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DAHiL iÇiN 1 HARiÇ iÇiN 1 

Seneliği ' 1400 kuruş Seneliği : 2700 kuruş 
Altı Aylığı : 800 o Altı Aylığı ı 1500 o 
Oç Aylığı ı 450 • Oc A ııtı ı 850 • 

lstan~ul Ankara <addesin<lc Telefon Santral : latanbul 
daire! mahsusa Batmuharrir : No. 24311 

Telgraf lstanbul ( YARIN) Tah:-lr mOdlri ve idare 
Posta kutusu latanbul 395 mile ürlüğO ı No. 24316 

r idarehane 

\. Nüshası her yerde 5 kuruş ..J 
[Çiftçi, l99i ve Esnafın haklarını mtıdefaa eder LAlk Cümhuriyetçi ı:ıazete 1 

\.. GöndeTilen evrak iade olunmaz) 

Liyıha immenin tenkidine arze<lilmeli ?• 
Matbuat serbestisi olmadan ne demokrasi, nede cümhuriyet olacağını 

herkes bilmeli, takdir edip kafasına yerleştirmelidir ! 
•••••••••• 

Suiistimal yapanlarla gayrimeşru işlere burun sokanların endişelerinden başka bir mana ifade etmeyen 
bu " haysiyet ve şeref ,, yaygaraları neden herhangi bir vatandaş tarafından izhar edilmiyor ? 

............... , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ili ·-····-·-··--·-··-....................................... " ___ , .. __ _._.. .............. _.._, ....... -.. ........................... _ •• , ............................................................. ._ .............................................. . 

Matbuat Banka mtıdirleri ticaret müdiriyetin<!!:_ Kadıköy kaymakamı meclis dün de toplandı 

Projesi ! Mevduatı olanlar ban- Vatmanı Gazetelere müfrez 
primler kaldırılmışhr 

Matbuat projesi Meolise 
• sevkinden evvel mutlaka 
! ne,redilmeli, Mıtbuetın ten· 
lı:idine arzedilmelidlr. Mese
re yalnız memur ııtlhniyetl, 
fırkacılık zihniyeti zümre 
tahakküm zihniyet ile halle· 
dilemez. Bu öyle bir mese
ledirki Türkiye oümhuriye
tinin temel direklerinden 
birini te9kil eder. 

Arif Oruı; .................. 
Geçen gün Ankara telgraf· 

ları, Matbuat projeılnln mec· 
· liıln · gelecek toplanmaıına 
tehir echldlğlni bildiriyordu. 
Bir gün sonra Büyük Millet 
Mecliıi Reisi Kazım Paıanın 
bir beyanatı görüldü. Kizım 
Paıa: Layihanın yakında mü
zakere ve intacı ihtimallerin· 
den bahsetmlttl• E vvelkl 
ıünde, Dahiliye müıteıarı Be
yin bir beyanatı lntııar etti. 
Müet~ıar Bey, yapılma11na 
çalııılan liylha hakkında ten• 
\ilri mahiyette bazı malumat 
•eriyordu. 

BüyGk Millet Mecliainde 
matbuat hürriyeti aleyhine 
Taki olan tlddetli ithamlardan 
ıonra, haddi zatlndeböyle bir la· 

Jiha hazırlanma11 beklenebilirdi. 
Eaaıen bütlln nilmaylıler· 

de, hüklimet ııazetelerinln her 
türlü nezaket ve terbiye ka· 
ideleri haricindeki hücumları· 
11ın bir ıebebl de, bu olduğu 
anlatılmııtır. Nitekim bu ııaze
teler bili, müteıa vver matbu· 
at kanunu etrafında anketler 
açmakta, yine kendi menıup
larının aleyhteki fikirlerini 
neıretmekte berdevamdır. 

Görülüyor ki, hüklimet mat· 
buat mür11kabeelnden, kurtul· 
mak hükümet gazeteleri de 
aabayı rakipsiz bırakmak için 
memleketi toza dumana boi 

kalara üşüştüler! dövdü 
Alman Bankaları dün üçbuçuk mil

yon mark tediyat yaptılar! 
Piycuaya dökülen mdhim miktardaki ater· 
lingten konsorsiyom muvazeneyi temin 

için mübayaatta bulundu 
Markın ıukutu 

etrafındaki tellı 

Ye encliıe devam 
ediyor. Bllha•aa 
ıehrizdekl Doyçe 
banka ve Doyçe 
oryent banka ıu• 

belerlne paralarını 
yabran ethaa mev 

duatlarını banka· 1 

lardan tehalükle 
çekmek t eclirler. 

Sebep kaymakamla
rın tenkit edilmesidir 

EYvelkJ f(ln Tünel • Şiıli 
teferbıl yapan (331) numaralı 
Sabri Efendi ilminde bir vat· 

Dün akp.ma ka
dar Doyçe bank 
bir buçuk milyon 
ve Doyçe Oryent 

Kadılıöy kaymakamı /brahim 
bank le iklmilyon 

B. tarafından dövülen 331 No. 
tedtyat yapmır 

..,,_,n Sabri efendi yüzü g6· 

·~ ~~h~~ 
Markın ıukutu Efendi lım ndee biri gelmit 

meıeleıl burada 111•nın baıından hiç beklenil· 
muhtelif tefılrlere meyen bir hadise geçmlıtir. 

yol açıyor. Sabri Efendi, aaat on ıe· 
Bu g Q n k ü (l>evomı 2 inci ıahifede) 

•azı yel, elan Tatili faaliyet etlen aanayi oe maadin ban1ı0• 1 Günün vak' ası 
bir intizar ve hldiaelerln inici· 1 ticenin ne olacai!ı ancak ı&yle· 

~~ .. ~!.~~~-'-~-~-~~~.':~.':~!~:.~~: .. '. ...... ~~~-~~=-~ .. ~.~~~-~-~~~~:~~!....... Kasım paşada bir 
cinayet oldu ! Otobüsçüler Belediye

yi dava ediyorlar! 
Belediye. çürük diye bir çok oto
büsleri seyrüseferdeıı menetti 

Şurayı Devletten şikayet edildi 
Borçlar meselesi müzakere edildi 

Ankara, 15 (A. A.) - Bü· 
yük Millet Mecllll bugün relı 

Kazım paıanın rlyaıetfnde 
toplanmııtır. 

:ıa bulunmuılardır. 
Şürayı devlet reiıl cevaben 

ıurayı devlette teıekkülünden 
beri eelen ve intaç edilen 
evrak hakkında ızahat vermiı 
usullerde tadi!it yapı\maıı ve 
ilaveten bir daavl daireıi teı· 
kili meselesi düıünülmekıe 
oldulunu ıöylemfıtır. Şurayı 
devlet bütçesi 192,386 lira 
olarak kabul edilmlıtır. 

lıtatlıtık Umum müdürlü· 

Celıenln açılmaaını mlite
akıp Halil Bey lzmlr ıöz ale· 
rak muamele verglıl kanun 
!arının bütçe ile bitmesi li· 
ıı:ımgeıdtğlne nazarı dikkati 
celbetmlş ve makamı rlyu~t· 

ten mezk(ir kanunun bütçe 
lkmalınderı evvel müzakere 
edılecell bıldırılmtıtır. 

Bundan ıonra Şürayı dev· ğu bütçealnin müzakeresi mü· 
naıebetıle bir ıuale cevaben let bütçesinin müzakeresine 

ggeçilmlıtlr. Bu münasebetle Baıvekll ismet Pat bu idare· 
bazı hatipler söz alarak Şurayı den beklenilen vazifenin hükü 
devlette ıılerln sür'atle intaç metin içtimai, lkt111,di hususta 
edilmediği hakkında beyanat- (Devamı S inci aayfamızdo) ........................................................................................................ _ ....... .. 

Oyun ba~lıyor! 
Bir Eskişehirli diyor ki: 

r ' « Eskişehir 100 kişiden değil, 37,000 
nüfustan mürekkeptir. Bize sönmüş 
ocakları tekrar tüttürecek hemşeri lazım! 
Eıklıehlr oyunu galiba ıuya kari diyor ki : 

düıüyor. Eskiıehlr halkından Meıhur Yunuı Nadi Beye 
bir çok mektupıar almaktayız. aıağıdakl açık mektubumun 
Neıretmemek hakkındaki ka· neırlnl muhterem gazeteniz· 
rarımıza rai!men bir. karilml· den rica ederim : 
zln aıuılrrane talebi üzerine Buhafta Cuma günü tehri· 
bu mektubu neıredlyoruz. Bu (Deııomı 2 inci aayfamızda) . .............................................................. ...... 
ı 

Ekmek meselesi 

Şeytanca bir tek,_li_f!_.ı 
muılardır. Hüklimetın bu Yunus Nadi kimbilir hangi buğday ve 
arzuıu, meıru değilae de ken· J k k 
eli herabına muhık görü- un işine girişmiş olacak ki ün e me 
lebılirdı. Muvafık gazetelerin fiat /Prine üç kuruş zam yapılırsa mi/-
11e1rlyabna gelince: Bunun letı·n ( ! ) kurtulacağını yazıyordu. 
manaaını kendileri daha iyi 
takdir ederler. Jv1illet, köylü, vatan namına hoş bir 

Büylik Millet Mecltılnde teklif değil mi? Fakat perda arkasında 
Halk Fırkuına mensup ıeklz b k 00000 l ? 
OD hatibin lıtanbulda ve iz· s., yerinden yaralanan Sait , ___ a_c_a _ _!!. aç 1 er var • 
•irde çıkan iki buçuk eaze· Dün Kasımpaıa altında Dünkü Cümhurlyetln baı makaleıini bütün vatandaılıuın 
teye karıı millet huzurunda Yenlıehlrde bir hiidhe olmuı dikkatle okumaları tavsiye olunur. Anlaıılıyor kı Yunuı 
alenen yaptıkları ııddetll itham· •• • - - Ye bir nara atmak meselesin· Nadi bu ıefer Terkoıçululu, tekerciltll, kasapçılıi!ı, bira· 

lar, herbaldecümhurlye(tarıbın· • -~- ' ' 1 den iki arkadaı olıın Saıtle cılıi!ı, ıarapçılığı he(e çimentoculuğu muvakkaten bir 

de iyi hatıralar bırakmıyacak· Cemal atıımıılar ve nihayet tarafa bırakmıı, büsblitlin yeni bir it peılne dliımlittür. 
Seyrliuferden menedilen otobüslerden biri 5 d b ı ı tır. Bu mebuı beylerin çok Cemal, blçakla al 1 eı ye· Maamaflh, onun bu iki lıle Almanyadakl tütOn meae e eri 

bakllzoldukları, bir defa daha Belediye Kadıköyündekl ı ayyeneden geçirmlt ve bu mu· rlnden vurmuıtur. kadar e•ktden üns;y,.tl de vardır.< f>avamı 2 inci •ohiFeJe 

( Devamı 2 incı aahifede ) I ~o;to;b;ü;ıl~e;rı~n~h;e~p;••;n~ı ;";k;ı ;b;ır~m~u~-~:::~(~D~e~va;m;;;ı ;S~in;c~i r•~ay~f.~a~d3a)~·::·~?'?·~! ~=:~!~!~~ı~~·~t~~.3~.~~~:'~.c.~ü·~=~~y~~~~~~~~?=. : .. ~·:·::·:·:· ·:·:·~·F·~· ~· ·;·~·:·:·:· :· ·:·'f.·:·~· ::":;·~·~·:·~· ~ .. ~·::•::• ::• •:;:•:;:•;::;::":::•::•::•:• ::• •::•::•::·i·ı·"' ;M~~e~c~li~s~te;;.-k~i·_'f_;_ti-:z~;_·h-:-t_;_kriri, ....... "· ••• ... ••• ..... y~~~~ ·N~di~i~ • ';'k;;~~·d~ başmakalelerinin mevzuu nasıl ve nerede~alfnır? 1 
Celse zabıtları 

-6-
de bulunuyoruz. Burada ha· 
kiki hürriyeti matbuatı ne tn k· 
yit ed, u ne ıle ona engeı 01 .. • 

cak her hangi bir tedbirden 
babıedebllıriz.. Biz hürriyete 
mania teıkil eden ve hürrl· 
Y"tl matbuat sözü arkaaınr'an 
tahripler yapan ve en kuı.i 
hürriyetleri ih iil eden ve hür· 
r i r'"tı matbuat telakkisinden 
(Devamı 4 Ütıcü aayfada) 

- Ekmek yükseldi mi piyasaya sürmelidir. Ben vaziyeti 
hazırlarken si:ı n de gözünüz açık olsun. Kar böyle olur. 1 

( Raşmakale yazılıyor ) < Buğday fiatleri düşüyor. Müs· 
tahsıllerin (l) ceplerine beş on para girsin!~ 

-.. 

(Başmakale) - •işin kolayı var. Ekmeğe iki üç kuruş zam 
\ etmelidir~ Taştan ekmek liftan para çıkarmak ta buna derler. 



r"' ____ Ekmek meseles 
1 

Şeytanca bir teklif 
D 

(Birinci .ahifeden cleoam) 
ün ıöyle ya:z:ıyordu: 

"Bir noktaya pek ziyade cliklıat olanmaaını talep 
ederiz.Memleketimizi. tehdit eden tehlike diyoruz. Müatah· 
a·l:eri tehdit eden tehlike demiyoruz. Memleketi tehdit 
eden tehlike demelı, müııtehliki de yani bütün milleti teh· 
dıt eden tehlike clrmektir.ft 

Şimdi bu ıatırlar; okuyan ve onun iç yüzünü bilmeyen 
Yalandaılar: 

- Amıı.n ne can adam ne hamiyetli adaın itle memle· 
ti, • mllletı düıüoüyor. Yaoık yüreı}ile can ve dilden fer· 
yat ediyor. Diyeceklerdir. Halbuki bu mukadder ceytadca 
düıüoülmüı , bir fırıldalc baılan acıdır. Onu o bü.tlln yazıları 
\ıep böy!e, başlar ve muhakkak kesesinde biter. 

Yazıya dikkat eden •atandaılar makale mukaddeme· 
•inin altını okadukca vaziyeti kavrarnr.kı.a gecıkmiyecek
ferdir. 

Ekmek fiatlarına iki ü9 kuruş zem yapılırsa b11 
paralar köylülerin eline geçer ve fıkara köylu hemen 
kurtulur! 

Yunus Nadlnln burada üzerine aldıı}ı anlaıılan vazife 
ıudur: 

Uyuftugı; büyük un ve buğday muhtekirlerinin tin· 
de şu sıralarda yok pahasına biçare kôylılden kapa· 
t.lmış binlel'ce vagon buğday vardır, O kkat ediliyor 
mu, tdm köylü zah ıraıini yok pahasına elinden çıka· 
racağı ve çıkardığı zamanda bu teklif yapılıyor. Bir 
ay sonra da köylünün elinde satacak zahire kelmıya· 
caktır. Yahut ü9 beş kil9den ibaret bir ambar 
dibl kalacaktır. Şimdi yok pahasın alınan buğdayı r 
ve alınacaklar muhtekirlerin depolarına g;recektir. 
Bunları unculara, uncular dı fırıncılara 1ırıncııar ela mil· 
lata satmak lazımdır. Büyük muhtekirl er gayet ucuz 
aldıkları zahireyi okka başına iki ü9 kuruş tazlnına 
birden satmenın yo!unu bulacaklar. Ne yapmalı? He
men akmak tiatıerine üç k ruş birden zam teklifi 
yapmalı. Ve bir hamlede milyonlar kazanmalı •.. 

lıte bu mes' eleyl de Yunuı Nadiye vatan, millet, köylü, 
fakir çlfçi namına ortaya attırdıktan sonra gemiyi yürütmek 
ko aylaıacaktır. 

