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Nüshası her yerde 5 kuruş \..Gönderilen evrak iade olunmaz J 
fÇiftçi, lıçi ve Esnafın haklarını müdafaa eder LAik Cümhurlyet9i gazetel 
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lıyan çocuk ı_ Tarihi kitabeler mah- Günahtır Yunus Nadinin el yazı-
Zz":k:i~;;,~::: volmaktan kurtuluyor günah sile vesika 

(Yarın) ın ipsiz sapsız 
şeylerle uğraşacak vakti 
olmadığını bilmiyorlarmı? 

Arif Oruç ......................... 
Gazetelere bat makale yaz· 

malı: çocuk oyuncalfı oldu. 
Evvelki ııün" Akıam.glzetealn· 
de lmzatız bir baımakale ile 
(Y ann) a tariz edilmiıti. Dün 
&ene çocuk elinden çıktı· 
jına artık kanaat ıetlrllen ikinci 
bir yazı daha lntlıer etti. Sa· 
htplerlnln muvafakatleri ile 
• Akf&m .a yazıldılfına ıüphe ol· 
mıyan makalenin, ipe aapa 
&elir tarafı olmdılfı için, buna 
cevap vermek imkanı da yoktur. 

Sö:ı: ayağa düıer, muhale· 
fete hücum meıeleal de çoluk 
çocuk kalemine kalına, par
mak ıairmaktan baıka yapıla· 
cak ne kalabilirdi? Henüz tah· 
kiye kabiliyetinden mahrum 
olanlar, çala kalem yazı 

yazacak yerde, biraz uıül öğ· 

renmiı olsaydılar elbet daha iyi 
etmiı olurlardı. 

nır papağan ııtbi ezberleti· 
len ıeylerl terblyeılzce haykı· 
ran bu çocuk, kim oluraa ol· 
ıun, bu zat, çok muhakkak nere· 
de oldulfunu bilmedlğl • Dumlu
pınarı. bizlere naııl aoruyordu? 
Kendiıitıe bu huıuata her hangi 
bir telkinde bulunan var mı· 
dır, bilinemiyor? 

Anlaıılıyor ki, ıon zamanda 
hüklimet gazetelerini bir tel
den çalmalfa aevkeden "Biz 
bayle tenkit lltemeyiz, haplı· 
hane kaçkınları muhalefet yapa· 
maz. dedirten amiller, nedenıe 
sonradan ıonraya alfzı açılan 

• Akf&ma. da teılr etmiı olacak· 
· !ardır. lmza11z bir yazıya an· 

cak 1ayfalarını açan gazete 
muhatap olabilir. Bu itibarla, 

"Akıam.gazetealnln manevi f&h· 
alyetl ile ıöyle bir haıbibal 
zarureti haaıl olmaktadır: 

Evvela: Bir vakitler, ıu 
mütareke devrelerinde otur· 
dukları binanın üatündeki 
Matbuat cemiyetine, yüz ellilik· 
ferden Mehmet Aliyi reis ya· 
pan• Akıam. gazetesi değilmi 
idi? O "Akşam. gazetesi ki, 
daha üç brı sene evvel gene 
vatan haini diye barbar bağ· 
Tılan R•fik Halidin • Minel
bap ilelmihrab.ını baı sütun· 
farında neşretmişti. G•ne iyi 
muvafakat yapılrD1Jdı1tı için 
Falih Rıfkı B. ile olan şirketi 
bozan o gazete değil midir? 
Necmettin Sadık 8. mebus 
olduktan sonra haııasını, naka· 
ratını değiştirmeye lüzum 
~örmen'iı rr.ii.r? 

Su gibi ıeyyal olup, her 
devrin kaıeıine göre intibak 
eden "Akıam. gazetesi, tıgal 

zamanında bir defa ıanıör 
ihtarına, bir defa kapanmak 
ve kapatılmak felaketine ol· 
ıun ulframıımıdır ac .. ba ? 
Bunun ıebebl nedir ? O za· 
man"lkdam.glbl ıuya ıabuna 
dokunmıyan bir gazete bile, 
İngiliz ıademeılne uiiramııtı. 

Şimdi bunlar bizlere "Dum· 
lupınar. ı ıoruyorlar ? Canlle· 
rln, katlllerln, ıerlrlerin, va
tandaılarla mütekabil hakları 
olamıyacağını söylüyorlar. 

Yani, bu şerirler, katiller, 
bu caniler bizler olduiumuz 
için, kendilerinde ıövüp ıay· 

mak hakkı oldulfunu anlat· 
mak latiyorl~ r. 

(Devamı 2 inci sayfada) 

Perakende satılan yazma kitapları 
. ve eserleri de kurtarmak lazım 

Zahire ihracıni 
mahvediyor 

Arif Oruç Beyin ısrarına rağmen 
Cümhuriyetin diinkü yazılarına 
(Yarın) cevap vermek mecburiye-Topkapı sarayı Müzesi müdürü Tahsin Bey 

kitabeleri ravaklara talik ettirdi 
Don Liman prketlnln diz· 

barko ve ıupolan lılerlnde 1ap· 
tı.im keımekeıten babaetmlı· 
tik. Halbuki Liman ıtrketınln 
memleketin ticari vaziyetine 
Y'•Pblfı fenalık ve limana vur· 
duğu darbe bir iki g(inde 
bitecek albl değildir. 

tinde kalmıştır. 

Bu huıuıta, vukufla ma. 
lamabndan btlfade ettiilmlz 
illa vnacılar ıtrketı muhasebe· 
dıl Hüıamettln B. bugün de 
ıunları ıllylüyor : 

(Davamı 2 inci ıahil•C•) 

Cümhariyette idam edildiği iddia edilen 
Hacı Şükrü Bey elyevm orduda kumandan 

ve miralay rütbesindedir. 
' 

Ravaklar altındaki duoarQ tarih sırasile 
talik edilen tarihi kitabeler 

Topkapı ıarayı Milzeıi mli
dtriyetl yeni faaliyetler ııöı· 

terlyor. Ezelim le ıimdtye ka· 
dar ıaray dahilinde bir çok 
kıymetli kitabeler mevcut ol· 
duiiu halde, bunlıı.r ihmal edil· 
mtılerdl. 

Mezkur kitabeler ötede be· 
rlde bırakılarak kırılıyor ve 
Üzerlerindeki yazılar mahvo· 
luyordu. 

Topkapı ıarayı Müzeıl 

müdürü Tahıla Beyin bımma. 
tile bugün mezkür tarlbi ki
tabeler harabiden kurtarılmıı· 
!ardır. Tahaln B. bunları le· 
mlzlettlrerek harem daire· 
ılneglrllecek olan araba 
kapuının yanındaki ravakla. ......................................................... 

Rezalet! 
Mezar taşları da yer 

yer çalınıyor 

Çalınarak blnalerda kullanıldığı 
anlatılan ·mezar ta,ıarı 

E vvelcede yazmııtık. Yalnız 
mezarlardan kemikler çalın· 

mıyor bir çok mezarlar da 
çalınmaktadır. Bu taılar üzer· 
lerl temizlenerek binaların in· 
ıaatında kullanılmaktadır. 

Mezarlar bekçisiz bulundu· 
iu için ııecelerl içerilerinde 
istenilen ıeyler y11pılmakta· 

dır. Bu tı için tabkikatımızın 

netlceılnl yazacağız. 

rın ,.ftındakl duvara talik ve \ 
teıblt ettlrmtıtlr. 

MezkQr kitabeler, hem Ra• Yalan ve tahriflerden baıka i,i glicli kalmıyan Cümhuriyct 
kım, hem de Yesari Efendi gazeteainin bina1ı 

ıılbt meıhur hattatların yazı· Dlinkü Cümhuriyet gazete· Cümhuriyette~ Yunus Nadi• 
!arını havi olmak; hem de ılnl baımubarrlrimize gösterdik. rıin Çerkeı Etem beyin bira de· 
nahif yani yantma ıan• Burada bir zat bazı 1eyler rinden aldığı ( 1 OOOJ!ira mese· 
ati itibarile kıymetli bu· iddia ediyordu. Baımuhaniri· lesinde iıml geçen Ha cı Şük-
lunmak noktaaından pek mli• mlze bunlara cevap yazmaıını B h k k ('d ) rü eyin a ı aten ı am 
hlmdlr. Ayni zamanda eakl aöyledik: - Aala .. Ben kimseyi 

1 kf 1 edilip edilmediiiini sorduk. 
tura arı, va iye eri ve aaray Zahire ihracatı nakliyatı ya· müıkül vaziyete ıokmak lete· 

(Deııamı 2 inci aayfQda) pan liman maıınacıları meyen bir adamım! dedi. - Bunlar ya ne yaptıkla· 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııeııııııııııııııııııı•ıııııııııııııııııııı·ıııııııııııı rını bilmiyorlar,ydhut her ıeyl 

Eftim 
JÇ.iliseler kimindir? tahrif ediyorlar. Hacı Şükrü 

Bey Aydın cephesinde Yahidet• 

Ef meydan okuyor ·' tine ilk dafa isyan eden ve 
• Yunanlılara ilk top ate~i açan 

"Kiliseleri zabta hacet yok Kiliselerde icrayi ayinden 
beni menedecek blı kuvvet olamaz ! 

Rum ortodokılar aratında 
ki ihtilaflar gün geçtikçe büs· 
bütlin halledilmez bir safhaya 
girdi. 

Bir yandan Balıklı Rum• 
baatabaneıi heyeti mlitevelll· 
yeılnln Türklülfli tahkir ha· 
dtıeal devam ediyor. Dllfer 
taraftan da Papa Eftlmln Fe
ner Baıpapaslılfına meydan 
okuyor! Bu meydan okumak 
hareketinden, ıehrimtzde bulun• 
nan ktllıelerln Rum ve Tlirk 
ortodokı cemaatlerine olan de 
rece! aidiyetleri de büıbütQn 
karıııyor! Fener Baıpapazlığı 
lıtanbuldakl ortodokı ktliae
lerlnln bilakaydı ıart Baıpa· 
pazlığın ıahıiyetl maneviyeaine 
alt bulunduğunu tddta ediyor! 

Avni tddayı, müıavl hu
kuka z.ıallk bir cemaatin reisi 
ruhanisi 11fatile Papa Efttm 
Ef. de ıarahaten ıeddediyor. 

Hatta, dünkü nüıhamızda 
Rum vatandaılarımızdan biri· 
nln ıözlerlnl yazarak, Papa 
Eftim Ef.nin kiliseleri zaptede 
celfini ilave etmiıtık. Fakat 
Papa Eftım Ef. bu vaziyeti 
bile kabul etmiyor. 

Papa Eftimin meydan 
okuduğu Ba,papazlık 

• 

Çünkli, yukarıda da zazdı· 
ğımız veçhile tekmil kiliıelerl 
ıalabiyetl ruhanlyeıl hudutta· 
rı içinde görüyor. 

Nitekim dün kendiıile gö· 
rüıen bir mubarrlrlmlze ıun: 
ları ıöylemiıtir : 

- Killıelerl zaptetmeğe lü· 
zum yok. Çünkü bütün kili· 
ıeler bizim için serbesttir ve 

bepıinde lcrayl ayin ederim. 
Bu haktan beni menedecek 

hiç bir kuvvet yoktur. Eıaaen 
biitün ortodokı ktliıelerinde TO· 
rk ortodokıların ibadet bak· 
kını ktm inkara cür'et edebi· 
lir? Meaela ıehrln muhtelif 
mıntakalarında oturan TOrk 
ortodokılardan herhangi biri 
ııerek vaftiz' gerek cenaze ve 
aalr dini bir vazife için b'eni 
davet ederse, derhal davet 
ıabtblnln bulunduifu mıntvka 
killseıine giderek merasimi 
ruhanlyeyl yaparım. 

Akalnl ile vazife! ruhani· 
yeme karıı kuıur addederim .• 

Jf 
Rum balıklı baataneıi he· 

yeti mütevelliyel buııün mu· 
tat lçtlmaını da yapacagtır. 

Maaş 
Perşembeye veriliyor 

Temmuz maaıatı Yarın 
tevzi olunacaktır. Bordrolar 
bazırlanmııtır. 

Ayni zamanda inhiaarlarda 
da maaılar yarın tevzi edi
lecektir. 

tarihi topçu alay kumandanı 
meıbur Hacı Şükrü Beydir. 
Deııamı 2 inci sayfada) 

Seherit2 Eyüpteki 
evi bcsıldı 

Ufürükçü Seherin eui ' 

Eyüpte polia bir üfürükçü 
kadın yakalamııtır. 

Seher Hoca lsmile anı• 

lan bu kadın uzun müddetten· 

beri bir çok ıafdlllerl kandı· 

maklaimiı Seher hanımın pollı 

tarafından "evi baaılmıı ve bir 

çok teıblhler ve fal kitapları 
bulunmuıtur. 

Şayanı dikkat 

üçüne ıahifedeıllr. 

tafsilatı 

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

1 

Yahu Asım bey, ne duruyorsun 
Şu (Yarın) a ıen d• veriıtinen e ... 

< Vakit» gazetesinde başmakale nasıl yazılır? 

birad.tr.1 
- - Peki amma ben biradere daiııımadon bir 
şey yapamam .... 

(Göriiıtühten sonra) 
• 

( Baımakole yazılıyor) 
- (Yarın) mürtecidir. 

vakit vakittir/ 

1 

(Yarın) şudur budur, 
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~ Yalan, yalan, daima tahrif! Akşamda cıyak-

y unus adinin el y z - lıyan çocuk! 

ı k 
( Baımakaleden daıam) 

Si İ e ves • a ı,te bır çocuk yazuı kı, 
cehil ve ıar latanlığın çala 
kalem palavra nümuneıldlr. 
Buna hangi aklı baıında adam 
cevap vermeğe kadir olabilir? 

Arif Oruç Beyin ısra ı a rağ en 
Cü huriyetin dün Ü yazı arına 
(Yarın) cevap vermek mecburiye-

tinde kalın ştır 
Cümhuriyette idam edildiği iddia ediien 
Hacı Şükrü Bey elyevm orduda kumandan 

ve miralay rütbesindedir. 

Şu yazı yazmayı zavallı 

aktör Burhanettln Beyin oh· 
ne hareketlerine uydurarak, 

. makale yazdıklarına kail olan· 
!arın biçareliklerlne, cidden 
acınır. 

