olduğu halde Efendinin evrakı Ağırc~za 
her üçü denize dök ülmüştür. 

mahkemesine verllmittir. Ora Kazazede'er diğer sandalcılar 
tarafındıtn kurtarılmıı'araa da da muhakeme edilecektir. 

Avram Efendinin yanı!lda ta· Çolak Hayrinin muhake· 
ııdığı 16,000 lira denize dökü· mesi başladı 
lerek kaybolmuıtur. 

Bir cerh vak'asıodan dola· 
Gizli umumhaneler yı mevkuf bulunan arabacılar 

çoğaldı kahyası Hayri Ef. nln ikinci 
Zabıta! ahlakiye memurla· ceza mahkemesinde dün muha· 

rı uzun zamanlardanberl giz· kemeılne baılandı. Hayri Ef bu 
il randa' u evi lıleten 4 kadın muhakemede zabıtaya hakaret 
yakalamııtır. cürmünden maznundur. 

Bunlar Meryem, Güllizar, isticvap edılınce, kendlılnln 
Münevver, Fikriye ve Mukad· böyle · bir vak'a yapmadığını 
des hanımlardır. Evleri kapa· anlattı, 
tılmıı, haklarınaa da tahkika· 
ta baııanmıı, evlerinde bulu· Muhakeme, ıahltlerln celbi 
nan kadınlar da emrazı züh· için tal;k edildi. 
reviy<"ye berayı muayene sev· Kaza tahkikatında 3 CÜ 
kedilmlıtlr. b d" ? 
fki mahalleli bıçakla şu e müdürü ne ıyor 

Geçen giin otomobil kaza· 
hatır sormuşlar ? ıına sebebiyet veren Giritli 
Karagiimriikte ' Kerabaı Emin Vafi B. hakkındaki tah· 

mahaUeıınde sakin Paket pos· k!kata devam olunmaktadır. 
tabaneıl memurlarından Mu· Dün de pollı Qçüncü ıube mü· 
:r.affer Efendi, ayni m•halle dürü Kerim B. in malümatına 
sakinler•nden aıvacı Hasan is· müracat edilmııtır. Tahkikat 
mlnde birini bıçakla yarala· bir kaç güo kadar ihmal edile-
mııtır • cektır. 

Gene otomobil kazası Hakimin karan bugün 
2610 numaralı o•omobil 

Beyoğlundan Şit'lye doğru git· veriliyor 
mekte iken 106 numaralı Birinci Ticaret mahkeme· 
tramvaya çarpl"lıf, hüviyeti sinde bir tabım merhun tü· 
tesblt edilemeyen müfteriler tününü eksik fiata satmakla 
den iki kiti ile ~oför Mustafa vazifesini ıul lstlaıalin• 
yare.lanmııtır. den dolayı evvelki ııün 
Gavur Ali yakalandı ağır ceza mahkemeıinde 

Dün köprüden Haydar pa· ıon muhakemesi yapılan birin· 
ıaya gitmekte olan Kazım el ticaret azasından Cemil 
Osman efendinin vapurda cep· B. yln bu ıabah son muhake-
lerlnl karııtıran sabıkalı ga· meal yapılacak ve hakkmdakl 
vur Ali yakalanmııtn. karar tcfh m olunacaktfr. 

............................................................................ 

ıa 

Bir genci vurdular! 
Katil kaçtı, cinayetin sebebi 

bir kadın meselesidir 
lzmlrde Eırefpaıada Ka· 

mllpaıa caddeılnde feci bir 
cinayet olmuı bir genç aldığı 
dört kurıun yaraıından der· 
hal ölmüf, katıl de firar et· 
mittir. Maktul Eırefpaıada 
mukim Abdullah oğlu Adf 
EF. namında bir gPnçtlr. Ka· 
tıl ise Kahraman oğlu Abdul· 
!ahtır. Bu hadisenin sebebi de 
adi bir kadın k11kançlığıdır. 
Hidlae ıöyle cereyan etmiıtır: 

•Abdullah öğlu Akif efen· 
dinin evvelce Fatma hanım 

namında genç ve güzel bir 
ntıanlı•ı vardı. Akıf efendi 
Fatma hanımla bir ıene ka· 
dar tem'z aık bayatı geçir· 
mlf, fakat bir veıile ile ara· 
dakl nlıan bozulmuıtur. 

f • tmA h~nımı cılrlırııaıv~ 

vardı. Bunlar, ilahi bir söz 
gibi bu adama hitap ediyor· 
lardı. Bu adam da bir evliya 
gibi hareket etmt k istiyordu. 

Turanın fethine gidiyordu. 
Fakat, ne Turanın nerede oldu· 
ğunu öğrenmlıtl, ne de Tura· 
nın bugünkü vaziyetini biliyor· 
du. Orada, kimler vardı, ora· 
nın insanları ile nasıl bir teı· 

kilit yapılabilirdi, bunları 
bilmediğini zannediyordum!. 
Kendiı'ne fikrimi ıöyledım: 

- Buuları öğrenmek zor 
bir fOY değil. Bir ıey bilmiyo
rum. Fakat, Berlindan bir iki 
kitap alır, her ıeyl öğrenirim. 
Teıkl' at meselealne gelince, 
Halifenin damadı kafi bir 
kuvvettir. Bu ııfııt, müslü· 
man olan bütün lnıanlar ara· 
ıında heyecan doğurur ve en 
kuvvetli isyanları idare eder. 
Ben, bunlara düıünmeyorum. 
Bana .,,n~ "''irk zabiti ile bir 

sevmekte olan Akif efendi, 
niıanlııından ayrıldığı halde 
onu sevmekten vaz geçmemi§ 
ve arkasını takip etmıııır. 

Abdullah oğlu Akıf cuma 
günii Eırefpaıada Kıi.milpaıa 
caddesi üzerinde giderken kar 
ııdan rakibi Kahfaman oğlu 
Abdullahın geldiğini görmüştür. 

Bu tE-ıadüf esasen feveran 
halinde bulunan bu iki gencin 
kavga etmuinl ve binnetice 
tabancaların meydana çıkması 
veıllealnl hıızırlamııtır. Kah
raman oğ'u Abdullah tabanca· 
ıile dört el ateı ederek zavallı 
Akif Efendiyi dört yerinden çok 
ağır bir surette yaralanmııtır. 
Katıl hadiseyi müteakıp firara 
muv"ff• k olmu•tur. 

kaç yüz çavuı lazım. Bu kuv· 
vet yüz milyonluk Türk kütlesi· 
n~ harekete getlrmeğe kafidir. 

