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Nüshası her yerde S kuruş 

fÇiftçi, işçi ve Esnafın haklarını müdafaa adar LAik Cümhuriyatçi gazatal 

• \,Gönderilen evrak iade olunmaz~ 

-

............. Memlekette istihsal ölüyor, istihsal!•-~~ 
•••••• 

ahsul para etmiyor, fiatlar düşkündür, köylü fahıŞ nakliyefiatlarilet 
•soyuluyor, Yunanistanda mı ibret almıyoruz? Meseleyi tetkik etmeli .. t 
-~~~!h~~r ...... ·-····ı .. G~f .. H~:-·dii~····~;b;b .. ş~hri;i~d~·_ ..... y~~~~·N~di·~~~~i~~i·· 
oluyor. istikbal olundular! 
Yunan tarifelerinde yüzde 
kırk tenzillıt yapan Şark şi· 
mendiferlerinin Tır.akya müs
tahsilina kastımı var? Bugün 
bostan yarın zahire nakliya· 

Reisicümhur Hz. Dolmabahçe önünde Amerika 
gambotları tarafından 21 pare topla selimlandılar ..• 

tı öbilrgün müstahsil beş Relsicümhur Hz. dün aa• 
para kazanamıyacaktır bah ıaat 10,5 da Haydarpa· 

Arif Oruc \ ıaya muvaıalat buyurdular. 

••••••••-••ıiıiıııı;m Relılcümhur Hz. ne Salih 
Uzun köprü, Pavli ve ha· Yozgat, Hüıeyln Cavit, Nuri, 

valiıindekl bostan müstahslllerl Cevat, Abbas, Kılıç Ali 
acı, acı ılkayet ediyorlar. Şark Ser .ve yaverleri Rnıuhl bey· 
timendifer kumpanyasının ta· ler refakat ediyordu. 
rifelerde tenzilat yapmaması Gazi Hz. merasim yapıl· 

yüzünden, bu sene Trakya mamasını emir buyurduklarıo· 
havallsindekl kavun, karpuz d.,n merasim yapılmamııtır. 
ve zahire nakliyatının feci bir Haydarpaıa garı sabah 

· b Jd ı aaat altıdan itibaren Bayrak· vaziyete düıeceğl i iri iyor. 
Yaln{z Uzun köprüden her tarla ıüılenmlı, geçitten, Sö· 

gütlü yatının bulunduiu ma• 
ıene 1000 vagon kavun sevk hale kadar Halılarla döıen• 
edilmekte olduğu haber veri· 

mı1ıı. 
liyor. Kumpanyanın tarifeler• Vali MuhiWn B. kolordu 
de tenzilat yapmamaıı yüzün· 
den mültahıll malını nakled
memekte, nakledilenler de 
fazla fiatlarla halka ıatılmak, 
mecburiyeti hillıl olmaktadır. 

Halbuki ıimendifer kum· 
panyası dört beı ıene evvel, 
Trııkya tarifelerinde yüzde (25) 
den yüzde (40) kadar tenzilat 
yapıyormuı •. Bunu fU buhra lı 
zamanlarda, bilhassa müstah· 
ıllln ihtiyacı olduğu, istlhıal 
eıya11nın para etmediği anlar· 
da yapmak veyahut yaptırmak 
icap etmez mi idi? 

Gızl Hazretlerinin lstanbulu dünkü tatriflarindan intiba 
(Madalya Iılnde : Gazı Hazretler! trenden inerlerken) 

• 

kumandanı Şükrü Naili Pı. 
H. F. idare heyeti Reisi Cevdet 
Kerim Bey, Gazi Hz.inl Vtlayet 
hududundan htlkbal etmif 
!erdir. 

1atasyonda, Askeri ali Şu· 
ra azasından 1 inci Feri (Ce
yat, Askeri temyiz mahke
meıl 1 inci ve 2 inci daire 
reıaleri Ferik Nihat ve Galip 

1 inci F. K. Rılttü, Aı. tem· 
7lz azaları ve müfettlı Paıa• 

larla, ıehrimlzde bulunan me 
buılar ve zevatı saire tarafın· 
dan iltıkbal edildiler • 

Gazi Hz. müıtakbelinin 

Müetahıllin hlmayeıi için, 
her devlet bllha11a mahıul al· 
ma mevsiminde huıuıi tarife· 
ler tatbikine çalıımaktadır. 
Bulgaristan ve Yunanı.tan Tür
klyeye komıu olmak itibarile 
bu iki devletin tatbik ettikleri 
uıuller çok ıayanı dikkattir. 

Gazi Hazretleri Haydarpafa lıtaıyonunda müstakbelin 
arasında yatı tatri'f adar (erken ayn, ayrı ellerini 11ktılar ve 

tM•d•lya içinde : Oazı lfz. Seyrlsefaln mildürll Sadullah B. e Ut!fat ederlerken! ( Devamı 2 inci aahifede ) 

Bugün Trakyada kavun 
karpuz nakliyatı, yarın zahire 
sevkıyatı tarife yGkıekllği yü. 
zünden akamete uğrarsa, mfis· 
tahıilln hail pek ziyade fena· 
laıacaktır. 

Zaten mahıul para etml· 
yor. Fiyatlar dGıükdür. Deniz 
kenarından; Tekirdağ ve ıalre 
gibi yerlerden,letanbula yapılan 
bollan ıevklyatı tabii daha 
çok ucuza mal olmaktadır. Bu 
ucuz ıatıı karıııında, Uzun 
köprü, Pavli, Çorlu gibi ılmen· 
dlfer iskelelerinden verilecek 
yüksek navlunla getirilecek 
kavun karpuz ne olur? Tabii 
tarife yüksekliği dolay11lle ol· 
(Deoamı ~ inci sayfamızda) -···-········-···-··•-•11••• ............... . 

......... --···········--···············-··-···········-···-······· ... ··············--· ... ---·----·········-···--····-·--·--·-
Günün vak' ası Meclis müzakeratı pek geç! 

60 yaşında bir Muamele vergisi 
intihar! görüşüldü Gümrük teftiş 

Ankara, 21 (A,A) - BılyQk edilecektir 
Millet Mecllıi bugün Relı KA· 
zım Paıanın rlyaMıtlnde top• 
lanmııtır. 

Seyrlıefaln ldareıi bGtçeıl• 

nln müzakereıl açılmııtır. Sır• 
rı Bey (Kocaeli) Seyrllefaln 
ldareılnln bugünkü vaziyetini 
ıayanı memnuniyet bulmakla 
beraber bunun daha nafi bir 
ıekle ıfrağı icap eyledl~lnl 
röylemlı, milli vapurcuları 
korumak için Seyrlıefalnln 
yalnız biivGk hkeleler ara· 
ıında vapur lıletmeılnl, lı· 

~üntehir ve kendini dördüncü katın· kenderiye gibi Romanya ve 
dan attığı han ( lşaretll yerilen atmışt.r, Bulııarlltan limanlarına da se· 

Yüksek kaldırımda bir han· ferler yapılmasını ve bilumum 
da pek feci bir intihar vak' a11 vapur nakliye tarifelerinin ve Güm;ük umum müdürlüğüne 

---
Meşhur değirmenci Yunanlı Koz
meto meselesini de yazmıyoruz 

Gızl Hz.nin lstanbuh.i tatriflarl hürmetine Yunus Nadi 
meselesini muvakkaten tehir ediyoruz. Nitekim dün de 

ıynı maksatla bir f&Y yazmamıştık. Hatta: Meşhur Yu. 
nanlı değirmenci Kozmeto ile ortaklığı olduğu da yazıl· 

mamıttıı Bu da ekmek fiatlerine (3) kuruş zam mese· 
laslla a16kadardı. 

Bu adam na yazarsa yazsın Mustafa Kem<ıl Hz. Is. 
tanbuldan müfarekat buyuruncaya kader cevap vermekte 
mazur bulunduğumuzu ilAn ederiz. O ne söylerse söylesin, 
biz daha evvel va aynen kendisine iade ediyoruz! 

:.....;.;;;;..;~--.;.,;..;.,;.,;,..;..;.,;.~~~~~------~-----·~--------

Nihayet çare bulundu! --
Artık tehlike kalkı)ror! 
Belediye otomobillere 30 Km. den 
fa:ı.la gidemiyecek alat koyuyor 

Reglatör aleti otomobillere de konar.ak 

l 
30 kilometrodan fazla •iir'atle gia•memeteri iı;in reglatör 

konulan otobüaler 

OıobGı tallmatnamell pazarı yanına bir Reglııtör koymaktır, 
gününden itibaren tatbik edl· i Bu Reglalllrler dün oto· 
lecektır. bcslere vazedilmiııtlr. Otobü~, 

Belediye otobüılerln fazla 30 kilometrodan fazla gltmeğe 

ıür' atla gidebilmelerini menet· 
mek için iyi bir uıul bulmuı· 
tur. Bu uıul de benzin deposu 

İetanbulspor 

baıla·:a bu reglatiir dnh! bir 

kapalı benzin deposunu h· 

(Deoamı 5 inci aohifede) 

İzmire gitti 

1 
--~ Meclisteki istizah takriri -

Celse zabıtları 

olmuıtur. kiletçe teıbltfnl lltemlttlr. tayini mevzuu bahsolanMaliya 
Bu feci intiharın tafıllatı 3 İktısat Vekili Muıtafa Şe· hayati tettiflya reisiAdil B. 1 Dun ,ehrimizden lzmire hareket eden !.tanbulspor takımı 

lincü ıahifemizdedir. (Deııamı 5 inci aayfada) (Tafsilatı 5 üncü aayfad~ [ Tafsi15tı 5 inci sahifeıııjzde) 

-12-

(0 eenada "Edep yahu" 
diye bir gazete daha çıkmıı· 
tı zannederim ki en manidar 
Gnvanlı meırutiyet gazetesi bu 
idi. Ne faide ki "Edep yahu" 
•namuı yahu" ıözlerfnl duya 
cak kulak kalmamıştı, edebil 
olanlar hatlarını yorganlarının 
altına çekmeğe mecbur olmuı· 
tardı. 

Bu, böyle olup giderken 
bir takım vak' alar oldu. Yaı· 
ları müsait olanlar hatırlarlar, 
bunların bir kıımı imbat ve 

(Deoamı 4 iincü •ayfada) 

,,,,,,,,.,, .. ,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,, .•...•.... ,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. , .................................................................. . 
Ll ____________________ l'd<;.;.;;.e~c~l~is_t_e~g_ü_m_r_ü,_k __ ın __ ü~n~a~s~eb_e_t_ü_e __ v_a_k_m __ ü_z_a_k_e_r_e_le_r_d_e_n __ m_u_"l_h_e_m_._··-----------------' 

1 ! 

-
- Efendiler! Dikkat ediniz. Memlekette mfıhlm mue!eler vardır. ı 
Birkaç kelimecik için etrafı heyec~na verdin!%. Şimdi neredeala!z? 

- Sus bire baln Arif, vatan haini Arlll 
&en naaıl olur da uıuhılelet edersin, 1 

fakat bu sırada iş ı·orııanın başına oluı·or. On milyon 
· &ümrükten 11rtıanıyor. 