Bu teklif köylünün zahireleri harmanlarda 
değıl iken neden yapılmamıştır. 

Çüııki o zaman zam fiyatları köylüye kalacak lberikller 
bir ıey ka:z:anamıyı.cak 'ardı. Şımd : ki t «"klif layıba olup 
meciıee ıtrlnclye kadar yirmi gün geçer, binaenaleyh Atu .. 
loı ayı gırer, o zaman da köylü vatandaılanna baılar elin• 
de yemlık ve tohumluktan baıka bir,ey kalmaz. Fiatlar 
üç kuruı yükoeldiı}I gibi köylü ıelecek sene mahıu :üııü 

bekler, fakat depolara !stok mal yatıran Yunus Nadinln 
yaranı harıl harıl Buıtdayları üç kurnı fazlaoına oatar· 
lar. Milyoalar kaz•nır ve paylaıırlar .• Köylünün aizı açıkta 
kalır. Halkın cebinden çıkan üç kuruı ekmek zammıda 
tıkır mıkır Yunus Nadi Beyle Bufday ve Uncu yaranın ka· 
aalarma girer. fıte fırıldak budur! 

Şimdi de vatanperver, aç ve fıkara köylüyü düşünen 
Yunuı Nadinln sureti haktan makalesinin ıu fıkrr.larını 

okuyunu:z:: 
Eğer bu sene biraz pahalıya ekmek yemeği göze al· 

ffl"zsak g lecek Hne hariçten bafday idhali mecburiµ· 
tinde lı cılabiliriz. Bn tehlilte çok büyüktür. Ne yapmalı. 

Yapılacak ,ey gayet basittir. Ekmek fiyatını her yer
de şimdıkinin iki çü kuruı yukarı•ına çıkarmalı ve bu 
iki üç kuruş fazlanın müstahsil'n cebine girmeıini temin 
etmeli. (Yani ko:ndisinin ve arkadaşlarının demek isti· 
yor.) 

(Bu suretle dahili piyasada bukday fiatı ,imdikinin 
ilıi üç kuruş yükseline pkacak ve işte bu tedbir 'iiftçiyi 

serin dili kadar.) ilhd.' 
Görnlüyor ya, ortada ismi geçen fakir çlftçtdtr. Teklif 

onun nammadır. Memleketi büyük bir tehlikeden kur· 
tarnıak naaıınadır. Halbuıı::: çiftçinin elinde artık zahire 
kalmamııtır. Muhtekirler bunlar çoktan yüzde elli piyata 
noksanına kapamıı ıardır. Şu zam fınldafının fakir çiftçi· 
nln mi, :rokaa yaı}lı enselilerin aıl ceplerine rıreceğinl 

vatardaılar düfiinıün'er. 

Oyon haşladi 
(Birinci sahifeden de11am) \ •damlar, ılzin hıraını:z:, arzunuz 

nıl:z:e gelerek giiya Eskiıehlr· için böyle ,eyler düıünecekle• 
tiler arasında vakit geçirdiniz 1 rlne yanınıı yalulıı.ıt. harap 
ve güya EJ.:iıehirlilerin hem- olmuı memleketimin dertlerine 
't~mıi oldunuz. çare analar ve sl:z:e yapacak· 

Cuıra günü Cumhuriyet !arı masraflar ile her hangi 
'Halk fırkaalna menıup bırkaç zavallıya, çiftçiye :z:ardımda 
ltifi arasında bulunmakla ken· bulunanlar daha eyi olurdu. 
dinl&l dünyanın en bahtiyar Bu adamlar zaten bizi,. Eıkl· 
adamı zannettiı}iolz zavallı ıehirlllerin deı}ıl al:z:lertn arzu· 
Yım1n Nadi Bef ıuraı•nı bil· larını:z:a, emirlerinize daima 

muntazır kimseler. Bu zeval· 
mlyormuıunuz ki Eskitehlr tan biz zaten daha fazla bir 
100 kttıdetı m&Tekkep cleiil, ıey beklemeyoruz. 
37 bin nufuatan mürekkep· lskitt-hir ıeoclerinden A. Y. 
tir. Acaba cuma günü aranız· 
d 

Gazetemizde neıredllen bir 
• bir tek çiftçi, bir tek etı· 

naf, bir tek tüccar varmı tdı? kaç mektup münasebetile Es-
Bıze. memleketimize öyle kltl'htrden aldıfımız fU mek· 

bi · tubu da derce lüzum gö~dük: 
zım göz 1aılar1111ı:z:la 11lan· " Değerli ga:z:etenizde ner 

mıt paradan biD"leYce lira ma· 
aı alan bir eaıtehrl lazun· redllen ve Eıkifehirin ıuur!u 
defli. B·z burftn tı , llctıf'et halkının tercümanı olan kıy· 
bil i k metli iki mektupta serapa 

aca ve 16- ocaklan 
tel<rar tlltt8ncek \t1f' h- ha tikatl ihtiyar eden ve bu 
ıehrı \i.ztm. m ktupları ya:z:mak lutfü:ıda 

~ bu unan aziz hemıerllerimlze 
• it:~ o h"1bferi1tk maz'bata· kk ı sonsuz tf'fe lir eriınln iblaı}ını 

sını ... er~n, amza ec1f!Tl '9e cuma 
günü ı ü hralannda g~çırdığır.iz 

tP1hlf'rf'ın g•zetenl:z:den rica 
eder.m efendim. 

Kenan B. 
Dün Ankaradan 

döndü 
Adliye müsteşarı mı 

oluyor? 
Bir hafta evvel, Adliye ve-

1.aletınden vukubulan clavet 
üzerine Ankaraya g iden müd· 
delumumt Kenan B. dün 
ıehrimize avdet etmit ve 
doğruca Çamlıcadakl evine git· 
mittir. 

Kenan Bey ancak bu gün 
Adlllyeye gelecektir. 

Mumaileyh yeal kadroya 
hamil bulunmaktadır. 

Adliye müstep.rlı4ına tayin 
edileceği .ı.~yfıyeti tahakkuk 
etmemıftlr. 

Bando.! 
Şehir bandosu yaz 
konserlerine başlıyor 

Şt hlr bandosu yMınki CU• 

ma gününden itibaren ıelırin 
ruuhte:ıf umumi mahallerinde 
yaz konserlerine ba~lıyacaktır. 

Bando ı f Hulü ı Beyin tela• 
reıindedır. Ô üm6z e ·i hafta 
zarfında kon.er v r lecek ma
hal er şunlardı r : 

17 Tt>mmuz Cu a giinü 
16,30 · 18, O Gü hane p ın· 

d , 20 Temmuz Pazartesi 17-
19 S ltanahmet parkı, 22 
Temm z Çar a ha 19 ·21 
Ta s:m a 'desi altında, 24 
Temmu:z: Cuma 17,30 19,30 
Beııkıa ı parkında, 27 Tem• 
muz pazartesi 17. 19 F• t·h 
parkında, 30 Trmmuz Per· 
tenbe 17,30 • 19,30 Üsküdar 
park,nda, 31 l·~mmuz Cuma 
17 • 19 B y zıt meydan a. -

lzmirde 
Yeni bir ihtilas 

mı var? 
Hh:m tte okundul!una gö· 

re, Srydiköy belediye mu· 
basebecisi Mehmet Kadri B. 

dün v.liyet 111akamı ile H. 
fırkası riyasetine ve Scydil. öy 
nahiye ıııüdürlüğü'>e V<"rdiı}i 
bir raporda beled.ye reil! 

Ramiz B. ha kkında tikayet. 
te bulu muı ve Ramiz B. in 

makbuzou:z: para tahsil eder k 
600 lira derecos.nde bir ıuıı1 • 

timall olduğunu bildirml@tir. 
Muhuelx-ci Kadri Beyın 

ldd;aıma Ye r• porlann rnub. 
levlyatma na:z:ar:ıı.n re ı Ra iz 
Beyin muhtar lama.il Efendi 

ile birlil<te halktan b kçl P•· 
ra11 diye bir çok para tah il 

etaıı,, bu p ala.ra mııkabil 

anakbuz vet"medlii g•bi ve:z:ne. 
ye de irat kaydetmemi tir. 

Vılayet makamı tr.hkikita 

baılamııtır, muha.ebecl Mf'h· 
mel K dri Beyin bu iddiaları. 
nın ne dereceye kadar doğru 
olılğu henüz anlaıılamamı,tir. 

Bizden 

Turing Kulüpte bir içtinıa 

Bazı mühim kararlar '" 
ittihaz olundu! 

İçtimada tiftikçiler ve raportör 
Alcil Bey de bulundular 

Dün aaat 16 da Turing 
kulüpte misafir tlftikçilerle 
yapılan içtimada harici ticaret 
ofis raportörü Akil Beyde 
bulunmuı ve bazı noktalarda 
k ndiainin f kirlerinden istif•· 
de edllm iıtlr. içtima netice
sinde fU mıddeler takarrur 
etmlıtır: 

1 - Teftlt heyeti kabul 
edilmit ve harici ticaret ofisi 
mümeui.e Gkil Emrullah 
beyle program hazırlanmııtır. 

2 - Ge!mekte olan Ma· 
c r Bu 'gar, ve Amerika ıey· 

yahların harekatını ve adetini 
teıblt edllmlttir. 

3-Edirde lstanbul yolunua 
tanzimi için tetkik bey'· 
etinin sonbaharda hareketine 
karar verilmiı, tlmdikl lstanbul 
Edirne arasında kamyon ile 
bugün de gid!P gelmenin kon· 
tro ü için azadan Ekrem Rüt· 
tü B. mürakıp tayin odilmlı. 

4 - Türkiyede milli bir 
pehliven güreıl müsabakasına 
karar verilınlf. 

5 - Gelecek mehtapta 
azanın bir Ada gezintfıl yap· 
maeı için teıtibat alınmııtu. 

Ih ti laf devam ediyor 
Mavunacılar ala ala günde ancak 

bir lira a1abiliyorlar o da zorla! 
Mavunacılarla Liman tir· lirayı tecavüz ettirilmiyor. 

keti arasında zaman zaman Şirkette vukubulan birçok 
alevlen n ih i 'af yine yeni bir müracaatlarımız nazarı dik· 

aceraya glrmiıtlr. Mavuna· kate alınmam1ftı. 
cı arın Cevdet Kerim Liman Nihayet Halk fırkası relıl 
ıırkett n zdinde vukubulan Cevdet Kerim 8., murahhas 
teıebbüıleri neticesinin b k· larımıza tlrket 11ezdinde te-
lenaıekte old1Jı}unu yazmıı,ık. ıebbuste bulunacağını vadet· 

Düıı mavunacılardan sala· mitti. • 344 ft mavnacı netice-
hlyet Hhibi birı dedi lıi: yi beklemekte iken dün , 

"Evv lce aldığımız "55~ bizi önüır.ü:z:deki cumarteıl 
lira maaı yerine timdi 27 lıra filhakika itiraz ed'p etmlye· 
veriyorlar a ıca yüklerimiz· ceğimi:z:i tahkik için toplıya-
den aldaiımız yüzde bir ile caklarını haber aldık.ft 
bir ·üııde alınaı}a mü&t&hak Bakalım yine bu Liman 
o'duğ :z: para m"ktarı blr ne manevra Ç<'virecek? ......................................................... 

Kaymakam vatmanı dövdü 
(Birinci ıayfadan deuam) 

ki:z:i on seki:z: g çe Tünelden 
Ş ıliye götür .. uğf tramvayın 
haı eket z:ltnl beklerken, eıkl 
po '• arkadaılarından 1 rahim 
ö! den beri en konuımaı}a 

baılamıılar. Mevzu po.laliı}e 
g:rmek için sıkı bir mua· 

yene ve ıer ita tabi o duı}u· 
na glrmıı. Vatman Efrndı de: 

- Evet d miı, polisin iti 
ı•m<li çok güç'l'şti ukiden 
yaln.z kf!ndl amirleıinl taııır· 

!ardı, timdi ite kaymakamlar 
da karıııyor .• 

u kısa ükalemeden son· 
ra zil çalınıı vatman da ara· 
basını harekf't dlirmittir. işte 
tam bu esnada zavallı vatma· 
nın kaf11sına, gözüne, kulağı· 
na yumruklar, tokatlar inme• 
ğe baılamıı eyoı zamanda 
bir haykırma da ititilmiıtlr. 

- UtanJıaZ herif ben 
kaymakamım, aenl sade döv· 
mek değil yerim de •en na· 
mu u:z: her;f cümhuriyetln 
manaıını, a lamadan mı? .• 

Biçare vatman, yo'un dar 
bir yerinde bu ani tecavüze 
uı}radıiına mı yan11n yoksa 
adam ezmek whli\ıe&lne kar· 
ıı arabayı mı durdurrun ıaıır
mıı bir vazıyette ikEn bir 
pol ı memuru gelerek vetma. 

söylemek 

nı, kayın kam Beyin emrlle 
karakola götümek istemiıtlr. 

Lakin vatman Sabri Ef. 
arabayı bırakamıyacaı}ını, Is· 
tene numarasını alarak ıiki.· 
Y~t edeceklerini bildirmfoUr. 

Galataıaray merkezi önüne 
geldiı}I zaman kaymakam lb· 
nhim Bey tekrar vatmanı ka. 
rakola göıüımek istem itte de 
vatman, Amirlerinin müsaades 
olmaksınn arabayı bırakamıya· 
caı}ını ıöyJ,.ml4tir. 

Dün sabah Pankaltı kara· 
kolunda saatlerce bekleyea 
vatman bilahare Beyoğlu mer
kulne eevkedilmiı ve ıı:abıt 
varakaaı tanzim edilmtıtlr. 

Bu hadlee çok müeHlf ve 
müellllrdlr. Cümhurlyet ka· 
nunlarını her kesten lyı bllmeıl 
lcabeden kaymakam beyin bir 

vatandaıı ıokak ortasında döv• 
meı}e kanunun müsade etme
diı}lnl bilme&! lazımdı. 

Diin bir muharrlrlmt:z:, 
vatman Sabri Efendi ile gö 
rüımütlür. Mumaileyh, reaım· 
c'e ırörü'düğü ü:z:ere yüzü sanlı 
ve ırözleri yaılı idi. Bt:t çocuk 
babasının hüngür, hüngür 
ağlamaaı e;ı katı yöirEklerl 
ıız'atacak derecede ha:z:lrıdir. 

Diğer taraftan kaymakam 
B~yl!de telefonla sorduk de
dik!: 

- Hadise yalandır. Vat· 
man dövmedim, yalnız umu· 
mlyetle kaymakamlar aleyhin· 
d .. bulunduğu için hakkında 
takibat yakı 'mannı iıtedlın. 