Bir tarikat ıalsl için baıka 
kuvvete lüzum yoktu- Pek gü· 
zel bilyoruz ki, böyle blraai, 

lamailiye, Kramta hükumetlerini 
teala etmlıtir. Hatta lran, Tür· 
kiıtan VP. Hindiıtandaki bazı 
müılüman hüktimetleride bu 
gibi imanlarla hareket eden 
insanların eaeri idi. Enver pa· 
ıa bu imanından ne ayrılırdı, 
ne de bu imanından onu ayı· 
ran bir kuvvet tasavvur oluna· 
bilirdl. Yalnız, ölüm bu imanı 
mahvedebilirdi. 

Bu ııralarda, yanımıza Ta· 
!at pata da geldi. Enver, fikir· 
)erini tekrarladı. Talat, bu fi· 
kirlerin otuz üç numaralı Far• 
maıon üıtatl .. rı bile ikna ede· 
ceğınl öne ıürerek diyordu ki: 

- Türkler için baska bir 
gaye yoktur, Turan lmpara· 

( Devamı ııar ) 

-4-
M ec lis teki son matbuat münakaşalarının i 

zabıtlarını aynen neşrediyoruz 
(Birinci sahifeden devam) 

ıudur: istediğini yaz•ın, küfret· 
sin, ıövıün, zaten baıka itleri 
yo"tur"vur fakat dinle" dediği 
gibi sövıiln, yazsın fakat mah· 
keme huzurunda vatandaı pek 
ıerl bir ıureı te hakkını alabilsin. 
istediğimiz budur. I.tırap gören 
vatandaıın haysiyet ve ıerefinln 
gayet seri bır surette adalet 
huzurunda müdafaa edilmesini 
istiyoruz. 

Biz diyoruz ki, eğer mev· 
cut kavaııin adaletin oeri le· 
celllılne bizi iaal etmiyorsa 
vekillerimiz düçarı ıstırap ve 
tecavüz olan vatandaıın hak· 
kını adalet huzurunda seri· 
an alacak bir kanun getir· 
sinler. Yoksa hürriyeti mat· 
buatı kaldırınız, heriflerin bo· 
ğazıoı tıkayın demiyoruz. Ma· 
amafıh Nasrettin hocanın de· 
diğl ııibl (külıi.h beni bc;ğa· 
cakıa daha evvel ben onu 
boğarım). Bunlar eğer bu ze· 
hlrli neıriyatlarına devam 
ederlerıe, ıüphea;z ki cezala· 
rını gö• ürler. 

Bunlar ayni zamanda ka· 
badayıdırlar da. Bir taneıi 
diyor ki, ( Kelleyi ko!tu ğu· 
muzun altına aldık, kanlarınıı· 
zı dökeriz). 

Rasih B. (Antalya) - Onu 
ıöyliyen mutlaka yııhudidır. 
(Handeler) • 

Mazhar Müfit B. (Devam· 
la} - Efendiler. bu masa ba· 
ıı kabadayılarını çok gö~dük. 
Bunların yakın bir zamanda 
adalet huzurunda titreyerek 
latığfar ederek, yerlere kapa· 
narak: Aman bfz yaptık siz 
yapmayın, dediklerini de gör
dük. Bizi tehdit etmek isti· 
yorlarıa, bu vadide bizi çok 
gördüler. Binaenaleyh benim 
talebim, ve zannederim cüm· 
lemizln talelıl, hiç bir aman 
hüniyetl matbuatı boğmak, 
aerbeıtll matbuatı ö'dürm~k 
hatırmızdan g<'çmlyor. Yaz•ın 

ı 
Jnkat tecavüz edilen adam 
hıtkkını ıerian alım. Mademki 
korkmuyorsun yaz, işte ada· 
Jet huzurıı, belki haklı çıkarsın. 

Saniyen Efendiler; bir ıey 
daha istiyoruz. Madamkı mat• 
buat mürebbi ve madamkl bir 
nıekteptir. Bu mektep mual· 
limlermin ıuizanla müıtehir, 
ahlaktan bihaber :Jtr takım 
derbederlerden ibaret olma~mı 
lıtemlyoruz. Madamkl bana 
fikir ve ruh veren matbuattır. 
Bu flkl: ve ruh bize verdıği 
gıbl, evlatlarım zada ayni fakir 
ve ruh verebilecek erbap adam 
isteyoruz. Dolandırıcılık eden 
ve bir takım masumlar aley· 
hine küfürler savuran mulıar· 
rir istemiyoruz. Efendiler, bıze 
bir t.,rblye f .kirl verecek o~an 
yazıcılarımızın behmehal tahsil 
görn . ıı, llım ve irfana malik 
zevattan oim111ını isteyoruz. 
Bızlm latediğimiz Efendi.er 
namuslu, tahsil görmüı, muk
tedir insanlardır. Yoksa hapis· 
haneden kaçmıı, eline bir ka· 
lem alarak galip maıaya otur· 
muı insanlara mı mulıarrirıik 
verelim. 

Hulaıa efendiler; bizım ls
tediğlmız; gazetenin sahibi ya; : 
nl müdürü nıeoulü diye bir ıay 
çıkarmışlar böyle müdürü meı· 
ul diye zıo va Ilı bir adamı ge· 
tlrirler. Sonra herhangi bir 
hadlıe kar1111nda bu zavallı 
adam mahkemeye g'der ve 
hapiste yatar. Muharrir efen· 
di gene masanın ba,ında. söğ
meğe devam eder. işte biz 
diyoruz lıi; boyle müdürüme· 
ıul yani ıahlbi imtiyazı alan 
bir gazetenin baımuharrlri ve· 
yahut o gazeteye imzuını ko
yan muharrir kimse bunlaı bir 
vatandata hücum ettikleri z:ı· 
man onu ıahsı ve şerefile oy· 
nadıkları zaman bu ynzılnrı 
yazdo klmıe o mes'ul olsun. 

(Deı•omı vnr) 
........................ . ..................... ~········~· .... ····~· 

YA iN iN 

HALK GAZ • 
1 

Bu sütunumuzun muharrir i, muhabfrr, rriidürü bizzat halkın 
kendisidir. Vatandaş lar - şahsiyet haricinde - etraflarında 
gördükleri fenalıkları kendi gazetele"'i o1an bu sütnnu _T.L:za ser
beetçe yazar ve millete bildirirler. 