Seciyeli, ıuurlu, malumatlı 
gibi beylik. ıözler arkasına 
saklanıp elde mum muhalefet 

(Birinci sayfadan deuam) arayanlar ne istiyorlar? Mak· 

Mecl iete mebus idi. Şimdi mlralaydn. Ve orduda büyQk j I• utları nedir? Muhalefetin ıu· 
cüzütamlardan birinin kumandanıdır. Bu vesile ile 335 aene- urlu ve ıuurauzunu fark ve 
• inde Hacı Şükrü Beyin yazdığı bir mektubu ıize göstereyim. • temyizdeki salahiyetleri, yay· 

Dedi. Mektubu neıretmek lıted iğimlzl ıöyledik. Arif Oruç garalarındwl bağırıt [kuvve· 
Bey buna mani olmak istedi. Fakat urarlarımız üzerine mu· ' tile pek ali. ölçülebilen bet
vafakat etti. Arif Oruç Beyi (Dinar) kuvvayl milliye heyeti bahtlar, acaba nasıl muhalefet 

lıtiyorlal'<lı? 
relllne (Tasvirlefkar muharriri) aıfatıle tavsiye eden mektu· 
bun kıliıeıl aıağıdadır. Mevzuu bahiı Arif Oruç Bey 335 
Teırln:Cvvellnde meıhur (Demirci Mehmet efenin) yanma gi· 
diyordu. Hacı Şükrü Bey, bu Hacı Şükrü Beydir. Aaıldığı 

ınaııldığı yoktur. 

.. . ,, . ~ ' 
o~~ ~,.Vl'lk t, ~,,,.. 1 . .. 

1. ,. -ı" 

..... 'Ytl _:; • -r,.,, ... ( 

idam edildiği söylenen Hacı Şükrü Beyin 12 sene evveline ait 
bir Kuvvai Milliye hatı rası 

Bundan sonra Baımuharrlrimize Cumhuriyete reılmll ta· 
rihler yazdığı zaman hakikaten baıka bir it yapıp yapma• 
dığmı sotduk. Buna da güldü : 

- (Vakit) kollekılyonları meydandadır. Yeni harflerin 
gazetelere tatbiki gününden itibaren bilainkita (Vakit )te (Oı· 
manlı tarihinde meıhur vezirler ve Alemdar Muıtafa paf& ) 

tefrikası çıkmııtır ve çıkıyordu. (Süleyman paıa) tefrikası en 

sonuncu tefrikadır ki, arkasından (Yarını nırettlm) ( Cumhu· 
rlyet) ve (Vakit) de aynı zamanda yazılarım çıkıyordu. 
Kollekılyonlara bakınız, cevabını verdi. 

Soracak bir mesele daha kalmııtı ki, en nıühimmi de bu 
idi. Yunuı Nadlnin, Arif Oruç Beyin Cumhuriyete yazı yaz• 

dığından kat'lyyen haberi olmadığı iddia edildiğini söyledik. 
Baımuharzlriin.lz: bu ıözlere bfiıbütün güldü. Bize Yunus Na. 
dinin el yaznlle bir veıike. gö_sterdl. Bu vesika ( Mithat pata· 
nın ıon günleri ) tefrikası başladığı zaman MilAstan kitap· 
çı zade Hafız: Emin efendiden Yunus Nadiye gönderilmittl. 
Mithat p&f&ya ait bazı tarihi mallllnatı ihtiva ediyordu. Yu· 
nuı Nadi kendi el yazuı ile vesikayı Arif Oruç Beye gönder

mlıtı. 

İşte Yunus Nadinin el yazısı: • 

MILAS,w.)S/~2911----,9,:-' 1 
...... ~] -

Yun~ Had1 a. efendiye 

İstanbul 
______________________________ , _____________ ----.o 

Yunus Nedinin Arif Oruca el yazısının resmidır 

O gürültülerin, ıu ökıüz 
vatanın ufuklarında yeni be
lirmlt 9eylerden olmadıkları 
bilenlerin malğmudur. Bir za• . 
manlar, ikinci grup muhalefeti 
bu bangırtılara boğulmak llle-

miıttHaydiOnlar samimi muhalıf 
değillerdi. Arkadan, ittihat ve 
teral<kl bakiyesinin aeılerln11 
tahammül edilemedi.Amma, 

• "Akıam. gazeteıi Hüseyin Cahıt 
Beyin Matbuat cemiyeti reis
liğini terviç etmlıti· Sonra 
Serbest fırka çıktı. F ethl Beyi 
birdenbire çarptılar: Sağ de
dikleri ltitildl. Mürteci dedik
leri duyuldu. Nihayet: • memle-
keti kana boyayacak da 
dedilerdi. 

( Monduroı • mütarekesini 
imza eden hain de, hep o, 
Fethi bey degll mi idi? 

Nihayet, on beı ıene li.yen· 
kati sefirlik etmif, Dahiliye 
nazarlığında, Dahiliye vekale
tinde, Bawvekalette bulunmuı 
adamcağızdan, yirmi bin ıu 
kada" lirası borç olmak üzere 
kırk bin küsur liraya salın 

aldığı bir apartmanın heıabı 

soruldu. Fethi bey gibi içkisi, 
kumarı, ıefahati olmayan bir 
zatın, ayda 150 Türk kağadı 
taaarruf etse, yirmi yedi bin 
lira toplayabileceği insafsızca 

düıünülemedl. Zaten oda al· 
dığı binaya bu kadar para 
bile vermemlıti. 

Fethi Beyin şerefi ile oy· 
namak, ayıp değil mi, günah 
aayılmazmı idi? Yokıa, 0 da 
katıl, ıerir, cani muhalıflerden 
olduğu için, He.lk hrkaıınca 
her türlü bakar tlere, ıeref· 
sizlikle re mustehak ve müteka· 
bil vatandaılık hukukından 
mahrum vataodaılar ara11na 
mı kaydedilmitti? 

Yazık olduğu kadar acıdır? 
Şu halde bunca miıaller 

meydanda yükıellrken, ıu: te
miz muhalefet isterukl Diye 
ıağa sola küfür edenler, Mu· 
halefeti değil, menfaatlerini 
latemiı olmuyorlar mı? 

Şimdiye kadar, hangi mu. 
halefete yer ve yol vermek 
tahammülünü göstermiılerdlr? 
iki ne! ırrupa mı? İttihat bakı. 
yeslne mi? Serbea fırkaya mı? 

Ve nihayet iki buçuk ge7.ele· . 
ye tahammül edebiliyorlar mı? 

Tabii, ne dediğini, ne lı· 

.. 

Pullar 
Cumartesi dam
ga matbaasında 

Basılacak 
lstanbu!da ilk defa baııla· 

cak olan posta pullarının tab· 
ına Çumarteıl günü Damga 
matbaasında baaılacaktır. 

Yapılan tecrübeler iyi ne· 
tice vermlıtlr. 

Pulların heyeti umumlyeıl 
120 milyon lira kıymetinde
dir. 

10 parahktan 250 kurut
luğa kadar Pul tabedilecektır. 

Teraziler kime aitti? 

iş halledildi! 
Polis müdiriyeti beş kuruşa tartan 

terazileri mühürlendi 1 • 
Dünden itibaren Hımayel 

Etfale verilmlı olan otomatik 
kuruıluk terazilere fazla raf
bet gösteriyor. 

terazi ve oyuncak maklnaları Almana alt olan ılklet 
cemiyet nam ve heaabına itle- terazilerine gelince: 
mefe baılayacaklardır. Bu zat henüz Hlmayel 

Siklet terazileri, Sait ve etfal cemlyetlle mutabık kal· 
Rauf beyler namlarında lkJ mamııtır. Müıtekt vaziyetinde 
zata alt olmak üzere bir parti b ulunan Hlmayel etfal , 
ve bir Almana alt olmak üze• polise müracaat ederek mes-
re de dlfer bir partidir. kür ılklet terazilerinin men'i 

Hımayel Etfal cemiyeti Salt lltimalinl talep etmlıUr. 
ve Rauf B. !erle mutabık 

Bı'r kaçak eşya deposu k I Poltı müdlriyetı verdiği a arak terazileri J mübayaa 

bulundu 
emirle (5) kuruıluk cinsten 

Fener' de 

etmlttlr. Ticaret odası tarafın• olan bu terazileri mühürle-
Fener' de bir eve iki hamal dan mezkur siklet terazileri• tarafından sekiz teneke kaçak . k 1 d 1 mektedir. yalnız Şirketi hayrl 

nın ıymet eri tayin e 1 mittir. ye, Seyrlsefaln vapur lıkelc-
hplrto getirdiği haber ıılınmıı Himaye! etfal cemiyeti, ücre- lerlle Şark Demir Yol· 
ve aranmııtır. Fakat kaçak tin tedlyeılnde ıu prensip! ları iıtasyonlarında bulunan 
İlplrto ele geçirllmemlttlr. kabul etmlttlr : terazile Türklyede ki fabrika 

Yalnız, '.itplrtoların yerine Ticaret odası tarafından reprezantanlarile ekti muka· 
evin alt katında iki el sepeti takdir olunan kıymeti muham• veleden ıonra bunlar mukavele 
lçerlılnde bandrolıuz, 152 dea- mine muta olacaktır. Bu ıeklt m~etlnln hitamına kadar 
le kaçak iskambil kağıdı, mut· halli ı'!ait ve Rauf Beylerde fağında ıaklanmıı bir çuval için muvafık görmüılerdlr. aerbl'stçe tıleyeceklerdlr. 
30 adet boranda torbası bu· Fakat, lıkele ve lstaalyon• 

1 
Dün Ticaret Odası tarafın· ı d bul b il ( ) unmuıtur. ar a unan u teraz er 5 

dan Himaye! etfal cemiyetine k 
Bu evin Rizeli Mehmet ve uruıa siklet tarttıklarındau 

siklet terazilerinin kıymetleri 
Ahmet Efendilere ait olduğu rağbet görmiyorlar. 

bildirildiğinden halen cemiyet anlaıılmııtır. Yapılan tahkl- Bu hususta Htmayel etfal 
bunları tamamen ıatın almak 

kat neticesinde Rize!i Meh- cemiyetinden bize verilen ma• 
va ziyetlndedlr • 

met ve Ahmedln uzun zaman lümata nazaran bu teraziler 
danberi kaçakçılık yaptıkları Bu terazilerde tartılmak pahalı siklet tarttıktan için 
ve kaçak eıyaları bu evde parası bir kuruıtur. Ve Al· halkın rağbetalzllğine mebni 
saklıyarak münasip vakitler· mana alt olan terazilerde ile cemiyet varidatının azalmasın-
de alakadarlara tevzi ettıkle· 5 kuruıla ıiklet tart111 yapı- da tesiri bile biıedllmlyecek• 
rl anla;ılmııtır. labilıyor. Binaenaleyh halk 1 tir. 
S~vyetİ~i~·-m ü:- ............................... Off .. MH•·y:;~;· .. ·ı.-;;;;;:. .. "" ...................... u. ..... -

daf aa tahsisatı Günahtır günah 
Pariı, 13 (A.A) ••• Moıko-

vadan bıtdırııdığine nazaran Zahire ihracını mahvediyor 
hükumet, 114,000 hektarlık 

arazide alınacak hasadın 
temin edeceği parayı Savyet 
Ruıyanın müdafaa! milliye 
takıfıatına ilave edecektir. 

Kıymetli tarihi 
eserler 

Arif Oruç 

(Birinci sahifeden deuam) 

- Memleketi öldürilcü 
bir ıekil alan bu inhhar.yü. 
zünden bir çok mahıullerml· 
zin satı§ yeri bulunacağını 

zannediyorum. Nitekim, zahl· 
re mahsulünün mevsiminde 
bulunuyoruz. 

Bu mahsul dünyanın her 
tarafında mebzul olmaıından 
piyasada yer bulamamakta· 
dır. Tüccu, kumisyonculat, 
rençper alııverlıln yoksuzlu· 
ğuna mebni e11aa11nı memle
ketin bir tarafından diğer 
tarafına nakletmek için nakil 
ma1111flarından ve zahmetin· 
den çekinmektedir. 

Tırakya'da mebzulen bulu· 
nan bu mahıulumuzun Dede 
ağaç tariklle nakledllebllmeai 
için Yunan hükumetinin ted· 

birler almakta olduğunu iti 
diyoruz. Bu batın tahakkuku• 

na da inhisarların amil ve 
müe11lr olacağına. 
tereddilt etmiyorum. 

Gerek bu bu havallden ve 
gerek Anado!udan mebzulen 
gelecek mi.hıulatımızı, komıu 

hük<lmetlere ihraç edebilmek 
için Haydırrpaıa ve Sirkeci 
nbtımlarından vapurlara Ye
rilmek icap ettiğinden mez• 

k<lr mahıulA.tıo tahmtli için 
firkete verllmeıl lazım gelen 
ücretin rekolteıizllk yüzünden 
pahalıya mal olduğu cihetle 
sevkine imkan lıwl olma· 
maktadır. 

Btnnetlce bu mııhıul de 
çürümeğe mahkum olmakta• 
dır!. 

deniz 
altı gemisi 

Londra, 22 (A.A) - Notf. 
lüı deniz altı gemisinin Plym• 

outb'a gitmek üzere 24 hulru 

da Cork'dan hareket etmell 
muhtemeldir. Gemlaln haaara 

uğrayan tarafları burada tamir 

edilecektir, Bundan sonra 

Arif Oruç Bey bunlardan baıka tek kelime söyleaıedl. Aç 

kalıp kalmadığınıda sorduk: 
Bizden söylemek ispanyada 

Notılüı ya Berline yahut 

Copenhague gid.ıcekttr. Viklnı 

taıavvr ettiği acyyahatte de-
Madrlt, 6 (A.A) - Hükc~ 

met ispanyanın Parl• ıefaret
hanealnde bazı veılkalann ve f 
bir fit dolabının kaybolma_sın• 
dan dolayı aabık Pariı ıeflri 

- O zaman böyle bir ıey olsaydı neden çekineyim ? Evet 
derdlı:o. Hayatta nkıntı çektiğim demler çok olmuıtur. Biz: 
mllyonl nmızla iftihar etmiyoruz. Fakir, mütevazı, halen de 
borçlu adamlarız. Kayseride ikamete memur iken paraaız 
:lalarak bazı arkadaılardan ödünç para aldığımız oldu. 