Sahife 2 

Yerli mallar sergisi açılacak 

2000 lira meselesi var! 
Sanayiciler istiyor, ticarat odası 

(vermem de vermem) diyor 

~ 

9 .. -- ---f er'li için bu aene para verile· 
tniyecefini aöyliyen Ticare odası 

Katibi umumisi 
Vehbi B. 

Geçen ve evvelki sene Ga· 
latasaray lisesi dahilinde açı· 
lan yerli mallar sergisi bu se· 
nede küıat edılecktir. Fakat, 
bu yüzden Ticaret odası ve 
Sanayi birliği arasında bir 
ihtilaf çıkmıttır. 

Sebebi de ıu: Ticaret oda· 
ıı evvelce, sergiye yardım kas· 
dile iklıer bin lira verm'ttlr. 

Bu aene ise odaca bu yardı· 
ma imkan görülememl§tir. 

Sanayi birliği ve sanayi 
erbabı da keyfiyetten fevka· 
iade müteessir olmuılar 'H 

odanın aynı zamanda bir sa• 
nayl odaeındao ba§ka bir ıey 
olmadığını ileri alirmüılerdır. 
Amma, Ticaret odası para 
vermemekte muslrdir. Dün, 
bu hua.ata ma!umatıoa müra• 
eaat ettiğimiz Ticaret Ye Sanayi 
odaıı umumi Latibi Vehbi Bey 
muharrlrlmize at idekl be ya· 
natta bulunmuıtur: 

- Bu serginin üçüncü 
defa olarak bu sene küıadı 
fayanı memnuniyet bir ha· 
berdir. Ancak odamızın bütçe· 
bu maksatla tahsisat mevcut 
ve mevzu değildir. Bıoaeo· 
aleyh, odamızca ıerglye mu· 
a veneti nakliyede bulunul· 
mak kabil olamamaktadır • 
Eaaaen, odanın muayyan ve 
mllhdut olan varidatı ancak 
ken dl hizmetle~inin lfallna 
ve odaya merbut olan Tlca· 
ret borsasının lüzum göıtere· 
ceil a vanalara tekabül ede· 
bilecektir. 

Kooperatifçilik tetkikatından ne çıktı? 

6üyük ders alındı ! 
Avrupaya giden ticaret mektebi kooperatif 

müderrisi ne görmüş ? 
Aıı ticaret mektebi koo· 

p!ratlf müderrisi Hakkı Nezihi 
B. Fransa, fs çre, Yogoslav· 
ya, Bulgariatandaki koopern· 
lifleri tetkik ellikten sonra 
lstanbuln dönmüştür. 

Hakki Nezihi B. Anupa 
daki kooperatif yenllil<lerl 
hakkuıda t ı malümab vermlı· 
tir: 

- En ziyade Pariste li.aldım. 
Orada bir kooperatifte lief 

altı gün kalarak bütlin tuliej.ı. 

!erini, çalııma tarzlarıoı tetklli 
ettim. En ziyade propagaııda 
iti meaelcıl nazarı dıkkallol 

celbettf. Bu mesele bizim irfbl 
kooperatif itine yeni başlıyan· 
!ar için çok mühimdir. Eıkl 

klasik propaganda tarzları de· 
ğiımlıtir. 

Bir gün müetehliklmr koo· 
pt'ratifi fcdera~yonu reisi M. 
Ernest Puvaaaonla göıüıüyor· 

duk. 
Bana dedi ki: ıon ıenelere 

leceğlne dair afiıler astık. 
Mevzu herkesi alakadar etsin 
diye "hayat pahalılığına kar• 
ft çare nedir?. diye intl· 
hap etlik. Konferansa çok 
adam gelsin diye günlerden 
Pazarı kabul ettik. 

Nihayet konferaoı salonu· 
oa girdiğim zaman kartımda 
fiç l<itl süraüm. Bır taneal 
de ır btkçlslydl .• 

Bu liadiselerdea sonra 
Fraosada lioferaosın, propa· 
ganila vasıtası olm;dığı anla· 
ıılmııtır. Kitaplar çıkarmak 

rlıaleler neıretmekte falde 
falde vermiyor. Çünkü münv· 
yerler bu iti bilir iz deye ol<u· 
nııyor. 

Tahıil 'örmeyEn'erı!e ua1eo 
kitap okumiyrlar. En yeni pro· 
paganda uıulleri ıuolardır. 

Kooperatifin faidelerinl ve ma· 
nasın, hadiselerle halka göster· 
mektir. Meıela hır kooperatif 
ar:alarınil, tariften aıağı uctlz 
ilaç veriyor. Ucuz tedavi edi· 
yor. 

kadar en kuvvetlJ vasıta Eğlenceler tertip ediliyor. 
olacak konferans §eelinl lat· Buna aza ucuzca l~llrak edJ. 
btk ediyorduk. Elter konferanı· yor. Kooperatifler .ucuz !0 • 

!arla kooperatifler, yapmak kaotalar açıyor. Hasılı bütün 
kabil o!ıııydı, biiUin Fransa, bu hadiseler halka en büyük 
kooperatifçi ulurdu. Ve bana propaganda oluyor. 
ıu mı.alı gösterdi. Biz bu işe yeni baılıyoruz 

"Parise yakın bir yerde 1914 ten evvel yazılmıı koo-
kooperatıf propagandası yapa· peratlf kllaplarını okuyup kla 
cııktık. Konferans verelim de· ıili propaganda ıeklllerlle lıe 
dik. Evvela kaoferanaın veri• baıl11 .. ak muvaffak olamayız. ............................... , .......................... . 
İhtihsal ölüyor 1 l Abbas Hilmi paşa 

(Ba,makaleden de11am) Tabiiyetini değiştirdi 
duğu yerde kalıp 
mııhküm olmazını? 

çürümeğe _ Sabık Hidiv Abbaı Hilmi 
Paıa 1914 ten beri Türk pasa 
porto ile Avrupada ıeyy&bat 
etmekte idi: O zaman Muır 
tabiiyetine geçmlyen Abbas 
paıa, timdi hükümetimizdeo 
izin almadan Muır teba11 
olma11 derin bir su! tesir ha11l 
etmlttir. 

lıte mesele buradadır. Şi· 
mcnıllfer li.umpanyasıoıo ta· 
rifc!erde teozilAt yapması ıart· · 
tır. Aııcak bu suretle ıimendi· 
fl'r ı:üzergahı kasabaların is· 
tihsalltı kurtarılmıı ve bostan· 
cıların da müıkül vaziyetleri 
kolaylattırılmıı olacaktır. 

Çok yakında baılıyacak 
olan zahire nakliyatı için de 
böyledir. 

Zahire zaten para etml· 
yor. Bir de yüksek nakliye 
ona inzimam edene, köylüleri 
soyan komisyoncularla, muta
vassıtlar bu fahiı nakliye 
ücrellnl de zahire fiyatından 
indirecekler, bu suretle üç 
kurut eden bugdayı, fınattan 
bilistifade iki kurut ve daha 
atailıya almağa çalııacaklar· 
dır. 

l" Ya.nı ılmendlfer ücreti 
uccardao çıkacak değildir. 

O da zavallı köylünün ıırtı• 

na yükletı!ecektır. Tarifeler 
indirilecek oluna, hiç olmaz· 
ıa köylü bu yüzden soyulmı· 
yacak, o fark ona ka!abile· 
cektır. 

Bu tarife meıeleıinin ~u 
bir iki gün zarfında kat'iyen 

• halli lazımdır gibi geliyor. Bu 
tenzillt Trakyadan Yunanlı· 
tana geçirilecek buidaylar 
lçto de, rağbet arttıracaktır. 
Çünkü;Yunaolıtao, ıimendifer 
kumpanyasına teozllAt kabul 
ettlrmlıtır. Bundan sonra me• 
ıeleyl ciddiyetle takip etmek 
lılikümetln vazifesidir, 

Arif Oru9 

YARIN 

Mahrem mi!I . Musip bir teşebbüs ! 
Sıhhi Şura için Maz
har Osman B. böyle 

söyliyor 
Sıhhi ıuranın lçtimaları ve 

mukarreratı hakkında malil· 
mat almak üzere dün bir mu· 
harrlrimlz Dr. Mazhar Osman 
beyle görüımil§tnr, 

Mazhar Osman Bey: 
Bu efkarı umu ınlyeyl ala· 

kadar etmeyen bır:meıeledlr. 
Mahremdir. 

Bir ıey ıöyleyemeın, de
miıtlr. 

Ali Riza Bey ne diyor? 
Sıhhıye müdürü Ali Rir:a 

Bey de; 
- Sıhhi ıura, hıfz111ıhha 

kanuolarıodakl mevat daire. 
sinde müzali.eratta bulundu. 
Huıusatı sıbhıye ve içtimaiye 
hak!ftnda ilerde çok büyük 
hizmetler görülebilir. 

Çünkü : Şuraya lttlrak 
eden ze•at, her türlü teılraı. 

tan azade, müotehap fen 
' adamlarından mürekkeptir. 

Demi ıtır. 

Afyon 
kaçakçılığı 

~açakçıhgı bazı şahslar 
yapıysr 

Afyon mürekkebatı imli 
eden fabrikalarda bazı kaçak. 
çılk vukuatına teıadüf edil
diği yazılıyor. Bu hususta yap· 
tıifımız tahkikat, meselenin 
bu şekilde olmadığını ve 
kaçakçılık keyfiyetinin dof· 
rudan, doğruya ham af· 
yon ihtacatile alakadar bulun· 
du§u merkuıiodedlr. Kaçak· 
çı!ık iınadıoıo, afyon fabrl· 
kalarıoa ıunıulü yok tur. 

Eıaaen ham afyon ihracatı 
ıerbestir. Yalnız, ihracat ver 
glıi vermemek için bilimua· 
mele ihraç •edilen afyonlar 
gOmrük muhafaza memurları, 
tarafından yakalanıyor. Mote· 

casirleri ise kaçakçı addediliyor. 
Afyon fabrikaları, yalnız 

imalatla meıiuldur ve bu da 
sıhhiye müdüriyetinin l.ootro· 
luna tabidir. 

Afyon kaçakçılılı yaptığı 
için ıeddedildiği rh•ayet edilen 
fabrlkanııı da talili faaliyet 
etmediği anlatılıyor. Vakıa, 
fabrika bir kaç gündenberl 
çalıımıyor. Fakat bu ret key. 
fiyetınden ileri gelmiyor. 

Fabrika ocağındaki reflek.. 
ter tuğlaları tamir edildiği için 
fabrika cumartesiye çalıımı· 
yacaktır. 

Bakım evi 
Üsküdarda hastaneden 

evvel bakım evi açılacak 
Belediye Oıküdarda bir 

haatane lnıaıını düıün. 
mekte ve bunu kuvveden 
file çıkarmak için para ara· 
maktadır. 

Maamafih, bundan e•vel 
viliiyel ve belediyenin Ü~kü. 
dar cihetinde lnıa edeceği 
müeueıe bir çocuk bakım evi 
dir ld lstanbul ve Beyojlu el· 
helinde temin edilen bu ihli· 
yaç nihayet Üıküdarda da te
min edilmlı olacaktır. 

Bizden 
Dün bir tııpılelen &uyu 

• gdirıtik bardııta boıalt· 
tık. Bir de bokıılım hi, 
o bardaktaki berrak •u 
yerin~, bir bulanık nuıyı 
var. 
Bi: once terkosun dil· 
lere destan olan pisliffn· 
den baliaetlip tlururJulıı, 
meğer o, bunun yanın· 
da mai mukattar gibi 
imi . 