U9 Muhiddin B. bu za· diye reisliğinden sonra 

v .. tman bu hadiseyi müddei 
umumililte ıtkayf't ed .. rek kay· 
m'lkam İbrahim 8f'!yl dava et· 
mittir. En son söz kanunun ol· 
duı}u için bi:z:de fazla ya:z:mıyo
ru:z:. 

vattan ~imt'iyı kadar bir da maarif9ilik bu 
ınıd.e iki tan&sini tanı· t ·ıa· za a varı ı ... 
dınız. Eiri Vali muhiddin Birinci memnriyetinde 
ö ,, üriı de Belediye reisi ne yııptı. 
Muhiddın B. ikincisinden ne hayır 
Bıri Babıtılide iJ görür, $,ôrdük. 
öteki Türbede. f"aket Uçüncüsünden ne bekli· 
akşamları yatmak için ceöız. 
Me9kaya giderler. Ü.; mütehassıs ayrı ayrı 
Senelerdenberi kolkola 
geze~ bu iki ahpap ça· yapacağı Üy işi bir kişi· 
vuşa. dünden itibaren nın yepmağa kslkmssını 
bir üçüncü arkadaş ola. ~e vereceği emirlerin 
rek "\ıçüncü bir Muhiddin do1ru olduğunu ·ve bi· 
B. daha il ihek etti. zim bu ıöylec!iklerimizi 

Maarif i~erine bakan ister dinle 
Muhiddin B. hayret et· 
ıneyiniz, vslilikte " bele· İster dinleme! _______________ ..;.;.;..;.:..;;;.;.:;;,,;;.;.;.;.;:._ı 

f&kat bu hadlııe bir kay· 
mRkam tarafından ika olan· 
muı bulunduğu cihetle mii
hımd;r. .,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,, ..... 

Vefat 
laatan bul altıncı noteri Ca

lip Bingül Beyin arka daıı Sa. 
iye Hanım kırk günden beri 
m••sap olduğu 8ğlr bir san· 
lıkt~n kurtulamıyıırak g• ce 
vefat etmlttlr. Dün sııat on 
altıda temiz ve çok güzide 
bir kalab&lık Maçlr.adakl k b
rl.tana. kadar kf'ndiılne refa. 
l<at ediyordu. Cı•.lip Blngül 
BPyf' s11brü tahammül temen· 
ni ederlı. ' 

Matbuat 
Projesi! 

(Ba,makaleclen Jeoam) 
tekrar edilmek çok münaılp
olacaktır. 

Bunca fırtınadan sonra, ga• 
yet tlddetli olacağı söylenen 
Matbuat liyıhaıının ne ıekıl 
alacaı}ı hali bilinemiyor. Ka• 
nunun gelecek devreye kal• 
ma11 haberleride, ne memnun!• 
yet ne de endtıe ile karıılanır. 

Yalnız ctımhurlyet inkılabı 
el birliği ile gidildlı}i iddıann· 
da bulGDulan demokrr.sl yolu 
li:z:erlnde ısrarla durulacak 
bir nokta vardır : 

Matbuat serbestıll olmadan 
ne demokrasi, ne de cümhurl· 
yet olacağını herkeı bilmeli. 
takdir edip kafasına yerleıdır
melidır. 

Diktatörlük yoktur! Dent. 
liyor. istibdadın yeni rej mle 
alal<aeı olama:z: diye tiddetle 
hrar ediliyo-. Hatta: Şimdiye 
kadar matbuat serbestid de 
o idd!alara mbal olarak göste
riliyordu. 

Memlekette fırkacılığa ta• 
bammül edilemedi. Mıllet bu
nu tabii iyi göremezdi. Arka• 
sından bir de matbuat ııerbeıti· 

ılne ıatırı atarak cümhurlyet aia·· 
cının son meyve verecek dalını 
kesmek, demokrasinin de, lnkı• 
!ahında; her ıeyin de tam bir 
letibdat fikrinden gelltl güzel 
meydana çıkanldığını aleme 
ilan etmekten baıka nt:ye ya· 
rayacaktı? inkılaba olan sami
mi bağlantı böyle mi olmak 
icap ederdi? 

Hakikati yalnız kendi teli.it• 
kilerinde buldukları zannına 
kapılanlar, çok defa alda· 
nanlardır. Hakikati cum
hurun; ammenin telakkilerin
de arayıp bulmak la:z:ımdır. 

Bir matbuat kanunu yııpaca• 
cağı:z:, kimseye yazı yazdır:na• 
yac&ğız, kimseye ağız açtırma· 
yacaı}ız diyorlar.Buna .ebep ola• 
rak ta: Vataodaılann haysiyet· 
lerlnln rencide edildiı}i ller .ye 
sürülüyor. 

Sullotlmal yapanlarla, gay
ri meıru itlere burun sokan• 
ların endiıelerinden baıka bir 
mana ifade etmlyen bu" hay· 
si yet ve ıeref ft yaygaraları, 
neden, ılmdiye kadar her 
hangi bir vatandaı tara• 
fından 1zhar edilmiyordu? 
Yaran olanlann guconmalan 
eayet tabiidir. Aloı açık olan· 
!arla mrdevves girift itlere el 
sunmuyanlar neden telaıa 
düısünler? 

Şimdi, yapılmak letenen 
kanunun ne için vapılaca§ı 
iyice anlatılıyor mu? 

1- Hükümet bllve1ile mü• 
rakabeden kurtulmak lıtfyı>r. 
Devlet otoriteal bu huıuıta ile
riye ıürülen vesilelerin belll 
baılısıdır. 

2 - Vatandafların haysi
yet ve ıerefleri meseleıl de 
asıl maksadı maskelemekte
dlr. Şu esasa göre yeni ya
pılacak kanunun nasıl bir ıey 
olacaı}ını anlamak •üç o~mı
yacaktır. Bu kanun kabul 
edild,kten ıonra da memleke-

te rahmetli "takriri sükun,, 
kanunundan daha iistebidı
nin glreceı}ine zerre kadar 
ıüphe edilmemelidir. Hiç ol· 
mazıa takriri ıükün var diye 
ga:z:etecller aı}ızl• rını açaım• 
yorlar, kimsenin ıeref ve hay
s,yetlnl rencide (!) edemiyor• 
lardı. Yeni kanun gazeteleri 
kapayacak, 1razdecllerl de 
zindanlara dolduracaktır. De· 
mek olmalmı? 

Layıhanın hu ane kadar 
g'zll kapakh tutulmasının se
bepleri anlatılamıyor. Bir li· 
ylha evvela resmen razeteler
de neıredilmell, Ammenin ten. 
ktdlne arıtolunmalı ondan -
ra da, !az mgelen fikirler alındık
tan sonra tashih edilerek mec· 
lise sevkedilmeli deı}il mi idi 't 

Ne öyle yapılmııtır, ne de 
böyle! •. Sadece: 

- Hainlerden, alç klardaa 
Ye bunların yazı ya:ı:amıya:>ak· 
lanndan bahsediliyor! 

Yani, kanun haricinde ga• 
zetelere yazı yazan üç beı 
klıi medeni haklarından bkit 
edilmek isteniliyor 1 

Bunl11., yine birib·rinl tut,,.,r.s 
ıeyll'r! Böyle teyler, fırkftr.,l Aı 
ve tahakküm zıhnıvPt! r I· """'! 
halledılır? Arıf O. u9 

ark !mendi· 1 _______ 1_"'_'·_1 ~_1 
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Ankara cephesi 
Faruk Nafiz, S . ırt mıob'u · 

'u Mahmut , Burhan Asaf , 
Aka Gündüz Yakup Kadri ve 
~alıb Rılkı Beylerin muhale· 
fete karıı kuru ııkı yaylım 
ateı açtıkları "Ankaran cep
hes·ne lıtanbuldan bir yar· 
dımcı kuvvet daha aldıler. 

Akbab cı Yuıuf Ziya B. 
de bir eli İıtıınbu!da kendi 
gazeteılnln sahifelerinde, öbür 
eli de Aııkarada Hakimiyeti 
Milltyenln ıablfelerlnde, za. 
allı muhalefete karıı küfür 
yağdırıyor. 

Hakım!yeti Mılllyenln bir 
gün evvelden müjdeledljil o 
İ•tanbul mektuplarında bizde 
;ı:annetmlıtık kı , Akbabanın 
ıc hrlmlze alt nezih ve mizahi 
ta1vlrlerinl '!'Öreceilz. Neg•zeı! 
, S yaai kin gözleri bir kere 
haluız bürüdü mti rıe neı' e 
kalıyor, ne de m1zah! Gelıln 
küfllr, gitıin küfllr! • 

Yuıuf Zıya B. de Ankara· 
lılara İstanbul hedlyeıl ola· 
rak ıönderdlğl ilk m~ktubun
da, ancak bu beylik mefhumu 
hulmuı! 

Filhakika güzel bir vapur 
yeni teıp h erle dolu blr 
deniz ve bir p'iıj tasvirinden 
sonra, kıssadan bi11e çıkar• 
mak haylı maharettir. 

Amma ... Koca lstanbul'da 
her ıeyln, tepeden tırnağa, 
her eıktlliin değ ıt ' jtlnl söyle
ylpte yalnız A 1 Kemal mı hıı
lefetlnln d• ğıımedlğinl yazmak 
bir lnsafaızıık değil midir. 

Maamafıh biz memnunuz, 
bir buçuk muhalif gazeteciye 
kartı Ankara.'da hükQmet ga· 
zeteıl cephealnl kuvvetll',,dir· 
mek i htiyacına düımü1ı lıtan· 
boldan ntıancı getiriyor. 

Atma Yı.ıuf Zıya Bey, atma! 
Siyaset mizah değildir! 

BÜRHANETTIN ALI 

Tamirat 
Evkaf işe başladı 

f, tanbul evkaf tdareıl, 
keılflerl yapılıp haval .. lerl ııe• 
len yerlerin ve camilerin ta· 
mlratına baılamaktadır. 

Halı hazırda, Ortaköy ca· 
mil ve rıhtımının tamirine 
batlanmııtır. 

Sdlmlye camilnln de ha· 
valesi 11.elmek üzeredir. 

Edime camii dudeıtı ik· 
maldh. Lü 'e burgazdakl cami 
ıle Beylerbeyi rıhtımının rapor 
lan Ankaradan lıtaubul ev• 
kaf müdüriyetine gönderllmtı· 
tir. 

Küçük yollar 
Bu günden itibaren 

sulanacaktır 
Bundan d•ha ıerln giinler· 

deı Beledıye sokakları daima 
ıulattıiı halde; ıon günlerde 
hiç bir caddenin sulanmadıiı 

nuarı dikkate çarpmaktaeır. 
Beledlyed~n ögrendiiılmlze 

göre bu ayın yirmisinden itıba· 
ren büyük caddelerden baıka 
tali der~ cede kalan ve çok 
toz u olan büyük yollarında 

11l11"m~•ı muk11·r .. ,dır. 

y 

Zabıta muharririmiz yazı -.. or: 

Ceııial, arkadaşını eş yerinden 
bıçakla vurcu ! 

-· Hadise bir nara atmak meselesinden tahaddüs etmiş 
kavgası gene kanla bit~rilmiştir ve .... 

agız 

Evvelki gl\n iki genç, Ba· 
yaa:lt gibi yerden kalkıp ıırf 

rakı içmek bahanealla Y enlte• 
hır "mtlne gilmlf, üzene be
zene rakılarını içerek avdet 
ederken olmayacak bir yere 
kavıa etmlt. net:cede btıl 
mecruh diğerlde carih olmuı· 
tur. 

. lıte bu genç, iki arkadatııı 
boı yere akıttıkları kan ve yok 
yere ettikleri kavganın iç 7üı:il 
ıudur: 

Carih 
23 yaılarıoda uzunca boylu 

eımer karııkaılı bir gençıir. 
İımlde Cemal olup seyyar 

satıcıdır. 

İkametgahı de Gedfkpaıada 
Ham .. m sokağıeda 29 numa· 
ralı evdir. 
Ayık kafa ile saf ae11lz bir 

gen~. 
Fakat bir iki tek attıktan 

ıonra çiled n çıkar vurduğu 

vurduk kırdığı kırdık takımları 
gibi azılıoııı azıluı o urmut-

Mecruh 
Seyyar eını,ftan Salt is

minde bir gençtir. 
26 yaı1arında orta boylu, 

sarııın ve zayıftır. 
Yedi st'ne evvel Mediha 

leminde bir kadınla evlenmlf, 
Çenberlltatta Sofçular hanın· 

da 17 numaralı odada otur· 
maiıa baılamııtır. 

Vak'adan bir gün evvel 
lıte bu iki arkadaı bun· 

dan üç giin evvel buluımuı, 

pazartesi ııünO akıamı için 
bir rakı alemi yapmalarına 

karar vererek hazırlanmaifa 

baı1amıılardır. 

Pazarlesi akşamı 
O gün olmuı, sözleıen bu 

tki arkadaı buluıup rakı iç· 
mek için b r meyhaneye d~· 
ru yürymeğe baılamıılardır. 

Sdt, Kumkapıda içmelerini 
teklif etmlı, Cemal de Yeni• 
ıebirde ahbabı olan birisinin 
meyhanetinde lçmeğl aöylemlı· 
t!r. 

Bunun üzerine olurdu, oJ.. 
mazdı derk• n Yeniıehtre git· 
mit ve o meyhanede lçmeğe 
baılamıılardır. 

Buzlu buzlu ıiıele:den bir 
kaç tanesini envaı Ç41tit me· 
zelerle içmi ı ve yavaı yavaı 

sarhoı o meğa baılamıılardır. 
Bir kaç fite daha yuvarlan• 

mıt- artık kör kandil olmuılar· 
dır. 

Bunun üzerine kalkmıı, 

"" r111 ı· na clevıo m e.ı ..... 1c h,.• 

lkiıl de sal.ana sallana evlerine 
doğru gelmcğe baılıı.mış 'ard ı r. 

Bu aırada ko' tuk kolt uğa 

olan bu iki arkadaş Kıl burnu 
önüne gelmıı, tt-krar nara at· 
malta bıı ılamıılardır. 

Fakat, her neden•e c .. mal 
fazla nara atmıya b1tılamıı, 

Salt te huna l ıa:m ı t: 
- Ayıptır beyahu, ne ya• 

"pıyorsun? K· ndınl değ bil· 
ııodamı 2annettid dem f· 

Bu söz 6zerıne C• m l ele: 

1 

- Senmıs ·n bu ıözü bana 
Pöyl ten ulan ... 

Demiı ve hemen 1;.ıçagını 

ç:kararak Said! 5 yer;n en 
laplam • şhr. 

S pl2 dıktan Ponra da: 
- lıte bana ldihyauk ede

n in 11<>nu budur. Dıye k kaç· 
mııtır. Fakat bu a lkol kahra• 
manı o a , Cemal çok ,ürmede~ 
yakıı.IAnmıı, Sıı!Ue tedavi al• 
tına aiınmı§'ır· 

A. S ................................... ,,, ........................... . 
.ŞavanI dikkat bir dava 

Dövere öldürmüş 
Başkatip Hayri Efendi mahkemede 

tevkif edilmiş 
Şilede Adliye zabıt kat p · 

!erinden Şu.ıfettın 1-:f.yl dö>e
rek ölümüne ıebebıyyet v.-r
mekle maznun bulunım bat· 
kat p Hayri Beyin davası dün 
intaç edı lmtıttr. 