Aiti sene kadar evvel bir defa daha ııkılmııtık. Mah· 

pesteu yeni çıkmııtık. Beı paramız yoktu. O zaman gazetecilik yap· 
mamağa .~arar vermlıtık. Babıali caddesinde Maarif kütükhane· 

&inde (gunde bir lira) ücretle bir iki ay katiplik bile yaptık. 
~ z <! m~n Antalyada tüccar bulunan ve geçen ıene vefat eden 

ar ıım merhum Nuri '\le ayrıca valdem de para yolluyor 
muavenet ediyorlardı. Bunlar ayıpmıdır? Biz lüzümunda haya· 
tımızı kazanmak ı · k d 

11 1 
çın un ura boyacılığı da yaparız. Onu 

m "'"' ara kavuıanlar düıünıün ve utansınlar, dedi ve tahrir 
od"-"D terketti. 

(YARIN) 

' 

I• 

. 
,, 

Muhterem mEbus Na· 
zifi Şerif B. bir makale 
yazmıı, aşalı yokarı di· 
yor ki: 

•Muhaliflerin memle· 
kete en ufak bir (ayda•ı 
mı dokundu? içtimai bir 
derdin caresini mi buldu-

' lar? Hayır, buna mukabil 
memlekete büyük zararlar 
ııetirecek tehlükeli ateı· 
/erle oynuyorlar. Dikkat 
etainl er, hakikat cehenne
minde yanacaklar •• 

Halk fırkasının meb· 
usundan methiyeler bek· 

-

liyecek kadar huı beyinli 
deQ-iliz. 

Yalnız o bir •urü ya• 
zının ifind•~ yukarıdaki 
cümleyi okuduktan •onra 
Nazifi Beyin muhaliflere 
olan hıncı kendili~inden 
anla, ılıyor. 

Binaenaleyh, mebusu 
muhteremin bu baptaki 
tehditlerini ey kari biz 
dinlemekte mazuruz, aen 

ister dinle 
ister dinleme 

- -· 

M. Ktnove de Leon aleyhinde 

kanuni takibatta bulunulma· 
ama karar vermı1tı. 

Bir deniz kazası 
Amıtrdam, 7 ( A. A. ) -

Wterlgen civarında bir ramor

k6r batmııtır. Geminin kap• 
tanile tayfasından iki kiti bo
ırulmuıtur. Tayfadan biri yü· 
zerek karaya çıkmağa mu· 
vaffak olmuıtur. 

vama azm ettlğlnl aöylemlttlr. 

Çiftçiler! 
işçiler! 

Esnaflar! 
Dertlerinizi, şikayet
lerinizi , dileklerinizi 
( şahsiyat olmamak 
şartile ) "YARINA 

" yazınız! 

Sütunlarımız tamamen 
sızı.ıdir ! 

, 



·Timsali vatan 
Ara11ra, Beyoıtlu barlarına 

f'\vrupa'dan lahzada kıyafet 
deıtııtıren hokkabazlar gelir: 

Zabıta muharririmiz yazıyor: 

Şıındl bakarsınız yelpaze 
topuzlu, uzun etekli, kaıı raı· 
tıklı bir evvel zaman mada· 
ınaıı ... 

Seher H. binlik tesbihile yakalandı! 
Bir saniye ıonra, eli ra· 

ket'li, keten pantolunlu, be
yaz iskarpinli bir teniıçl ... 

Bir 1aniye ıonrada, siyah 
melon'lu, uzun 1arı ıakallı, 

eıkt redlngot'lu bir baban ... 
Haıılı bir hokkabaz, bir 

ıibirbaz, bir bünerbazkt aynı 
vahitte ihtiyarlıktan ııençliğe, 
gençlikten ihtiyarlığa, kadın· 

lıktan erkekllfe, erkeklikten 
kadınlığa kılığıle, kıyafetlle 
tavrlle, edaslle geçiveriyor. 

'f 
lıte hergün bizlere ıöz röy· 

lemek için seciye ıahibt, ka· 
naat sııh bi, iı'fan ıııhlbf, me• 
zlyet sahibi lnaaıM.r olmamızı 
tavsiye eden muhterem hükiimet 
muharrirleri anadan doğma 

birer "tebdili kıyafet. ıanat· 
luirıdırlıır. 

Bir gün bakarsınız. İttiha· 
dı terııkkı'nln arabasına bin· 
mitler: 

Niyazi, Enver 
oldular rehper 

Eyüp zabıtası dün Eyüpte 
oturan Seher Hanım namında 
büyücü bir kadını yakalamıf, 
evrakı tahkiklyeslnl ikmal ede· 
rek Adliyeye teslim etmlttir. 

Eyüp'te camii ıerlf ıakıığın· 
da oturan Seher Hanım aslen 
lıtanbullu olup kırbaı, elli 
yatlarında bir kadındır. Görü· 
nüıte ıe11lz, ıaf olan Seher 
Hanım, ıanatlnln icabı kurnaz 
kumkuma yuva1ı gibi içi ürü· 1 

rük yoıunu tutmuı bir kadın· 
dır. 

lıte bu kıaa boylu, e mer, 
karakaı ve kıırııgözlü Seher 
Hanım, ıenelerdenberl, ken· 
diılne, "Hoca Hanım. lımlnl 

vermlt, bu isim altında yüz· 
!erce belki de binlerce halkı 

kendiline karıı "Aman hoca· 
nım, zaman hocanım. dedir· 
terek eıir ve köle etmittir. 

diye blr Hürriyet marıı ıöy. 

lüyorlar. Erteıl giın bakarsı· 
. nız, hava değltınlttir: 

Bu kadın evinin bir odaaı· 
nı okuyup liflemek için ken· 
dlslne tahılı etmlı, dertlerine . 
derman aramak için gelenle
rlde burada kabul etmeğe bat· 
lamııtır. Oldukça büyük olan 
bu odanın içinde !yere seri!· 
mis beı altı poatekl ile 
duvara asılmıt birkaç tant!de 
e•kl harflerle yozılı levhalar 
bulunmaktadır. 

Gazetelerinin ilk ıahlfeıfn· 
d~, Refik Halit' e methiye 
okurlar. 

Bir baılı:a gün bakarsınız: 
lnkillp... Rejim... Millet ... 

diye dövünürler. 
Ve hangi devirde olurıa 

olınn bu, "Evet efendimci.lere 
bir muarız seı yükıelıe, der· 
hal alnına ıu damıra vurulur: 

- V ıı tıın haini. 
Her devirde, ıahıi menfa· 

atlerlnl vatan menfaati diye 
ileri ıüren bu muhterem ze· 
vat, acaba vatanı ıahıılarında 
temsil mi ediyorlar?., 

Acııba, Falih Rıfkı Bey 
"Timsali vatan. mıdır? 

B0RHANETT1N ALJ 

Kocasındvn ayrılmak, karı· 
sından kurtulmak isteyenler 
lıte hep bu Seher Hocahanı• 
ma kotar dertlerlnt aöyllyerek 
derman ilterlermlı.l 

Hacanım da : J 

- Merak etme, allahın 

lnayeUle tefaat ederim. Der ve 
müracaat edenlerin paralarını 
türlü deıllelerle l ellerinden 
alırmıı. 

......................................... ,, .. lıte bu hocanın (!) allahın 
günü. adedi gayrı mailim pa• 
raları böylece sızdırmakta de
vam ederken Nihayet yakayı 
ele vermiş ve sorgu ıuale çekil· 

:ıı·. 1 

itiraz 
Bakırköy Malmüdürü 

itiraz etti 
Diifer gazetelerle beraber 

dünkü nüahamızda ihtilastan 
maznunen tevkif edJldiflnl 
haber vermif oldufumuz Ba· 
kırköy Malmüdürü, dün istin· 
tak dairesine verdljti ltirazna· 
m~de Kendiade Maliye müfet· 
lıtl arasında tahaddüı eden 
ıahıi bir meaele üzerine tev· 
kif edildiı}inl, ihtilas !inadını 
kat'iyyen varit olmadıltını bil· 
dirmtıtir. Mesele tetkik edil· 
ınektedlr. -·-Edirne valisi 

Şehrimize geldi 
Edirne valisi Emin B. ıeh· 

rimize gelmlıttr. Emin Beyin 
bir hafta kadar ıthrlmlzde 
kalacağı ıöyleniyor. 
=-~,.....~~~~~~~,..........., 

mittir. 

Yakayı ele nasıl verdi 
Seher hanım, bundan bir 

kaç gün evvel evinde oturmuı, 
pençeıine düıecek bir avın 

vüruduna . lntlzıır etmejte baı· 
lamııtır. 

Bu ıırada kapısı vurulmuı 

içeriye ~ençten bir efendi ge· 
!erek: 

- Hoca Hanım bir kızı 

ıevlyorum buna büyü yııpıp 

bunu kıımet edermlıln. De
miıtır. 

Hoca Hanım da : 

- Biiznilllh, yirmi dört 
ıııat geçmeden peılne hemen 
dolaıtırırım. Demir ve heman 
ka:ı:arlıfa giriıerek üç aıağı, 

bet yukarı uyuımuılardır. 

Muharriri: Mütercimi: 
Rııynonde Machard . Ahmet Fürkfın 

- fransıı eıkbiyatından büyük aşk romanı -
170 lııcl binden terc~me edilmiıtir. .. 

- Benden imkanı olmıyan 
bir fey iatlyorauıı anne! 

- Bu kadaT yol almııken 
bu noktada durmıık doğru 
oJurmu? 

Seo bilirsin, bunları ıen 
söylemezsen ben söylerim. 

Bunu yap r mıaınız an· 
ne? 

Evet. 
Beni ıevmlyol' muıu· 

nuz, artık. 
- Ne söylüyorsun oğium. 

Ber.ılırı ıevglm bu itle alaka· 
dar değil ki. 

cuğunu ıevdijtlnden bahseder. 
O valde coçuğunun ihtiyaçla· 
rına kartı hareket etmemeli· 
dır. Ana, muhabbetinin büyük• 
lüfünü göstermelidir. 

- Ne ıantaj, yarabbi! 
- Ah anne ... 
Franıuva sapıarı keıildi. 
- Yavrum aklımdan böyle 

bir karar geçirmedim. 
genç adam, valdealnin yu

mutıı.mıııından geoit bir (ne· 
fes aldı. Ve madam Dö Trev 
oğluna karıı zayıf olduğunu 
anlamııtı ... 

- v."lıı .. Bir ana k;J!o• ., -.;,Sana na"'! .. anlatay.ım 
:.J -"-"-aa. ... a'" 11A • .- •• ı ....... 

polise 
Pazarlık bitmir, Seher ho· 

ca hemen tesbihlerini çıkara· 
rak o genci tesblhten geçir· 
meğe ve o~uyup üflemejte 
baılamııtır. 

33 lük teıbihten baılaylp 

1000, 1500 lük teıbih kadar 
geçirip üfurdükten sonra: 

- Haydi yavrum, git ra· 
batına bak. Sakın ha merak 

etme evvel :allah sonra nefesim 
sayeıinde o liızı ıana yapa· 
cağım· Demiıtır. 

Bu aöz üzerine geçnte: 
Aman hocanım, ne oluna 

ıenden olacak. Merhamet et. 
Demiı ve çekllipk gitmlıtir. 

Yirmi dört ıaatt iple çeken 
genç, nihayet vaktin tamam 
oldujtunu 'görmüı, sabırsızla'\· 
narak kızın gelmeHine intizar 
etmeğe baımıttır • 

Fakat ne gelen ve ne de 
gidenin olmadığını g&rünce: 

- Belki daha tesir etme· 
di,bu geceyi de geçireyim diyerek 

tahammüle mecbur olmuıtur. 
O gün ve o geceyide ge

çirmlı gene bil' teclr 
almadığını görünce hemen 

Seher Hanıma koımuı ve: 
- Haniya Hocanım. De. 

mittir. Hocanım da: 
- Aman evliit ne diyor· 

sun? iyi saatte olsunlar bana 
kızın, ıana gittiğini söylediler' 
Demlı. Genç te hayret ve ta· 
accilple: 

- Allah allah! 
Acaba ıimdi eve gelmesin. 

Demlt ve koıa koıa evine 
gelmlıtlr. 

Gelmlf, ıormuı gelen ve 
gidenin olmadığını öğrenmittir. 

safdili soymuş 
kaptırmıştır 

Bunun üzerine tekrar Se· 
lıer Hanımın evine doğru 
yürümeğe baılamııtır. O ıı· 

rada arkadaılıırından birine 
tesadüf etmlı, batından gelen 
ve geçeni , anlatmağa baıla· 

mııtır. 

Üfürüğe inanmayan arka· 
daııda: 

- Yahu ne budala ne ah· 
mak insan lmltslnki bu iti ya· 
pıyoraun. Demit ve !Azım ge

len bir çok ıözlerl daha ken· 
dislne söyleyerek faıa fiso 
olan bu itten ıarfı nazar 
ettir mittir. 

İtte bu meıele bir iki gün 
içerlıtnde semtte ıüyu bulmuı, 
kulaktan kulağa ıöylene söy
lene nihayet zabıtaya akset· 
mi§tlr. Faaliyete geçen zabıta, 
Seher Hanımın evini baımıf, 

bir çok üfürük kitapları ile 
bet altı tesblh meydana çıkıır· 
mııtır. A. S. 

Belediye 
teftişleri 

Mülkiye müfettiılerl Bele· 
diyede bütün devairde tefttı· 
lerlne devam etmektedirler. 
Teftiılerinln neticesi alınma· 

dan kıımt teftıılerlnden bııh· 
setmemektedirler. 

Bu teftııln neticesinde bir 
takım değiılklikler olacııltı 
tahmin edilmektedir. 

Emin geliyor 
Darülfünun emini M. Rıı· 

tit B. Perşembe günü oelirl· 
mlze gelecektir. 

.\nkaraya davet edilen 
emin vekili M. Hakkı B. den 
henliz bir haber gelmemlıtlr. 

Taksiler işlemeli mi işlememeli mi ? 