Uzunköprünün, kavun karpuz ihraç 
iskelesi yapılması isteniyor 

Uzunköprü ve havalıslnln 

kavun ve kamaz için bir lh· 
raç merkezi yapılması etra
fında bazı fikirler ortaya atı· 
lıyor. 

Malum olduğu üzere ti· 
meodlfer nakliye ücretlerinin 

fazlalığı mahıulltın çürilme· 
sine ıebebiyet veriyor. Nlle· 

kim geçen sene de böyle olmuf 
ve malların nakliye flatlarıoı 

alıcıların verdikleri para ko
rumamırtı bile, yalnız mıı .. 
tahıillerlo de ~avun ve karpuz 
clnılerlnl ullh etmeleri ve da· 

1 
ha iyi mal yetlıtirmelerl icap 
ediyor. Eğer Uzun köprüniln 

bir ihracat merhezl haline 
getlrilmeıl fikri etrafında kat"I 

bir karar verilirse ıunlan yap
mak lazımdır: 

1 - Nakliye tarifelerinin 
lodlrllmeıl, 

2 - Kredi verilmek sure-
tile müstahsile yardım, 

3 - Kavun ve karpuz cloa· 
!erinin ıslah edilmeıi. 

4 - Nakliyatın seri yapı· 

!arak mallarıo çürümemHI in 
temini. 

Kim bilirse beri gelsin 
Zahire borsası intihabı ne vakıt yapı

lacağı muamma oldu 
Zahire borsası idare heyeti 

lntlbııbatının icra vakti geldi, 

geçiyor bile. Mevcut talimat· 
n meye nazaran tecdidi in

tihabın 1 Aluatos tarihine 
kadar , hitam bulmaıı icap 

ediyor. Müddeti hitam 
bulan heyeti idarenin yerine 

ıeçecek zevatın faal ve borsaya 

halıikateo faldell olabilecek, 

ıah11lar olması alAkadar ma· 
kamatça istenmektedir. Bu ı .. 
tlbarla yeniden, heyeti idareye 

getirilecek ıah11ların seçilmesi 
tereddütleri mucip oluyor. 

Bizim hususi istihbaratı• 
mıza nazaran, yeni heyeti 
idare azalan içine eski h& 
yeti idareden ancak bir iki 
kiti girebilecektir. Fakat, bu 
ıahısların kimler oldulu kat'• 
lyetle bilinmemektedir. 

Tecdidi intihabat meael& 
sine Cumhuriyet Halk fırka_. 
nıo da ismi karıımaktadır. 

C.H.F. tarafından seçilecek 
zevat heyet !dere azalığına 

getirilecek mıı! 

Doktorlar eza satamıyacak 
Sihhiye müdürü, Kadıköy aivri sinekten 

tamamile kurtulmuftur diyor 
Sıhhiye iidilrüAll la 

Bey muhtelif meıall hakkında 
dün bir muharrlrlmlze fU 
izahatı vermlıtır : 

- Doktorlar ecza aatamıya· 
caklardır. 

Kanun ıarlhtlr. Ancak bir 
mahalde eczahane buluomaa 
sa cfoktorlar bir ecza dolabı 
açabilir. 

O mahalde eczahane açıldığı 
takdirde gene kapatmaıta 
mecburdurlar. 

Sıtma mücadelesi 
- Sıtma mücadelealoe de-

Arazi kanunu 
Yeni araal ve sayım ka· 

nununun yerine kaim olan 
hayvan vetııiıi kanunları 

defterdarlıfa teblif edılmlt ve 
tatbikatına baılanmııtır. 

Yeni bina vergiıi iratları 

kanununun da teblilı beklen· 
mektedlr. 
Evkaf Kadrosu iade 

edildi 
İstanbul Evkaf kadroıuoda 

bazı tadilat icrasına lüzum 
EÖrüldüğünden karo Ankara• 
ya iade edilmlıtlr. 

Yeni kadro bu ıünde teb
llg edilmemittlr. 

Alman mühendis tale
besi tetkikata geliyor 

Meıleki tetkikatta bulun· 
mak üzere Miinih mühendis 
mektebi talebelerinden 26 kiti 
lik bir grnp proföıörlerı refa· 
kalinde ıehrln ize geleeekler· 
dlr. Talebe burada m!lhendlı 
mekte bin·de ziyaret edecektir 

söylemek 
Ele/dirilt. lambası gibi 
renfarenk ,;,eler de •atıl· 
maaının eababı meğer 

it;indeltilerinin gö:ükme-. . . . , tnesr rçın mı, ..• 
Zavallı taşı/elen .enin 
namına n•ler, ne cina· 
yetler ipleniyor diyelim de 

İster dinle 
istet dinleme! 

v m ediliyor. Modadaki aıt a 
mücadele heyeti elyem mer 

• 
ııuludr. Buraıı vekalete mer· 
buttur. 

Kadıköy ve ı:ıvarı halkı 

hemen, hemeıı ılvrl sinekten 
kurtulmuılardır. 

Sıhhly• kadrosu 
- Ka.dromuz daha tebllg 

edilmedi. Eıaaen halıhaıır 

kadro son hadde indirildiğinden 
açıkla kalan olmıyacağıoı 

ümldederim. 

Himayei Etfal 
Dava mı edildi 

Dünkü ıabah gazetelerin• 
den biri ıehrlmlzlo muhtelif 
mahallelerlndekl otomatik tr 
raziler!le oyuncak imtiyazını 

bir kanunla hlmayeletfale ve
rlldlğlol zlkrelmit ve himaye! 
etfalio bu terazileri temhir 'H 

kendi hesabına lıletmeye baı· 
ladıfmı kaydetmlıtlr. Ayni 
zamanda mez1'ür makloa, aa• 
hlpler nln hiı.oayel etfale, 
mOracaatle makine bedellerinin 
verllmeıl hakkıodakt taleplerin 
reddedıldliliıl ve bu hal kar• 
111ında makine aahlplerlnlo 
vll&yet ve baıvekllete istida 
ettiklerini ve içlerinden birinin 
himaye! etfal aleyhine 16,000 
liralık bir da va ikame etlliiol 
ilave elmiıli. Dün himaye! 
etfal merkezinden keyfiyeti 
sorduk. Aldığımız malQmata Da• 
zarab otomatik terazi ıahlple
rlnln ıaliihiyetlerl haricinde bir 
muameleye tabi tutmadıklarını 
otomatik terazi sahiplerinden 
"Jühl~ lımiode biriılnlo kendi 
aleyhlerinde da va ikame etti· 
ğlnl ifltmelerlnl ve fakat bu 
da •anın sebebini bulmadıkları 
aıılatılaıııtır. 

Leyli talebe 
ahnmıyacak mı 

Bu ıeoe taearruf dolay!• 
ıile liae ve muallim mekteplerine 

leyli talebe alınmıyacaktır. 
Fakat, çok fakir talebeye 

yardım olmak üzere Maarif 
Yeklletl tetkikat yapmaktadır. 

... __ .... __________________________________________ __. 
Bu mekteplere imkio oı .. 

belinde pek mahdut leyli ve 
meccani tal.ebe alıoacaktır. 
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Siyasi 
Takvim 

Haberiniz var mı? 
Yunua ,Nadi "Buodaia 

sonra aıla (affetmlyecekmltl. 
Eyvah ,ımcft ne yapaca• 

ğız? 

Nermi lamlode · birloe ıle 
laf attınyor ve ıene kliflı. 
ve mülevveeat hazineleri al 
kalemini lkuaduruyor. 

o kadar enseetnde 
pıflrmiolzkl adam, Almany~ 
dan, sesler duyuyor. Bu ken• 
dinden çıkan seılerl ıa ... 
seılne benzetecek kadar ken• 
dini kaptıran ve para hıni 
ile basireti bağlanan Yuoua 
Nadlolo bir gün eline aaa sır
tına bir aba alarak dal!, dere, 
tepe demeden yollara düıecek 
ve ozamao hali. afetmeyecelq 
hala bir ... duyacak ve ... 
yıklayacak: 

- Halıı Arif, vatan haini , 
Arif, Arif, Arif! 

Üç aeı bot gelir derlerılL 
1 - Para tikırtııı 
2 - Su pnltı 
3 - Kadın cısıltı11. 
Şimdi de Qç ıe1 bunlarili 

hoıuoa gitmiyor. • 
- Arifin sözü 
- Yarının göztl 
- Muhalefetin özü 
Şimdi bakınız Yunuı N .. 

dl neyi affetmlyecek: 
1 Arifi 
2 Arif Orucu 
3 - Yarın Baımuharrlrhıl 
4 - Ayhanı 

Fakat memleket ve afkln 
umumlyede denize düfilpte 
yunuıun karnına gltae yine 

difer yutulaolara çilrllk por

takal satacak byn ti mey· 
dana çıkan Bazırgan NadiyL 

•• 
Dalkavuk 

Nermi için ıiyasl takvim• 
den kanaatini soran karllmlze: 

Nermi Yunusun gazetesin· 

de bir köıeye Avrupa haber

leri yazar ve Yuoua oe derıe 

onu yapar. Tabii böyledir. Bir 

ddlkavuk yemekte efendlll 
bamyayı methederken o da 

ballandıra ballandıra, met• 
hedermlo. Bir aralık Efendi 

zemetmlt dalkavukta zemet
mlı. 

Sofrada hazır bulunan biri 

dayanamanııı ve baiırmıı. 
- Herif, ılmdi bamyayı 

methediyorduo timdi zemme

diyorsun bu oe kepazeliktır! 
Dalkavuk sakin cevap 

vermlı: 

-Aralanım ben bamyanın 

deıtıl Efendimizin dalkıı vuau
yum. 

lote Nermi de memleketlıa 
defli Yuouıun dnlkavuğudur. .,,, .......•................ 

Bugün toplauacak 
Bazı gazeteler kadıo birli· 

#inin P••arteıl gOnll içtima 
ettlflol ve lrıat beyetlertnl 

latan bul klly lerloe göndermek 
için kararlar ittihaz ettllflnl 

yazmııtır. Halbuki evvelld 
gOn bazı doktor haoamların 

kadın birllfloe i-lmemelerl 
yüzünden lctlma bu gilııe talik 

adi'.mlıtı. içtima bugünsaat 14te 
olacaktır. 

Samsundan şehrimize 
boyuna kuduz geliyor 

Samsun ve civarında kudu 
ran bir ltöpeğlnı sırdılı bir çok 

adamlar lıtanbula ıevk edil· 

mitti• Bu defoda Hacı İsmail 
karyesinde kuduran bir köpek 
dokuz kııı ıaırm:ıtır. 

Belediye timdi bu uırılan 

cıhaaı da kuduz teda vihanc.lae 

gönderilmek için tıddel!e ara
maktadır • 
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5 r KU' BAK•'• J 1 
Kendi 
Silahlarile 

G e e VA K,A / 1 Yarım milyın liral! 

Zabıta muharririmiz yazıyor: T Ü r kiye 
• 1 

Yunuı Nadi bey Ankara• 
dan bar, bar, bağırıyor: 

Affetmemelidir, 
Ve artık bundan sonra 
Asla affetmiyeceğizl 

60Yaşında manifaturacının intiharı! l Y emniYet 
Yüksek kaldırımda bir hanın 4 üncü ~katından bir I. ___ Planları satılıyordu 
adam kendini attı, yerlerde kafa tası parçalandı.. - 43 -

1 
Bu ıatır, Cümhuriyet aaze· 

tealnin baı muharririnin bir 
yazısının serlevhasıdır. 