Y enikapı<Ja bir volkan! 
Bir kariimiz küçük Langada bir 

söylüyor! volkan belirdiğini 
Şu kanalizasyon derdinla 

lıtanbulda bitmek ve tüken· 
mek bilmeyen dertlerinden 
birine de bizim ev uğramıştır. 
Küçiik Langadak(o dehıet ve· 
rlcl ameliyata ıahlt olanlar 
evimin bir • Vezuv " volka· 
nından çıkmıı lavlara müıabıh 

toz, toprak ve müzehrafatın hücu· 
mıoa ufradığını görürler. Evimin 
içinde adım atacak temiz bir 
yer, oturacak bir ıandalya kal· 
madı. Üıtelık sükun ve huzura 
muhtaç bir hastam da var ki 
onu ıEyvüpte bir akraba nez· 

dine göndermeğe mecbur ol· 
dum. 

Madcli ve manevi olan bu 
zararı kim tazmin edecek. Be· 
ledlyeye müracaat etum,§u mo 
loz yığınını kaldırın dedim, 
kaldırmadılar. 

Şirkete müracaat et~im 
mühendisleri hak verdikleri 
halde BelPdiye gene ehem· 
miyet vermedi. 

Evimin oturacak yeri kal· 
madı, biraz insaf, biraz mer· 
hamet. 
Yenlkapu küçük Liinga 10 ııuıııarada 

nıuhasebectıikten mütekait 

Tafcit 
~ ::.ı :'.:i 

Bicare • Bakırköy ve Yeşilköye de 
imdat eden yok mu? 

lstanbulun her yerinden 
uzak sayfiyelere, veya uzak 
semtlere otobüs ıervlsl baıla· 
dı. Bu servisler o civarlara 

iıleyen vapur tıramvay gibi 
veıaltl nakliye tirketlerlol ika· 
za kafi geldi. 

Vapurlar vaktinde ve tam 

olarak tıleyor, tramvaylar da· 
ha muntazam bir ıektlde ıeyrü· 
sefer ediyor • 

Fakat halk buna rağmen 

otobüsleri tercih ediyor. Zira 
ucuzdur. Hatta otomobiller 
bile otobüı rekabeti karıı

ıında talt1ilerl ucuzlatmağa 
karar verdiler. 

Halbuki, lıtanbulun en gü· 

zel ıayflyeeıl olvn Bakır~ öy 

Te Yeıllköy aıbı Şark ılmendı. 

ferl~rlnln tıldiğl yerlrrde otu· 
ranlar, trenin ve onun aman· 

sız tarifeleri altında oyuncak· 
tan farlısız değildir. 

Akıam dokuzdan tonra 
tren yoktur, hu voktl kaçırnn• 

lar otomobille gitmeğe, veya 
otel köıelerlnde pineklemeğe 

mecburdur. Parası olmıyan!ar 
ise ••• 

Eğer bu tarafa da bir 
otobnı servisi yapılac~k 
olursa halkın bir parça nefsi 
alacağından ıüphe yoktur, bil· 
hana esnaf takımı bunu fırsat 
btleceldlr. Bu ciheti nazar iti· 

bara alarak bir ra ka bet c.to· 
büs ıirkellnin tPtl<il t:d i 'ecc~ini 
ümit ve bunu ıabırsızlıkla bek· 
ledlğlmlzl aı zederiz. 

Jıııza~ı 1'1:"'11•1:r':.:r 
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1 1 Meslek Bahsı ~ 

rlyetinde idi. Büyük emllk 
sahipleri de, öyle ••. Almanya istimdat ediyor 

Mark düşüyor piyasada 
panik var! 

(Başrnakaleclen devam) 
edlleblllr ki, kendllerl Halk Fır· 
kasına intlaap etmeden evvel, 
çok baıka zihniyetlerde idiler. 
Ayni iddia hemen on on blr 
ıene evvelıl için aıagı yukarı 
bütün vatandaılara neden tef· 
mil edilebilmesin ki Mahmut 
Bey bile mektepten diploma 

aldıkları zaman Abdülhamit han 
Reichsbanktan geri alınan serma- aani Hazretleri namına 1aadakat 

ki yemini etmiılerdi. Yine Mahmut 
ye miktarı 540 milyon mar . Bey inkılaptan evvel koyu meıru. 

Berlln, 12 (A.A.)-Ecnebi 1 müzaheretile bk ıendika ha· tlyetçi bir fırka hesabına çıı.lııı· 
kredilerinin çekilmesinde bil· llnde toplanarak buıuıi Alman yorlardı. Şimdi cümhurlyetçidir
baasıunüteesair birinci sınıf iki bankalarına 200 milyon do· ler. Kendilerinin kanaatlerini za• 
bankanın tedlyatı tadil etmek !arlık toptan bir kredi açacak· man mı, ahkam mı tagylr et· 

arfesinde bulunduğu söyleniyor. !ardır. Bunun ıekll Almnn, mittir, ıorulablllr mi? Umumi 
QAlman hllkümetl düo gece Ce J~giltere ve Amerika bank~· harpten evvelki iktisat slyaae· 

. . . ı · k !arı arasında yapılacak mu• tindeki telakkilerle, bugünküler mahırı multehldeye ve a a a• davelei efkar neticesinde tes-
dar devletlere ıon bir müraca· bit 1 kt arasındaki farklar blriblrlnln 

k o unaca ır. tamamen maküsu olduğu gibi .. atta bulunmuıtur Saat 23 e a· Gazetelere nazaran Ame-
d R · ı - h M H '·n Sf'kiz ay yahut bir sene evvel ar eıs cum ur • oove ı rikanm Almanyaya yapın.ığı 

h Serbeıt fırkanının " Liberal • cevabı henüz Alma üküme• derplı ettiği muavenet ıu üç programını müdafaa eden Ya. 
tine helmemlıtır.~ ıekilde tecelli edılebilecektlr. rın sekiz ay sora nasıl Çiftçi ve 

Alman lı~küm_eu tarafın· 1 - Amerika bankası Al· 1ıçl fırkan teıklllne çahııyor? 
dan yapılna bu ı:nuracaatın na man bankasıoa doğrudan dojf diye bir sual sorulmak 
•arı itibara alınacağı Ye va.zlye· ruya krediler yahut ta kam· latf'nmhtir. Sual aynen ıudı?r. 
tin zaruri kıldığı cezritedblrle· bio lakontoıu suretinde gayri• O mesela memlekette muhalefet 
rln pazarteılnden evvel alınma mahdut bir kredi açacaktır. yapan bir Yarın gazetesi, daha 

ıı mümkün olacac~ı zanedlll· 2 - Amerika bankası Al· bir kaç ay evvel koyu Liberal bir 
yor.Alman hükümet ı : krediler manyaya İnelltere bankaaı va· fırkanın programını ilahi bir nas 
mesdeainde Franuz hükümeti• 11taslle krediler verecektir. gibi müd•faa ederken bugün 

k İşçi \'C çiftçi diye başka bir 
· le itilaftan ümidini kesmiı de- 3 - Hususi Ameri an fırka teşkiline kalkıyor. Halbuki eş-
ğildlr. Amerika'nın yardımı has aynıdır. 11\uhit aynıdır, telakkiler 

Almanya kurtarılıyor Vaıinglon,(A·A.)- Maliye aynıdır, !Ne demek?] değişen şey 
k k ı fikir ve kanaattir. 