Şoförlere cezai 
Taksilerini çalıştırmıyan şoförler 

cezaya maruz kaldılar 
Pazarlıkla miiıterl taııyıın 

otomobillerin tecziye edildiği 

hakkında bazı haberler vardı. 
Bu huıuıta malüınat almak 
isteyen bir muharririmlze 
Hlmlt Bey demlıtir ki : 

- Takılmetrolar azami 
fiatı gösterir. 

Bir ıoför müıteri ile pazar· 
lık edebilir. Yalnız pazarlık 
etıe bile takılmetrouun yaz· 
ması ıarttır, ama takılmetro 

200 kurut yazmııta ıoför 100 
kuruıa razı olmuı o baıkıı, 
ben pazarlıkla götürOyorum 
diye takslmetronun bayrağı 
endlrilmezte tabii cezalandı· 
rılır. 

Bu cihete ıoforler itiraz et· 
dlrler. 

yavrum. Annen acınacak bir. 
haldedir ki, ıenin gibi bir ev• 
!Ada mlliktir. Bıırl, hiç olmıız· 
ıa bilseydim. 

- Neyi? 
- Onu ıeviyormuaun, ıev· 

miyormuıun? 
- Anne, bir tek kadın 

varsa o da ıizıiniz ki, ona 
hiç bir vakit yalan söyleme· 
dlm, söyliyemlyeceğlm. Size"' 
bu hususta bir cevap verme· 
den bana müsaade ediniz de 
bu meseleyi dütGneyim. 
Şimdiye kadar Klod için bu 
suali kendi kendime sorma. 
dım. 

itiraf ederim , pek çok 
defa, Klod'un cismen ve ru· 
hen olan nadir güzelliği kar· 
ıısındıı derin heyecanlar ge
çirdim. Fakat bu sevmek mi? 
Bunu bilmiyorum • Çünkii 
sevmenin ne demek olduğunu 
bilmiyorum. 

Aşk ... llu, o kadar ince bir 

Çünkü zaten müıterf seya• 
hat edeceği yerin muayyen 
fıatını biliyor. Takılnin itle· 
meıl ile bir fayda elde edile
mez. Fakat Belediye de hak· 
lıdır. Çünkü belki ıoför takıi· 
den fazla para alabilir. Müt
terlalnln rızııaı değil taksinin 
yazdığı eıastır. Hiç kimıe 
fazla para vermek istemez, bu 
itibarla müıterl takıinin ne 
kadar yazdığını bilmelidir. Ve 
ayrıca bir ihtıllf zuhurunda 
Belediye için eıaı taksidir. 

Ancıık ceza meselesinin 
birinci defaya mahıuı olarak 
affedilmeıi ciheti talep edil· 
mektedlr. Bu da Belediyeye 
ait bir ittir. 

tey ki, o, doğarken bundan 
kimıenin haberi bile olmaz. 
Olmamalıdır. 

Sizi temin edemem: Bel
ki de bu kıza Aııkım. Bunu 
bugün bllmlyoraam belki ya· 
rın öğreneceflm. Beni mem· 
nun eden ıey bunlardır, ne 
derılniz, anne? 

- Evet, belki • • • Bunu 
ben de ne kadar arzu ediyo
rum bilıen. Bu kızı aeveraen 
bahtlyarlıiın dereceılnln ne 
demek olduğunu o vakit anlı· 

yacaksın ve o zaman ... Benim 
yanımdan ayrılmıyacaksın. 

- Sade bunun için, ıöz 

veriyorum size, elimden gd· 
dlil kadar çalııacağım. 

- Evladım! 
- Ôyle ise bugün Klod 

ile haıtahaneye gideyim mi? 
- Elbet, ve .. Yalanlarına 

devam eti 
Bunu bana söyliyen 

s.z ,,~.~iz? 

1 Yarım milyon Jiraı~ 1 

kiye •• u 
• 

y emnıye 
Planları satılıyordu 1 

- - --
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Şimdi sen aptallık 
ediyorsun dinle ! 

- Ettim, fakaf ne fikirle. 
- ihanetin, ıenaatln, re· 

zlletfn, milliyetsizlijtin, vatan· 
aızlığın, kepazeliğin ıekli, flit· 
ri olur mu? 

- Şimdi sen aptallık edl· 
yorsun, dinle! diyorum .. 

- Alçaklığın itiraflarını mı? 
- Anlıyorum ki bende an· 

latmak, ıende anlamak kabı· 

liyetl yok! .. 
- Sen belki anlatmak Is· 

tlyor1un da lrllkiip etmek la
tedlğln ihanet yükünün altın· 

da burkulduğun için anlata· 
madığına kail oluyorsun. Yanı
lıyorsun az:zım! Sen anlatı• 
yorsun ben de çok iyi anla· 
mala muvaffak oluyoı-um. 

Millete, vatana ihanet, 
memlekete kundak feıat ver· 
mek için ıen de kundakçılar 

uasına katıldın, bütün meae· 
le itte bundan ibaret ! 

- Sen çok gafilıln doı· 

tum ! İnsan her ıeye rağmen 
itidalini muhafaza etmelldtr, 
bir kim.e, ihanet damgasını vu· 
rabllmek için filliaklka onun 
lhanetloe muttali olmak kerek• 
tir. Seni bir aziz dost gibi 
çağırdım, birkaç gündenberi 
~ a ıatım etrafıada döndürülen 
muazzam fırtınalardan haber
dar ed rek küstahlara bir ibret 
deni vermek için mütavere 
etmek istedim. Beni dinleme
den, fikirlerimi öğrenmeden he· 
vecan ve ııddet gölterlyoraun. 

Bu, hafifliktir. Vekar, bir 
ıeyln ıonuna kadar takip Z!4• 

ruretlni yerir. Karımda vata· 
nına ihanet, millete, devlete 
fenalık edebilecek adam yok· 
tu~. Fakat bunun aknlnl ta· 
mıımen dütünebilirain. lıte bu 
kadar ... 

- Ne diyoreun? Antelli· 
jen ıerviı Ufağı olmak bu 
vatana ihanet değil midir? 

- Eııtellijen ıervls teıkl· 

lii.tını kökünden sarsacak bir 
it yaparsan, bu vatana, bu 
millete hizmet değil midir? 

- Evet, fakat bu muhal!. 
- Ben muhali mümkün 

kılacafım. 

- Neyinle? 
- Bu aciz hüviyetimle!. 
- Gülmemek için kendi· 

mi zor zııptedlyordum. 
- Gül, fakat bana değil, 

kendi gafletine !. 
- Sözüne inanayım mı? 

- Y ala,n ıöyllyeceflml 
tahmin eder miıln? 

- Evet, çünkü bu müddet 
zarfında aıkın hayat bulacak 
ve yalanların kızı bahtiyar 
edecek. 

- lıte göriiyoraunuz yıı .. 
- Ve kız da neticede ıe· 

nl sevecek. 
- Bunu ben de düıünilyor· 

dum. 
........ 
Kapı vuruluyordu ... 
- lıte geldi. 
- Fakat evladım kııhveal· 

b etmedin. 
- Zararı yok anne.. O 

kadar memnun idim ki .. 
Franıuva daha cümleılni 

bltırmemltti ki, salondan içeri 
Klod girdi. Bu kız, her zanıan• 
ki gibi ı•r1 geylnmtıtı. Ve 
her vakllkı glbl ıoğulC ve ki· 
bar davranıyordu. 

- Bonjur 
n.,, jur, küçilk kızım, 

galinız ızi öpeyim. 
(Decamı var\ 

- Asla! 
- O lialde ıöyliyecekl~ 

rlme, kalbinle, gönliınle inan!. 
Entellijen aervla teıkllltıntn 
buradaki en biıyiik amiri 
olan Mı.ter ICened ben• 
den bir cephaneliğin, ban· 

garın, geminin, ıemendlfer ve
ya köprünün berhava edilme
sini, halk tabakası içine zehirli 

fikri sokmayı iltemit değil, 

bir harp vukuunda bir müa
'tahkem mevkide alınacak 
Acil tedabir planını istiyor. 

- lıte, en teni, en bu. 
yük cinayet ! .. 

- Dinle diyorum! .. 
- Söyle ! Kendini mahv, 

memleketi harap, mıtleti kö
le mi edecekıln ! 

- Hiç birili değil, ken
dimi ve seni ihya ! vatanı· 

mın, milletimin can dürmıını· 
nı da bir noktadan perlıan 

edeceğim, 

- Naaıl ? Pllnlıırı vermek 
suretlle mi? 

- Hayır, onları aldatmak 
sure tile!. 

-Aldatmak! Entellejenser• 
vls memurlarını aldatmak 1 
Dünya üzerinde buna muvaffak 

olmuı bir tek bahtiyar göıte
rebilir milin? Bunu dütünmek 
bile hezeyandır. 

- Değil. Sen çok baııtaln, 
çok baıit düıünüyorsun da on· 
dan. (Devamı ııar) 

Bir e ir ! 
Bir para kolleksiyonu 

satılmayacak 
Emniyet sandığında bir 

hanıma alt bir para lfollekalyo
nu mevcuttur. Emniyet san· 
dığı bu kollekılyonu timdi t· 
mak latememektedir. 

Kollekılyonun kıymetli ol· 
maaı bilbaua Tavalfi mü:ke, 
ve Selçııkilere ait eski para· 
!arın bulunma11 kıymetini bir 
kat daha arttırmaktadır. Bunu 
haber alan Maarif veklleU 
bu kollekılyonu kendiıl almak 
htemlf, ve satılması lilr emirle 
tehir edilmlttlr. 

Patente 
Yirmi seferlikler de 

bir liradır 
Sahillerimizde itllyen ve 

Kabotaj hakkını hah: o?an 
elll aııfi tonllatoyl\ kadar (50 
dahil) moıörlü ve yelken11 ge
mll~re bir lira mukabilinde 
verilmekte olan on ıeferllk 
Mücellet Patentelerin sefer 
adedi on dan yirmiye çıka· 
rılınııtır. 

Kaptanlann ellerinde mev· 
cut on seferlik Patenteler ol
dukça, yine bir lira mukabi
linde yirmi seferlik Mücellet 
Patente verilecektir. 

Sinemacılar 

ihtilafı ne halde ? 
Sinemacılar, Devlet Şü· 

l'a11na milracaatla VllAyetla 
yaptığı talimatname ahkAım· 

na itiraz etmlı~er ve itirazla· 
arının tetkiki neticesine kadar 

talimatnamenin teıkıklnln te
hirini de talep eylemlı~erdi. 

Sinemacıların tehir talebi 
Devlet ŞQr aeınca reddedildi· 
ğlnden mukaddema Vıliyetça 
verilen emrin tatbikına ba., 
lanmııtır. 

• 
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,,-- ZABITA MUHARRiRİMİZİN MÜŞAHADELERi:-, 

Esrarkeşler arasında 
ALEMLER ... 

Yazan: Ahmet Süleyman 
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Eli · dikenli ensesi kat 
kat Mitralyöz Hakkı 

Dede Sultan karyolasından fırladı 
ve aman diye yalvarmağa başladı! 

Fakat, o arada aıa~ıda•Ey
yyett imanım, Mevlane kapıda 
koyunları kıtır kıtır doğrayan, 
köprü altında mantarcılara 

uğrayan, Galata'da kü'han 
beğlerlnl koruyan, Mor çep
kenlı, eli dikenli enseıl kat 
kat, çatta çat mitralyöz Hakkı 
bana derler imanım heyyyeUt 
heyyyettt. ~ diye Lbir naranın 
atıldığını duydular. 

Bu 11rada Dede ıultan ku· 
l&kWuıı kab.ıı.rtmıt. gö.derlnl de 
haddinden fazla açarak tir tir 
titreyerek bir naranın dah• 
atılıp atılmıyacığını gözlüyor
du. 

çözülmüı, çeneleri de kilitlen· 
mtıtt. 

Elleri ile yoımaaına çabuk 
tıaretlerlni vererek güç hal 
ile dolabın içine glrmlı, seniz 
ve seda11z bir köıeye büzüle· 
~ek oturmuıtu. 

Bu 11rada aıağıdan nara 
atan iki külhan beyi: 

- Vana ulan erkek kar• 
ııma çıknn. Diyerek merdi
venlerden çıkıp doğruca Dede 
ıultanın oduından içeriye ııir· 
diler. 

içlerinden biri : 
- Kız Katına, dinini ima

nını, kitabını ve meıheblnl 
ıe·..eraen doğru ıöyle bu gece 

O ara ikinci bir nara da· ılzln eve gelen zengin adam 
ha• Aksaray ıalkım ıaçak, Be- nerede:? Dedi. Yoıma da: 
yazıt kanlı bıçak, varmı varını _ Hiç, mlç. Diye keke-
lbrahlm paıalılara çıkacak lna- lerken diğeri de: 
nım eyyyyettt. Diye atıldı. - Ne ıoruyoraun ulan, 11· 

İıte bu ~narayı duyan De- yırıp palanı odayı araıana De-
de sultan da hemen, kendisini mtıtı. 
ıoluk ıoluğa karyoladan aıa· Bu ıöz üzerine arkadaıı da: 
iı atmıı, yoımaıına: - Sahi ulan, sahi be. De· 

- Aman gözünü seveyim, mit ve pala11nı çekerek oda· 
beni ıu dolabın içine ıakla. nın köıe ve bucağını araylp 
Diyerek yalvarmağa baıla- taramağa baılamııtır, 
mııtır. Külhanbeğl odayl araya 

Yoıma, her nekadar Dede dursun. Biz gelelim Dede ıul-
ıultana "Korkma' bir ıey yok. tana: 
falan filan demlıse de bir tür- İki üç ıaat evvel mertlik 
lü anlatamamııtı. ve kabadayılığından ıofra l· 

Nihayet, Dede ıultanıo leminde iken bahseden Dede 
yürek dayanmaz rica ve lltlr· ıultan, o dakika dolabın içi· 
hamları karımnda Yoıma, ne büzülmüı, tırtır titreyerek 
onu dolaba kapamak mecbu· timdi, ha timdi Jakayı ele 
rlyetınde kalmııtı. vereceğim diyerek düıünllyor· 

Korkudan dizlerinin hafı du. (Deııamı var) ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ......... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
c lzmir mektupları =1 

Dahiliye vekaletinden İzmir vilaye
tine yeni qir emir daha gönderildi 

lnıır, (Huıud) - Tasfl- temlilı: edilecek evin tapuıuna 
ye kanunu tatbikatı günlln hepılnln de lıml yazılacak ve 
ınühtm meıeleli oldu. Tatbı- ev kendiılnln de müıterek malı 
kat aaha11nda lıler o kadar olacaktır. 
karııtınldı, o derece içinden Harikzedeler için böyle de· 
çılnlınu YaslyetMre dakdldll fildir. Harlkzedelerln tapusu 
kı bu itin de lık&n itleri gl· doğrudan dofruya harlkzede 
lıı yeni bir taıflye kanunu olana Yerilecek ve temlik mu• 
ile halledilmeıl akıbeUnden amelealnde eve ilk girdikleri 
ddden endiıe olunur. Dahi· Ye kaydettirdikleri nüfus ade· 
lire Yeki.lethden ...tllyete bu dl muteber tutulacaktır. Şimdi 
itler hakkmdıı yeni bir emir ki nllfuı nazarı itibara alınmı· 
daha ~lmtıtır. Bu emre na• yacaktır. 
ıaran mllbacltl 1'e mubaçlrlerle Demek oluyorkl Dahiliye 
•ültecllere tapu senetleri Yeri- ıreklletl de lzmlr Tefflz komlı· 
lirken eıaı muhaceret kayıtla• yonu tarafından verilen kara· 
nnda kaç nüfuı varsa meccanen rın iaabetl fikrindedir. 