Ve bu yazı, Cilmhurıyet 
baı muharririnin aziz Türk 
cençliğlne hitabeden bir yazı· 
11dır. 

Acaba Yunuı Nadi Bey 
gençliğe hitap etmek cesare· 
tini kimden ve ne hakla al· 
mııtı? 

O Türk gençliği ki, milli 
duyguyu, milli iradeyi ve mil· 
li varlığı çoktan Gf.ziıinden 
öğrenmlıtlr, o büy(lk adamın 
iıaret ettiği ıuurlu yoldan 
yürilmeğe, gene çoktan baı· 
lamı ıtır. 

Yokaa, Türk gençliği affe
oilmlyeceklerl ne, tilrk qlerlne 
Almanyadan karııan Muıtafa 
Nermi Beyden, ne de huiday 
kralı Yunus Nadi Beyden öf· 
renmeğe ihtiyacı yoktur. 

.... 
Yunus Nadi B. bo makale

sini yazarken bntün gençliğin 
gözlerinin kendisine çevril· 
mit . olduğunu düıünseydl, 
ihtimal kalenıl titrer ve bu 
satırları tazamazdı. 

Çünkü, memleket iktisadi 
yatı üzerine bir kanlı Akba· 
ha gibi konan başmuharrir 
beye gene kendi bir cümle
ıiyle cevap verelim : 

Aff etmemelidir, 
Ve artık bundan sonra 
Asla affetmiyeceğiz 

Fakat kimi? 
Memleketi kendi malik&· 

neleri zannedenleri ! 

B0RHANETT1N .A.Ll 
.................................. 

Amerikan gan· 
botları 

Sefare1hade bugün bir 
ziyafet verilecek 

Beı ailndenberl ıehrlmlzde 
ve Dolmabahçede demirlemit 
olan iki Amerikan ganbotu 
mürettebatı ve erkanı Dün 
ıehrimizln muhtelif meıire 
yerlerini müçtemian gezruiı· 

!erdir' 
Bu günde öğleden ıonra 

Amerikan sefareti tarafından 
ı Y eniköyde ıereflerine bir zl· 
yafet verilecektir. Vilayet er· 
kanı Polis miidilrü ve jandar· 
ma kumandanı da bu ziya· 
fette hazır bulun!lcaklardır. 

Amerikalı 
Darülf ünunlular 

25 temmuzda Amerikadan 
Prağ vapuru ile 80 darülfil· 
nun talebeıl gelecektir. Tale
belere vapurda Türkiye hak· 
kında konferanslar verilecek 
ve ıehrimizde dört gün kal· 

ıdktım sonra avdet edeceklerdir. 

Evvelki gece Dimltri iımin· 
de Yunan tebalı bir Rum 
kendisini evinin pençereseıin· 
den atmak ıureUle intihar 
elmiıtir. 

Tafıilatı ıudur: 

Dimitrt Atına da doğmuı 

40 ııene e•Yel ıehrlmize gelerek 
Marlka iımlnde bir kadınla 

evlenmiıtir. 

Y etıımlı 4 kızı ile 
erkek evladı vardır. 

4 te 

Beı ıene evveline kadar 
Calatada Yükaekkaldırımda 
manifaturacılık yaı;mıı, ainnl 
kemale erdiği için mağa· 

zasını cocuklarına terk 
ederek iıtlrahata çekilmiıtlr. 

Dımıtri60 yaılarında şen, 
ıatır bir lhUyardır. 

lılni terkeder etmez yük· 
ıek kaldırımda Karabet Ku· 
yumcıyan hanında ikamete 
baılamııtır. 

Çocukları çalııır, çabalar ..• 
O da evceğizinde oturup yer 
ve içermlı. Ara sıra dükkana 
uğrar, bir iki saat oturduktan 
aonra tekrar kalkarak ötede 
beride gezmeğe, temiz haYa al· 

mak için deniz ve ezcümle rıhtım 
boyunda dolaımağa batlarmı,: 

Evvelki gün 
lıte ger gün buralarda ge

zen ve dolaıan Dimltrl Efen· 
di, evvelki gün yine eski 
bir drkadaşı olan Sotiri Efen· 
dl ilminde birile Seyri sefain 
idaresinin rıhtım bahçesine 
gitmif, dereden tepeden ko· 
nuıup hava almal!a ayni za· 
nıanda vakit geçirmeğe baı· 
lamıılardır. 

Nıhayet akıam olmuı ev· 
!erine dönmüılerdlr. 

Çoluk ve çocuk bermu~ 
tat ıofra baıına toplanmıı , 
güle ve oynaya yemeklerini 
yemiılerdlr. Kahvelerini iç· 
miı, yine çoluk çocuk ve ço

cukları ile her zamanki gibi 
görüıüp konuımağa baıla· 
mııtır. 

Saat 12 olmuı yatma za· 
manian geldiği için herkea 
odaıına çekilip yatmııtır. Bu 
aırada Dimitri e.f endi de kalk· 
mıf, her zaman için yalnız, 
yattığı odasına girmiıtir. 

Aradan bir saat geçml§, 
evin içinde bir patırtı ve bir 
gürültü lşidilmlıtir. Bu fgürül· 
tüyü duyan efradı ailesi heman 
kalkmıı, etrafı aramağa baı· 
lamııtır. Sıra Dlmltri Efendinin 
odasına gelmlı, hep birden 
içeriye girerek babalarının 

olmadığını görmüılerdlr. 

Muharriri: Mütercimi: 
Raynonde Machard Ahmet Fürktın 

- fransız edebiyatından büyük aşk romanı ~ 
170 inci binden tercüme edilmiıtır ..• 

eli, ayağı idi. Müıyü Franıuva 
dö Trae aellnce, bu adam ne 
idi? Hiçbir ıeyden haberi yok· 
tu. Servetinden gelen varidat 
ile idare edilen bir ailenin 
zürpe bır rüknü 

Klod, hiç birıeye karar 
veremiyordu. 

Deniz, uzundu •.• 
Gözün alabildiği kadar u· 

zayın gidiyordu ••• 
Ve .. Güzeldi .. 

Burada düıünülebilirdi. 
Fakat niçin? 
Kendiai buraya düıünmek 

için mi gelmiıti? ., 

O, burada istirahat ede
cek değil midir? 

Genç kız bunları düıün• 

dükce 1 yüre§I burkuluyordu. 
Evin lııe ne istiyordu? 

Bu, öyle bir ıüal idi ki, 
Klodu kalbinden vurmuıtu. 

itiraf ediyorduk! tabiaten eev· 
mek ihtiyacında idi. Fakat 
kimi? Bunu henüz keıtireml· 

yordu. 
. ' .... 
Haıtahanede bir cok olüm 

tehltke•I geçir , , ırndınlar Klo· 
dun elinden ııeçmlıtı. Bütün 

O ara hemen ba~çeye 1-ak· zaruret ve hastalıklı bır adam 
mıı ve boyh(boyuna uzanan değildir. 
babalarını görerek feryat et· Yalnız '.zannımıza göre 
meğe baılamıılardır. ıon günlerde müptela olduğu 

Aıağıya Jnmltler, babalerı· bir tıkanma hastalığından 
nı kucaklayarak hayatını kur- ara s.ıra fızerine gelen fena· 
tarmak çareleıine baı vurmak lık gene o eece gelmit lae 
lltemiılerdlr. Fakat, anide öl· hava almak bahanesile pance· 
mü~ olduğunu görmüı ve an· oturmuı, ihtiyarlık alemi ile 
lamıılardtr. Bunun üzerine za· muvazenılni kaybederek düı· 
bıtayı haberdar ederek meıe· müıtür. 

leyi bildirmişlerdir. \ Olsa olıa böle olması lazım 
Büyük oğlu ne diyor gelir ..• Demekte olup zabıta 

- Babam hiç bir zaman tahkikata devam etmektedir. 
intihar edecek gibi düıünceli 1 A. S· 

............................................ ~ .............................. ............ 

Çerkes köyde bir cinayet 
Çerkes köy makasçısı iki kişiyi 

öldürdü ve intihar etli ! 
Evvelki gece Çerkesköy 

hlasyonuııda bir cinayet ol· 
muıtUf. 

Aldığımız maluma nal!!&· 
ran Şark Demiryolları Çerkı· 
köy istasyonunda ınakascı ;35 
yaılarında bulunan Ahmet 
Efendi evvelki gün öğle-
den ıonra istayson kah· 
vesine oturmu~, bir kaç 
arkadaıı ile görüıüp konuı· 
mağa baılall'ıttır. 

Bu aırada Çerkeıköy aha· 
llıinden Hasan isminde biri 
de yine aynı köyde kahveci· 
ilk eden Servet namında bl· 

rile o kahveye gelmif, dere
den tepeden görüımeğe baf" 
lamıılardır. 

O ara iti ıakaya, ıakadan 
aonradu ufak bir ağız kavğa· 

sına neticede silah ve blçak 
lıine dökmüılelerdır. 

lıte bu aırada Ahmet ta· 
banca ile Hasan ve Serveti 
vurmuı, öldürmüıtür. 

Ondan sonrada tabanca· 
61nda bulunan ıon kurıunun 
kendi kalbine ııkmııtır. 

Ağır 'e tehlikeli olan Ah· 
met tekir dağ vlliyetl haata· 
haneılne kaldırılmıı, Haıan 
ile servette defoedilmiıllr. 

Gayrı mübadiller işi halledildi! 
Ankaradan dönen Nustafa Arif B. 

itilafı izah ediyor 
Gayrı mübadiller cemiyeti ı 

ile maliye vekaleti araaındakl 
ihtilafı halletmet üzere reiı 1 
Celal Gıılip ve azadan Mustafa 
Arif Beyler Ankaraya gitmiş· 

!erdir. 
Bu zevat dün ıehrimize 

avdet elmiılerdir. 
Bunlardan Mustafa Arif B.: 
-"Müzayedeye çıkarılacak 

Y alovaya seyyah! 
Bugün şehrimize Bul· 

garlar geliyor 
Bulgar seyriıefain idaresi· 

ne menııup bir vıpur ile ıeh· 
rimize 400 Bulgar ııeyyahı 
gelecektir. Aralarında mebus· 
lar, darülfünun profösörleri 
ve avukatlar bulunan bu gü· 
zide heyet ıehrimlze bugün 
muvıalat edecek ve şehrin 
ıayanı temaıa yerlerini gez· 
dikten ıonra Seyri sefa.in 
idaresinin tahsis edeceği bir 
vapurla Yalovaya gidecektir. 
Avdet tarihi muayyen değil· 
dir. 

bu tehlikeler, aşkın hep o pis 
tarafından gelmiyor mıydı? 

Aşkın pis tarafı ... 
Bunu miladdan' ıu kadar 

sene evvel düşünenlerin milad· 
dan bu kadar sene ıonra dü· 
süoenler arasında fark aramak 
lazım gelirse, insan hüküm ve· 
receğinde tereddüt eder. 