Berlln 12 (A.A) - Gece nezar_etlnin yil ae memur arı, Muhterem Milliyet baımu-
• Amerıka bankalarının M. Hoo-

yarmndan biraz sonra tamirat ver tarfındıın sarf olunan me• harrlrlnln ıu meraklarını izale 
meselesile alakııdar bulunan edeb;lmek, diğer bazılar için 

salye müzaharet etmek husu• de iyi bir vesile olacaktı. Bir . nazır ' ar l:aıvekale le içtima sunda rnüttefık bulundukları 
h~lınde iken, Washington tel- lntlbaını lzhor etmiılerdir. M. defa: 

b ~ı H "Yarın. memleketin pek grafları mat uata " · oove· Castle namına beyanatta bulun· çok ihtiyacı bulunan fırkaların 
r'in, pek yakında mali sukutu an müsteıar, Almanya'nın hu- teaddüdüne taraftardı. Serbest 
intaç etmek tehlikesini gös· susi borçlalı hakkında Mora· fırkanın "hQrrlyet, vergiler, 
teren müşkülata kRrfı koya- torium meseleıinin görüıülme·~ lnhlıarlar, harici siyaset. pren. 
b.!meai için Almanya'ya der· dlğini söylemiıtır. slplerlnl Türkiye için faydalı 
hal ,.e toptan bir kredi mua- Berlin, 12 (A.A.) - Alman görmüıtü. Nitekim ılmendüfer 
melesi leyhinde karar verdiği müttehit hükümetler kabineıl siyasetini de masrafların gele-
haberini getirmiştir. Bu telg· Almanyanın Fransa, Amerika cek nesillere tahmlli nokta

110
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ruflar derin bir tesir ha11l lngiltere ve ltalyadakl ıeflrle· dan müdafaa ediyordu. Mu-
etmi§tlr- bütün sabah gaze· rini memleketin buhranlı ve vakkat olan yeni fırka prot· 
1 teleri bu haberleri bı r çok tef- vahim vaziyeti hııkkında Av· ramı bu esaa1arı daha asri ıe-
sirat ile neıretmektedir. Bu rupa hükümetlnin bir defa kilde kavramıı gibidir. Mah-
n•ırıyat Almanya'nın maruz daha dilıkat nazırını celbe mut Bey tetkik buyurmamıı 
bulunduğu iktiıadI felaketten memur etmeğe karar vermiıtlr. olacaklar her 1halde .• 
bir kaç saat zarfında Cema· Cumarleıl günü Reichabaıık Çiftçi ve J çl fırkaıının, Ser. 
biri l:'IÜtlehide tarafından kur· tan geri çekilip alınan sermaye beıt fırkanın muvaffakıyetin· 

.arıldı~ı intibamı bırakmaktadır. miktarı 540 milyon markı bu· den ıonra muhakkak ve mu• 
bankaları Amerika bankasının muıtur. hakkak onun kendi içinden 

ı::ı ~ l:ıi doğması ve bu fırkayı ikiye 
Karada kargaşalıklar devam ediyor bölmesi bır emri mukadderdı. 

ÇünkG: Serbeıt fırka tıpkı 
~eoul 12 (A.A) - Bir takım Koralılar Çın koosoloshanesine Halle fırkall gibi herhPngl bir 

yeni bir taarruz daha yapmıılar bir müddet evvel buraya 11ğın• sınıfa istinat etmiyordu. Halk 
mıı olan çln tebasını katliama uğratmıılardır. fırkasında olduğu gibi, menfa. 

Konyada bir yankesici yakalandı atıerı biribirine zıt oıan sıoıf
ıarın lttlrakile gittikçe teve11ü Konya, 12 (A.A.) - Konya polisi Mustafa ilminde maruf kk 1 idi 1 
eden bir teıe ü • fÇi 

bir yankeıeci yakalamı§tır. Muıtafanın üzerinde 1000 küıur oraya koımuı, tüccar oraya 
lira bulunmuıtur. Yan keseci bütün cürümlerini itiraf etml1tır. aarılmıı, banker orada men-

Sınıf menfaatleri ıuurunu 
dilıünmlyerek, hatta düıüne
miyerek büyük bir ümitle Ser
best fırkaya koıan vatanda,. 
lar, kamllen Halk fırkaaından 
bizar idiler. Ne olursa olıun, 
geoit bir nefeı almak lltlyor· 
!ardı. 

"Yarın• bu hakikat kartı· 
11nda, daha ıı çıkçaaı memle
kette doğan mühallf fırkanın 
kökleıip ebedileıınHI ihtiyacı 
kar111ında, Serbes fır kanın her 
hareketini takviye mecburiye
tinde leli. O Serbes fırka yııııır
ıa, bütün vatandaılar gibi 
memleketin kurtulacağına em
niyet ediyordu. 

Zira: Liberal Serbest fırka 
mutlak baıka fırkaların tefklllne 
yardım edecekti. Müzahir bu. 

lunacaktı. Belkide, müstakil İıçl, 
müatakil Çifcl fırkaları da te,ek· 

kül edebilecekti. 
"Yarın. Buradaki vazifesini 

ıuurauzlukla değil, muleksizlikle· 
de değil, bilakis hedefe yavaı ve 
fakat emniyetle yürümek hte
yen bir ıuurla yapmııtı. Yapı· 
yordu. yapıyor ve yapacaktırda •• 

Halk fırkasının da birgün 
Serbe't fırka gibi defilse de, 
içinden kendisinden ka· 

tlyen ayrıla::ak ıınıf teıekküllerl 
kartısında kalacağı kanaatleri 
çok kuvvetlidir. Mahmut be
yin söylemek latedıfi realite 
böyle istiyor ve mutlaka böyle 
olacaktır. 

Görü"üyorkl, •Yarın!. ın 
bu meselelerde bir muavin va· 
zlfe alıp yapmaktan baıka 
hedefi yoktu. Yeni ıınıf fırka11 
lhtıyacıoı ileriye sürerken de, 
Serbest fırka proğramıadan 
benimsediği "hürriyet, v.-rgller 
inhisarlar, harici aiyaaet imar 
ılyaseti. gibi eiasları ıınıf ih· 
tlyaçlarına göre almır, ya tadil' 
ya gt.nlıletmııtı. 