~ B l:'l 

İzmirde lik maçları 
İzmir , (H.M.) - Flkletür 

mucibince Cuma gOnO uat 
9 da Şark ıpor ile Buca ara· 
11Dda yapılan maçta Şarkıpor 
2 ye karıı 4 le galip geldi. 

Altınordu
Türkspor 

Saat 16 da hakem Meh• 
met Ali Beyin ldarellnde bu 
maça baılandı. 

Daha tik dakikalarda TOrk 
1por bir gol yaptı. 

On beılncl dakikada da 

Altınordu bir gol yaparak be
raberllfl temin etti. 

Oyun gltUkçe ıertlaılyor, 
her iki taraf ta canla baıla oy
auyorlardı. 

Bu sıralarda Türkıporun 
forları topu A\tınordu a~lanna 
takmakta ııeclkmedl. 

Oyun tekrar baılıyor, Al· 
bnordulular Tütkıpor kale
ılne kadar fndllene de Türk 

• 

sporun ku vvetll enerjik bekleri 
kar1111nda bir ıey yapamıyor
lardı. 

Devrenin ıonlarına dofru 
h&ktmlyetl Albnordulular al· 
dı ye beraberlik ıayıamı da 
çok geçmeden yaptılar. Dev
re de bu ıuretle bitti. 

İklgcl devrede hakemin 
Alıınordu lehine tarafglrlljl 
ve bu meyanda bir penaltıyı 
g3rmemeıl TGrkıporluların pek 
haklı bir talebi ile karıılandı. 

Bu da hakemin defifmeal 
idi. Hakem düdüfün übırak· 
madı. 

ikinci dene oynanmadı. Türk 
ıpor bOkmen maflüp adedildl. 

lzmirspor Göztepe 
lzmir ıpor çok ııüzel bir 

oyunla birinci devreyi 2 • O 
bitirdi. 

İkinci devrede de 3 ııol 
yaparllk maçı 5·0 ıılbl bir fark-
la ! ·az andı. Ali Rız:ı 

YA 
PolLte: 

Kaçak 
ispirto kaçıranlar 
hakkında tahkikat 

Zabıta dün, Fener patrik
hane caddesinde 25 numaralı 
hanede 8 teneke kaçak ls· 

pirto yakalamıı, müsadere 
ederek kaçakcılardan Ri;ıeli 
Mehmet ve Ahmet isminde 
iki kiti hakkında da tahkikat 
baılamııtır. 

- Motör kaptanlarından Ri· 
zeli Kerim oğlu Hamza ile 
Dunun oğlu Mustafa kavga 
etmlı, neticede Hamza Musta• 
fayı bıçakla yaralamııtır. 

Bacakları kopı.u! 
Adnan vapurunda anbarcı 

Oıman dün, vapurun ıaman· 
dıraya bağlanacağı bir ıırada 
ıimlt halinde bulunan halatla· 
nn ortasında durmakta iken 
vapurun ufak bir manevra· 
ıında halatlar gerilmlı, Oıma· 
nın iki baca8ını koparmııtır. 

Berayı tedavi Beyoğlu ha1-
taneılne kaldırılmııtır. 

Adliyede: 

8,5 ' sene 
Merkez memurunu 
vuran mahkum oldu 

Erenköyünde oturan Mer• 
kez memuru Rasih B. in evi· 
ne lımall oğlu Mehmet hır· 
11zlık için glrmlı ve Rasih B. 1 
yaralamııtı. 

Mehmedln muhakemesi 
dün ağırcezada neticelenmlı· 

tir. 
Heyeti hi.kime maznunun 

müteaddit ıabıkalarını da 
nazarı dikkate alarak sekiz 
ıene altı ay on gün hapsine 
kabili temyiz olmak üzere 
karar vermiılir. 

Denize düşmüş 
Piyerloti vapuruna kömür 

taıımakta olan ameleden Oı· 
man oğlu Ahmet dün, mav· 
nadan vapura uzatılan lıke· 
le üzerinden geçerken denize 
düımüı kurtarılmııtır. 

Otelciler reisi ne diyor ? 

Şikayetler ne dir ? 
Verginin tahakkukundan sonra 

def'aten alınması çok ağırdır 
Otellerin dört 11nıfa tak· Halihazırda eınaf müıktl 

ılm edilece~I hakkında cemi· vaziyette kalıyor: 
yet relıl İbrahim bey diyor ki: Vergi tahakkuk ettirildik· 

Bu meıele henüz encümen• ten sonra ıubeden bir ihbar· 
dedir. Daha bize tebliğ edil· name gönderiliyor. Eınaf bir 
memiıtır. Bu tarzda yapıl· ay zarfında tediye ile mükel· 
maaı, otelciler için en muvafık leftir. Miktar her ne olursa, 
bir ıekildir. olsun, def'aten teıvlye pek 

Oteller, ıınıflara ayrıldık· güçtür. 
tan ıonra vergiler de ona göre Cuma tatili ruhıatiyeıi de 
tahakkuk edecektir. 11nıflar üzerinden verilecek 

Temenni ederiz ki, altı oluna bir nlabeti adile olur. 
takaitte, hiç olmazsa muıak· Esnafın ıınıflara taksimi, 
kafat gibi dört taklitte alınır- ümit ederimkl buna da müe11lr 
sa, eınaf için de tediyede olacaktır. Otelciler eınafı için 
kolaylık olur. en mühim mukayese budur. ...................................................................................................................... 

IBITTI 
Tarsus hapishanesinde mahkumlar 

Biribirine girdiler! 
Bu gürültü neticesinde bir mak

tul üç mecruh olduğu anlaşıldı 
Tarsuı 30 (Huıuıl) - Tar· 

ıuı haplıhaneıi ıa yanı e· 
hemmlyet bir vak'aya ıahne 
olmuıtur. 

Vak'a ıudur: 
Karkıntılıktan mahküm es· 

klol Şükrü oğlu Mehmet ve 
katilden maznun Mehmet oğ
lu Akif Ali oğlu Mahmut ve 
Mustafa oğlu Halit aralarında 
ıebehl anlaıılmıyan bir mü· 
nazaa çıkmıt ve kanla neti· 
celenmlıtlr. Münazaa Meh· 
medln vefatı, Halit ve Mah· 
mud'un ' ağır ve Akifle 
Mehmed'in hafif ıurette 
mecruhlyetl ile netlcelenmiı 

ye vak'ava Adliyeye lntl 

Kollejde 
Yeni bir hadise daha 

oldu 
lzmlr, 30 (Huıuli) - Ame· 

rlkan Kollejl, bu ıeferde Türk· 
çe ve edebiyat muallimi Nec· 
mettln Halli Beyi çıkarmağa 

karar vermlıtlr. Buna ıebep 
Necmettin beyin din ve milliyet 
hakkında talebe nokta! naza
rını müdafaa etmesidir. 

Maarif idareli bunun için 
biç bir ıebep ııörmedlğinden 

bu talebi reddetmlıtır. 

Maaş Hademei hayrata 
veriliyor 

Evkaf tdareılnden bugün 

bademe! hayrat maaıları Ye• 
rilmeğe baılamııtır. 

Bugün dağıtılan maaı yal

nız Hazirana aittir. Daha eY· 

velkl maaılar için bir emir 
gelmlıttr. 

• 
. ____ .. 

kal etmııtır. Halit ile Mah· 

mut berayı tedavi memleket 

hastahanesine nakledilmiıler· 

dir. 

Cerh aletlerinin baplıha· 

neye na11I girdiği hakkında 

tahkikat yapılmaktadır. lıbu 
vak'a Tarsulla derin bir te· 
e11ür uyandırmııtır. 

Hükumetin lcral ve adli 
kuvvetlerlle muhat olan bir 
haplaanenln her ıeyden evvel 
veılle teıkil eden esllhadan 
Azade olma11nı pek tabii gÖ· 
rür ve li.zım gelen makama· 
tın bu cihette ehemmiyetle 
nazarı dikkatini celbederlz. 

Cide' de 
25 torunlu bir ihtiyar 

Cide (Huıuıi) - Kazamı· 
zın en çok çocuk yetlıtıren 

alleal araıtırılmıı ve nihayet 
Kırva köyünden Mustafa relı 

oğlu Hacı Mehmet Ef. olduğu 

anlaıılmııtır. Mehmet Ef. 275 
doğumludur. 4 oğlu ile 7 kızı 
dünyaya gelmtıtır. Elyevm 5 
kızı ile bir oj!lu ve 25 torunu 
her hayattır. Mehmet Ef. ılm· 
dl 73 yaıındadır ve tarlaıında 
rençherltk ediyor. 

Servis ihdas edildi 
ihracat oflıl, ihracat tacir· 

lerimlzln Avrupaya göndere

cekleri veya alacakları tel· 
ıırafları kot uıulile tertip veya 
halletmek için bir ıerviı ihdas 
edecektir. 

Servis 5 temmuzdarı itiba· 

ren faaliyete geçecektiı 

- Ne va"' 

1 Temmuz 

Masa ~ başı hikayeleri 
İstanbulspora 

darbenin 
vurulmak istenilen 
İç yüzü nedir? 
-1-

GeÇenlerde bu ~lklyeler• 
den bahıedeceğlmlzl blldirmlı· 
tık. 

Serlevhamızı ııörünce ya
zılarımızın hakikaten hlklye· 
den ibaret lecluğunu zannetme· 
ylnlz. 

Bu yazılar tamamlle bir 
hakikattir: 

Niçin yazıyoruz? 
Kııa bir zaman zarfında 

büyük muvaffakıyetler göıteren 
bir kulllbümüz vardır: 

- lıtanbul ıpor. Bir de bu 
kulübün muvaffakıyetin! çeke
meyen koca teıkili.t' 

l,te biz hataları ortaya 
dökmek için bu yazımızı ya• 
zıyoruz. 

İstanbul spor nasıl bir 
kulüptür? 

1926 (da Suleymanlyede 
bulunan latanbul llıell ta• • 
lebeıi ayrılarak lstanbul ıpor 
namı altında bir teıekkül vü· 
cuda getlrmtılerdir. Ozaman 
baılarında !maruf Kemal bey 
bulunuyordu. 

1927 de ile lstanbul erkek 
llıeıinln resmi kulübü olmuı· 
tur. 

Halihazırda bu kulübün 
aza11nı bu llıenin mezunları, 

menıupları ve muhipleri teı

kll ~der • Onların himaye· 
ıinde yaıar. 

1927 senesinde üçüncü kü
meye girerek bu küme ıam
plyonluğunu kazanmııtır. Er· 
teıl sene ıarı ılyahlılar ikinci 
kümenin de ıampiyonluğunu 

almıılar ve birinci küme ıo· 
nuncuıu olan Beylerbeyini ye• 
nerek birinci kümeye pek ça-

buk bir zamanda terfi eyleo 
mlılerdlr. 

Hikaye başlıyor 
Bundan sonra bu kulüp 

masa haıı gayretlerine sahne 
olmafa baılamııtır. 

Daha henüz pek genÇ 
olan ve Ati için pek büyük 

' Gmitler Yeren bu teıekkül 
derhal birinci küme kulüple 
rln nazarı dikkatini celp etti, 

Bu kulüp aza11ndan teıki• 
l&t baıında bulunanlar derha\ 
bir çare aradılar. Bu çare de: 
o ıene Harbiyenin ılvtl teı• 

kilattan ayrılına11 üzerine 
birinci kümenin ıeklz kulüp~ 
ten altıya lndirtlmeıl idi. 

Hakikaten hiçbir ıebep 
yokken lıtanbulıpor ikinci 
kümeye indirildi. 

O ıene dahi yılmadan; 
ümitsizliğe kapılmadan aynı 

gaye uğrunda çalııan sarı 

ılyahhlar tekrar ikinci kümenin] 
ıamplyonluğunu büyük bir 
farkla aldılar. 

Artık birinci kümede oy~ 
namağı hak eden lıtanbul• 
ıpor birinci küme ıonuncuıu 

Süleymaniye ile terfi müıaba
kuı yaptı ve kazandı. 

Fakat... Bu 11ralarda ma• 
ıa batından bir emir yükıel· 
dl. Bu ıes kimin ıeıl idi? .. 

~ 

lstenbnl Futbol hey'etin· 
den: 

3-7-1931 Cuma günü Taksim 
stadyumunda icra edilecek Şild maç
ları: 

Galatasaray - fcııe rbalıçc saat 17 de 
Bu maçın 1 lakenıi bil<ihara ilin 

edilecektir. 
Berabere kalıııdığı takdirde on 

beşer dakika temdit edilecektir . 

Bu sütunumuzun muharriri, muhabfrf, rnüdiirü bizzat h:ılktn 
kendlıldir. Vatandıolar - tahılyat haricinde - etraflarında 
gördnklerl fenalıkları kendi gazeteleri olan bu aütunumnza ser
bestçe yazar ve millete blldlrlrler. 