Aşk kanununun kurulduğ.ı 
tarihten bugüne kadar kadm 
ve erkek hep ~onun hükmü al· 
tında kalmış değilmidir. Öyle 
iıe Klod, bundan başka ne İl· 
temekte haklıdır. 

Klod bu düıüncc ile say· 
flyedekl odasında kaç dafa 
dolaştığının farkında bile de· 
ğildi. Ôyle bir hale geldiki, 
oturmak, dinlenmek ihtiyacını 
hissetti. 

Şezlonğını traseye itli ve 
orada yeıil, nefti gözlerini 
denizin ulkındaki derinliklere 
daldırarak düıünmeğe baıladı. 

Anadoludakl emlak ne kadar• 
ıa o kadar da gayrı mübadil· 
le re bono le nl edilecektir. ilk 
olarak izmir ve ha valisinde 
müzayedeye baılanacaktır. 

Bu tevziat bittikten ıonra 

gayrı mubadillerin mütebaki 
kalacak alacakları içinde bir 
tekli hal bulunacaktır.. De
mlşlir. 

Mektum ! 
Defterdar ve müfettişler 
müzakerede bulundular 

Maliye heyeti teftiıiye rehi 
Adil B. iledefterdar Şefik 
B. dün bir buçuk saat 
müddetle müdavelei efkarda 
bulunmuılardır. 

Müzakere mevzuu etrafın-
da ketumiyet muhafaza ediliyor 
Yalnız, konuıulan meseleler 
nrasında itten elçektirilen iki 
Defterdarlık memuru hakkında 
yapılmakta olan tahkikatta 
mevcuttur. 

Bu, ne haldi? 
Klod, denizde banyosunu 

yapmıı, taze ve çevik, oda· 
sına dönmüıtü. Öğle yemegi· 
ne daha bir buçuk ıaat vardı, 
halbu:Ci öyle acıkmadı ki tim
di §U saniyede ne bulsa ıilip 

süpürecekti. 
Pariste iken bayatı hiç de 

böyle değildi. Klod yemeğini 
fizyolojik hadisatın muntaza · 
men ceryanı için islemeye, is
lemeye yedi Üç beı ııünlük 
sayfiyedeki ikametinin teıiri 

pek tuhaftı. O, adeta ı bir 
obur olmuıtu. 

Balkonda, tezlongunu ııü· 

nete karıı çekip yemek Yak· 
tini l beklemek üzere eline 
(çocukların tevellülten evYel 
ıı:eçlrdıkleri halat) namında 
babaıının yeni neırettiği ese· 
ri almıı, o r mutalaa!art11 de
rlnliilne dalmııtı. 

Kapı çalınıyordu ... 

lngiltere harbiye naza-
retine giden raporlar .. 

fevkalade itina ediyordu. Bu 
defa daha müıteına bir itina 
ile kendisine fevkaladelik ver· 
mif, gırltanın yanında ciddi, 
vıı.kur, büyük lıler yapmağa 

müstsit ve muktedir bir inı'ln 
tavrile duruyordu (Sa •.. ) Bf'yi 
görenler, babasından kalan 
nihayetaiz ıervetile geçinen 
bir adam olduğunu 

Tahmin edemezdi. Kendi· 
sinde her; zaman mühim işler 
yapan ve yaıayan bir tavur 
vardı. 

Trencien inince Grita ko· 
ıarak boynuma sarılda, aaml· 
mi bir nlvazlı, ateıli puıe:· 
ler... (Sa ... ) bey ıamimlyete 

adeta bigane ciddi, vakur, bir~ . 
reımlyetle; elimi sıktı. Gri ta 
cıvıldayan bir kuı gibi: 

- Ah sevmediniz ya!. 
Oh ıizl çok, iyi çok sağlam, 
çok güzel buluyorum. 

Kulalıma lğilerek: 

- Bir lnglllz] kadar aağ· 
lam bir İnırlliz ki iyi ve güzel 

dedi., 
Ben doymanyan nazar • 

!arla genç kadına bakıyör , 
muhabbetini kucaklamak iıli· 
yordum. Artık vapura binmiı 

lstanbula geliyord•ık: 
- Gözleriniz gülüyor, ıi· 

zi endiıe ve heyecanla bekli· 
yorduk, dedi. 

Neden bukadar heye-

can!. 
Bize nihayetsiz derece· 

de kıymetli bir hediye getire• 
ceğinizl bildiğimiz için. 

- Demek ki beni değil, 

hediyemi seviyor,unuz. 
- Bir lngiliz, yalnız, ma• 

haretli, yüksek it yapabilmek 
ka;blllyetinl göıteren bir inıa· 
nı sevebilir. 

- O halde aizde öyle !. 
- Şüphe etmeyin çünkü 

ben de ıu katılmamiı bir 
ingilizim. 

Bütün varlığım milletimin 
mefkuresinin tahakkukuna 
hizmet etmek için çırpınır, 

dldiılr. Size karıı bütün mu· 
habbetlmiz, iptilam bu hisle· 
rinizln bir mukabil tesirinden 
ibaret değil midir?! 

- Çok maddi düıünüyor· 

1sunuz! 
- Her İngiliz gibi, ıiz 

bundan memnun olmuyormu• 

sunuz? 

Henüz ıaat on birdi. 
Bu zaman kapıyı kim 

çalardı? 
Yemek vakti değildik!. .• 
Bütün bunlar, Klodun zih· 

ninden bir saniye içinde ııeç· 

miştl. düıündüklcrinln hiç bi· 
riılne ihtimal vermiyerek 
gayri idari: 

Bu yuruouz!.. Dcmiıti. 
Gözleri kapıya dJkilmiıti. 
Fillp ona hergün mektup 

yazıp hastahanedeki vukaat• 
tan haber veriyordu. 

Franıova ile, o da her gün 
mektup yazıyor ve can sıkın· 
tııından öldüğünden bahıedl· 
yordu. 

Klod ona hayatının letafe-
tinden bahaetmit ve; Ne iyi 
olur, bir kaçgüuü ıizde burada 
geçirseniz; Demiıtl kapı açıldı. 

İçeri kimıe girmiyordu .• 
Klod tekrar etti: 
- Buyurunuz. 
Bir göfge .. : 

- Olmıyacafıına 
edebilirmlılniz? 

- Asli! .. 

ıüphe 

Vapurumuz, uzun mel
tem dalıaları üzerinde inli· 
zamıız sallantılarla ileriliyor· 
du. ( Sa ... ) Bey yanımızda 
çok resmi bir ta vurla yalnız 
ıuallerlmize cevap vermeie 
müheyya duruyordu. 

- Ne var ne yok, n• 
yaptınız? Dedim. 

- Emirlerinizi ifa etmek 
le meıgulüz, dedi. 

Grltaya 
- Mı.ter Kend miller 

Ber beni unuttunuz mu ? 
- Mümküumü ? lngllten, 

harbiye nezaretine mlıter 

Kendin gönderdiği raporlar, 
şimdilik yalnız sizin faaliye-_ 
tinizi ihtiva ediyor. 

Bu cıııua ,ebekeılnin ha~ 
na bu derece itimat etmeal
ne kalbi bir memnuniyet ve 
aeYlııç duyuyordum. Bu ıöz· 

lerl ehemmlyetalzce karıılamıı 
hisainl vermek için hemen 
hah değiıtirmek lüzumunu 

(Deuamı uar) 

Tütün inhisarında 
Maaşların tespit edi

len dereceleri ne ? 
Tütün lnhiıarında maaıla· 1 

rın derecesi teabit edilmlıtir. 
Birinci ıınıF ıube müdür; 

leri 300, ikinci ıınıflar 250, 
üçüncü sınıflar 200,muavinler 
175, kmm amirleri 150. 125, 
100, katipler 90, 80, 75,60,50 
lira baımildürler Ye ıube müd· 
ürlerl derecelerine göre maaı· 
lannı ~alacaklardır. 

Mülhakat müdürlerinin ma• 
aılan 150, 125, 100 liradır.\ 
Yeni kadro bugünlerde teblif 
edilecektir. 

Ekmek yirmi para indi 
Belediye iktiıat müdürlü· 

ğünde toplanan ekmek narh 
komisyonu ekmek ve francıla 

fiatlarından 20 ıer pııra indfr. 
mlt bulu~maktadır· Gelecek 
haftada flatların ineceği tah· 
mln edilmektedir. 

Mevsim Sonu Münasebetüe 
Beyoğlunda Llon mağaza· 

larında gayet tenzilatlı fiatlarla 
yapılan büyük ıatıı yalnız 
11 gün daha devam edecektir. 

Evet, kendiainin tanıdığı 

bir gölğe ... 
Oda kapısından içeri iki 

adım atmıı durmuıtu. 

Klod dikkatlice baktı. Ve 
bir çığlık kopardı : 

- Franıova ! 
Genç delikanlı, yaptığını 

dan memnun Klod de doğru 
ilerledi. 

- Söyle bu ıeyahııtı naaıl 

düıündün? 
- Paris bana zından geli· 

yordu. 
- Sade onun için mi?j 
-· Haylr .. beni ilme, fenne 

ıoktunuz, ıoııra kendiniz kaçıp 
aayfiyeye çekildiniz. Halbuki 
ben ıizin iıaretinizle bütün 
bunt.rdan lezzet almağa baı· 
lamııtım. 

ııuz? 

Ne yazık. 
Demek itiraf ediyornı· 

Tabii bu mümkünmü? 
(~euamı ııar} 
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Deli Güllü hanım! .• 

"Deli Güllü! Alaala heyyyy! .. Peşte
ma]ı püsküllü!. Alaala heyyyy! .. ,; 

İstanbul Kumkapı, nahi· 1 
yeıinde Nlıancal mahallesi tu• 
lumba çıkmazı aokağında 1 
numarah hanede ıakln Güllü 
namı müstearı ~Deli Güllü,, 
hanım aslen eski zafralıdır. 

~O ara dııardan bir ses: 
- Gelin Hanım geliyor, 

gelin Hanım. Diye ıeılendl. 
Eller çırpmata, deflerde 

hızlı hızlı çalınmağa baıladı. 

Bu aırada Güll<l Hanım, 

ıüılenml§, püılenmlı, baıına 

bir taç geynlt olduğu halde 
içeriye girdi. 

93 tarihinde ıehrlmlze gel· 
mlı 65 yaılarında orta boylu 
zaylf, eımer kara ve kuru bir 
kadllidır. 

Dofuıtan meczup ve diva• 
ne olup fakir ana ve babasının 
biricikle kızı lmlı. · 

Marüvet ve ıamanını gör• 
mek anuıunda olan ana ve 
babası bu Güllü hanımı mem· 
leketınde 13 yaflarında iken 
kendiıl gibi bir meczup ve dl• 
vaneye vermiı orta halli bir dü· 

fün yaparak evlendlrmlılerdir. 
lkı aene kadar bu iki 

meczup geçlnmlı, ondan son• 
ra kocası ölerek Güllil Ha• 
nım 15 yaıında iken dul kal 
mııtır. 

İıte o zamandan beri dul 
kalan Güllü Hanım, bu ana 
kadar bir koca bulamamıı, 

ömrünü dul olarak geçlrmeğe 
baılamııtır. 