Mahmut Bey neden çok 
açık olan bu hakikatleri ciddi 
ve aamiml bulmamakta ıarar 
etmiılerdlr? Vatandaşların 
siyasi haklarından istltade 
ederek siyesi bir fır·ka teı
kiline Kalkabilecekleri ıöyle· 
nirken, onlara bu hakkın nl· 
çin verilmediğini neden izah 
etmemiılerdlr? 

Gayri ıamlmi ve ciddi ol· 
madıkları için mi? Yoksa Halk 
Fırkasının kitaba sığmayan bir 
garabetle toplıımak lddiaıında 
bulundufu büyük küçük çift· 
çiler, büyük küçük sanayi er
babı, inhisarcılık, büyük 1er· 
maye küçük sermaye zıtlarını; 
biri birinden çekip ayırmak 
istiyerek Pirincin ta ılannı ayık 
lamağa çalııtığı içinmi? 

Bu hakikat nasıl lnklr Hacİz ref edilmış faat butmuıtu. Çiftçı oradan 
imdat umuy.>rdu. Keza küçük edilerek: Ciddiyetsizlik ve aami· 

Konya, 13 (A.A) - Belediyenin borcundan dolayı mallarına esnaf ta, Halk fırkasından mlyehlzliklf' kartı ana bilir-
"e icar bedellerine konan h ıclz ref edllmiıllr. kurtulmak için Serbest di? lıte aaıl insafsızlık bura· 

Profosör Picard'a nişan verildi fırkaya elini uzatmak mecbu. dadır. Arif Oruç 
.,,,,,,,,,,,,, ........... ,,, ,,,,,,,,,,,,, ................... ..... 

Pariı, 12 (A.A) - Profesör Pıcard'a Lejyon donör nlıanı· Millet /ine etse hakkı var meselesi! 
nın komandör rütbesi verilmiştir. ' 

Berlin darülfünunu kapatılıyor. Yılmaz da VaSJ başladı 
Berlin, 12 (A.A.) - Darillfunun emini müfrit milliyetçi ve 

kon-ünill talebeler &J:asında vuku bulan arbedeler üzerine da-
rü:Cünunu kapatmağa karar vermiıtır. 

' ~ ı:ıi "' 

Müdürler kongresi 
Bugünden itibaren kamisyonlar 

mesailerine başlıyacaklardır 
Ankara, 13 (A.A.) - Lise 

ve muallim mektep eri müdür· 
leririn bu günkü içtima ında 
muallim mt kteplerl ınuallimle
rlnde bulunmuı lazım gelen 
vasıflar ve stajiyer muallimler 
mu'eleal mevzuubahsolmuı ve 
nı::allım mekteplerinden çıkacak 
genç muallimlerin ne suretle 
yelittirllecekleri mesleki sicil 
!erinin ıur 1 tanzimi meı'elesl 
görG$ül r ıtQ • 

!erek heyeti umumlyeye bir 
raporla bildlri!ecektır. Staj!· 
yerler lçln altı kltillk bir ko· 
milyon teıkıl edılmlıtır. Mu· 
allim mektepleri muallimleri· 
nln daha müımlr ve daha 
faydalı olabilmeleri için düıü· 

nülen ve tetkik edilen esaılar bu 
Deden itibaren tatbik edilecektir. 

Yılmaz müdürü mes'ulü mahkeme
ye linç meselesini izah etti 

Yılmez gazetesi mes'ul mü· 
dürü Yuıuf Ziya B. aleyhine 
Mü<!.delumumilik tarafından 
açılan davanın rüyetine dün 
üçüncü cezada baılanmııtır. 

Dünkü celsede müddelurnu
mlliğin bu husubtakl iddiası 

okunmuı, heyeti hakime iddia
nameden sonra Yusuf Ziya Bey

den izahat istemiıtlr. 

İddianamede ne deniyor 

liiklardır. Bunları mlllet linç 
etae, yerden göğe kadar hak· 
kı vardır. " fıkraalle bir sınıf 
halkın muvafıklara kar11 ka· 
nunsuzluğa ve linc teıvik 
edilmekte olduğu beyan 
edilmekte ve Yusuf Ziya Beyin 
kanuna levfıkan tecziyeıl is
tenilmekte :d ı . 

Mes'ı•l müdürünizahatı 
Yusuf Ziya! bey bu fıkra 

hakkında izahat verirken nıa· 
kamı iddianın bu fı radan bir 
tahrik veyahut halb kanunlar 
aleyhine t .. ıvilr manasının ne 
gibi saiklerden do!ayı aradığı· 
na, böyle bir fiilın mev· 
cut olduğunu zan<'ttijfl için 
hayret ettiğini ıöyledikten 

~aliife 5 

lzmir ve hava/isine bir darbe daha! -
Afyon piyasası mefluç! 
İzmir Afyon tacirleri: "Murahhasla
rımız muvaffak olamadı,, diyorlar 

İzmir, (Huıuıi) - Son Af· 
yon konferan11nda ittihaz olu· 
nan mukarrerat İzmir Afyon 
piyasasını felce ufratmııtır. 

Afyon ihracatımızın tahdit 
edllmlı olma11 hem elimizde 

külliyetli mildarda mal kal· 
maaına ve hem de baılıca ıer· 
vetlerimlzden biri olan bu lh· 

racat maddemizin kıymetinin 
sukutuna ıebep olmuıtur. Bu

na amil ise konfranıta murahhas-

len memleketimizde mevcut 
afyonları da ihraç ettirmeğe 1 
muvaffak olamamıılardır. Bu 
muvaffakıyetsizlik ile hem 
piyasamızı altüst etmlı ve 
hem de Afyon zeriyatile me.
gul olan binlerle vatandaıı 

mahvetmııtır. Çünkü İzmir, 1 

Akhisar, Salihli, Kasaba, Tire 
Söke, Ôdemlı, Afyonkarahlaar 
uıak ve Cenup mıntakalarımız 
tamamen afyonculukla meı· 
gul idi. 

larımızın Sırp murabhularile iıte bu 'ıehirlerin isimle· J 
birleımemit olmalarıdır. rlnl tadat ettikten ıonra va· 