Sanayii himaye 
T arsusta bir kol adami millet ve

killerinden neler istiyor ? 
Tarauıta Millet bahçeıl 1 

karımnda Macar öğlu lhıan 
lmzaaile aldığımız bir mektupta 
sanayi itlerine layik olduğu 

ehemmiyetin atfedilmedlğlnden 
tlk&yet edilmektedir. 

Bu karilmlz diyor ki: 
Cümhurlyetlmlzl timi, ıl· 

yall, alleYi terbiye ile müceh· 
hez kılmak millet vekillerinin 
ıkıtham edecekleri fedakarlık· 
lara bağlıdır. 

Millet vekilleri dairei inli' 

hablyelerlnde imar ve sanayi 
tılerlle meıgul olmalıdırlar. 

Teıvtk kanunundan küçük 
aan'atkarların lıtlfade edeme· 

meal memlekette ıan'atkarlı
ğa karıı olan hevcıl ı3ldürmü~· 
tür. 

Memleketin refah ve ıaa· 

deU, kafa ve kol adamlar 
' 

yetııtırmektedir. 

Ağırcezada meraklı bir dava 

idam hapse indi! 
Salibi parasına tamaan işkence 

ederek öldürenler mahkum oldu! 
Çatalcaya ti.hl Arnavutkö· 

ylin Domuz dereıinde parası· 

01 almak için Salibi öldüren 

Hüıeyinle Ali Çavuıun muha· 

kemesi dlln Ağırcezada 11eti
celenml1tlr, 

Malumdur ki maznunlar 

kence etmek ıuretile öldür· 
müılerdl. 

Heyeti hakime cürmü ıabit . 
görerek maznunların idamları· 
na karar vermloae de hanglıloia 
öldürdüğü malum olmadığı için 
cezalarını onar ıene ağır hapse 
lndirmlıtır. 

müıtantiklikten idam talebile 
Ağırcezaya ıevk edilmiılerdi. r 

Eınayl muhakemede vak'a· İtizar 
yı ııören ıahitler dinlenmiıtır. 

Bu ıahitlerln hepıl de maz
nunların aleyhlerinde ıehadette 
bulunmuılardır. 

Malıiındur ki maznunlar 

Münderecatıırıızın çoklu• 
ğundan dolayı bugün (Enver 
paıa Turan imperatorlujiu!) 
tefrikası dercedilcmcdl. Ô· 

zür dileriz. 



1 Temmuz 

5-0 saat yağmurdan sonra 

Zonguldağı su bastı 
elef on direkleri devrilmiş, tren 

münakalatı tamamile durmuştur 
Zonguldak, 29 ( H.M) - 1 denize sürükledi. Yağmur tufa· 

Elli eaattenherl devam eden nı andırır bir ıekıl le devam 
yağmurlar, ' tlddetlnl arttırmıı ettiğinden kabaran seller bü· 
ve ıehri su basmııtır. Sel ao- tün demlryolunu kaplamııtır. 

kaklardan bir nehir g; bı ak· Telefon direkleri aevrllmls, tren 
maktadır. münakalesi durmuıtur. Mülha· 

Tehlikesiz aavuıturulacağı katla muhabere kesllmlıtır. 
zannedilen seylap, tahribata Az sonra seller, belediye· 
baıla11111, bütlln bahçe!er su nin dere kenarında yaptırdığı 
al •nda kalmııtır. rıhtımı bir iskambil kağıdı 

Şark istikametinden gelen gibi bütün heyetile yıktı. 
Karaıu ve Üzülmez sularının Derenin üıtü enkaz ve 
biriktiği noktada sular yük· hayvan leılerlle örtülüdür. 
selmit ve ~ebze pazarındaki Rıhtım yıkıldıktan sonra sahil· 
dükkanları, iki köprÜ)'Ü, hava deki evler su baskınına u4·_ 
hattının istinat direkhorinl yıktı, radı. 

t;: !:j >:o 

E' lntransigeant gazetesi tekzibediliyor 
AnkE>ra, 30 (A.A.) - "L'lntras;geant,. gazeteılnln 28 ma• 

y11 1931 tulhli nüshasında Türkiye Relslcümhuru Hz. lerl ve 
Baıvekili ile bir mülakattan bahsedilmektedir. Ne Reiıicümhur 
Hz. !eri ne de Baıvekil o tarihte İstanbulda bulunmadıkları gibi 
liiç bir ecnebi gazeteci kendilerlle mülakat etmemiıtir. Ajanıı· 
mız bu uydurma beyanatı kat'lyetle tekzibe mezundur. 

Muhafız Gücü Pisikletcileri Kastomonide 
Kıutomoni, 30 (A.A.) - İnehol~dan itibaren mütemadiyen 

yağmur altında ıeyyabat eden Muhafız Gücü ptsikletçllerl Kaı· 
tamonlye tam zamanında ve ıaat 12 de geldiler. 86yük bir 
lzdiam ile ıehre giren sporculara alı.y zabitanı~ Kaıtamonl 
porcuları ve gençleri hararetle karııladılar. 

C. H. Fırkası grubu 
Ank•ra, 30 (A.A.) - C. H. Fırkaaı Meclb grubu bugün 

Afyon Mebuıu Ali Beyin riya•etinde toplandı. Matbuat hfir· 
riyetinln sui hllmali mevzuu bahsoldu müzakere öiileden ev• 
ve! ve aonl'a olmak ÜzPre aaatlara kadar devam etmlıtlr. 

Bir çok hat p'er bir kasını matbuatın gafllane makıatı 
mahıuıla yaptıkları tahr kat ve lfıadadattan bahı ile memle· 
ket için endtıe göster diler, ve muhtelif tedbirler dermeyan 
ettiler. 

Adliye, Dadlllye vekillerile, Baıvekll Paıa da müzakereye 
lttirak ettiler. Neticede meıelenln Büyük Millet Medlılnde 
müzakeresine ve keyfiyetin hükümetten latlzahına karar verildi. 
İstizah 5 Temmuz Pazar günü için k .. bul edilmlıtır. ,,,,,, ................ ,,,,,,,,,,.,,,,,,,~,,,,,,, .. ,,,,,,,,,, 
<Yılmaz> dan mektup 

Efendim, 
Müıtereken te•ls ettiğimiz 

"Yılmaz,. gazetesi hakkında 
6 N:aan 1931 tarihinde yapılan 
ikinci mukavelename ile tek· 
mil liukuku bana terkettlğl 

zehabını veren Celal Nuri 
Beylo, ahiren yaptırdığım hu· 
kuki tetkika.t üzerine bu son 
mukavelede de lftirakinl teyit 
ettiğini öğrendim. Mesele bun· 
dan ibaret olup vaziyetin 
tasfiyesi için kendiılne ıa· 

de telgraf değil , pro· 
teatoname de keıide ettim. 
Mahkemeye müracaate tekad· 
düm eden bu mu&melat iıe 

gayet tabiidir. 
Hem bu vulyetln tıuflye· 

sine lntlzaren, hem de birkaç 
ml!vafık muharrire arız olan 
tağlit, tahrif ve ·hnat haıtalı· 
ğının bana da lsnadiyetini men 
için "Yılmaz,.ı muvakkaten 
kapadığımı arzederim efendim.,. 

Ahmet Kadri 

Marş çalınmış! 
Dün Sen Benuva mekte

bindeki müsamereden bahse
derken istiklal martının çalın
madığını yazmııtık, 

Bize verilen malumata 
göre mart çalınmııtır, llkın 

piyanonun batında bulunan bir 
Sör, marıın nota11 olmadıf.ı 

için iyice becerememlı, davet· 
iller de birdenbire anlıyam ... 
dıkl11n için biraz geç ayağ• 
kalkımılardır. 

Esasen Ma.rseyyezle lrttk. 
l.a.l mar§ı uacında fasıl& veril. 
mediğl için birdenbire anlatı· 
lamamııtır. Maarif müfettııllği 
d<! mu§lll çalındığını iddia 
etmlıtır. 

Askerlik daveti 
Fatih askerlik c!airesinden: 

İstanbul 5 inci icra mem ur• 
luğundan : Klrkor Gazarosyan 
Efendiye 1700 lira 90 kuruı 
vermeıte borçlu Hüsnü BPyin 
karuı Feride Hanımın uhdel 
tasarrufunda bulunan ve mec· 
muuna 12000 lira kıymet tak· 
dir edılen Koıkada mimar 
Kemallettin mahallesinde La· 
leli caddesinde eıkı 36, 79, 81 
yeni 77, 71, 69 numaralarla 
murakkam tarafları bir tarafı 
bazen lımall Bey arıaaı ve 
bazen Şehrematlne alt arsa 
bir tarafı Receppaıa kütüpa· 
nesi ve bir tarafı 30 metrdik 
tarik ve bir tarafı bazen Fatm& 
Zehra H. ve bazen Hasan 
Hayrl Ef. ve Neyyire H. arsa• 
!arı ve b&z:en 20 metrelik ta· 
riklam ile m::.hdut mu· 
kadclema tahtında 83, 81 
79, 77, 75 numaralı beı b&p 
dükkan ve 75 nu·lu maa bah· 
çe konak derubuna cari n111f 
maıuralı maileziz elyevm ar· 
aanın 73 nu·lu maabahçe Ko· 
nak mahalllnln derununa cari 
kanavatı mesennatına tebal· 
yelle nısıf P>aıura halkalı mai· 
leziz tamaırlle 79 nu-lu bir 
adet fanilacı lpllk\'t gediğinden 
münka~lip 81 nu-lu dükkan 
mahallinin dört hine itibarile 
bir buçuk hiaaelerl 12 sehim 
tertibi le 3 ıehlml 8 Ağustos 931 
tarihine müsadif Cumartesi 
günü saat 14 den 16 y& ka· 
dar açık birinci arttırma ıu· 
retlle satılacak ve ıartnamesl 
25 7-931 tarihinde divanhane
ye talik olunacaktır. Arttırma. 
ya ittirak için yüzde on te
minat alınır. Hakları Ta· 
pu slclllerlle sabit olma· 
mayan ipotek alacaklılar ile 
diğer alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu hakla· 
rını ve hususile faiz ve masa· 
rlfe dair olan iddlalannı ilan 
tarihinden itibaren evrakı mü .. 
bitelerlle 20 günl içinde b!ldı~ 

melert lazımdır. Akıihalde hak
ları Tapu slcillerlle sabit ol· 
mayanlar aattı bedelinin pay· 
laımaıından hariç kalırlar, 
Gayri menkulün müıterlye 

Fatih eskerlik dalreılnln ihalesi tarihinden lllbaren lf" 
leyecek vergiler belediye ve 
yaklf lcarelerl müttıırlye alt 
tir. Ali.kadarlano, icra ve lf· 
laı kanununun 119 ancu mad· 
desine göre tevkın hareket et· 
meler! ve daha :Uyade ma
lumat almak hteyenlerln 930 
6013 dosya mııııaraıile !.tan· 
bul Beılncl lcra memurluğuna 
müracaatları il.in olUAu. 

ıucbatında 327 doğumlu ve 
onlın·la muameleye tat.! efradın 
ıon voklanmalarına 1 Temmuz 
931 tarihinde baılanacak ve 
30 Temmuz 931 tarihinde ni· 
hayet verilecekllı. 

Mükellefinin ona göre fU• 

belerine mürc.caalları ilan 

YARIN 

Tütün inhisar idare inin 
halka dört mühim müjde i 

1-Artık ecnebi pipo tütünlerine ihtiyacınız kalmadı. Rayiha, 
nefaset ve ucuzluk itibarile bütün ecnebi maınulatına faik olan ve 

bu kerre imal edilen (TÜRKİYE PİPO TÜTÜNLERİ) 
satışa çıkarıldı. (100) gramlık teneke kutuları (150) kuruştur. 

2-Gerek siparişEDİLECEK, GEREK PIY ASADAN 

alınacak (HANIMLARA MAHSUS) etiketli tütünlerin 

25 gramlık paketlerine 31 yaprak yerine ( 45 YAPRAKLI 
" " 

SiGARA KAGITLARI) konularak, tütün içen hanıml3.· 
rın mühim ve müşterek derdi halledildi. 

3-EcnebiEENFİYELERİNİ KA T'İYYEN ARAT

MİY ACAKolan veyeniyapılan(TÜRK ENFIYELERI) 
ninde sabşına başlanıldı. Birinci nev'in kilosu 600 kuruş, ikinci nev'in 
kilosu 400 kuruştur. 

4-Pek yakında nikotini YOK DENECEK DERECE-

DE AZ, nefis rayihalı ve çok zarif ( y ALOV A SiGA

RALARI) 

llmmıiılııiııii·~~3 
Hayret gazetesi 

Hayret namında haftalık bir 
gazetenin yanndan itibaren neırl 
ne baılanacağı haber alınmııtıı· 
tır. İlmi, edebi, bilhaua lktı. 
ıadi ve ticari mühim mnnde
recat ile çıkacak olan bu ga• 
zete büyük kıt'ada dört sahi· 
feden ibaret olarak nüshası 
bir kuruıa satılacaktır. Hay· 
ret gazeteli cidden ıayanı hay. 
ret olacalfından okuyucuları· 
larımıza ta vslye ederiz. 