Mahkeme 111hitlerhı teha· 
delile Hayri 8. yln Şerafettın 

Ef. yl döverek ölt'ürdüğiinü 
te•pit ett • iıi cihetle 5 ıene roüd 
det ıe hapsine karar vermlıt r. 

Yalnız, mütrv,.ffanın e•e'c'" . " 
• 
1 er 

rahatsız o duiiu tespit edild'ğl 

cıh<!tle bu cezııyı aza tmayı 

mucip g:· ü 1müı ve ceza 3 
•en.,ye indlrilmltl 'r. 

Hayri B. gayri mevkuf 

o'ıı rak muhakeme edıldtğl 
iç •n, karar verilir veri'm"z 

hal-kında tevk ı f müzrkkereal 
kesi mıı ve celbolunan bir 

j andarm:ı ile tevkifhaneye 
nak 'olunmuıtu~. . . ......... 
aç ----

Çocuklarda. i zeka ve arek er 
kabiliyetleri ölçülecek 

Akil Llfzıuıhhası çoc k j 
velileriie tıbbı ve ıühi istiıa· 
relerde bulunmak Üzere "ı I· 

ıare poliklintk:erin ihdasına 
karar vermlıtir. 

Bu mevanda Tıp fakülte• 
ılnde Cumartui • s~ıı günler! 
D•. Fahrettin 8. tarafmdan öl 
leden evvel, Cerrahpaıada Ab· 
met Şükrü B. taıafınd n P· r· 
lırmbe günleri Ş tli çocul< hasta 
banesiııde Cevat Z•kiiiB. Talıaln> 

Yeni film 
E. Mııhsin B. filmi çe 
virmeğe Parise gitti 

Darülbedayl artiatlerinln 
ıon clefa çevirmeğe bafladık· 
ları (İstanl ul dı euclsiı iım:n· 
deki filmin ikmaline çalııılmak 
taclır. Bu ınünaııebetle rej aö~ 

Ertuirul l\<fohsin Bey fılm • n bazı 
parçalannı çekm•k üzere dün 
alııamlıi ek•preale p,., ,se git· 
mııtır. Muhıın Bey Parlste bir 
ay kal.;cak ve lüzum hasıl 
oluna hu müddeti temdit ede
cektir. Kendiline refakat eden 
ba~ı..,. artl•t voktnr, 

Fran111z hu•ahaneılnde üae· 
yin Kemal 8. Beyoğ unda H,.lk 
d 'spa<Kerlnden İhsan Şürü Bey 
çocuk veltlerlle baspehal ede· 
cek e dir. 

Doktorlar getirilen çocuk
ları ruhu ve asabi cihetten mu· 
ayPne edecekler, vıoll ere naaa. 
Y•hte bulunacaklardır. 

Ayni zam,.nda çoçuklardakl 
zeka ve karakter kablliyetılerl 
de ölçül.-c .. kt ·r. 

Yazık 
Bir tayıf a denize 
düştü botul u ! 
H.ılıç ı l rketlnin Ayvansa· 

r11y ilkelealnde bağlı bulunan 
15 numaralı v~ pıırunda tayfa 
O•ınan o§!u K dri dih ııe
ın iyi yık'lrken denize diiıe· 
rek boğulmu.:ur. c .. sedl aran• 
ınııaada bulunmamıe tır. 

--~ 
Çinde şekavet 

Pekin, 14 (A.A) - Pukln 
vi'ayetinlo imalinde Ruteç ıa· 
kiler bir Amerikan mls3'0nerlnl 
~~ p .. 11 k,.'<l1r..,..1ş' . ,.'11 ... 

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

ıözler gjiya ,&y:enen ilk sö
zün bir akıl aadası ... 

Erkeğin elleri, kıı.dının gü• 
zellik hezlneıi olan memele
rini okıııyor. Ve bu okoayıı 
kadını bayıltıyor. 

ke limeler; bu kızın hassas, 
fakat fazlaca •alnirllllliloi gös
teriyordu. 

Muharrir!: Mütercimi: - Söyle bana Fransuva 
aık her ,eyin fevkinde mı? 

Franıuva Madam Dö Trev 
in t' Vlnde K odu gördüğü gün 
b .. ğenmifli. F akııt aevmlt de
ğildi. Klodun küçük d1tğlan 

ben yarattım tarzındaki tav· 
ruharekell bu Kdamm ca ını 
aıkn"Jtı. 

Ra1nonde h'laohard . Ahmet FürkAn 
- Fransız edebıyalından büyiık ~şk romanı -

170 inci binden t~tcü ne edllmlatlr •.. 

İnce bir nefse refakat eden 
iklncı bir nefı daha •• Ve sonra 
yiae tekrar derlır bir ıükiit ... 

Bir aeı ve bir mırıltı ... 
- Oh ••• 
Ve bunun cevabıı 
- Ab! .. 
Kö,eye yıifılmıf zannedi· 

len iki ııölife blribtrlnl yıyerek 
emerek ruhlarına tifa yaratı• 
Yorlar. 

- Oh! 
- Ah! 
- Biraz daha.. bir az da· 

ha ••• 
lkı dudaıiın bırbirlne yapı-

ıen ıllııbetl mumun zlyaalle 
duvar a kıvranıyor. 

ince ve güzel bir kol zarif 
bir erkek başını kendine doi· 
ru çekiyor. 

- Ah! .• 
Kuvvetli bir el z.-rlf, bir 

vücudu vücuduna yapııt.Jrıyor. 
- Ah! •• 
Sonra birbiri üstüne bir 

iki uzun ıea. .. 
u, bir pu1e sesi ••• Ve ~on· 

ra tekrar gene bir ince ve bir 
kalın oh ve eh! .• 

Seni seviyorum. 
- Seni 1evlyorum. Bu 

Bunu sana ben sorma• 
llyım. 

Ôyle iıe beni öp ... 
Gö'geler ııene birlbirlne 

karıııyor ... 

• • • • • ' . 
Kloclun güzel bir vOcudu 

vardı. Bu kız kendine mesle
leğlnln bütlln derlnliklerlne 
verdiği halde kendisini tab ı i 

ganunlar'n hükmünden uzak 
tutamazdı. 

c · u-ı bir vücud .. ""' J;!,ı; 
Mart bır rengi, y•fil ve duı· 
ma derlne bakan gözleri var· 
dı. Açık duran dudaklarlhın 

araaından bazı iistehzi çıkan 

O n lt'Dlleslnede söyledi· 
ğl veçhile b11 k17'1 her ne ba· 
he olu aa o!ıuıı elde ede
ceku. Knar bu idi. 

Klod yiilnelcten bale ı w ı bu 
adama eh .. mmlyet vermemlıU 

Faliat Fraımwa bu kr.11• 
en ince damarını bulmuıtu. 
Lafı evirip çev!rlp onu alaka· 
dar eden noktay reklemittl· 

K'od, mektebini her yeni 
bitlıen talebe gibi lcendlne 
biıyllk bir ehemmiyet .eriyor· 
du. P .. bacının bir eer m kt'ı· 
fetm ı olmısı, ona Miyük !tir 
guru verml U. Bıı aııının ebe-

~ahife 3 
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Türkiye 
• emniyet 
·---Planları satılıyor~u ___ I 

37-

Bu, güneş kadar açık 
bir hakikattır ! 

Genç ve güzel kadın, bu· 
ııün bu tözleri güya nasihatları 
ıedit bir kat'iyetle söylüyordu. 
Sesinııe metanetten baıka hiç 
bir Jei!f§ klik yoktu. 

Casus kadının sözleri müt
hiıti: Baıımdan ayağıma ka
dar ıouk bir ter dökecek kadar 
heyecan ve korku içinde tdiır. 

Grita öyle tahmin ediyorurnkl 
ayni zamanda benden tetkik 
ıöı g ... çlren geçiriyordu. Laf. 
!arının üz ~ rlnde naeıl bir teılr 
yaptı ğını anlamağı prk ist;yor 
aıbı idi. Şuh bir tavırla \·e 
gözlerini süze süze devam etti. 

- K. K bey billyormuıu
nuz ki düımnnını vlgaye•ine 
engel olanı biliı.merhe m ·t 
o tad11n keldırmıyan ahmak 
demektir. Rusların bir darbı 

meseli vardır kf, ikl mılletlere 
a·t ne beifendfğim t"YI teıkll 
eder: Her ne bahasına oluna 
o'gu.., gayeye vurul. 

işte ilk lr ğil zln düny&ya 
geldiği gündenberl, ta lıu ana 
1ı~d11r bu cümle adeta bizim 

1 

bir düatür hareketimiz olmuıtuZ:: 
Bahusua fotellicenı aervlı bu 
tarzı hareketi bir an bile lb· 
mal etmemiftlr ve edemezde! 

Ç.inkü, bizim teıkllltımız· 
da çalışan herkeı ancak teh· 
like anlarında böylece kendi· 
inini ve tetklliıtın hayati 
aırlarını kurtarabtlmtılerd.ir. 

Bunu, bllmeliılnlz ki biz, 
maksatla rımız karıısında hiç 
bir engelin mevcudiyetini bile 
tasavvur edrmeyiz' Gayeleri• 
İnize aykırı bir hülya takık 
eden her fert, feC: bir akıbet 
ile mahvolm•iıa mahkumdur. 

Çünkü, Entellcena serviı 

ne bir an hesaplarında ya· 
nılma lrdır, ne de pl&nlarımız 

bir lahza için ademi nıuvaf· 
faklyete oğramamalıdır. Bu, 
gün et kadar açık bir bı ki· 
kail r., Dostum. 

Dain bir uykunun yorğun· 
luğundan silkinir gibi aaır bir 
ruh lztırabı içinde Gritayı dinli· 
yordum. 

(Devamı rıar) 
• .. ·-···-•••-•lfllllUllll .. llMllllllltıı11111111-1u11-1111111._.11llılll•lllllllllılllllllllıı111-

Adliye ve polis eline geç~n bir mesele 

Mızraklı Dede ! 
İzmirde hala adak adanan kurban 

esilen bir er bulundu! 
lzmfr, (Hususi) -Son gün• 

!erde lzmır poliı ne ve Adi ye
ainin e .ine yeni btr it g"çmlt· 
tir. Bütün lzmlr matbuatın• da 
intikal eden bu itin tafıilatı 
fOOU• : 

Koca bulmak ist'yen genç 
kızların, çocuk doi!urmal< isti· 

yen genç kadınların, ıevgillye 
ve ahpab kavuımak iltfyım 
bazı klm1elerin batıl itikatlara 
hizmet ed,.relc, Karantina ma
hıı.llealnln d&ğ kısmınıılakıyM Z• 

raklı dede" mezarını ziyaret 
ederek dua ettikleri, arzuları· 
nm yerine gelmesi için her 
salı güııü bu mezar beıında 
ho•oz ve kovun, kuzu kurban 
etlikleri malômdur. 

Son zamanlarda bu mezar 
baıı HD bazı rezaletlere ıahne 
oldüiiu da görülmüıtür. 

Po!iı müdürlü~ü halkın bir 
çok maaraflar ihtiyar ederek 
yeptılfı bu neticesiz ziyaret· 
lere mani o1mak istemi, ve 
evvelki gün Karantina polis 
merkezine emir verer"k uMız· 
rak'ı dedP" mezarını z yaret 
edenler hakkında kanuni ta• 
kibatta bulunulmaaını b ildir· 
nılftlr. 

Karantina polis merkt-zln· 
.len birkaç rıl'mur hn Pm'r 

di namına varlı kendi değil· 

mi idi? Şu halde çalııacak ve 
o mirasa hak kazanacaktı. 

Fenni lflerde •Öylenen her 
ıöze karşısındakini ikna et
mek için, onunda biraz fenni 
kabiliyete malik olmaaı icap 
eder. Klod, lote bıı noktadan 
Franıuvayı irtat ediyordu. 

O, bir kere fennin derin· 
liğlne yük1ekten bakıt kiıfi. 

O zaman keıadl kıymeti 
bu delikanlının nazarında pek 
büyük bir ehemmiyet alacaktı. 

Müıyü Franıuva Dö Trev 
Klodun fenni bılı}ieinden l1o 
tifadeye halkıttı• Bundan 
m · kıadı, bu toy kızı ele ge• 
çlrmektl. Ona çllmez1ik ede· 
ceflnl ıöyledı. Ve Klod, ir· 
ı• dından muzaffer, mecnu· 
nane ona elini uzattı. 

Ateı ile barutun yan 
yan .. gelmesi, atkın daha cloğ· 
ruıu, tabii kanunun en ııüzel 
ifade ıdır. 

l.kı genç, biri Mürıit, dij[erl 

1 
üzerine dedeyi ziyaret günü o
lan Salı günü Mızraklı dedeye 

gllmlfler ve b&tıl !katlara hizmet 
eden ellerinde baynk 'arı olduğu 
h.ı.lde dedeyi tavaf eden ka· 
dın ve bazı erkekleri yaka· 
lanmıılardır. 

Y akalanauların iıimlerl ıun• 
!ardır: 

Naciye, Emine, Ane, Hü
ıeyfn Arif, Mehmet Hanım 
ve Efendiler. 

Bunlar poliıe verdikler\ 
ifadede bazı muratlarının ye
rine gelmeıl için horoz kur
ban etmejie gt ldıklerinl ıöy· 
lemltler ve kadıeların baz1-
ları aynen fU ifadeyi vermir 
!erdir: 

- Çocuğumuz olmadı, 
Samıy .. , Leman "e arabacı 
Mus:efa b ze (Mızraklı dedeyi 
ziyaret edin, birer horcı: ada)'l1l 
çocujiunuz olur ) dediler, biz 
de bu teıvik üzerine geldik. 

Ziyaretçiler ve teıvik eden· 
ler adllyeye verllmlılerdlr. 
(Mızraklı dede yapılan tahar• 
riyat nelfceılnde yeıil sarık. 
mum, poıteki, bayraklar ve · 
ıaire bulunmuı ve bu eıya
ların da Samiye, L~man ha
nımlarla arabacı Mustafay• 
a't olr'.nittı a- 1aşılmıstır. 

çüfer. fen deıılzlnde kulaç at• 
meğa baı'adılar. Biri derinli
ğin ınanaıını öğrenmft gibi 
horeket edrrken, diğnl derin· 
den korkuyor, kaçmak istiyor. 
du. yokıa bu derinlik her iki· 
ıinlde porlıan, hatta m11hve
de bilirdi. Fakat Fıranıuv" 
böyle dü~ünmfyordu Klodıı. 
lazım gelen itımadı talkın el· 
tikten ıonra mühim bir mue
le uıevzu .ıbahla dt-~ildi, Fııkat 
Klodun bir gün n:öıyo Fılfp 
Löhodek tarafına döıımeıindeeı 
korkuyordu.Çünkü Fllip Klodu 
çıldırarıya seviyordu, 

Fransuvan'nın: Her oeyin 
fevk!nde aık, düsturu Klod11n 
kafasını darraa daı}ın etmlwti. 
Fılip K1odu öptüğü dak.kaclan 
it beren Klodun Flliba karfı 
kalbinde zerre kadar mühab· 
bet kalmamııh. O, ild.hi aık 
lallyordu. Ve fi~ip bunu çamu• 
ra bulamak isliyenlerden idi. 