Fakat, bu dulluk ve daha 
doğrusu kocasızlık bu kadının 
canına o kadar tak, de· 
mfı:irki, tarifi gayri kabil ..• 

• Doğuıtan ta meczup olan 
bu kadın, senelerdenberi ken· 
dlaine iyi ve kötü bir koca 
dahi bulamadığı için bGıbG· 
tün 1 çileden çıkmıı. düıüne 
düıüne nihayet kapı kapı 

gezerek kendisine bir koca 
aramağa · baılamııtır. 

Jıte, deli Güllün!in bu ha· 
linl gören komıuları •da onu 
allahın hafta11 çegizler, çimen· 
!er ve ıliıleyip pullayarak 
mevhum bir kocaya verır •.• 

Koca hasreti çeken zavallı 
Güllü Hanımda ıüılenip püs· 
lendikteıı ıonra komıuların 

intihap ettikleri bir evin içinde 
ıandalyasına otura;ak ondört 
ve yahutta onbeı yaılarında 

bir gelinin kurulduğu gibi oda 
kuruimağa, komıuların k~ndı 

aralarında tertip ettikleri eğ· 
lenceleri ıeyretmeğe baılarmıı. 

İıte bu kabil mevhum bir 
kocaya varan ve Allahın her 
haftaıı da bir düğünü yapı· 

lan bu Güllü hanıma Cu
ma gunu &'ene konu kom· 
ıuıu hazırlanarak güzel bir 
dllğün yapmıılardır. 

Çoluk, çocuk, kadın ve 
erkek bir evin bahçesine top· 
l11nmıı. sazlı ve ıözlü aleme 
koyulmuılardır. 

Buruımuı yüzüne altı ok· 
kaya yakın podra yerine un, 
ıolmuı ve bllzüımüı dudak· 
!arına da kırmızı klfıt boya11 
ıürülü olduğu halde: 

- Ab... komıucuklarım! 
Dayra11 çoluk ve çocukla· 

rımızın baıına. Diyerek or
tada bulunan sandalyalardan 
birine oturdu. 

Defler çalınıp ve gazeller 
okundu. Ondan sonra da Be· 
yit ve manileri müteakip ba· 
ıından paralar serpildi. 

O ara dııardan bir ıeı 

daha: 
- Damat geliyor, damat. 
Otomobiller geldi • diye 

ltldildi. 
Bu ıöz üzerine gelin Güllıi 

Hanım hemen ayağa kalkıp 
kapıya koımak istedi. 

Fakat karımna iki kadın 
dikilerek: 

- Nereye ayol, nereye? 
Deyip önünü keıtiler. 

Güllü Hanımda: 
- Nereye olacak yahu, 

kocamı karıı!amağa. Dedi. 

O ara yanlarına koıa koıa 
iki kadın gelerek: 

- Ah Güllü hanım ah .•• 
Demeğe baıladılar. 
Gllllüde dökük katlarını 

çatarak: 
- Ne var ayol ne var? 

Diye ıordu, kadınlar da: 
- Ne olacak, kocan ola· 

cak damat Bey buraya ge· 
lirken nasılsa- otomobilden 
düımüı, hık bile ldlyemeden 
ölmüıtür. Dediler. 

Bu acı haberi alan Güllü 
Hanım da: 

- Ah yaradanım Allabım! 
Hep benim yüzünü göre· 

mediğim kocalarımımı elim
den almamağa mı yemin et· 
tin? 

Diye ağlayıp aızlamağa 

baıladı. O sırada komıuları 

yine baıına toplanmıı, bep bir 
ıığızdan: 

- Adam Güllü Hanımbe. 
Allabın emri böyle lmiı ne 

yapalım? üzülüp meraklanma 
bu hafta daha güzel ve ondan 
daha zeoğln bırhinl bulur seni 

--

ENVER PAŞA 

Turan imparatoru! 
_______ ,_ Hatıratını yazan: ./ .L _______ _. 
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Mithat Paşa, zalim sultan ile adil sultan 
tecrübesini yapmış, zalimin yerine geti
rilen adilin de zalimleştiğini görmüştü 

Ne mirasları, ne kazanç· 
ları ve ne de maaıları! Mille· 
lelin verdiği vergiler. 

Fenalaımııtım • Mülazım 
Kraoı, ufuklarda kazak eıki· 
yan arıırken, ben de lttıhat 
ve terakki ldareılnln eara· 
rengiz derlnlıklerlne lnmlı , 
10 Temmuz ln_kılabını ylylp 

kemiren fırkayı idare eden 
zihniyeti araıtırıyordum. Fa· 

kat, tekrar zırhlı otomobil· 
!erin mltlralyozları lılemeie 
baılamıı, muhafaza askerleri 

de reavzerlerlni atmağa baı· 

lamıılardı •. 
Genemi, baskın mülazım B. , 

dedim! 
Gülerek: 

- Amma dalmııeın. Gör· 
mlyormuaun, etrafımızı bir ıürü 
kurt ıardı. Şu diılılnl tepele· 
ye bllıen, rahatın bozulma· 
yacak! 

Hem aöyliyor, hem de raıat 
nokta11ndan mitrlliyozu (idare 
ediyordu: 

- Ruı kurtları bu! Sürü· 

YARIN 
=-

Poliste: Adliyede: 

Bir. kaza! Yılmaz 
Bir nakkilş iskeleden Davası bu gün ikinci 

düfüp öldü! cezada intaç edilecek 
tlaseki haıtahaneıl cadde. Halkı kanunlar aleyhine 

ılnde Ata Beyin haneılni bo· tahrik ve Llnçe teıvik cürüm· 
yamakla olan Etyemezde Ha· !erinden dolayı tahtı mühake· 
tun mahalleıl aakinlerinden meye alınan Yılmaz gazetesi 
nakkaı Celalettln ile Corcl meı'ul müdürü Yuıuf Ziya 
diln, binaya kurmuı oldukları Beyin davasına bugün ikinci 
8 metro lrtlfaıııdakl bkelenln ce:ıa mabkemeılnde devam 
kırılması üzerine düımüf, ya. edJlecektlr. 
ralanmıılardır. 

Berayı tedavi Gerrahpa· 
~ ıa haıtahaneılne kaldırılmıılar 
fakat, baıından ağır ıurette 
yaralanan Corci ölmüıtür. 

Celilettın de ağır ıurette 
yaralıdır. 

Bi91klaşan berber kardeşler 

Bugünkü celsede müddei· 
umumi B. iddiaıını ıerdede· 

cek, müdafaa da yapıldıktan 
ıonra karar verilecektir. 

Okturva tahkikatı bitmedi 
Oktrova dairelerinde mü· 

fettiılerce 

tahkikat 
memlttlr. 

yapılmakta olan 

henüz ikmal edil· 

Tahkikata Ehemmiyetle de· 

Eylpsultan Kapıcıçeıme· 
ıinde berber Ali efendi düıi, 
kardeıl Necip ile bir alacak 
meıeleıl yüzünden kavga et· 
mlı, neticede Necip .ekmek vam olunmaktadır. ........................................................ 
bıçağını alarak ağabeyal Ali 
efendinin üzerine yürümüı·. 
tür. Bu 11rada memurlar ta• 
rafından görülmüı, Necibin 
elinden bıçak alınarak bak. 
kında tahkikata baılanmııtır. 

, Denize düşmüş 1 

7 Esrarkeş dalgalı 
iken yakalandı! 

Galata' da bir esrarkeı kııh• 

yeıinde esrar içmekte olan 

Veli, Necati, lhıan, Numan, 

Mehmet, Hüınü ve Mehmet 
Alı hminde 7 kiti dalgaya 

düıerek 10 el ıll&h atmıılardır. 
Silah ıeılerine koıan zabıta 

Komlıyoncu Kamil Efen
di dün , Arnavut köyünde 
F eyzlatl llıeal önünde deniz 
kenarından geçmekte iken 
közü kararıp denize dütmüı, mamurları bunları yakalamıf, 
kurtarılmıı ; Berayı tedavi kahvede bulunan esrar kabağı 
Beyoğlu ZukOr haetahanılne ile bir nargileyi müsadere et· 
yatırılmııtır. mi tlir. ............... ,.,,,, ............................................ . 

..-YARIN:- ıN 

HALK 
1

GAZETESi 
Bu ailtunumuzun muharriri, muhabiri. müdilrü bizzat halkın 
kendlaidfr. Vatandaflar - f&haf)'at haricinde - etraflarında 
gördüklerJ fenalıkları kendi gazeteleri olan bu 11ütunu.11uza ser
beotçe yazar ve millete. bildirirler. 

Mide delen suyu!. 
Bu ne kepazeliktir buna kim bakar? 

Memlekette ıu buhranı 
- vardır. Yalnız terkoz değil, 
taıdelen ıuyu da terkoı kadar 
ııkayetl mucip bir haldedir. 

Bir fite taıdelen ıuyu ge· 
tirttik muntazam tekilde kapalı 
olduğu ve bizzat tarafımızdan 
açıldığı için içine bir baıka 

ona veririz olmazmı deyip le· 
ıelll ettiler. 

Gelin Güllü Hanımda: 

- Pek ala •.. amma mut
laka bir koca letertm. Deyip 
,,Allahım hiç olmazsa bu he 
rlfi ıen bana bağııla,, dedik. 
ten ıonra "Hey güllü hele, 
hele güllü, peıtemal püsküllü. 
Şarkmnı ıöylemejfe ba ıladı. 

Halk dağılmıı, oda duası. 
na devamla evine doiru git. 
meife ve haftaya yapılacak 

olan dllğünGnü ıabıraızlıkla 
beklemeğe baeladı. 

A. S 
-~ - · ·---- - - . 

ıüne bereket. Bir dltlnln ar. 
ka11ndan yüzlercesi de git· 
mezya! ' 

Gülerek: 
- Sizin ıultanlar gibi •.• 

Dedi. Karlı ovalarda tekrar 
yalnız kalmıı, gidiyorduk. 

Mülazim, ne kadar yerinde 
bir nükte ıöylemlıtl. Sultan. 
lar, bu firariler ve bunların 
cemllerinde her lıakikat bellri· 
yordu. Bu mülazım Türkiyeye 
gelmemlı, ne ıultanı ne de, 
ıarayın dlıilerinl görmüıtü. 

Fakat, Avrupa edebiyatının 
karikatörlze ettiği sultanı ve 
onun haremlerini biliyordu. 

Bu sultan ve bu harem, 
elli ıenedenlıerl bir palyaço 
mahiyetine getirllmiı, mede. 
nt dünyanın mekteleri içine 
karıımııtı. Fakat, Türklyede 
bu hakikat billnememlıti! 

Hiç ıüphe etmiyorum. 
Baıka bir nesil, 10 temmuz 
inkılabını yazarkenı 

suyun karıımaeına imkan yok· 
tur. 

Bir kaç ıanlye durduktan 
ıonra ıu tereuüp etmektedir. 

Diblncle toz vardır. Bu bit· 
tabi menbadan böyle alınmıyor. 
Taıdelenln mikyaeı ma dereıl(4) 
dür tabiat ma mukattara yakın 
ıu çıkaracakmıı. Bu kadar ıaf 
bir ıuyu birkaç kilo metro 
uzak lstanbulda berbat ve 
mülevvez bır; ıekilde içmeğe 
ıebep nedir? 

Ya bu tiıelere bıı.ıka ıu 
konuyor, ve yahut temizliğine 
itina edilmiyor. 