Çünkü! malum olduiu üze- zlyetln nekadar feci olduğunu 
re Türkiye ve Sırblya'da çı· anlamak mOtkül değildir. Hele 
kan afyonlar tıpta kullanılan bu günlerde bankaların afyon 
bütün düoya afyonlarına faik· tacirlerine krediyi kesmiı ol-
tlr. lıte bu ıebepler dolayıılle maları tacirleri mahvetmtı, 
Sırp murahhaalarlle birle§lp hatta fülüıe muhtaç etmlıtlr. 
Türk ve Sırp afyonlarını nıü· Şimdi ile bunun önüne 
dafaa edecek ve tıpta esasen geçllmeıi lçlıı hükümetin der-
yeğane olarak kullanılan Türk hal harekete gelerek faaliye-
ve Sırp afyonlarının ihracını tini henüz bltlrmlyen Afyon 
tahdit ettlrmlyeceklerdi. Mu· (konferanıında hiç olmazsa, 
rahhaalarımız yukarıda yazılı elde mevcut afyonlarımızın 
olduiu üzere hareket etmlı ihracını temin etmeıl lazımdır. 
ol1alardı afyon piyasamız çok Hatta umumi kanaııte göre 
yük1ellr, hatta bugün 121ira gı· hükümet bu vadide ciddi ıu· 
bi pek cüz't bir flate satılan rette çalııacak olurıa tababet 
afyonlarımız ıımdl belki 20 aleminde yegane ıurette kul· 
liraya kadar ıatılabilirdı. Hal· !anılan afyonlarımızın tahdidi 
buki murahhularımız böyle keyfiyetinin de refedıleceff 
hareket etmedikleri gibl ha· kuvvetle zannedilmektedir. 

·~·.·;ı•ü;kı~;········· .. ··c;;~~-----
ltalyaya serbestçe 

gidebilecekler I 
Roma, 13 (A.A.) - Harl· 

ciye nezareti, ltalya hüküme
tinin iki memleket arasındaki 
temasların teıhılı maksadile 
İtalyaya gelecek Türkler hak· 
kında kooıoloaluk vizesinin 
kaldırıldığını Türkiye aefare- ' 

tine bildlrmlıtir. 

Maliye Vekilinin 
beyanatı 

(Biirnci •ayfeden devam) 
edilmektedir. Bu taıarruf ya· 

pılacak olursa, Devlet hazineılne 
senede 100000 liradan fazla 
bir tasarruf temin edilmlt ola
caktır.j 

Maliye vekili Muıtııfa Ab
dülhalik B. bütçe encümeninde 
ıu sözleri ıöylemlıtir: 

- İlin itlerinin daha maz· 
but ve daha az mıurafla ted
vırlnl nazarı dikkate alıyoruz. 

y ARIN: Malümdur ki Y ll· 
nus Nadlnln yaptı~ı son ıtrket 
bu Devlet ilanları meıe!eslnl 
de inhisara almak iltiyor hatta 
bir müddet ıonra ıantlml 20 
kuruıtan yapılan ilanların san
timi 25 kuruıa çıkarma§ı ta· 
ıavvur ediyordu. Tabıl mOna• 
kasasız, lnhlaar ıekll olunca 
milli hazine bu yüzden de 
ıenecİe ayrıca 100000 lira zarar 
edecekti. 

Hükumetin meseleye ehem· 
miyet vermesi çok muhik 
ve isabetli olmuıtur. 

de halkı aldatmadığımızı be
yan ediyor ve diyorduk ki mu· 
vafık olıun muhalf olıun, hal
kı kim aldatıyorsa ve m.-mle· 
ketin menaflne mugayir ol11rak 
bu cürmü kim yapıyorsa en 
ağır cezaya çarksa yeridr dl· 
yorduk. 

Makamı rlyaıetln, "ceza ke
limesinin linç kelimesine teka· 
böl etmedijflnl, linç kellmeıile 

ne demek iıtendljflnln izah edil· 
meal huıusunda vaki olan su· 
al üzerine de maznun. linç 
kelimesile ifadeye tiddet ver· 

-~-

Belediye reisi ve 
muavinleri 

Seville, 12 \A.A) - Guıl

lana köyü ahalisinin ilan et• 
tikleri grev vahim bir ıektl 

almaktadır. Baıı bot ve kendi 
hallerin bırakılmıı olan ehli 
hayvanlar açlıktan ve aıuuzluk
tan ölmek tehlikeline maruz 
bulunmaktadır. 

Memleketin servet membaı 
halinde olan me\·aıiye bakmak 
için asker gönderilmlıtir. Vail 
bu vaziyetten belediye reisi ile 
muavinlerini mes'ul tutmuıtur. 

Telefon grevi 
Madrit, 12 (A.A) - Tele· 

fon grevinde bir tebeddül yok· 
tur. Devam ediyor· 

Çharles şampiyon 
Londra, 12 ( A.A ) - Bey. 

ne1milel boka federasyonu ka· 
tıbi umumiliği Brukselles'de 
8 Temmuz 1931 de Avrı:pa 
ağır 11klet ıamplyonluğu için 
boksör Griselle ile Charle• 
arasında yapılan müsabaka· 
nın neticellnl bı gün rer men 
ilan etmiıtır. Boksör Charlea'ln 
müsa \kanın galibi ve Avrupa 
ıamplyonu olduğu bildlrllmlı 

tir. 

Bir tayfun 
North-Batteleford, 12 (,,\ ,A) 

- Dün bir tayfun çıkmıı ve 
bir saat kadar siirmüotür. 
Bir çok evlerin damları 11ç0 

muıtur. Hasar 100.000 dola:
tahmln ediliyor. 

Kanlı grevler 
Nev-York, (A.A) - Cent· 

ral Palu mensucat amelesln· 
den 3 bininin grevi iki ııün 

deve.m eden bir arbede ile bit
miıtlr. Grevciler ile polteler 
taı ve ıopalarla müsademe 
etmiılerdir. Bir çok polia me-
muru yaralanmııtır. Grevciler 
düıı menıücat fabrlka11na hü· 
cum etmiılerdir. 

Bir htihkam bölüğü hadise 
mahal1lne gitmiştir. 

Borsa 
Bll de un tanzimi için 

nan.zeth.r.a ahlaki ve ruhi 11a· 
aıfla rının ne suretle tayln ve 
teıpl ı edileceği etraflıca tetkik 
edı mittir. 