(Decamı var) 
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j Esra keşler arasında 1 Ağır_cerh 
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Firari 
1 A L [ M L [ 8 .. , 1 ıllecruh bin lirasını 
- Yazan: Ahmet Süleyman .... da kaptırmış 

Hacı Ômer Mersinde 
yakalandı 

- 39 - Rekabet yüzünden arala· Bundan bir müddet evvel 
henüz gazetelere aks .. tmlyen 
bir vak'a olmuıtu. Bahçeka· 
pıda Sadıkıye hanında mani· 
fatura tıı.clrl Kostantln Ef. nin 
bekçlıl Hacı Ô ıner Efendlılnln 
kendisine bankaya yatırılmak 
üzere tevdi ettiği 2400 lirayı 
alıp ıavuımuıtur. 

rında münaferet peyda olan 

Srar Cenneti• arpacı huanla hayvan tüc· 
carı Muste.fa Abidin efendiler 

Hasan sabah esrarkeş cemiyetinde 
ne yapmıştı ? 

Bu cennete girecek evvela 
Hasan Sabbanın huzuruna 
çıkıuıl.p okunur üflenlrmlf. 

Ondan sonra da cennetten 
çıkar çıkmaz L eudeıi olup onun 

eml•lerine ölünceye kadar 
itaat edsbeiilne dair yenin ve 
ka11eme çekllirmif. 

Bunlardan maada üzerinde 
nekadar para ve kıymetli eı· 
ya \ar alınır iade edilmezmlı 

İtte o devirde yaıayan ah· 
malrlar bu ıeralte riyaset e
derse cennete girer ve mu· 
kannen bir ücretle yevmiye 
h!ıabı kaç glın kalacaklarsa 
kalırlarmıı ... 

Cennat, allahın 1111z dağ· 
larındaıı birin eteğine kurul· 
muı vasi ovanın ucunda kü· 
çllcük bir kulübe lmlf. 

içerltlnde 1 Haaan Sabbah 
ile hünerine vaı;.ıf iki bendeıl 

oturan Hasan Sabbaın buzu· 
runa götürürlermlf. 

Haıan ~abahta bu ahmak 
kulu kar111ına oturtur, onun 
haleti ruhlyeılnl anlıya bilecek 
tarzda ıorguya çekermlf. 

Neticede okur, üf'er ve 
tütsü yaparak atetln içine at· 
tığı ovuç doluıu enarın tesl· 
rl ile O ahmak kiti güzel bir 
cennet dalgasına düıürürmüı ... 

itte bu cennet ıahibl olan 
Haıan Sabah, esrar içenler 
arasında kendiılde göre bO· 
yükibtr ıöhret ve büyük birer 
hürmet kazanmııtır. 

Canı 11kılan Huan ve ıa· 
bahtan ıefaat uman eararkeı· 

ler hemen, bir iki esrarlı aıgara 
çeker, çektikten ıonra da 
doğruca dalgaıına düıerek 
Haaan Sabahın huzuruna on· 
dan ıonro da cennete gider. 

Fakat, öyle bir gldlt gl• 
varmıı. derki: Cennetten çıkar çıkmaz 

Cennete ııtrmek Huan S'\• solufu doğruca tımarhanede 
bbahın levendiıl olmak ille· alır ve ölünceye kadar onun 
Jrnler bu ko'übeye gelerek hulya ve dalga11 ile ıayıklayıp 
lıende"anlara Haaan Sabbahı d • urur •.• 
aörüp Cennete girmek istedik· hte, Civan baba da o 
leıinl ıöylemtı. ıılln için nasılsa bu cennete 

Haabenderldrde mürett"P girmek ve Hasan Sabahın nu· 
Lir proııram tahtında müraca- ru cemalini görmek istedi. 
ateden bir prog.am tahtında Bu arzuıunu yerine ııetır• 
.C"nnet meraklııı olan ahmağı mek için gözlerini kapamıı, 
alır doğruca bir poıt üzerinde ( Deoamı ııar) .. ,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,, .... 

İzmitte idam nasıl icra edildi? ,. 
idam mahkumu Ali 
asılırken bayıldı! 

Mahkum salben idam edilmiş, 9 a 
kadar teşhir edilmiştir 

fzmıt muhabirimizden: Bun· 
dan on ay evvel lzmltle Suphl 
Efendiyi ıuıtalı çalrı ile kat.et
tiğine.en dolayı idamına karar 
verilip kararı t&1llk edildikten 
ıonra mahalli cürmü itibarile 
12 7 631 paz•r günü akıamı 
ıaat on bir tlreol!e lzmite ge
tirilen Mehmet oğlu Ali 
Rıza g•ce ıaat on ikide jan· 

darma tarafı 1<lao pohı mü· 
dürlyetine tealım edildi. 

Pollı karakoluna Pay ma

halleıl imamı celbedllerek tel· 
kinatı diniye icra ettirildi. 

O eınadıı maznun kendindl'n 

geçerek bayıldı. Bir kaç kiti 

koluna girerek otomobile koy· 

dular. Demlryolunda tersane 
Önünde kuru:muı ıehpanın 
ônllnf' getirildl. Sehpa altınd"· 

ki maıanın üzerine çıkardılar. 
Saat bir buçuk idi. Müddeiu· 
mum! Mustafa Bey ve hük\ı. 
met tabibi Abdullah Bey ile 
zabıt katibi Fıkri Bey hazır 
bulunuyorlardı 

Hükümet tabibi muaye. 
neılni icra etti ve müddeiumu-

mi tarafından verilen emir 

Ozerlne zabıt katibi Fikri B. 

tarafından hükümname okundu. 

Hilkmü idam infaz edildi. 

Halbuki o esnada maznun 

kendinden geçmlt ve birkaç 

kiti de kollarından tutuyordu. 

Bir iki dakika ıonra teılımı 
ruh etti. 

Mahkilm ahaliye teıhtr 

edilmek üzere saat dokuza 

ENVER PAŞA 

Turan imparatoru! 
-------- Hatıratını yazan: ./ .L --------• 
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Enver Paşa, Okranya ovalarını tavyare ile 
f;eçmek niyetinde idi. Fakat tayyare yoktu! 

Bu haberler, firarilerin 
neı'elerlni kaçırmııtı. lıtanbul 
firari, emin bir tekilde gt'Ç• 
mitli. Fakat, Okran ya yolla· 
nndan geçmek tehlikesi önün· 
de soğuk terler dökmeııe 
baılamıtlardı. Enver kuman• 
dana dedı ki: Tayyare ile 
gitmek mümkün değil mi? .• 

Kumr:.ndan bu ıuale ıert 
bir cevap vermlstl. 

- Sızı nakledecek tayya· 
rem'z yok. Eiier, tayyare ile 
golmek isterseniz, Berltne ha· 
ber ver!Jlt k Berlinden tayyare 
getirtmek lazım ne çare ki, 

1 

telılz telgraf teıiıatını da 
kaldırdık. 

Talat Paıa, Enverin Al· 
manca gö. üımeıinden bir ıey 
anlamamııtı. Kumandanın ne 
ıöylediğinl sordu, kendlılne 
tayyare ıeyyahatı teklifini 
ıöyler ıöylemn: 

- Bu olurıey değil. Heyet 
tayyare ile •eyyahat etmek lı· 
temeı: dedi. 

Şüphe yok ki, ani bir ıükut 
tehlıkeı!nden korkuyordu. Ce· 
ıur aadrazam, hayalının ıoo 
günlerini huı:ur ve sükün için
de geçh'mek niyetinde idi. 

Nihayet bu milnakaıalarda 

dün, Çeıme meydanında yek· 
diğerine tesadüf ederek kav· 
ga ctmitler, neticede Hasan 
bacakla Muıtafayı karnından 
yaralamıııır. 

Carih yakalanmıı, mecruh 
ta haıtahaneye kaldırılmııtır. 
Mecruh ayni z~manda cebin· 
de bulanan 1000 liraıının da 
kavga eınaaında Haıan tara· 
fından çalındığını iddia etmlıtır. 

Boğulurken kurtarı!dı 
Kadıköy rıhtımında yıkan• 

mak için denize giren ıandal· 
cı Çankırlı Hasan oğlu E•hem 
ıuların cereyanına kapılarak 
açıklara düımOı, boğulmak 
üzce iken lıkele hamallarından 
Arap Orhan tarafından kur• 
ta;rılmııtır. 

Başnı yarmış 
Ortaköyde Aydın ıokağın· 

da at canbazı Necati ile Ki· 
mil, bir at pazarlığı eanasında 
kavııa etmlı neticede Necati 
elinde bulunan sopa ile Ka
mil ağanın baıını yarmııtır. 

Tabanca ateş alınış 
Eren köyünde ıakln nvacı 

Mehmet Efendi dün, lıtaıyon 
ch·arında 4 arkadaıı ile htr
likte otomobile bine• ken ce· 
binde bulunan kOçük çapla 
tabancaıı att'ıalmıı, ıağ aya. 
ğına laabet ederek yaralan· 
mııtır. 

Cerh 

Aradan bir müddet gl'Ç• 
mit olmasına rağmen Hacı 
Ômerln Karamüraelde bulun· 
duğu te•pit "dilmiş ve zabıta· 
ca keyfiyet oraya bildirilmlt· 
tir. 

Karamürsel zabıtası Hacı 
Ômerl yakalamıı ve bu adam 
bir j ,mdarma nezare.tınde 
ıehrlmlze getırllmlıtir. 

H • cı Ôooer hakkındaki 
tahkikat evrakı ık:ncl Cf za 
mahkemeılne verllmiı olup 
orada muhakeme edilecektir. 

Müdafaaya kadı 
Şlıltde Koza gazinosunda 

Abdullah isminde birini öldü· 
ren Emrazı akliye hastane&t 
ıoförü Ahmet El. nln muha· 
ğemeaine dün ağır ceza mah· 
kemeılncle devam edilmlıtır. 

Dünkü celsede ııaz.nocu 
Hacı lımall ile diğer' ıahitlerin 
lfadelerinln telifi için müvace• 
he yapılmııtır. 

Muhakeme iddia ve mü· 
dafaa !çın talık olunmuıtur. 

Kararda ısrar 
Geçenlerde Sultanahmette 

zevceıl Ayteyl 11 yerinden 
yaralıyarak öldüren balıkçı 
Hikmet 18 ıene hapıe mah· 
küm o'muıtu. 

Bu karar bazı uıüllerden 
temyiz mahkemesince nakze· 

Çatladıkapıda iklılnln de dilmit olduğu c betle dün tek· 
lıml Muıtafa olan iki arabacı rar muhakeme edilmit ve 
kavga etmlf, Mustafa dığer mahkeme eıkl kararında 11• 

Muıtafayı yaralamııtır. rar etmhtlr • . ................................................................................................................ . 
J\leler ihraç etmişiz 

lzmir ıhracatı 
Son bir hafta zarfında ne kadar 

Harice sevki yat yapıldı 
Şehrimiz Tıearet müdürlü· 

ğünden aldıfımız malümata 

göre ıon bir hafta zarfında 
ecnebi memleketlere ihraç edl· 

len ticaret emtlamız ıu ıııret· 

le teıpit edilm•ıtlr. 

Afyon 2747, balmumu 2365, 
bakla 11610 koyun ve keçi 

1 
deriıl 9898, halı 7288, çeklr· 

dekıiz pamuk 246885, nohut 

5175, mlyıınkökü 46759, kepek 

50500, palamut 64648, tü;ün 

97553, üzüm 111729, Valekı 
6220, yumurt.11 3005, yün, ya. 
pağı, kıl 9494, zeytinyağı 

51852 kilodur. 

Mücadele 1 Bir kaza 
İzmir de ne hal

dedir? 
Karııyakanm Boıtonlı kö· 

yünde vukubulan ııtma ile 
milcadele edilmektedir. Veri
len malnmata nazaran mınta· 
kada bir çok kimseler yatak· 
!arda lmiı. 

Alikadarlar aıtma ile da· 
ha aıkı bir •urette mücadele 
için tedbirler aramaktııdırlar. 

bitti. Kumandan, fırarller hey· 
etini öğle yeme ğlne davet elti. 

-3-
0kranya ovalarında 

Alman kararğahında veda 
Ziyafetinde idik. Şöyle böyle 
yirmi otuz ktıilik bir ıofra ter· 
tip otunmuıtu. 

Hali unutamam. Güya, 
Berlindekl Adlan otelinin mü· 
kellefbir salonunda bulunuyor 
gibi idik. Soframızda kuı ıildü 
eksikti. Deıem roübalata et· 
mit olmam. Şüpheıiz, Odeıa· 
nın yenecek, içecek neıl varsa 
hepıl ıofraya dizilmiıtl. içki· 
)erin nev lerlni bilmek için ya 
İıpanya Kralı veya Koktil mü· 
tebaum olmak gerekti. 

Her ıeyl, ganimet mali idi. 
Alman kumandanlarından Ali· 
la gıbl ganlmellerden ıon bir 
sofra yapmıılardı. Ôyle ya, 
Belçika, Fransa, Rvmanya, 

( Devamı var ) 

Kuyuya düştü 
boğuldu 

Ortaköyde Tnımerdiven• 
lerde Nor ıokağında ıakin vat• 
man Hüıeyln Nuri Efendinin 
hemılreal 23 yaılarında bulu· 
nan Şükriye H. dün kuyu ba· 
ıında bulunurken muvazenesi· 
nl kaybederek kuyuya düımüı 
ö'müıtür. 

Veba vak'aları 
Vekalet bir tebliğ 

neşretti 
Sıhhat ve içtimai muave• 

net v .. kaletl celileılnl 11-T .. m· 
muz-931 tarih ve hofz111ıhha 
7715 552 ı.umaralı emirname• 
lerlne tevfikan tebliğ olunur. 

Sıhhat vekaleti bir tamim 
neffelmlttlr. Bund• diyor ki: 

"Yeniden veba vak'aları 
zuhur elliği ha be• i alınan Be· 
rut limanı muvaredatına karıı, 
mevcut muayene! tıbbiye ted
birine ili veten fare itlafı ted· 
biri da hı konulmuıtur. 

Polis 
Teftiş ediliyor 

MOlklye müfettiılerıoden 
Hllanü Bey, bilumum polis 
merkezlerınl teftııe baılamııtlr. 

Hiristoyu yaraladılar 
Yorgancı esnafından Halit 

ile Mehmet isminde iki arha· 
daı alacak y6zünden Kumba
racı yokuıundl\ bakkal Hırı .. 
toyu yaralamı,lardır. 

•w• _,,__,. 