İstanbul Dördnncü icra 
daireılnden: Üıküdar'da Al· 
tunl zade mahallesinde Rauf 
Paı ıokaiiında atik 2 ve 4 ve 6 
ve 8 numaralı bir tarafı yol 
diğer tarafları Ihsan v" Şadan 
Beylerle haffaf Kar&bet bal!· 
larıle mahdut zemini İvaz Fa· 
kıh vakfından maa tarla taı 
ocaklarının ve maa bağ köt· 
küo zemin ebnlze kurunu ve 
eıcarı kırk sekiz sehim ıtiba· 
riyle otuz üç sehmi tekrar yüz 
dört sehim tertlbile on dört 
ve yine mezkur mahal ve so
kakta atik 6 numaralı bir 
tarafı Rauf Paıa sokağı ve 
bazen Çerheı İımail P&· 
ıa veresesi bağı diğer 
tarllftan valde Kasrıba. 
iı ve tarafı rabil tariklhaı 
ve bazen Rauf paıa bağı ile 
mahdut otuz iki sehim ltlba. 
rlyle yirmi dör sehmi tekrar 
yüz dört sehim itibariyle on 
dört aehml keza mezkur ıo. 
kakta atik cedit iki numaralı 
bir tarafı bozca batı bağı bir 
tarafı Ferit Paıa vereıelert 
balfı tarafı rabll tarikiam ile 
mahdut maa köık bir kıt'a 
bağın zemin ve ebniye ve 
kerumunun 1440 sehim ltiba. 
rlle 968,5 sehmi tekrar yüz: 
dört ıehim tertlblle 14 ıehmt 
keza mezkur ıokakta atık 
34 numaralı bir tarafı haffaf 
Klrkor veresesi bir tarafı Ra. 
uf Paıanın köıkü bir tara-· 
fı Rauf Paıa ıokalfı bir 
tarafı Eftık Hirlıtik ve 
Aganl hlıselerlne tahıla kı· 
lınan mahal ile mahdut bir 
kıt'a ba,4ın :zemin ebniye küru. 
munun 104 aehim itibarile 14 
sehim Rauf Paıa zade Meh. 
met Salt Beye alt olup balada 
hudut ve müıtemlliıtı zlkrolu. 
n&n hi11eler mumaileyhin Peh· 
mi Beye olan 3000 lira bor· 
cundan dolayı 30 gün müddet· 
le mevkii müzayedeye vazo• 
lunarak dört yüz lirada talibi 
uhdesinde olup bu kerre yüzde 
beı zamma ve on bet gün 
müddetle !halel kat'iyyeal mil· 
zayedeıine vazolunmuıtur. 
Umum hisselerin kıymeti mu· 
hammeneal 18000 lira olup 
bundan Salt Beyin hluelerine 
ait miktar nlabetlnde pey ak· 
çıı.larını alarak 928 3055 dos· 
ya numaralı 18·7·931 tarihiı;· 
de saat 14 ten 16 ya kıı.dar 

lıtanbul dördüncü icra m:mur· 
luğuna müracaat eylemeleri 
ilı\n olunur. 

1 

İşte o kadar 
• 

SATIE 
Bu mükemmel aleti 

VERESİYE 
Satıyor 

ELEKTRİK 
ŞİRKETİ 
de bu aleti alan 
müşterilerine 

hususi tarife tatbik 
ediyor 
Beyoğlu 

Metro han. Tünel meydanı 
lstanbul 

Elektrik Evi, Beyazıt 
Kadıköy 

' Muvakkithane caddesi 
No. 83 LFerigeco 

=====·-~~-~ l:TIYATRO ve siNEMA 1 Zayi 
• ı Gazi Osman Paıa ort& 

ÜSKÜDAR mektebi ikinci aınıfından aldı· 
LJ l s· J lfım taadikn&meml zayi ettim. na e tnemasınua Yen!alnl çıkaracağımdan eıki· 

Karnaval faciası alnln hükmn yoktur. No. 148 
Sellha ttln. 

Müme11lli 
Elen Ribter 

Duhuliye 10 kuruıtur 

İatanbal dördüncü icra me· 
murluğundan: Tamamına 600 
lira kıymet takdir edilen Kar· 
talda kaaB.cba dahilinde kumlar 
mevkinde bili\numaralı kanu· 
nun netrlnden mukaddem 
muhdeı ve halen maakuyu 
dolap boıtan yerlle meıkenln 
tamamı açık artırmaya vazt 
ec!tlmlt olup 15 Temmuz 931 
tarihinde ıartnamesl diva.nha· 
neye talik edilerek 11 Ağustos 
931 tarihine müıadif Salı gü• 
nü saat 13 ten 16 ya kadar 
lstanbul 4 üncü icra dairesinde 

artırma lle satılacaktır.Artırmalfa 
tıtırak için yüzde yedi teminat 

akç!ıl alınır müterakim verırller 
ile belediye reıimlerl va.lnf lcr&11 
müıteriye aittir. Haklar tapu 
alclilerlle sabit olmıyan ipotek· 
11 alacaklılar ile dllfer alak&· 
daranın lrtlhk hakkı sahip· 
lrrinln bu haklarını ve huıu· 
aile faiz ve meaarife dair olan 
icıdialarını ilan tarihinden ltf. 
baren 20 gün içinde evrakı 
müıbitelerile bildirmeleri il· 
zımdır. Akıl halde hakları ta· 
pu ılci !erile sabit olmıyanlar 
utıı tiedellnln paylaımasın• 
dan hariç kalırlar. Alakadar&• 
nın eni icra ve lfllı kanunu· 
nun l 19 uncu maddesi hükmü· 
ne göre tevflkl hareket etme· 
!eri ve daha fula malumat 
alnıak iıtiyenlerln 930·374 
dosya numaraıile memuriye· 
timıze müracaatları ilin olu· 
nur. 

lıtanbul 4 üncü icra me· 
morluğundan: Tamamına (450) 
lira kıymet takıilr edilen Kar
talda kayden kasaba kariye 
derununda 29 840 rakkamı eb
vap No. lu bir bap mağa elye· 
vm aırf.blr bap hanenin tama· 
mı açık arttırmıya vazedilmtı 
olup 5 Temmuz 931 Tarihinde 
ıartname.ı divanhaneye talik 
edilerek 22 Temmuz 931 tar!· 
bloe müsadif Çaaıamba ırü· 
n6 saat 13 ten 16 ya 
kadar İstanbul 4 üncil icra 
dairesinde açık arttırma ile 
satılacaktı .\rttırma i:Cincldlr. 
Birinci arttırma.11Dda talip çık· 
mamıı olup bu kerre en çok 
arttırmanın üzerinde bırakıla· 
c&ktır. Arttırmağa tıttrak için 
yüzde yedi teminat akçesi alı· 
nır. Müter&klm vergiler ile 
belediye reslmlerl,vakıf lcareai 
müıterlye aittir. Hakları tapu 
siclllerlle ıabit olmıyan lpoteklr 
alacaklılar ile diğer alAkada:r&• 
mn ve irtifak hakkı ıahlp
lerinln bu haklarını ve husu· 
ille faiz ve masarife dair olan 
iddialarını l!an tarihinden iti· 
baren yirmi gün içinde evrakı 
müıblte!erlle bildirmeleri il· 
zımdır. Aksi halde hakları 

Tapu ılcillerile ıabit olmıyan. 
lar satıı bedelinin paylaıma• 

aından hariç kalırlar. Alaka· 
darların yeni icra ve iflas ka· 
nununun 119 uncu madde~lne 
ne göre tevfikl hueket ehne· 
leri ve daha fazla malümat 
almak lltlyenlerln 930 372 Do .. 
ya numaraaile memuriyetımlze 
müracaatları ilan olunur. 

Sahife 5 

1 KOÇOK iLANLAR 1 ____ ___... 
Sahlıli evler: 
Kadıkoyünde s tıltk mü. 

ceddet kA§ir hına - Kad1-
köyünün en eğlenceli yeri olan 
Yoğurtçu Parkı yanında Çam· 
lıca, Fenerbahçe, Kalamıı Ko
yuna nezar~tl fevkaladesi ol&Q. 
üç daireli apartım&n tarzında · 
lnıa olunan gayet havadar 
hane ıatılıktır. Taliplerin Ga· 
!atada Mehmet Ali Paıa ha· 
nında 41 numaraya müracaa.t· 
ları. (5) 

Büyük derede satılık 
hane - Piyasaya iki, bkeleye 
üç dakika mesafede İspany& 
sefarethanesi ıokağında bülbül< 
!erile meıhur Sefarethane hah
çeal karııaında iki daireye 
münkasem apartıman tarzınd& 
inıa edilmfı hamam, elektrik, 
terkoıu havi (9) odalı 26 nu• 
maralı hane satılıktır. Tallp-

' lerln Galatada Mehmet Alt 
Paıa hanında 41 numaraya 
müracaatları. (5) 

Kalamı,ta satılık, kiralık 
mükemmel köşk - l•keleye, 
İstaıiyona beı dakika meı&fe
de plajlu civannda, munta• 
zam bahçe dahilinde nezareti 
fevkalldeyl haiz (24) odalı, 
müıtemllatı aalreyl havi kötk 
satılık olduğu gibi toptan ya. 
hut dört kınm olarak kiralık· 
tır. Tal!plerln Galateda Meh· 
met Ali Paıa hanında 41 nu• 
maraya müracaatları. {5) 

Kedıköyünde mühürdard• 
satılık hane - Dört kattan 
ibaret on bir oda, mutfak, ku· 
yu, bahçe, elektrik, h&vagazl. 
banyoyu havi nezareti fevk· 
aladeyl haiz hane satılıktır. 

Taliplerin Galatada Mehmet 
Ali paıa hanında 41 numara• 
ya müracaatları (5) 

Aksarayda acele satılık 
hane - Tramvaya üç dakik& 
mesafede dört kat, yedi oda, 
mutfak, koyu, bahçe, elektriği 
havl hane utılıktır. Talip
lerin Galatada Mehmet AU 
Paıa hanında 41 num&r&ya 
müracaatları. (5) 

Ev alıyoruz: 
Satılık hanesi olanlara -

Pek ıerdıiz yerlerde olmamak 
§&rtlle, 1500 liradan 2000 il· 
raya kadar dört, beı od.alı 
satılık hane, dükkanı olanlarm 
Galatada Mehmet Alı paf& 
hanında 41 numaraya müra• 
caatlan. (5) 

Satılık em!Akl olanlal"8 -
Galata, Beyoğlu, Şiıll, Ma~ 
ka, Oımanbeyde satılık apar
tıman, hanesi, Galata, Beyoğlllf 
Eminönü, Sultanhamamınd . 

malfaza ve dükkanı, Sultanab
metten Beyazıda, Beyazıttun 

Fatih ve Aksaray& kadar la. 
nesi olanların Gnlatada ~eh. 
met Alt Paıa hanında 41 nu· 
maraya müracaatları. (5) 

Satılık çiftlik, arazısı olanl.r• 
Anadolu, Rumellnde • atılık 

çiftliği olanlar ile Boğaz. 
içi, Haliç marmara sahillerinde 
fabrika inıaaına müsait arsa, 

veya arazlı! olanlann Galatad& 
Mehmet Ali Pa§tl lianınd& 
41 numaraya müracaatları (5) 

İnşaat: 
. Apartıman han~ in a etmek 
isteyenlere -Apartıman, hane, 
öükkan tuıa etm k lıteycn!er ile 
Üıküdar • Kısıklı tramvay CÜ· 
zergahında ve diğer sayfiye 
mahallerinde (V.illa) tarzında 
kötk ın,a etmek isteyenlerin Ga· 
!atada MehmetA1i Pc.ıa hanınd& 
41 numaraya müracaatları. 

(lnıaat parası nol..san olan-
lara teshllat gösterilir (5) 

htanbul birinci t;caret dal· 
reıılnden : Galatada Tünel kar
ıııında 23 No. lu mağazada 
mefruıat tlcaretıle lıttgal eden 
Dmosten feodorls Efendinin 
alacaklılarlle aktettlğl l<ongor
dato lierayl tetkik mahkeme
mize tevdi kılınmıf ve emri 
tetkikatın 16· temmuz ·931 
perıembe günü ıaat on buçuk~a 
lcra11 mukarrer bulunduiundaıı 
a!Akadarlnrın yevm ve untl 
mrzlııirdıı. hazır bulunmal~n 

ilan oluuur. 



Sahife 6 YARIN ·1 Temmuı 
T•rkiblnde kalliyetll miktarda _ı_.. .. __________________ lllll. .--11!1--------

:ıf;'ıyot tanen ••fotfat ~vcut olup v v H 1 T E El EK TR 1 K TARA G 1 ~ VEllZADEVAPURllRI 
enılcel U&YIJeJe ıllr'atl teaıenülll 
~eıtnde, qnaıııbfa, vereıne ı1u. Karadeniz Postası 
d · Bir eleLıtrık taraiı satın ahrken fabrika iki f vapuru ı Ç b adı olanlara Y~ billla- emrazı ISa Temmuz QrJ/lam a 

markaıına dikkat ediniz. r 
aıabfje Ye za IJeU umumlyeye ıünG akıamı Slrkeel rıhtımından 
teılratı tlfalyeıl Yardır. hareketle mutat lıkelelerıne ui-

V A L N } z rayarak Rlzeden avdet edeeektır. 
Genç kızlarla çocuklarda teıl· ~ 1 Yük ve yolcu için ı SJrked· Atllye 

ratı naflaaı pek ıerl olup renkılz, Hanındaki acentalıjfa mDracat: Te-
"WHIT - Ielon lst. f80 hastalıklı, zayıf, ııraca veya kemik En eltktrik tarakları hakiki muteberdir --.,;" -

haatalıklarına milpteli çocuklar y A L N J Z . 1AVIL ZADE VAPURLARI 
az zaman zarfında dit çıkarırlar. Muntazam AYVALIK Poıtaaı 
Çabuk yilrürler. Tombul tombul "WHITEn elektrik tarakları fennen 
olurlar. miktada cereyanı elektrlki istihsal 

Sut itiyatla ıeba velini ve genç· lmallyelerl itinalı ve ııktır. 
lifini ıullı\lmal eyliyenlere, ademi 
iktidara pek müe11irdir. Kanı tez· 
yit ve ta~flye, hazmı teıhil, renge 
tazelik ve veçhe tarayet bahıeder. 
Bez, evram, cedlr, çocukların yüz 
ve baılarındakl çıbanlar, ergenlik 
ekzemada pek müeulr<'lr. 

Hasan kuvTet ıurubu Avrupa' da 
birlnciliil ihzar eyledlii gibi bütün 
alemi tababette takdir tevlit eylemlf, 
ecnebi ve memleketimizin etibbaaı
nın raporlarını kazanmııtır. Şiıeıl 
60 büyük 100 kuruıtnr. Depoıu : 
Huan ecza deposudur. Eczacılara 
ve toptancılara büyük tenzilAt. 

11 VVHITE,, ELEKTRiK TARAKLAR! ~ 
Saçların dökülmeıini teYklf, saçlarırı yeniden~~ 
çıkmaaını ikaz, (tabii renklerinde) güzel bir ;;:;;;p"I· 
ondillasyon ita ve tllmamen kepeklerden ~~a 

tahlis ederler. 

TABAGIN Fiatı: 8.1-2 liradır 

YfO[K PiliN fiATI: 50 Kuruştur 
Bize yı:zınız tarağınız ı masrafsız 

olarak derhal gönderiniz. 