Birinci ıekllde bunu kont· 
rol eden Belediyenin meaul 
edilmesi lazım gelmez mi? 

ikinci ıekilde de hem Be· 
lediyenln hem de bu ıuları 

tlıelerle ıatanların meıullyeti 

icabetmez mi? 
Bunu bizzat gördüğümüz 

için yazıyoruz. 

Bir taıdelen ıiıeai içinden 

- Bu inkılapçılar, Kızıl 
ıultan lemini alacak kadar 
hunhar tanılan Abdülhamid! 
niçin halletmediler? 

Hatta, niçin Oımanl ı hane· 
danının saltanatını ilga ederek 
cumhuriyeti teaiı etmediler? 

Sualini soracaklar, vuku· 
tın ıeyrlnde hiç bir müıpet 
cevap bulamıyacaklardır. Çün· 
kü, Mıthat paıanın Abdüla
ziz , Murat ve Abdülmecit 
tecrübeleri göatermittl ki, bu 
memlekete ıultanlardan ha· 
yır gelemezdi • Her halde , 
saltanata bir hatime ver· 
mek lazımdı. 

Bu meıele, 10 Temmuzda 
niçin düıünülemedı? iki bata 
görllyordum: 

1 - 93 lnkilabırun edebi· 
yatı yazılmamııtı. 

2 - inkılabın tahakkukun· 
dan sonra inkılap iktidar mev· 
kllni ifgal eden bu flrarileria 

WIMLl•ITTI 
Hala kız kaçırma! 

T arsusta bir adamcağızın 17 yaşın .. 
da kızını cebren kaçırmışlar 

Tarauıta fakir bir ailenin 
reitl bulunan Nuri ağa Mev· 
ılm dolayııile kıtlık malıellnln 
temini için Meliki karyeıine 

çalıımaya gltmiı ve buğday, 
arpa haaad mevıiminde orada 
çalıımıı, ateıin sıcaklarda tar· 
lalarda üç kiıllik efradü aileıl 
ile uğraımıı ve dldinmıııır. 

lılerin hitam bulma11 üze· 
rine bu küçük aile geçen 
Perıenba günü köyden Tar· 
ıusa avdet ederken saat beı 

radelerlnde Adana yoluna çık
tıkları eınada karıılarina içe· 
rlslnde beı adam ve ıoför bulu. 
nan bir otomobille karıılaıır. 

Otomobildekiler ; N u r 1 

le.ifanın 16 · 17 yaılarında ki 
biricik kızını bedbaht baba 

1 
ve ana11nın önünde v ~' 
biçare kızın acı feryatlarına l 
bakmıyarak cebren otomobile' 
alırlar ve sa vuıup glrlerler. 

' Kızcağızı elinden alınaıı 

zavallı peder, Tanuaa gelir 
ve keyfiyeti göz yaılarde jan• 
darına kumandanlıfına ve p0o 
Ilı komıerllğine bildirir. 

Zabıta, bütün karalollan 
telefonla keyfiyetten haberdar 
eder, Taharrlyatada bir jan• 
darma müfrezesi gönderilir. 

İki gündenberl tabarrlyat 
devam etmekte bede otomcto 
bildekılerln ve fOförön benü;ı; 

izi bulunmamııtır. Mütecasir• 
'· lerin yşkalanacağı ve kanunuq 

:ı.:uvvetll eline tevdi olunacağı 
muhakkaktır. .................................... _,, ........................................................................ -