16 Temmuz 
) . !!!I 

• Maarif cem eti 
Şimdiye kadar ne 1ş ya tı? Yeni 

kimd· ·? " seçilen aza 
Zeki ve fakir talebenin 

dahıl ve hariçte ali tahıillerl"I 
itmam için çalııan v~ bunun 
için muhtelif yurtlar açarak 
faaliyette bulunan Türk ma· 
arif cemiyetinin nlzamname
ıl mucibince her üç senede 
bir yapılan kongraa.nın haı· 
ladığını evvelce blldirmlıtık. 
mütemmim malumat ıudur : 

T c rk maarif cemiyeti hl· 
rlncl kongre•lnl Ankarada B. 
M. M. Rclll Kazım Pdıanın 
riyasetinde aktetmitlir. Üç seııe· 
ilk faaliyet ve hesap kongrece 
tetkik edilmittir. Bu tetkikat• 
tıı.n anlaııldığına göre cemiyet 
üç ıeoe içinde Ankara, İstan
bul, Bursa, Adana ve Çorum· 
da olmak üzere beı talebe 
yurdu ile Ankarada bir ana 
mektebi açmıı bu!unuyor.Bun· 
dan baıka Avrupada ve latan· 
hulda yükıek tahsillerini biti· 
recek bazı talebeye yardım 

edllmlt olduğu gibi iki yüzü 
müt<'cavlz fakir ve yardıma 
muhtaç talebeye de muhtelif 
ıeklllerde yardımlarda bulu· 
nulmuıtur. Kongre bu ve bu
na mümaıll faaliyetler hak
kında idare heyetince veril· 
mlı olan izahatı ve arzoluııan 
heu pları tetkık ettik ten ıon• 
ra muvafık bulmuıtur. 

Bundan ıonra nizamna• 
mede bazı tadılat tekllfı olmuı 
bu tekliflere de müzakere ve 
intaç edlldıkten ıonra on beı 
kitllik umumi merkez heyeti 
ıeçilmfıllr. Bu umumi merkez 
heyeti aza11 gunlardır : 

Umumi merk•z heyeti 
ezası: 

NRfl Ati f B. Erzuru:n me: 
busu, İhsan r aıa Gıre•on me
buıu, Aziz il Erz..ırum mebu• 
ıu, Refet B. Urfa mebu&u,1 

ıu, Kemal Z:ı m B. Konya me• I 
• busu, H:ıyd · ı B. AFyo.1 me'1u· 

su, Melahat Ziya Gevher H. 
Haydar [8. T1llim ve terbiye 
az'lsından, İh an B. Ta!ım ve 
terbiye reisi . 

Faik Re; · ı B. Nr- ırlyat mü· 
dürü Asım B Erzurum meb· 
UAu Emin B. :v!aarif m" sleıan 
Avni B. Tal r ve terbiye aza· 
ıından Fuat B. orta tedriaat 
müdürü um• misi K"mal 8, 
Baı vekalet müsteıarı. 

İdare hey .!tine: 
Nafi Atuf B -rzurum mebuıu 
İhsan Paşa G iremn mebusu 
Kemal Zaim B. Konya meb· 
uıu Kemal B. Baı vekalet mü .. 
teıarı Ali H~ydar E. talim we 

terbiye izasır dan intihap edil· 
mlılerdir. 

Behçet Bey 
Dün avdet etmemiştir 

Dün, bek enen tütün inhl• 
ıarı umum nü 1ürü Behçet 8, 
ıehrlmlze gel emııtir. 

Behçet B. ancdk bir kt49 
gün aonra ge :ebilecektır. 

Darülfürun bü.tcesi , 
Darülfünun hütçıi, henüz teb 
ili <'diiınemitllr. 

Bir iki güne kadar tebll· 
ğl beklenmelı ,edir. 

Tahkik~ t başlıyor 
Senbenua Fransız mektee 

bindeki daya ( hadisesi hak· 
kında maa rlf müfetttı'erl ta• 
rafından yap: an tahkikat ik· 
mal edilmek üzeredir. 

Meclisteki istizah takriri celsesi 

zabıtl rı 
-6-

M ec liste ki son matbuat münak~şalar·nın 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

tlkayetçiylz • Bizim gördülü· 
müz manzarada hürriyeti mat· 
buat formülünün üzerinde bir 
takım muzır haıereoln, kakl· 
katen matbuat hürriyetini 
yıkan muzır haıerelerln top· 
landığıdır. 

Bu gün hiç birimiz mem• 
lekeli tahrip ederek en adi 
bir haıtalığın baıı bot bır. kıl 
maıına katlyen müsaade ede· 
meyiz. Bunun içlı1 Hükumeti· 
ml.ı:I teıkll eden zevattan ne· 
den bu ıuretle bulattırlcı bir 
mahiyet arzeden bir hastalığın 
memlekette kaldığını ve neden 
buna karıı tedbir alınmadı}ını 
sormak mecburiyetinde bulu· 
nuyoruz. Arkadaılar; bizim Is· 
tediğlmlz hürriyeti matbuat 
foı mülü üzerindeki zehir lr•· 
çan ve gittikçe yayılan hate· 
reye bir (ant! septik) bulmak· 
tır. O haıereyl ltiaf için bir 
formül lıtlyoruz. Çünkl o mu· 
hıılefet matbuatının eserlerini 

ve o özlerini bureda tekrar etmek 
bir cinayet teıkil eder, çünkü 
onların yazıları için huıusi bir 
hiğat yapmak lazımdır. On· 
lar b'zım anladığımız lisanla 
yazmiyorlar. Kü han beylik 
ve ıakavet menıubloinln kul· 
landığı bir liaaıı kullanıyorlar 

Bir çoklarımızın bu matbuat 
bizim ıılerimizin fena ve ken• 
dl dütüncelerinin eyi olduğı..nu. 
ıöylüyorlar. Arkadaılar ma· 
damkl bu kadar eyi düıünen 
ve madamki bu kadar zeki 
aarfeden, madam bu kadar 
Milleti düıünen insanlardır, 

neden iki haftadanberi Millet 
Meclisinin meıaisinl takip el· 
mlyorlar ve bir kelime yazmı· 
yorlar? Blrtekım hiıdiaattan 

ve bunun etrafındaki 11tırap· 

lardan doğmuı bunca mesai 
•ıırfedilerek vücuda getirllmit 
defli devletin ricali, ve meb'. 
uıla.rı, dıtarıda bütün Milleti 
alikadar etmif guyet mühim 

1 

.. J Jınt. 

kanunlar müzakere ediliyor,' 
hatla bunla• d .m bir iki taneli 
keıbi kanuniyet ediyor da bu 
kadar yüksek ruhlu olan bu 
adamlar n<'d"n dolayı bu 
noktalarda z rre kadar al.ı~ 

ka göstermiyorl&r. Eğer zerre 
kadar memlekete h zmet et· 
mek emelinde olsaydılar, belki 
yeni baıtan Lir bata lçerl~ine 
girdiğimizi görerek bizden evvel 

kaleme sarı'aıak ıu veya bu 
noktadan bizi ike z ederdi. 

Arkadaç arım: Sizin gün• 
!erce gözlerinizi yoran ve be• 
Dl okumakla \oran bu lca~unJ . . 
lar hakkında tek bir kı.llme 
gördünüz mü? hayır. Yaza• 
mazlar, onlar )azamazlar Çün• 
kü milli kaynak olan buradan 
çıkan veya buradan lrnvvet 
alan hükCımet n g ' tlrd ğl eıer· 
ler bir abidedir. Fakot onlar 
abidelere bak.,mazlar. On arın 
gözü dalma afağıd<>dır. On
ların asırla rclanbeı 1 Ba bıall 
kaldırımları o. tında gizlenen 
levılere bakmaktadır. lzmlr·, 
deki faciaların kokusunu ora• 
maktadırlar. Muhalef•t mat• 
buatının baıımıza çıkardıkları 
gaile yalnız ıiyasi de~ildir, 

bunun bir de ahlaki krnml 
vardır. S yasi cepheden daha 
nıulevveı bir hareketleri var• 
dır ki daha muzırı bunun he
defi ne ıizalniz, nede ben. 
Hedefi doğrudan doğruya na· 
mas aile namusu, ı~.f gençlik· 
tır arkadatlar! 

Arkada§lar: Hususi lügat• 
ler ancak anloydbilec"ğlniz 
y zılarla aile oRmusunu, :ıi!e 

bağlarmı, ev;ılik hayatımı, 

yetııtırdlj!ln!z ve üzerındo tlt• 
redığiniz lmı'a:ınızın haysiyc· 
ti.ne çocuklarımızm rer• flerini 
ihlal edcc .. k y"baı:cı bi· l kım 
ne§riyAt ile <lo1udur. Türkün 
en kuvvetli r .. '.tileli ol:ın n:ı· 
musuna rlolt,,nan bir puçavra 
haline gelmişl.-rdir. 

(Devamı ııa .. ) 



emmuz 

1 !6 f Meclis dün de toplandı ~o::~:enn 
lr k k 1 Hz nl·n Gazi Şôrayı Devletten şikayet edildi. ay~~:::uc:~te~ı.::":::~ı-

a ra 1 • Borçlar meselesi müzakere edildi nın bozuk olduğunu görerek 

H ı • ı f · ı aeyrlseferden menetmlıtır. Be-z. erıne te gra } (Birinci •ayFaJan Jeııam) 1 faza edileceğini wylemiıt:r. lediyenln bu hareketi dolaylalle 
temiz bir rakam elde etmeal Baıvekll lımet Paıa ıöz otobüıcülerin fikirlerini sorduk. 

Ankara, 15 (A. A.) -Irak yenin diğer yerlerinde, zatı olduğunu iıaret ederek mezkO.r alarak tU beyanatta bulun• Bunlardan biri bize dedik!: 
kralı Faysal Hz. leri Türkiye devletlerinden, gerek Cum· müdirfyetln bu hedef üzerinde muıtur. - Bunca senedir bizim 

d 1 k K hurlyet hükO.metl erkanından, 
tc.p rakların an ayrı ır en a· ç ııJıın• akta bulunduğunu ıöyle· Arkadaılar buhünkü vazl· otobüslerimiz bu yollarda itle· 
raagvaçtan Reiıicümhur Haz· efrAdı milletten ıördüğüm 1 üd.. d 1 1 ı d B 

hüsnü kabul ve mlıa. mittir. ıtatlıtik umum m ur- yet tU ur: 928 mukave esin n Y p uruyor. elediye §imdiye 
retlerlne atidek i telgrafname· lüjtü bütçesi 44,296 lira olarak bu memleketin takati bari· kadar aeı çıkmamııta, sene· 

1 -nderml t r · flrperverlik iki millet ara• 
Y eo f ' • kabul edllml•tir. ci.;1de oldu"n mali ve lktııadi lerden ıonra otobüslerimizin Reıs cüoıhur G .. zı Mudafa ıindakl samimi muhabbete • " 

Kemal H zretlerine bir delil olacak kalbımde ıe- Diyanet itleri reisliği büt- bir buhran ile tezahürat Ye te• çürük olduğunu iddia etmiı .. 
S »gili Türkiyeden ayrı· vlmll ve unutulmaz hatıralar çe!i 460350 'ira olarak kabul eyyüt etti. Bu nbit olduktan Bu ne dereceye kadar doğru· 

lırken en evvel zatı riyaset· bırakmııtır. edilm ' ıtır. Müteakiben Malı- ıonradırki hamıllerle müzake- dur bilemeyiz! .• 
penahil •rine kalbi teıekkür· Zatı riyaset penıt.hlarının ye vekili bütçeıinln müzake· re açtık. İ lk nıüzakereler ne- Biz otobüslerimizin ıağlam 
!erimi takdim etmek isterim. ıahd ıaaoetl ve Türk milleti reıine i'eçılmııtır. Gazetelere Uceılnde ve iktııadi vazlye- olduğu iddiaaindayız .• 
Büyük himmetinizle güzel necibeıfnln refah ve tealisi verilecek primler hakkındaki tin de yardımile bu temeılar Seyrlıeferden menedllmlt 

_aüzel lakabına keıbl islih· için temennlyatımın kabulünil faılın müzakereılne müna· arasında fili hır lıtatoko ha· olırıamız dolayuile Belediye 
kak eden Ankarada, Türkl· rica eduim. Fayaal ıebetıle söz alan Rüıtü Bey tll oldu. aleyhine dava aç•p tazminat 

i:ı~.ı k B I 
l (Buua) bu tahsiıatın al· una nazaran geçen ıene lsteyecejtfz. ti mahkeme hal· 

Rayiştağın içtimaını istiyor ar dırılması lazım geldiğini 5 milyon kadar bir para ver· ledecektır. Belediyenin bu ha-

Buhrandan 'Aımanyada mı;tbuatın kıymetini takdirft dik. reketl hakaızdir. 
etmekle beraber kendiıinden Bir taraftan da onlar kon· 

llıin vaziyeti hakkında tefer· 
beki De h . ti madığını feranılar yaptılar. Murahhas. • ı e n ızme yap ruatiyle; malumatlar olması 

halk nu•• mayı• ş er yapıyor ıöylemtıtır. Maliye vekili ve larını tayin ettilerı Hülaaıı, daha faydalıdır. Eğer 928 
bütçe encümeni relbi mevzu müzakereye g 'rdik ve bu mü· mukavelesini tatbik edebilecek 

(Krallık taraftarları) ünvanı ile Ber
lin de yeni bir fırka teşekkül etti 
Nümayişlerin men'i ı ve M. Hooverııı: baılamıı ol· 

Berltn, 14 (A.A.) _ Kolon· duğu iti ilerletmek olduğunu 
· b murları ıöylemiıtır. Mumaileyh de· 

ya ve H m urg me kad ' mlıtır ki: Bazı mahafılde in· 
aksi emir vc~i ' lnc~ye ar g · ıterenln Almanyaya mu&· 
sokaklarda numayıı er icrası· venet huıuaunda bir takım 
nı ve a laylar te~kılini menet- tartlar ileri aüraıüt olduğu 
mııı.ıerdir. iddia olunuyor. Hal, bu mer· 

İçtimaa davet kezde d .. ğlldlr. Brllanya hü· 
Be~lın, 14 tA,A.) - Raylı· kiımetl Hoover planının kayt 

tağ komünist grupu M. Loe• ve ıarllız kabul etmiıtır. in· 
beyı parlamentoyu acilen top· giltere, yalnız hali hazırdaki 
lamağa davet etın i ş t ir. müıküllere bir hal çaresi bul· 

Hall.cııar grupu içtima ta· makta alakadardır. Ayni ha· 
rihi olarak 16 Temmuz saat leli ruhiyeyl Parla ve Berlln 
üçu, ve müz.ı kerat ruznamesi de de bulacağıma kanllm. 
o ıau. k aıbğıdakl maddeleri M. Henderaon Fransız-Al· 
teı.llt etmektedir. man itilafını teıhll ve bu ıu· 

1 _ Hükumetin harici ıl· 
retle Avrupada itimadı tez· 

yaset hakkınd .. kl ra porunun yit için her ıeyl yapmanın 
okunma••· 

ı _ Hü'<kmctin memleke- fevkalade ehemmiyetini kay· 

tın feiaketli bir ıekil almıo deylemlttlr. 
olan lktı•adi vaziyeti hakk.n· Nevyork, ıs (A.A.) - Al· 
daki raporunun okunması. maıı aya çalıfmıı olan 10 

3 _ 5.6 31 larıhli maafl· mliyon dolarlık kredinin ıec· 

yet emirnameıınln iigasmı ta· 
lep eden komonist takrirmin 
o.Kuhtnaıı. 