,..~.~.~. t~ !.! 
ıembe 17 de Sir· 

keciden hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçükkuyıı Altın· 
oluk, Edremit, Burhaniye ve 
Ayvalığa azimet ve avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapu~da da ve· 
rllir. Adres: Yemiıte Tavil· 
zade biraderler. Tele. !at: 221 O 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postaaı 

' 

'Göğüs nezlelerine: KATRAN HAKKI EKREM ---------------------------------------1.tanbulda Çiçek Pazarında Altı parmak 
Hanında 1 • 3 numarada Ehrenatein ve 

Dumlu Pınar 
s .;::ı:~z PAZAR 

Dr.HafızCemal 11 Defterdarlık ı·la"'nı 
· Dahili hastalıklar mutehassısı 
' 

1 
Cumadan maada her 

aün öfleden sonra aaat 
(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Dl Yan yolunda (118) 
numaralı huausl kabinesinde 
dahili baıtalıkları muayene 
Ye teda Ti eder. 

Telefon: lıtanbul 2398 

lıtanbul Dördüncü Jcra Me· 
murluğuııdan: Kartalda Y alo· 
Yalı Agop ofullarından den· 
mekle maruf ve halen ikamet· 
aihları meçhul olan Nikağoı 
Efendile madam :>uıanoya: 

Murlılnlz Agop Efendinin 
Nikoli Efendiye 500 liraya fe· 
raf eyledlil 600 lira kıymeti 
muhammeneli Karta'da kaaaba 
dahilinde Kumlar mevkllnde 
bili.numaralı kanunun ne~rin· 
den mukaddem muhaddeı ve 
halen maa kuyu dolap ve boı· 
tan yerlle mllkiyetin tamamı 
açık arttırmaya konmuı olup 
1 Ağuıtoı 931 tarihinden 11 
Aııuatoı 931 tarihine müıadlf 
Salı günü aaat 13 den 16 ya 
kadar daireml:ıde açık arttırma 
ile aatılacağ, açık arttırma 
ilanı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere 930 374 dosya 
numaraaile ili.nen tebliğ olunur. .................... 

Doktor feyzi A~met 
Cilt, ıaç ve zührevi has

talıklar müteba11111 Cu
madan maada her gün 
saat 10 dan 6 ya kadar 
baıta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

Telefon: latanbul 3899 
ı-. ................ 1 ... 

Zazi 
Bafr" telgraf memuru mer

hum Necip beyden muhauaı 
maaı beralım kaybolduğun
dan yenlal alınacaktır. Eıkl· 
•inin hükmü yoktur. 

Süleyman Necip B. Ke-
rlmeıf: Fatma F .. alme 

lıtanbul Beılncl icra Me· 
murluğundan: Mahcuz ve ıa

blmaaına karar verilen maıa, 
ıandaliye ve ıalr eıya 4-7-931 
tarlbine mlbadlf Cumartesi 
&ilnü saat 16 dan 19 kadar 
Fındıklıda No 436 Habip efen· 
dinin gazino ve birahaneıl öniln
dc açık arttırma auretlle aatr 
lacağı llln olunur. 

lıtanbul 7 inci icra Memur• 
luğundan: Bir deynlo temini 
btlfaıı zımmında mııhcuz ha
ne etyaıı 2 Teııımuz 931 tar!· 
bine mnıadlf Per,embe günü 
Hat 18 den itibaren Beyoalun
da Kltıp Mustafa çelebi ma· 
halteılode Anadolu ıakağında 
8 numaralı apartımanın 3 nu
maralı datrealnde ea tılacaktır 
ve arttırma lldncldlr. Talip 
olaolano mahalllııde buluna· 
cak memuruna mllracaatları 
9JJ.J60 doıya numaraılle lllo 
dJ:.ı;r. 

Adalar kazası Malmüdürlüğünden 
Satılık hane No. 19 • 49 Sultaniye sokağı (Adanın şimalinde ve sa

hiliboyunda) Kınalıada da zemin katı: bir mutbak, yemek odası, ab
desthane, kuyu, koridor kömürlük 

Birinci kat: 4 oda bir koridor sofa 
Çatı .<atı: üç oda bir kiler evin ön tarafı şlmala nazırdır, tamamile 

tuğtdan 18 sene mukaddem yapılmıştır. Tahmin edilen kıymeti iki 
senede verilmek şartile 3353 lira birinci taksiti ihaleyi müteakip alı
nacaktır. Satış muamelesi 12-7 -931 Pazar günü 12,30 da Adalar 
Malmüdürlüğünde aleni müzayede ile yapılacaktır. 

[mlak ve [ytam Bankası fstanbul Şubesinden: 
Pazarlıkla satılık emlak 

Eeaı 

55 
Mevkii ve Nevi 

Ketenciler Tahtakale cıı.ddeal köt'!de 2 No. 
Kıymet 

iratlı aua(halen sebzeci ve ciğercilik ediliyor.)4.900 T. L. 
78 Kandilli Mezarlık ıokağı 23 No. 36 dönüm 

arazi 1.275 
214 Kandilli Mektep ıokağı 25 No. 49 dönüm arazi 1.730 
215 Kandilli Mezarlık ıokağı 26 No. 50 dönüm arazi Z.000 
216 Kadllli Mezarlık ıokağı 27 No. 70 dönüm arazi 3"525 
110 Büyükada Rıhtım caddesi 26 No. iki odayı 

havi dükkan (meıken de ohbllir) 2.400 
151 Büyükada Nizam 34 No. maa oda dükkan 2 000 
169 Ayazğa Hacı Oıman bayırı 15 No. gazino ve 

14 dönüm arazi 4.940 
226 Lb.leli Balabanağa mahalleıl bozmııcıhan ıoka· 

ğı 2 No. ananın 7 /8 hiueıl 218 
B232 Kumkapı Baklalı Kemaleddin mahalleıl kQçllk 

langa sokağı 37·39 numaralı ana. 360 
236 Rumelikavaitı Dere caddesi 51 numaralı hane 350 
237 Laleli Balabanağa mahalleıl Bozmacıhan sokağı 

1 numaralı ana 110 
244 Yeıilköy Şevketlye mahalleıl Salih Ef. ıokağı 

19 No. araa 736 

245 Y eıllköy Şev keli ye mahalleıl Bulvar ıokağı 20 
22 No. ana 1.768 

247 Laleli Balabanğa mahallesi Derbent ıokağı 
3 No.araa 

260 Yeıilköy Şevketlye mahalleli Salih Ef. ıokağı 

350 

15 No.lana 1.877 
Balada yazılı emlak peıln ve takıltle satılacaktır. Talip· 

!erin ve bu papta fazla mall\mat almak lateyenlerln ıubemlze 
müracaatları. Jf -i< , 

[mlak ve [ytam Bankası lstanbul 
Kiralık konak 

Eıaa 

20 
Mevkii ve Nevi 

Niıantaıında Kağıthane maddesi 
100 numaralı Konak. 

(Şlıli Sıhhat yurdu lttlıalinde) 

~ubesin~en 

Teminat 
150. T. L. 

Balada muharrer Konak bir ıene müddetle kiraya veril· 
ınek üzere kapalı zarfla müzayedeye va:ıedilmtıtır. Taliple· 
rln ihaleye müıadlf 13-7 931 Pazartesi günü ıaat on altıya 
kadar alacakları ıartname ile birlikte teklif mektuplarını 
Şubemize tevdi eylemeleri. 

Muğla Nafia Baş Mühendisliğinden: 
Muğla vilayeti dahilinde Mlliı·Küllük yolunun 66 zait 8· 

720 zait 9 dır ve 460 zait 9·130-11 inci kllometroları araaında 
2,20J metro tul üzerinde yapılacak olan 18~96 lira 17 kuruı 
bedeli keıfi imla ve bolokaj ve alindlral ameliyatı 12·Temmuz. 
931 tarihine müıadif pazar hüoü saat onbeıe kadar zarf ka
bul olunmak ve saat on altıda encümeni vilayette ihaleyi 
kat'lyyeıl icra kılınmak üzere kapalı zarf uıullle münakasaya 
çıkarılmııtır. Talipler ıartname ve evrakı ketflyeyi Muğla 
nafıa daireılnden alabilirler. Tekllfnamelerln kanuni teminat• 
larlyle birlikte muayyen müddet zarfında vilavet makamına 
vermeleri lüzumu llln olunur. 

Hakimiyeti milliye şe~ir yatı mektebi Müdürlüğünden: 
Mektepte mevcut bir ree beyılr Temmuzun birinci Çar· 

ıamba gl1nü Fatihte Atpa:ıarında ıatılacağından talip olanla· 
!arın '!.!~~ı mezk~rda mezat mahalline ıaat onda ıelmelerl. 

T oledo Efendiler: 
Efendim, 

Leffen bir • WHlTEn elektrik 
tarağının luymeti olan 8,1 2 lira takdim 

l
edlyorum.~Lütfen zirdekifadreslme bir adet töoderlnlz. 

lıim • • • • • • • • • • • · · 
Adres • • • • • . • . • • • . 

'-=]~-!...._~~~--· 

Bijyük Tayyare 

piyangosu 
6ıncıKeşide 11 Temmuz 1931 de~ir. 

Büyük ikramiye 

200, 000 liradır 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 
15,000, 10.000 Liralık ikramiyeler ve 
ıoo.ooo Liralık Bir Mükafat Vardır. 

latanbul dörnüncii icra me· 
murluğundan: Kartalda ıovan• 
lık yolunda müteveffa eczacı 
Serklı efendi variılerl ve ha· 
len likametkabları meçhul o· 
lan zevcesi madam Mağnik, 
çocukları Mardik efendi, Ar· 
menüi, Arıaluı, Zabel ve An· 
jel hanımlara: 

Murlslnlz Serkiı efendinin 
Yorgl efendiye 63 lırayo. .iDu· 

kabil Yefaen ferağ eylediği 
tamamı 280 liraya kıy· 
metılmuhammenell Kartalda 
rum meıatlığı mahallinde 

Gaip aranıyor 
Harbiumumlde (Cebelllüb· 

nan) da bir mektepte beraber 

bulunduium kardeılm Şükrü 

günü akıamı ıaat l 7 de 
Sirkeci rıhtımından hare• 
ket edecektir. 

lıtanbul dördüncü icra 
memurluğundan: Tamamına 

280 lira kıymet takdir edilen 
Karta! kaaabaıl dahillllnde rurr 
meıathğı mahallinde 3024 • 46 
No. lu üç kıt'a arsanın tama· 
mı açık arttırmaya vazedflmiı 1 
olup 15 7-931 tarihinde ıart· 
namesi divanhaneye talik edi
le~ek 11 8 931 tarihine müsa• 
dif Salı günü ıaat 13 ten 16 
ya kadar İstanbul dördüncü ic· 
ra dairesinde açık arttırma ile 
satılacaktır. Arrtıırmaya itti· 
rak eyleyenden yüzde yedi te
minat akçesi alınır Müterakim 
vergiler ile belediye rcıimleri, 
vakıf lcareıi müıterlye aittir. 
Hakları tapu s!clllerile ıablt ol· 
mıyan ipotekli alacaklılar 

ile diğer alakadaranın irtifak 
l.akkı sahiplerinin bu hakları 
ve hususile fa iz ve maıarife 
dair olan iddialarını ilan tari 
hinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile bildirme· 
!eri lazımdır Akıi halde hak
ları tapu ıicillerlle ıablt olmı· 
yanlar ıntıı bedelinin paylat 
masından hariç kalırlar Alıi· 

kadarların yeni icra ve Hliıı 
kanunun 119uncu maddesi hüL 
müne göre tevFikl hareket et· 
meleriJve daha fazla malümat 
almak isteyenlerin 930·373 
dosya numarasile müracaatları 
!lô.n olunur. 

Jstanbul tapu baı memur· 
' luğundan: Unkapanında Papaz 

~oalu Mustafa çelebi malıalle· 
sinde Camilıerif ıokağında 8 
No. lı incir dibi değirmeni 
demekle arif ve degirmen ge· 

diğloin 32-64 hlueılnln tasar· 
ruf kaydı bulunamamıı ve 
mülkünün tamamı üzerine lh· 
ıan Neılml ve Fatma Şahver 
ve Fevziye Hanımlar tarafın· 

dan hane lnıa kılınmıı ye ta· 
mamı için dahi Tapu acnedl 
itası talebinde bulunmu1 olduk~ 
!arından mahallen tahkika~ 
için 14-Tcmmuz 931 Tarihine 
müıadif Salı günü Tapu l\fo. 
nıuru gönderileceğinden mez· 
kör mahal hakkında bir güca 
iddiayı taıarruf edenlerin yed· 
!erindeki veıaik lle bırlikte 
mahalli mezkürda iabatı ·;ii· 
cut etmeleri ilan olunur. 

ı ı Temmuz 1931 = H'••r 571 
-: Çarşamba =:-

Arabi 
14 Sefer -Vakii· Ez.ani 

Rumt 
18 Haziran 

.... h 6 40 
oitlu Nlzameltin o tarihtenberl ôtte 4 sa Otıo u iP 
gaipllr. Bulunduğu yeri bilip ı~ .. •r 8 S3 ikindi ıı il 

• 

3024-46 numaralı üç kıt'a arsanın 
tamamı açık arttırmaya vaze· 
dilmlt olup 15-7-931 tarihinde 
ıartnameler divanhaneye talik 
edilerek 11·8·931 tarihine mü· 
ıadif salı günü aaat 14 ten 16 
ya kadar yüzde yedi teminat 
akçan kabullle dairemizce 
açık arttırma ile ıatılacağı 

açık arttırma ilan tebliği ma
kamına kaim olmak üzere 
930.3 73 doıya numıı.raılle 
müracaatları ilanen teblli 
olunur. 

malömat vereceklere (500) lira Ak~ıun 12 00 ,,u .. ,,, 1• " 
Yatıa 2 it Yataı 2~ 41 • 

hediye edeceğim. l!"'su e .2!_ ~~.-~ ı ı j 
Çenberlitaı, kurıunlu han •1 1 • •-n C•ll n.ı..:u.r \.·• 'Tl ... , 1 

aahibl Şükrü o~lu Abdül),adlr Düıl.wı.tlİr> Atı 