Kongrenin müzakere ve 
müoakaıaları lkl gündenberl 
daha ziyada hareket ve cid
diyet kesbetmlıtır. Heyeti· 
umumiye günde üç celıe ak· 
tetmekte ve dijfer zamanlarda 
komisyonlar faaliyette bulun· 
maktadır. Yarm da 1aat 9 dan 

İddianamede Yılmaz ga. 
zeteslnln 22 tarihli nmhasında 
MMuhalefetl ezberden lttiharn 
etmek ne kadar garezkiirlık 
eıeriıe muvafakat zemzem. 
le yıkanmıf gibi göstermek te 
okedar mettab ' ık ve soyt. rı
lık eseridir. 5 kuruıa satılan 

ve sahiplerine menfaat temin 
eden gazetelerde muhalefet 
veya muvafakat ıçln ııözü bağ'ı 

ıılarak, yahut da milletin gö· 
zünü bağlamağa matuf endlıe· 
!erle kalem yürütenler, haki· 
katen alçak ve namussuz mah . 

mekten ibaret bulunduğunu 
sonra izahatına fU ıuretle de· ıöylemlstir. 
vam etmlttin Bu izahat üzerine iddia 

4-8-1931 

Bütün muallim mektep
ler müdürlerinin içtimaı ile 
~ır komisyon halinde key
f; y_t tekrar teztckkür edi· 

-.... ~ -

itibaren komisyonlar 
ve heyeti umamlye 
devam edecektir. 

-. 

meıalsl 

içtimaı 

1 

-Muv11fık gazeller; •Yıl· mekamının müteleaıının alın· 
roaz.ıo neıriyatını gayri aamlml mauna ve tahkikatı evveliye
hl telAkkl ediyorlardı. Siz ye baılanmaaı için mahkeme· 
.,,enf•a temini gayeılle hal· lnln 22 Temmuza tehirine ka· 

.• ı aldatıyorsun z diyorlndı,BI• rar vcrilmlıt r. 

- - - -

l
i'T. tr. 12.n .L. ı 1 Leva 6~ T.L. ı 

Liret 9,02 • ı Mark 1 .99 • 1 
Urahml 36 • 1 Ley .79 • 1 

I ''\. Pra 2.4f!. t Do1ar 0.47 • !. .. . 
Bir İngiliz lirası da 1030 

kuruıtan muamele gö:rnü,tQr • 

- - .. _ . 
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Sahife 6 YARIN emmuz 

M b·ı K 1 almak arzusunda As ,.i mobilya mağazasının salonlarınıSalonlarımızda her keseye elverişli siyalı lake ve bronz karyolaların cnvai salon ve . 
bulunanlar, lstanbulda salamanje ve kübik yatak odalarınııı müntehap çeşitleri ve gayet ucuz bronz komış, lstoro o 1 ya ve aryo a Rıza Paşa yokuşunda geza .. eJen mubayaatta bafunmayınızme,tülveketenpcrdelerinmütenevviçeşitleriTediyattateslıilat.AlımetFeyziTcl.2.3407 

ANKARA OTEL 
Bütün konforü 

Telgraf - Taşhan 
havi. 
Ankara 

işittiğimize göre bazı yerlerde yatkın Ye bozuk Fi S K markalı lastikler 
satılmaktadır. Fi S K markalı lastiklerin umum Türkiye acentası yalnız biz 
olduğumuzu muhterem otomobil sahiplerine Ye şoförlere arz Ye yalnız 
bizden ve acentalarımızdan mübayaa edilen malların taze oldu&unu . Ye 
yatkın olmadığını Ye ancak gerek bizden ve gerekse acentalarımızdan 
satın alınan lastiklerde bir fabrika hatası Yukubulduğu takdirde nazarı 
dikkate alınacağını beyan eyleriz. 

Mersedes • Benz ve Kraysler otomobillerile Fi S K markalı 

• 
sıyonu 

No: 8 temmuz nuılıaıı 
Suat Derviı, Peyami Sata, 

Sadrı Etem. Va Nu, M. Feri· 
duo, Yaıar Nabi, Muallim 
Mübahat, Cemil Cahlt lıah ... 
haoım ve beylerin güzel hl· 
haye ve yazılarile üç renkli 
nefis bır kapek derununda 
lotııar etmııtır. 

Bu mükemmel mecmuayı 

karilerlmlze bllhaua ta vaiye 
ederiz. 

Seyrisef ain 1 
Merkez Acentası : Gat .. ta 
Köprübaıı B. 2362 ıube 
acentaaı : Sirkeci Mühür
darzade Hanı Tel. 22740 

AYVALIK SÜRAT 
POSTASI 

(Menin) 14 Temmuz ıalı 
17 de Sirkeciden kalkacak· 
tır. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

cün öğleden ıonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar lotan· 
bulda Dıvan yolunda (118) 
numaralı huıuıi kablneılode 
dahili hastalıkları muayene 
de teda vl eder. 

Telefon: l•tanhul 2398 

Do Klor feyzi Ahmet 
Cilt, ıaç ve zührevi hu· 

talıklar mütehauııı Cu· 
madan maada her gün 
ıaat 10 dan 6 ya kacıar 

haıta kabul edilir. 
Adres: Ankara caddeıl 

No. 43 
Telefon: l•tanbul 3899 

ı.. .. m:.lllllllmli ....... , ... 
Su tanahmet 2 inci huk~ k 

mahkemesinden: 
R .. cep Sabri Ef. ile Koıtan · 

tın veıaıreı;ln tayıao mutaıar· 

rıf o ' dukları Çarıuyukebirde 
Kalpakçılarbaıı sokağında ka· 
in 70 ve 74 numaralaıla mu· 
ralıkam iki bap dükkan lzalel 
ıuyuu zımnında ayrı ayrı fu. 
ruhtu tekarrür etmekle mevkii 
müzeyedeye vaz.dilmlı ve 8 
Evlü 931 salı günü uvali ıaat 
oo beıte ihalesi icra kılınaca • 
ğından talip olanların beher 
dükkanın kıymeti muhamml· 
neleri olan dörder bin llranıo 
yüzde onu nfsbetinde P"Y ak· 
çeıiol hamilen Sultanahmet 
Su.h 2 inci hukuk mahkeme· 
ılne müracaat etmeleri ilan 
olunur. . 

Gülhane tatbikat mektep 
• ve IPririyatı müdüriyetinden: 

Pratfsiyen etlbbayı (Manken 
tatb kat) Kunu ] Aguıtoı 
1931 Cumarteıl gününden iti· 
baren baılıyacaktır, devam 
et ıek isteyen etıbbanın Cu. 
martesl, Pazartesi ve perıembe 
t>ü.,lrri saat 10 · 12 ar,.ıında 

' .. " ı)e muavini Doktor Yu· 
Ziy:ı beye müracaat etme· 
.ıca olunur. 

ac;ntalığı: BEYOGLU • TAKSim • Sabık ELDORADO 

lstanbul, 

Büyük Tayyare 

piyango 
11 inci Tertip 1 inci Keşide 

11 Ağustos 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 

30, 000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
Liralık ikramiyeler ve 20.000 Liralık 

Bir Mükafat Vardır. 