Heyetle taraftarları da par-
lemenlonun ıçl ımaa da veılnı 
istı;mektedirler. 

Veuı.ilıea muahedesinin ye 
nlden tctkıki, tamırattan mü· 
tevellıt taahhütlerin fe!hi, müı· 
temlckatm iadesini ve 11>ecbu· 
ri askerl ık hizmetinin tesisini 
talep ediyor. 

Fırkanın alameti orta11nda 
beyaz zemin üzerine ılyah 
krallık tacı olan kırmızı bayrak
Üniforma Ülnlt reDgi yani ye· 
ıtl olacktır, 

Fırkanın ilk beyannameli 
bu eün neıredlimiıtır. beyan· 
name gerek halk arasında ge
rekte siyasi mahafilde oldukça 
latıbza ile karıılanmııtır. 

Mercurbank 
Viyana, 14 (A.A.) - "Ga· 

zette de Midi~ ye nazaran 
Mercurbank k•ıe :erlnl muvak· 
katen kapamıttır. 

Yeni bir Alman fııkası 
Berltn, 14 (A.AI- Alman· 

ya, da krallık taraftarları un· 
vanile müeııialerl meçhul yeni 
bir fırka Y~cut bulmuıtur. Bu 
farkının kanaatine göre Al· 
manya ancak haldan azaaın· 
dan 1 eri aelen Mlası rın baıa 
ıeçnıeı le kurtulabilir. 

Yeni fırka nizamnamesi· 
nin p: ojeıine göre parlamento 
tarikl(e bir kral intihabı lıte· 
nilm ktedlr. Velmar; teıkılatı 
eıaalye kanunu e•aı itibarile 
kabul etmekle beraber fırka 
fırka lromünlet veya fatiıt her 
tür Ü dıktatörii reddedlyo 

Lond ra, ıs ( A.A ) - M 
Henderaon P ırls Kale treninde 
Röyter muhabirine beyanatta 
bu .unarak Paria ve Ber!inde 
icra edeceiil mülakatlara te1· 
mlh ettikten sonra bilhaua 
l-n larm ytogane gl!lyesl nokta! 

• htılaflarını telif etmek 

didl haberi federal Reaerv 
bank muhitinde alelade kar· 
ıılanmıt ve bu huıutla hiçbir 
mütalea ıerdedllmemııtır. 

Bankalar muhitinde Alman
ya ya yeni bir kredi açılması 
lıusuıunun resmen derpif edil· 
memlı olduğuJ söylenmektedir. 
Maamaflh bazı bankerler 
manzam bir latlkraz ihtimalin
den bah•etmektedırler. 

Alman hükumetinin 
beyannamesi 

Berlin, 14 (A. A.) - Kabl· 
ne dün gece ve bu sabah yap· 
tığı iki lç!ima. bittikten ıonr a 
bir beyanname neıretmiıtır. 

Hük O.met bu beyanname
sinde Alman milletinin ıojtuk 
kanlı! ğına ve itidalini muha· 
fazaya davet etmekte, Al· 
manyanın nefsine itimatta de· 
vam ettıil takdirde bu günkü 
zorlukları yeneceğinden emin 
olnıaaa lazım geldiğini kay· 
deylemektedlr. 

Bu beyannameye rağmen 

halk arasında bir telaı ve 
korku bat ıöıtermlttir. Ahali 
kredi müeaaeıelerlnln ve tasar-
ruf ıaDdıklarının etrafı:ıı sar
mııtır. liu müeueseler mevdu· 
atın toptan geri htenmeıl kar· 
ııımda tedlyat ntsbetlnl yüzde 
beıe indlrmeğe mecbur olmuı· 
lardır. 

Kabinenin verdi il bir ka· 
rar muceblnce bankalarla bor· 
ıalar buglln ve yarın kapaklı 
bulunacaklardır. 

Hambourg, Duseldorf, Stutt· 
gard ıehlrlerinde nümaylıler 

yapıldı&ı haber alınmııtır. 

Borsalarda vaziyet 
Parla, 15 (A.A) - Alman• 

yada büküm sürmekte olan 
mali karıtlklık ecnebi borsa· 

larında bir takım teıevYiltlere 
sebep olmuıtur. İsviçre bu .... 
ları Alırıan tahvilatını ve dö-
vlzlnl borsa flat cetveline koy• 
mağa nihayet Yermlıtlr. 

tahsisatın gazetelerin sırf lnkı· zakere devam ederken hto-
lap dolayııile duçar oldukları toku muhafaza edildi. Ge-rçı 
zararları ka r,ılamak için mu· bu lltatoku üzerinden ıene de 
ayyen seneler zarfında verile· tediyeye baıladıjtımız paranın 
cek primlere alt mecliıe ka. hukukan kabul edllmedijtinl 
bul edilen bir kanuna gdrüyoruz, yani tediye ediyo• 
tevfikan konuldujtunu söyle· ruz memnun olmıyorlar ; bu 
miılerd•r. huaulla kat'ı bir itilaf baııl 

Tahılıatın kald•rılmaıı hak· olmayıncıya kadar tediye et· 
kında Rüttü Bey (Yozgat) ta· mekte maddet n fayda yoktur. 
raf.odan verilen takrirler reye Bravo ıeılerl alkıılar. 
konularak kabul edilmlıtlr. Müsaade buyurun, esaılı 
Maliye bütçesi 26.446.000 lira bir nokta! arzetmek illerim, 
olarak kabul edilmiştı r. bu borçlar meıelealnJe bizim 

Dilyunu umumiye bütçe- esaslı bir iddiamız vardır, oda 
sinin müzakereımde müstakil Osmanlı borçlarından bize 
mebuslardan Sırrı bey (Koca· düıen hl11eyl memleketin ta• 
eli) , borçlar meı'elesine le· katile mütenasip bir hudut 
mas ederek hilkO.metten bu dahilinde tediye etmek iltlyo· 
huıuıtııkl noktal nazarı ıor• ruz, eıaıını reddetn>lf değiliz. 
du. Ve hükumetçe dermeyan Blnaenaley bu defada bu eıa11 
edilen ıartların neler olduğu· kanunen muhafaza etn ek la. 
nu Ye neden kabul edilmedi· teriz. 
ğlnln izahını istedi. Bu noktal nazardan bütçe. 

Emin Bey Eıkitehlr , Türli de bulunmasına lüzum var· 
milletinin hiçbir vakit borcu- dır, İkinci bir mesele açılmlt 
na kartı eadakatalzlık göster- olan müzakere lnhıta elmlt 
mtodığlnl, ancak bu günkü değildir. deYam edecektir. Ye 
takatinin h'l borcu ödemeğe birçok intibalarımız ve huwıt 
müsait bulunmadıltın ıöyledl. malümatımı:r.a göre bu bütçe 
Ve bütçeye mevzu tahslıatın seneıl içinde bu itilafı kat'ı 
muamele vergiıine karıılık neticeye vardırmak ihtimali var· 
tutularak tayyedilmeılnl ve dır. 
mezkur verginin ka ldırılmaaı Bize düıen hiueyi mem·: 
ıuretile memleket ileride lfketın tl'katile mütenasip bir 
borçları ödeyebilecek bir kabl· hudut dahilinde ted iye etmek 
liyet Verilmesini teklif etti. iatiyoruz, Esası reddetmlt de· 

Raılh Bey ( Antaly~ ) ıllliz. Bluenaley bu defa da 
Türk milletinin lçincle bulun· bu eıaıı kanunen muhafaza 
dufu sıkıntılı vaziyette, büt· etmek lıllyo.ıuz. Bu noktai 
çeainde 0 ühlm tasarruf at nazardan bütçede bulunma· 
yoparken alicanabane hare- sına lüzum vardır. ikinci bir 
ket ederek daylnlete tediye 
kabiliyeti göd üklerl takdirde 
bu parayı tt diye edeceğini 

söylemlo old\lğunu hatırlata. 
rak Türkün herhangi bir ıu· 
retle esaret altına alınması· 
na imkan olmadığını ve 
böyle bir akıbete uğra • 
mamak ıç · n her fedakar· 
lığı yapabileceğini ve her §ey• 
den evYel mtl etini göz önünde 
bu:undurmak icap ettljtlnl 
beyan etmlt ve Emin Beyin 
teklifine iıtırak eylemitllr. 

Mazhar Müfit B. (Denr2ll) 
bidayettenberl Osmanlı borç
larıuıo teca•esine aleyhtar 
o'duğunu beyan ederek, bu 
paranın tayyı ile M. bütçesinin 
yapılmıı olan tuarrufatın ia· 
eıim mülP l<a la bululnrı Uf ur 

Müstak.ılerden Rüıtü Bey 
Bursa Umumi aıkıntıden baha. 
ederek Amerlkak reisi cümhu· 
ru M. Hoov->r'ln teklifine •e. 
mas etmlt ve bütüa dünyanın 
borçları tecil için çalııtığı bir 
devrede bu efendilere buyuru. 
nuz alacaklıızınızı deyemeyl7. 

demlttlr. 
Maliye Vekili Abdulhıt.luk 

Bey, bütçeye mevzu olan bu 
P'ranın tah • İidüı etmlı bir 
ıitatokonun muhafazası kondu· 
funu ve dayinlerle takatlmizle 
mütenasip bir tarzı tesviyeye 
varıncaya kadar bunun muha· 

mesele. açılmıı olan müza· 
kare inkıta etmit değildir. 

Devam edecektir. Ve bir 
çok lnllbalarımız ve huıuat 

malümatımıza göre bu büıçe 
senesi içinde bu itlafı kat'ı bir 
neticeye Yardırmak ihtimali 
vardır. Eıaıı muhafaza etmek 
için ümit ettiğim i z bu itilaf 
havaılnı bozmamak için ve 
ümit ettiğimiz gibi ltlğf h.ı11l 
o'uraıı bütçemizde tediye edl· 
lecek bir parA bulunması için 
bu tahsisatın bütçemizde ipka· 
ıınıı müsaadenizi rica ederiz. 

V ııuf Bey (lzmir), meıru 
taleplere muhatap o'an dele· 
gelerln vaziyeti idrak etmek 
.ı:eka Ye kabiliyetinde olduk· 
!arını ve Baıvekll Paıanın be· 
yanatlarından sonra bütçenin 
bu ınaddeıl üzerinde daha 
fazla tevakkufa mahal olma• 
dığını ıöylemlıtlr. 

Süleyman Sırrı Bey (Yoz. 
gat) , tahalaatın tayyl bıık· 

kındakl tekliflerinde ısrar et· 
mlı Ye faslın kapatılmaması 

için bir lira bırakılmasını ileri 
aürmüıtür. Ayni euretle Maz· 
har Müfit Eiey ( Denizli ) , 
nokta! nazarında ıarar ede
rek takririn! müdafaa etmlftır• 

Baıvekil ı~met Paıa tekrar 
küraiye gelerek atideki lza• 
halı Yermiftir. 

Gorüyoruın ki Büyük Mec-

o .. a göre tediye yapabilecek 
Vdziyette olsaydık bu sene 18 
milyon Türk lirası yani bir 
milyon 800 bin lngiilz liraıı 
istenirdi. 

Geçen sene çıkan buhran 
üzerinde memleketin bu tedl· 
yatı aynen yapmağa takati 
olmaılığı sabit ve za bir ol· 
duktan sonra geçen sene bet 
milyon Türk 111'aıı verdik. 
Böyle fili bir iıtatko hasıl ol· 
du. Şimdi buıene koyduğu· 
muz para geçen ıene konmuı 
o!an paranın devamıdır. 

Statokonun tatbikidlr, Mü· 
zakere eınaııııdn bir rakam 
meı'eleıl birde alıtem mea'eleıl 
vardır. Bıze telkin olunan su· 
reli hal ıu ıdı: Bir milyon lster
lln verllıfn ve bu bir milyon 
laterlinlo yarısını kendi büt· 
çemlzden ve llm Ye yarasınıde 
borç olarak tedarik edip vere-

lim. Bu tarzı bal ile iki seneyi ge-
çirellm, ondan sonra vaziyet 
yeniden mütalea olunzr. Ya· 
hut mukavcle)e aodet olunur. 

Bize telk!n olundu&unu 
ıöylediğlm fıkır tıte budur. 
Bizim esa1 addettliimlz nok· 
ta. ise şudur : Bu sene iki ıe· 

nelik muva kkat bır itilaf ile 
bir tarzı halle varırsak ve lld 
sene sonra 1928 mukaveleıile 
bu memleketin tediye taatı 

olmazıa bir tehlıke baııl olur. 
dltimizden tırnağımızdan ar
tırdiğım' zda faz ! alık olursa 
o fazlalıkla daima artmalı.ta 

olan bir borcu mütemadiyen 
tediye elmt:k mecburiaetinde 
kalacağız. Bu, memlekt:tin 
atlıl için inklıafını süçleıtl· 

recek. 
Hulasa bütün taaarrufalı· 

mız, bütün emeklerimiz ve 
gayretleıimiz memlekete ıar
lunmaz gibi bir haleti ruhiye 
meseleyi çok müıkül bir va• 
ziyete ıokar ve ltıal eder. 
Meseleyi samimi. doğru ve 
kat'i olarak halletmek için 
bir diyordu ki : 800 bin lngiliz 
liraıı verelim ve bu ıekilde 
Osmanlı borçları meaeleal 
meıdeıi dı.imi ve sabit bir 
taahhüt ola.rak bu memlekete 
kalım ve herkeı bunu bilsin. 
Y afnız bu bir iki sene için 
800 bin İngiliz liraıını hem 
bütçe nokta! nazarından hem 
vaziyeti muhafaza nokta! 
nazarından tediye etmemiz 
mü,küldür. 

Bunun yarısını bütçede 
bırakalım ve diğer yarısını da 
borçolarak tehir ederiz: 

Baüelıu diğer bazı mebu.alar 
söz almıılardır. Mebusların 

hllhzalarına Dahiliye vekili 
Şü~rü Kaya Bey vevap ver• 
mittir. Bunun üzerine müza· 
kere ve münakaıalar olmuı 
ve Ha rlclye vekili T evflk Rüt· 
tü B. muhtelif nıeıeleler üze· 
rinde tevekkuf ederek izahat 
vermlıtır. Dahiliye vekilinden 
sonra difer bazı mebuılan 

ıöz almıılardır. Böylece lçtimaa 
nihayet verllmlotlr. 

ı Banka Mü. ticaret 
mü diri yetinde 

(Birinci •ahifeden daııam) 
lece anlaıılacaktır. 

Baldekl beynelmilel tamirat 
bankası ile Alman milli ban
kası rclıl I.uther ara11ndakl 
müzakeratın lntacını beklemek 
IAzım 1 

Dün, Doyçc Oryent baak 
müdürü Herr post ile Doyçe bank 
müdürü Herr Grunberg Tica· 
ret müdürü Muhıln Beyi ziya• 
ret etmlılerdı. 

Uanka direktörleri Muhıln 

B.in nezdinde iki ıaat kalmıılardır 

Ye mühim müzakerelerin cere

yan ettiği anlaıılıyor. 

Fakat, bu hutuıta ketnml· • 
yet muhafaza ediliyor. Yalnız 
her iki bankanın da mali va• 
ziyetl hakkında izahat vermlt 
ve henüz tediyede izharı acze
dilmedı jti ımlaıılmııtır. 

Yalnız , Doylçe oryent 

bank dün p iyasaya70,000Ster

ling arz el~ittir. 
Bundan borsa müteeıalr ola 

cağı ve Sterlinğde 1030 müıtakı.r 

bulunacajtı için boua komi· 

serliiiince bir mıktar Sterling 

mübayaa edilmlıtlr. 

Mali mehafilde diln dijter 

bir f'lyla daha çıkmııtır. O da 

Selanlk bankasının tatili faa· 

l!yet edeceğine dairdi. Fakat 

bu haber teeyyüt etmemittir. 

Tatili tedıyat eden Ticaret 

ve Sanayi bankalarına gelince 

bu huıuıta müıbet, menfi 

rivayetler var. 

• Fakat, henllz bu bankanın• 

da vaziyeti tevzzuh elmemlıtır. 

bir kaç güne kadar ya banka 
tekrar kuıat edilecek, yahutta 

büıbütün kepenkleri lnecekiir, 

Şehrimız Alman sefare
tinin tebliği 

Son hafta znrfında YUku 

bulan keııf döviz ve altın 

sarfı do!ay111le bankaların 

para ıhtıyaçfarını kafi derece

de temin için Raylıbankın 

ıerbestil hareketi tenakuı et· 

nıltll• Bu cihetle Danat ban• 

kaıı terki faaliyet buhranına 

duçar olmut ve giıelerlni 13 

Temmuz 1931 tarih'nde ka· 

pamııtır. 

Buhranın umumi ikllıadlya-

ta airayetlne mani olma!.. ıçln 

Danat bankasına vukubulan 
tediyatı hükOmet bir emlr::ıa· 
me ile tekellüf etmiıtır. 

Banka için bir komiser tayin 
edilmlıtır. 13, 14, ve 15 temmuz 
taril-lı emlrnamele:le rayl" 
bank müstesna olmak ü:ıe· 

re bankalar, tasarruf san• 
dıklan ve ıalr kredi müeıae

selerl tatil edilmlttlr. 

Sılhuaa maaılarla gündelik· 

leriaı veı ioıizlerln aldıklan 

yevmiyelerin temini tedıyed 

için hllkO.met baıkaca ' nlr

ı;ameler ıhzar e~mektedir. 
Borsaların bu hafta niha· 

yetine kadar kapalı kalmaları 
muhtemeldir. 

Hükümet bu gibi tedablr 

ile buhranı lokaliz ettiğini te• 

menni etmektedir. Ecnebi 

mer.ılekethrde mark piyaıa11 

ea>;lamlaıtıfı cihetle umumi 

bir memnuniyet hükümferma• 

dır. 

Raportör geldi 
Ticaret odası raportötlerlıı· 

den Hakkı Nezihi Bey dün 
Avrupadan ııvdet etmiıtır. 

~ ..... h.ÜÇmtm: ~1111ı.LA.·~.L.A.R .. l&illl1~ 
Meraklı gf'nçlere veı:k ley· 

!ere mlljde; Yeni ıon moda 

iskarpin kalıpları getirdik. la. 

tedl,luiz ayeKkeplan 
bayzltte L~blebic !erde 
uıtada bulıu;aksınız .•. 

ancr..k 



S'afiife ö emmu.1 .. 
H~~:;:~z~~:~re:,.~::: FAYDA DAHA MÜHLİK, DAHA MÜESSİR VE y ARI y ARIYA DAHA UCUZDUR. 

Blltün devalr ve müeuesat FAYDA lıUmal eder. Sinek, tahtakuruıu, hayvanat ve nebatat ve etya ilzerlndekl pire, böcek ve bütün haıarutı bir saniyede öldürür. Leke yapmaz. Yeril malıdır. Haıan·ecza depoıu 

1 TiYATRO ve SiNEMA 1 Türkiyenin en nefis ve en çok satan gazetesi 

naı~5~~~:..1:ında FOSFATLI -ŞARK Allo! Allo! 
Kaf~,.~.~~tan MALT HULASASINI 

Dollı Davlı 1 
Duhuliye 10 kuruıtur 1 Kullanınız. İştihanızı açar ve az zaman zarfında kuvvetinizi ikti· 
1 ••..,.. sap edersiniz. Her eczanede satılır. -c• stanbul ikinci ticaret mah· 

kemeılnden: 
A!ayell zade Mahmut be· 

Yln Niıantaıında Harbiye cad· 
İlesinde Purozantal apartlma• 
nında mukim Amonolm Kara· 
•o efendi bulunamadığı hase· 
bile olbaptakl dava arzuhalı 

ilin tebliğ edllmtı binaenaleyh 
bu tı için tahkikat günü ola· 
rak 8 Eylül 1931 Salı günll 
saat 14 te olarak tayin edllmlı 
oiduğundan yevmi ve vakti 
mnkürda gelmedlii takdirde 
hakkındaki tahkikatın gıya· 

bında devam edildiği teblli 
makamına kaim olmak üzere 

' ! ... ~ . - ' - :' 

B i OK S 
DiŞ f IR~AlARI 

Taksim edilmiş fennen 
ve biolojik kavaidi daire· 

sinde temizlenmiştir. 

... - • • • , - - '.,.r -· .. ·- . ~ 

~-i_n_o_ıu_n_u_r_. ------- Bu gece 

1 MUHLİS SABAHATTİN BEY İıtımbul 3 üncü icra me· 
murll!fundan : 

Tamamına 25125 lira kıy· 

met takdir edilen Maamutpa· 
ıada Hacı Köçek maballeılnde 
Cami ıokaiiında eıkl 13 yeni 
40 aumaralarla murakkam ma· 
iiazanın beıte bir hi11eıi açık 
arttırmaya vazedilmit olup 
3 8 931 tarihinde ıartnameal 
divaabaneye talık edilerek 
18 8 931 tarihine müıadif çar· 
ıamba günü ıaat 14 ten 17 ye 
kadar lıtanbul 3 üncü icra da· 
!resinde açık arttırma ile satı• 
lcacaktır. 

Arttı • maya lıtlrak için yüz• 
de yedi teminat akçesi alınır. 
Müterakim vergiler ile Bele
dide resimleri ve vakıf lcaresl 
müıterlye aittir. 

Hakları tapu liclllenle sa· 
. bit olmıyan ipotekli alacak· 
lılar ile diğer ali.kadaranın ve 
irtifak hakkı ıah ; plerioln bu 
haklarını ve huıuılle faiz ve 
masarlfe dair olan iddialarını 
ilin tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müıplteleri 
ile bıtciirmeleri lazımdır. Aksi 
halde haki arı tapu ı!cillerile 
tablt o•mıyanlar satı• bedeli· 
nln p ylaımaıından hariç ka· 
lırlar alakadarların icra ve 
lflil kanununun t.9 cu mad· 
desi hükmüne göre tevflkl 
hareket etmeleri ve daha faz· 
la malümat almak iltiyenle· 
rin 930 4477 dosya numaraslle 
memurlyetlmize müracaatlerl 
ilin olunur. 

Gü hane tatbikat mektep ve 
ıeririyatı müdüriyetinden: 
PraUıiyen etıbbaya ( manken 
tatbikat) kursu 1 Ağustos 1931 
Cumarteıi gününden itibaren 
baılıyacaktır. Devam etmek 
lıtıyen etıbbanın Cumartesi, 
P ~zarteıi ve Perıembe günleri 
Hat 10 12 araıında Ve.adiye 
muav:nl Doktor Yuıuı Zıya 
Beye müracaat etmeleri rica 
olunur. 

Doktor Agop Essayan 
Langa 

Her gün 
cami sokak No16 
hastalarını kabul 

ve tedavi eder. 

Emrazı züareviye tedavinanesi 
Dr. Aristidi 

Emkö.1ü Karaka1 han ' 8 

lııanbul 8 inci icra me· 
murluiiundaa: Bir d,.ynln te· 
mini iltıfuı zımnınrla .... ,.ı.,cuz 
Ye funh•u mukarı0:• P"nto on 
'Ve ceket ve ıalrenln Çarvlrı· 
l<eb.rde Bodrum hanında 21· 
f-931 tarihine ırıüsadif ıa ı günü 
eaat 12 dc:n 14 de kadar lu· 
ruht edllece~inden talip olan• 
!arın mahallinde hazır bulu· 
nacak memuruna müracaat· 
ları ilan olunur. 

KIZKULES} PARK ve PLAJINDA 
HiKMET RiZA HANIM, DARÜTTALIMi MUSiKi, ORKESTRA 

CAZ DANS VESAiRE 

Duhuliye 5 Meşrubat 25 Kuruştur. 
Her yere vapur ve otobüs 

AVDET İÇİN: Temin e~ilmiştir. 
MÜJDE! MÜJDE! , 

Açılması tabınızlıkla beklenen ve her türlü esbabı 
latlrabatı temin edilen 

-~~-~~~~~ .. :.~~!I 
Saadet istihbarat odasından: 
Yeril mallar üzerine vereılye muamele yapılır. 
Masrafı badehu ahzedilmek üzere dava deruhte olunur. 
Hanımların eliıleri ıatın alınır • 
istemediğin iz zaman paran iz iade edilmek ıartıle Yalova' da 

deniz kenarında arıını 2 kuruıa yer satılır. 
Derhal dükkinınınız isticar edilir. 
Kabul ıaatları: Beyler: 8 · 9 Hanımlar: 12 • 13 
Tahriri muracaat dahi kabul olunur. 

Sultanahmet'te tramvay tavakkf mahalli 
karşısınaa No : 26 

Büyük Tayyare 

piyangosu 
llinci Tertip linci 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. 

BankaF rankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMAYESi : 25.000.000 Frank 
Merkezi idarec;i; 
Şubeleri : lstanbul, 

Paris, Bordo (Boudrean) sokak NO. 9 
Galata, Voyvoda caddesi No. 102 

Telgraf adresi: Fraıiabank 
Telefon Beyoğlu 1421 2- 3 
Posta kutusu Galata No. 376 

MHarbln Mukden. 

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

Taaarruf ıandığı - MekCıki.tı ecnebiye kambiyo, esham ve 
tahvili.t alım satımı - Senet iskontoıu - Esham ve tahTi· 
lt bedellerinin talıılll - Adı ve ılrküler ltıbar mektupla· 
n - Eıham ve emtia llzerlne avans - Ecnebi memleket 

llzerine kredi küıadı - Eıham ve tahvilat muhafası Tesaıre 

Bugün Avrupa mecmualarına yakın zenginlikte ve 
nefasette intişar ediyor 

Esrarengiz adam 
Bütün dünyayı hayrete ve dehşete 

veren bir manyatizördür 

Genç kızlarımıza açtığımız ankete 
fevkalade meraklı cevaplar 

Güzide asman Hanım ve matmazel Anjel ne diyorlar? 

Maymunlar arasında bir cizvit 
1932 Haziran 15 te (Kostantini)n 

defineleri meydana çıkıyor! 

Sıhhi ahlaktan maksadınız nedir? 
FevkalAde şayanı tetkik ve dikkat cevap 

Sakin deliler koğuşunda 

F atmanın itiraf atı . 
Çok müzeyyen bir hikayedir 

Daima gülen kadın 
Mekteplilerimiz arasında anket 

bu sefer üç mektebin cevabı var 

Muhabirlerin iki sahifesi 
Kudurmuş büyük zabıta romanı - Karakterinizi -

söylüyoruz - Kadın vücutlarındaki esrar 

Medyumumuzun şayanı dikkat cevabı 

Fakirin ifşaatı 
Çocuk sahifesi - Mektepli sahifesi 

•D..,... -

Nefis ve bol renk - Fevkalade tabı - bilmeceler -
Karilere cevaplar - Ayrıca hir~ok yazı!ar -lzmit 'ubeşı 

Avukat Ethem Doktor feyzi A~met Ur. Hayri Omer 

Ruhi 
Cılt, saç ve zührevi hu· 

talıklar mütehaas111 Cu· 
madan maada her gün 
saat 10 dan 6 ya kadar 

Almanya E nrazı eli· 

lzmlt te Demir yolunda 
229 numaralu yazıhaneyi ye· 
nıden ıube olarak küıat t'yle· 
dım. lzmıt, Eskiıehlr, ve İıtan· 
bul aiiır ceza mubakemelul ve 
hukuk muhakemeleri gayet 
rhven ıeraıtle kabul ıdılır bl 
keı ve fakır olanların itleri 
m ccanen takip ve muhakeme· 
!eri görll ür. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maaaa her 

gün öğleden ıonra ıaat 
l2,30 dan 5 ) e kadar İıtan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı hususi kablneıinde 
dahili baıtalıkları muayene 
de tedavi eder. 

Telefon: lstanhul 2398 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddeıi Cihan kütüp· 

haneıi ilıtünde No. 66 
Telefon: İıtanbul 2385 

baata kabul edilir. 
Adres: Ankara caddesi 

No. 43 
Telefon: l•tanbul 3899 ======-1 Seiô:nik Bankas;'l 

Tarihi teslal: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmıı: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 

TürkiyeJeki şubeleri: 

Galata, İstanbul, lzmir, 

Samıun, Adana, Menin 

YunaniaıanJaki ıubeleri: 1 
Atına, Selanik-.!•vala 1 

Acele satılık ev 

diye ve zührevıye cemi· 
yeti azasından Beyoğlu 
Ağacami karıı sıra11nda 

133 No. öğleden sönra mü 
racaat. T.,Jefo.,: 3<;86 -----· Satılılc ev 
Akıaray Horhorda Sofular 

maballeslnde Ragıp bey •o· 
kağında 14 numara 'ı hane 
satılıktır. Talip olan zevat 
MYarın. gazetesinde N. efen• 
diye ve bu adres ile göre• 
bilirler. 

16 Temmuz 1931 = Hı .. ır 721 
-=Perşembe --- -

Arabi n .... ııı 
29 Sefer 3 Temmuz; - -Vakit - tzanl Vakit v ••ti 

Evkat ::;. b. Evkat s. b. - --ı-- -Sabah 7 ıo Sabah 2 46 

.;~·· 4 39 Üğle 12 20 
o kindi 8 39 ikindi 16 19 
Akpm 12 00 iAkşanı 19 39 
Vatıı 1 57 Y•lıı 21 38 

Mahmıı•paıa mahallesinde 
küçük Y 1L han ıokağında ı 
beı oda' mutebah ve taraçay 1 
havi 21 numaralı hane aceleı -----------

iınsAk fi 50 lmsAk 2 28 -
ıatılıktır. Mahall bekçisine 
müracaat. 

Meıul mildür ve mBmess.I 

Bürhaneıtin Ali 

ıbl Sark ıtmendl· l _______ 11
_" '_· ~_' _"'_· _"_ '_' _·· ___ ___ _ 