UGUR EVi 
_.. .. ıııı-ı .......... .. 
NURİ - DANIY Al 

Bilcümle o~vair ve Müeueıatı resmiye ve hususlyede, 

1 
Mali, idari, H • ıkuki itleri, Emlak ıah plerlııln emlaklerini 
idare etmek, ifraz, Ferağ, İntikal, ikraz, 1 tikraz, Alım 
Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

T.de,-on: Beyoklu 4515 Galata, Eahi Gümrüh 
Cnrldeai Utur Ha., /\!o 2 -· Bankaf rankoaziyatik 

Anonim Şirketi 
SERMAYESİ : 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi ; 
Şubeleri : lstanbul, 

Parisı Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 
Galata, Voyvoda caddeıl No. 102 

Telgraf adresi: Fraaiabank 
Telefon B ;oyoğlu 1421 2 3 
Posta kutusu Galata No. 376 

"Harbin Mukden. 

Bilcümle Banka muamelatı 
Heaabatı cariye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf ıandığı - Mekükitı ecnebiye kambiyo, esham ve 
tahvilat alım satımı - Senet iskontosu - Esham ve tahvi· 

at bedellerinin tahslfl - Adi ve sirküler itibar mektupla· 

rı - Eıham ve emtia üzerine avans - Ecnebi memleket 

üzerine kredi küıadı - Esham ve tahvilat muhafazı weıaıre 

Doktor Acele satılık ev 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp· 

hanesi üıtünde No. 66 
Teleloııı lıtanbul 2385 

Mahmulpaıa mahallesinde 
kü~ü . Yıldız han ıokağında 
beı o :a• mutbah ve taraçayı 
havi 21 numaralı hane acele 
ıatılıktır. Mahalle bekçlılne 
müracaat. 

TA Ş H A N P A L A. S 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 

en nefis ve en çok satan gazetesi ~ 

Ali o! 
~ 

Perşembe günü Avrupa mecmualarına yakın zenginlikte 
ve nefasette intişar etti 

insan yiyen kertenkeleler 
~ 

Genç kızlarımıza açtığımız ankete 
fevkalade meraklı cevaplar 

Bu Mağrada kim ? Maymunlar arasında bir cizvit 

1932 Haziran 15 te (Kostantini)n 
defineleri meydana çıkıyor! 

Sıhhi ahlaka taraftar mısınız ? 
Fevkalfıde şayanı tetkik ve dikkat cevaplar ve münakaşı-

Müteheyyiç deliler koğuşunda 

Alışmış kudurnıuştan beterdir 

Muazzezin hayatı 
- ,.,q. 

Bol resim, nefis tabı'lı kap,görülmemiş 
bir hayvan fotoğrafı 

Mekt~plilerimiz arasında bir anket açılmıştır. 
IJk cevabı veren bir muhabirimizdir 

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

Karakterinizi söylüyoruz - Kadın vücutlarındaki esrar 

Esrarengiz hile! -Falcirin ifşaatı-
Çocuk sahifesi - Muhabir sahifesi· Mektepli sahifes 

İsmail RamizB.ecevabımız.medyumumuzun şa,yanı dikkatcevnbı 

OSMAHll BAHKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz Jirası 

Aks'\ray Horhorda Sofular 
mahallesinde Ragıp hey &o· 
kağında 14 numara lı hane 
satılıktır. Talip olan zevat 
"Yarın. gazetesinde N. efen• 
diye ve bu adreı ile evi göre· * Llllrler. IST AN BUL ACENTALIGI 

Telefon: /stanbvl 33 18 Muhlisin çocukları Operet heyeti ---:----------
15 Temmuz Carşamba aktamı İstanbul Asliye mahkeme• 

BEVOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyotlu 1303 

Senedat ve pollça muka· 

bilinde muayyen vadeli 

veya heıabı cari ıuretlle 

avanslar, poliça ve iakoo• 

tosu. 
Türkiye Cümhurlyetl · 

nin ba,l ıca ıehlrlerine ve 
memaliki ecnebiye)•e se· 
nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir
nameleri lnalatı . ( Hesabı 
cari) kütadı, senedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memallki ecnebiyeye 

ketide edilen poliçalarıo 

teıviyeıi, borsa muamelatı 

1 
icrası, akçe bey'I ve ıe· 

rası, ıalr bilcümle ban

ka muRmelatı, kaııı. icarı. 
... ....... .:cı ... mmı•--

Kadıköy Mühürdar 11 3 üncü hukuk dalreılnden: 
Kılınçallde Yıldız Posta cad· 

Bahçesinde de.inde ~7 numaralı hanede 
16 Temmuz perıembe akmı mukim Bayram Ef. aleyhine 
Üsküdar kız kulesi ikame edilen feshi nikah da· 

parkında vaundan dolayı ıahıi iıtidaya 

PERDE ARKASINDA cevap V"rmek üzere 15 giln 
zarfında lıtanbul Aıllye 3 üncü 

OPERET 3 PERDE hukuk mahkemesi kalemine 
Müellif ve bestekarı: Muh· müracaat etmesi tahkikat ha:. 

liı Sabahaddi Bey. 
'f kimi canibinden ilanen teb 1 i ğl· 

OSKÜDAR ne karar verilerek keyfiyet 
olveçh!le ilan olunur. 

Hale sinemasında "'701 • 114 Temmuz 1931= 11ıı.ır 101 -- -inciler ve Çiçekler - Salı =-
Münıeuııı 

Kolin Mor 
Duhuliye 10 kuruıtur 

.-Zayi 
34] Seneıinde İ&tanbul er• 

kek muallim mektebinden al· 
mıı olduğum ıehadetnameml 

kaybeltlim. Yenhini alacağım• 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Tokat muallimlerinden 
Saim 

Arabi Rumi 
21 Sefer l· T.smmu:ı - -Vakit - tzanl V.•klt • V ,191l 

Evkat S. u. 1:\G• µ:;- ! J. -·-·- ~~bah ~ ~; Sabah 7 os 45 
Öğle 4 38 öıııo 12 19 
ikindi 8 38 ikindi it " Ak~am 12 00 Akşam 19 4C 
Yatsı 1 58 Yatsı 21 •Q 
lmalk 6 48 lınıAk 2 ~7 

Mesu ıuuour ~·.: nı.ııı·<,..., ı 

Bürhanettirı Alı 

1 

ordu. .erin flklrlerl ken· uno 0 " 7 -- - Türkler ıçıo uaen. .. OllfD Utllftll r< v7 lediğtmızı at ~t;U\.• ..... 
• 