Meclisteki istizah takriri 
~~~----------------------

Ce ise zabıtları 
-12-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen nefrediyoruz 

(Birinci •ayfadan devam) 
Terakki Cemiyetinin hataları 

idi. Fena yollara gittiler, gizli 
adam öldürdüler. Biz ne gizli 
gizli adam öldüreceğiz, buna 
o kar iman etmiıim ki • ne de 
matbuat hürriyetini tahdit ede· 
ceğiz. Yalnız . matbuat ıaki· 
!erinin ve ıerserllerlnln mat· 
buat ve millet aleyhinde bu· 
lunan düımanların elle~lni 

ba~layacak bir kanun yapıl· 
maaını istiyoruz •• 

Şimdi efendim, ura ile ge· 
llyorum. Bir de ahlak ve fa· 
zllet aleyhinde olan açık, açık 
neırlyat meseleli vardır. Pek 
ala bilirim ki; bu neırlyat iki 
kmmdır. Birisi ardır, ıan'attır, 
diğeri behlmlyet kısımıdır. Biz· 
de ar kelimesini arsızlıkla ka· 
rııtırarak behlmiyetle birbirine 
kattılar. Evet venüıün ıtatihü 
de ardır, fakat nihayet bir 
aile hayatı vardır, aile içinde 
babaya, anaya hürmet ve fa· 
ziletlı bir kocaya düımek hlı· 
ıinl kendilerine telkin.. kız· 

azami bir buçuk bardak ıu 

çıkıyor. Bu hesapla bardağı 

üç kuruıa olan bir ıuya ka. 
bil olan itinanın aarfedllmesi 
lazımdır. 

Halka hem pahalı hem 
karııık ve tozlu ıu içirmek 
günahtır. 

Belediyenin birazda bu it· 
le oğraımaaı ve nihayet ıu 
gibi en tabii ihtiyaç olan bir 
ıeyde müvaıelelllzliklere göz 
yummama11 lazımdır. 

ıalahiyetalz insanlar olmaları· 
1913 inkılabı yazılmadığı için, 
saltanat idaresinin vahıi zih· 
niyeti anlaıılamamııtı. Meı· 
rutlyet gazetelerinin Mithat 
Paıa meseleıi hakkındaki 
neırlyatı da zalım Sultan, 
adıl Sultan eıaıları dahilinde 
kalmııtı. Halbuki, 93 bu mu. 
ıdeleyl halletmiıti. 

Zalım ıultan halledilince, 
Adli ıultan olarak getirilen 
Muradın budalalaıtığı, Abdülha· 
nıldin ise zalimleıtıği görülmüı 
sultanlar ldareılnln !fili etti• 
ğlne kanaat getlrllmiıti. Ya· 
zık ki, Türk inkılabı tarihinin 
bu büyük hareketinin fikirya· 
tını bilenler yoktu. Bu cehalet 
hem Abdülhamid!, hem de 
Sultanllğı yerlerinde bırak· 

mııtı. Halbuki, kı1metl gayb 
olmuı bir zlhniyıetl idame 
ettirmek bir irtica idi. 

(Deva--> 

lar vardır. Yoksa durup du~ 
rurken, benim eve getirdi. 
fim gazete; efendim bana\ 
niıanlım lıtedlğlm mant~ 
yu almadığından dolayı ben 

' nlıanlımı değlıtlreceğim diy4\1 
telkin edene mutlaka fazileti~ 
ne demek olduğunu anlatma~ 
d " ığımız gibi ayni zamantla bu 
faziletaizllğl de telkin etmlf 
oluruz. Ozaman bu mil• 
lelin lıtıkbalinden, atisinden 
ümidimizi kesmek lazımdır. 

Evet lazımdır. Ben gazeteme 
1917 senesinde muharebe za• 
manında, Hılallahmere hizme\ 
eden hemılrelerln resmini baı• 
mııtım. Yoksa her kesin açıll 
açık olarak resmini hiç bir za• 
man baemadım ve bazmazdım. 

Arkadaılarım büyük Alimi~ 
rin bir ıözü vardır. ifrat, tef• . 
rlt müptedi akvamın alameti 
farlka11dır. Ve bu Beyfendi· 
lerin gazete aatmalarıla para 
kazanmalarına yardım edecek 
olursak bu iptidailiği kabul et• 
mit oluruz: Y okıa efendiler: 
Böyle Büyük Millet Mecllaini 
kuran, inkılabı yapan hiç bir 1 

zaman iptidai bir millet olamııı; 
ne zaman olur? Ne zamanki; 
münevverleri ortadan kaldı· 

rırlar, o zaman iptidailik mey• 
dana çıkar. Halbuki münevver• 
ler burada bulundukça hiç bir 
zaman ben bu tehlikeden kork~ 
mı yorum. 

Kadınlar timdi açıldı diye 
bana muttaaıl Avrupanın bar 
hayatından bahsederler. Efen• 
diler, gidenleriniz bilir. Ben 
gazeteleri okuyorum. 

Şimdi burada en mühim 
kanunların müzakeresi var. 
Onların lehinde ve aleyhinde 
gazetelerde bir~ mütalealar 
okumadım. Bunlarla me§gul 
olacakken dedi kodu ile meı• 
gul oluruz. Yahut çıplak re· 
simlere geçeriz. Yahut ahlakı 
ifsat edecek romanlar nrıre· 
deriz. Halbuki Avrupa öyle 
değildir. Avrupanın bir borju• 
vazi kıemı vardır. Orada ka· 
dınlar açıktır. 

Bir kadının evinde on beı 
yirmi havlusu çarıafı vardır. 
Fakat onların kürklümantoıu 
yoktur. 

Bize böyle bir sınıf 1:1.zım· 
dır. Biz kadınları açtık evler• 
de bize arkadaı olaun diye. 
Bundan sonra bir babanın (pat• 
rlyarlıkla}alle yapmaıına imkan 
yoktur. Çünkü kırk odalı ko· 
naklar yıkılıp gidiyor. lıte 

(Devamı vor) 
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Almanya buhranının vardığı netice 

Londra konferansı 
Fransız Hariciye nazırı 50 milyon 
dolarlık kredi için ne diyor? 

Londra, 20 (A.A.) - Na· 
zırlar konfran~ına ittlrak ed.:o· 
cek Fransız, İtalyan, Alman 
ve Belçika nazırları Parlı tre· 
nile bu akıam Victoria istas· 
yonuna gelmiılerdir. 

Mühim ve yüksek bu ka· 
dar devlet adamının toplu bir 
halde bu istasyona inmeleri 
birçok senelerden beri eşine 

tesadüf edilmemit bir man• 
zara teıkil etmfıtir. 

Baıvekil M. Mac Donald 
murahhaslara hoı geldiniz 
dedikten ıonra İtalyan mu· 
rahhası ve hariciye nazırı M. 
Grandinln elini ıamimiyetle 

aıkmııtır. Biraz sonra M. Mac 
Donald ile M. Henderson Al. 
man baıvekill M. Brünlng ve 
hariciye nazın M. Fon Curtluı 
ile hararetli bir surette görüt· 
müşl1>rdir. 

Londra konf erasında 
Fransız baş vekilinin 

izahatı 
Londra, 20 (A.A.) - M. 

Mac Donald'ın ve Almanyada 
büyüyüp sil ren mali buhrana 

' ltarıı koymak için 50 milyon 
dolarlık kredi açılma11nı isteyen 
M. Brünlogln verdikleri izaha· 
tton sonra Franaız baı vekili 
M. Lava! ıu beyanatta bulun· 
muıtur: 

" M. Hoovek tarafından 
moratoryom teklif edilmesi 
üzerine Fransa Almanyanın 
borçlu oldı.:ğu tamirat tedlya
tını bu aene için kaybetmlt· 
tir. Fransa A'manyanın düı· 
tüğü mali ı.ltıntının vahameti· 
ni inkar etmiyor. Fransa, esaslı 
teminat almak ıartilf', Alman 
yaya ödünç. para ve~meğc 
razı ve hazır bulunmaktadır. 
Bu teminat ıu 3 madde ile 
hülasa edilebilir. 

1 - Almanyaya !'apılacak 

ikraz muamelesinin beynelml· 
lel bir ıekle lfrağı suretlle 
hükümetler tarafından Terli• 
mit teminat. 

2 - Tedavülde kalacak 
taksitlerin ödenmeılnl salt· 
lamlaıtıracak karıılıklar göa· 
terilmek ıuretıle verilecok ma• 
li teminat. 

3 - Siyui teminat. 
Siyasi teminat almaıı· 

na lüzum gürlUmeıf Fran• 
aanın Almanyılya karıı 
inkar edllemlyecek derecede 
husuıi bir vaziyette bulunnıa• 
aından ve bu vaziyetin zihin· 
!erince uyuyan endiıelerl izale 
edecek teminata ihtiyaç hisset· 
tirmeslnden ileri gelmektedir. 

Sözlerime nihayet verirken 
Fransa ile Almanyanın bütün 
emniyet ve itimat duyğuları• 
nın yeniden canlanmaaı için 
elbirllğl ile çalıımakta ıebat 
edecekleri ümidinde bulundu· 
ğumu beyan etmek isterim •• 

Diğer murahhas heyetlerin 
yeni teklif •e telkinlerde 
bulunup bulunmıcakları ya• 
rınki müzakerede anlaııla· 
caktır. Ancak Fransız mu· 
rahhası heyeti Parflte ve· 
rilen karar mucibince müza• 
kerelerin, '.teslihatın tahdidi, 
bugün merlyet mevkllnde olan 
muahedelerln yahut itilaf ve 
mukavelelerin yeniden tetkiki 
gibi meselelere teımillnl ka· 
bul etmiyecektir. 

Amirikanın mukabil 
teklifi 

Yaılgtıın. 21 ( A. A. ) -
Amerikanın Londra konfe· 
ransında ileri süreceği telkin· 
lerln Almanyaya ödünç ola
rak 500 milyon fngillz lirası 
verilmesi hakkında evvelce 
vaki olan teklife mukabil tet· 
kik e.dılmek üzere dermeyan 
edilecek · bir takım müıbet 
teklifler suretinde gösteril· 
mektedir. 

spanya yine karıştı ! 
Grev ·musademelere tahavvül ettı~ 

Sevılle 20 (A.A.) Cu· 
mart esi günkü arbede esna· 
aında ö!en arl<adaılarından 

birinin ceııazesl kaldırıldıktan 
aonra döııem 1000 kadar 
ııendika azaaı yolda emniyet 
mu .. afazayn memur mlliı 

kuvvet!crlle karoılaımıtlardır. 
iki taraf arasında açılan 

Uıiek ateıl neticesinde milis 
•fradından bir, kiti ölmüı iki 
kiti de 7aralanmı~tır. Sendika 
.ıza11ndan da bir kiti ölmüı 4 
kiti aj!ır ve birçok klmteler 
hafif surette yaralanmıılardır. 

Altmıfa yakın kimse tev· 
klf edilmiıtır. Andalousie eya. 
letinln birçok yerlerinde umu
mi grev ilan edilmi§tlr. 

Keres'de grev yapanlar 
bazı karğaıalıklıır çıkarmak 
latemqlerdlr. 

Madrit, 20 (A.A.) -Muva· 
kkat hühumet reisi ile dahili· 
ye nazırı aeaıdıka aıa.ıının tah
rikatını bastrmak için ıiddetll 
teı:!birler almatı düıünmekte· 
dirle•·· 

Londrada hava mu-
harebesi taklidi! 

Lodra, 2o:(A.A) - Londra 
üzerinde yapılan ;\ava muha· 
rebeal taklıdbıln birinci gününe 
alt ıafhaaı bıtmlıtir. 

Lodranın en mühim nok· 
talarmı tahrip için 4 muhtelif 
e!lıetten farzolunan düıman 
bombardıman tayyareleri h'r· 
biri ardı sıra bır çok taa r ·. 
larda bulunmaılardır. Hava.uıi1 
bulutlu olmaıı bu tayyarelerin 
hareket ve taarruzlarını müt· 
klllata utratmıttır. Ancak rer· 

çekten bir harp vukuu halinde 
havamn kapalı olmasının ara
nıpta bulunmıyacak bir fırsat 

teıkil edeceği tabiidir. 
Bu muharebe taklidi en 

az 5000 kadem yüksekte ya• 
pılmıştır. H~kemlerln verdlft 
raporun tetkikinden anlatıldı· 
i•na göre müdafaa kuvvetleri 
t!üıman taarruzlarına muvaf· 
fakıyetli surette mukabele et· 
miılerdir. 

Bulgar hududunda 
bir hadise! 

Belgrat, 20 (A.A.) - Ak· 
ıam Bulgar hududu yakınin· 
de Prevalt:ı:e köyü civarında 

bir devriye 4 silahlı ıahaa rast 
gelmiıtlr. Durmaları için vaki 
olan ihtar ateıle mukabele 
görmüıtür. Müıademede aılah· 

lılatdan lk'sl öldürülmüı ve 
diğer ikili tekrar hududu 
geçmcğe mııvaffak olmuıtıır-

Mark fiatı 
Londra, 20 (A.A.) - Lond· 

ra boraarmda 1Darkın açılıt 
fiatı 20,57 idi. öğle üzeri 
mark 20,62 ye düımüıtür. 

Türk Tayyare cemi-
yetinin tebriki 
Budapeıte20,(A.A)- Türk 

Tayyare cemiyeU Macar Tay
yare kulübüne aönderdlğl bir 
telgraf Parlak Bahrlmuhit ae· 

ferinin Turkiyede ve tekmil 
Türk Tayyar~cileri araılnda 

derin bir aklı bulduğu bildi
rilerek hararetli tebrikatta buı 
bulunulmaktadır. 

YARIN 

Gazi şehrimizde 

Gazi Hz.leri dün 
avdet buyurdular 

( 1 !nci aahifedın devam) 
Cevat Paıaya iltifat buyurdu· 
lar. 

Hulk fltaayonda, Büyllk 
Gaziyi görmek için aabırıızla· 
nıyordu. 

Alkıılar araıınd: [ Yaıa 
Gazi!] r.idaıt yükıeldl. intizamı' 
temin eden zabıtanı'l lhtarlne 
bakmayarak sahile koıuıdu· 
lar. 

Gazi Hazretleri halkaraıın· 
da cllmlesfnl selamladıktan aon· 
ra yata rakip oldular. 

Gü:ı:ergtıhta bulunan halk 
alkıılamakta ve bir k111m halkta 

sandallarla mendil sallayarak 
yat dalııakıranı dönünceye ka· 
dar takip ediyorlardı. 

Yatın direjtine Rtyaaetı 
BOmhur forau keılde edtl-
mtıtı. 

Dolmabahçeye takarrüp 
edileceği zaman, limanımızda 
misafir bulunan Amerikan 
harp gemileri tuafından 21 
pare top endaht ve ıafbea
tel ihtiram olan gemi mü. 
rettebat. ve zabitanı tarafın. 

dan ıelamlandı. 

Saat 11 de Dolma bahçe 
rıhtımına vaaıl olundu. 

Seyrfaefafn umum müdürCl 
Sadullah ve ııletlD• mndnrü 
Bürhanettln Beyler• yardımlle 
iskele ındtrlldt. Evvela Gazı 
Hz. inin hemılrelerl Makbu· 
le Hf. ve onu takiben Gazi 
Hz. rıhtıma indiler ve mılli 
Saraylar mndürü Sezal B. ve 
bazı :ı:evat tarafından fıtık· 
bal edildiler. 

M• y !llerlnde ki 
ile birlikte dairelerini 
hu yurdular. 

ze•at 
teırlf 

Gazi Hz. saat l 7 de Söğüt· 
lü yatına rakiben boğazda bir 
gezinti yaptılar ve Trabyadakl 
Tokatlfyan otelinde bir müddet 
lıtlrahat ve saat 19,5 de Dol· 
mabahçe sarayına avdet bu· 
:yurdular. ............................. 
Parlak galibiyet 
Güreşçilerimiz Ati
nada da parlak bir 

galebe kazandı 
Atına, 20 (A.A) - Bu ak· 

ıam stadyomda büyilk bir halk 
kitleıl huzurunda Türk•Yunan 
güreılerl müsabakaıuıa devam 
edtlmtıtır. 

Stadyom, elektrik ziyala· 
rile çok parlak bir ıurette 

donatılmıı adeta bin bir gece 
masallarını andırıyordu. 

Birinci mllaabaka Salim 
ile Strlngallı araıında yapıl· 
dı. salim haımının aırtını ye
re gatirmek ıuretlle galip 
ııeldi. 

ikinci müsabaka Mustafa 
ile Vellaerios arasında yapıl· 
dı. 

Muıtafa ıayı heaabtle ra· 
lip geldi. Üçüncü maç Bedri 
ile Sotrofloa arasında oldu. 
Yine Bedri sayı he•ablle haa 
mını matlup etti. Maçlar 
çok hararetli olmuf, Türk 
güreıçtlerl halk tarafından 
ıtddetle alkıılanmıılardır. ......... , ............................................. . 
T ehlüke kalmadı 

(Birinci sayfadan devam) 
kamakta, bu suretle otobüsü 
hareketten atıl bırakmaktadır. 

Belediye blerl Reıılatörü 
bütün otomablllere teımilf 

için tetklkatta bulunmaktadır. 
Otobüsoüier şik6yetten vıız 

geçtiler 
Otobüscülerden bir heye

tin belediyeyi tiki.yet etmek 
üzere dahiliye vekaleılne mu· 
racat edecejtl söyleniyordu. 

ilk zamanlarda böyle birfey 
mevzuubahı olmuısa da bili.· 
hara bu fikirden sarfınaz._r 

tdllmlıtlr. Mevcut talimat· 
name bnu ıcabetllrmlıtır. 

Meclis müzakerab 

Muamele vergisi. 
görüşüldü 

(Birinci sahifeden davam) 

ref B. cevaben Seyrllefalo 
idareılnia kGçük ilkeleleN 
vapur ujtratmağa hazır bu
lunduğunu, ancak bu ilkele• 
ler nakliyatının temin edllme
al li.zımgeldlğlnl ka ydetmlt 
ve Odeaaya vapur itletmeie 
Sovyet Rejiminin müaelt bu· 
lunmadığını lıaretle demlıtlr kiı 
•vapur tarifelerinin teıplt hak· 
kı ıerbeıttlr. Bugünkil iktıaa. 
di rejimimiz lıöyle bir tarife
nin tarafımızdan teıbltln• 

müıalt deilldlr .• 
Bu izahattan ıonra mad· 

delerin müzakeresine geçllmlt 
ve mezkür idarenin 1931 ae
neıl maaarlfatı 5.159.140 lira 
olarak kabul edllmlıtlr. Varl• 
datı da ayni miktarda tahmin 
olunmuıtur. 

Almanya ile ticaret 
muahedesi 

Müteakıben Türkiye cüm· 
hurlyetlle Almanya hükümeU 
arasında aktolunan ticaret 
mukavelenameılne merbut lis
tenin 136 ıncı fırka11nda ya· 
pılan yanlıılığın tashihi hak· 
kındakl kanun li.ylha11 müza· 
kere ve kabul edllmfttlr. 

Türkiye Cüm!.ıurlyetlle 
Avuıturyo hükumeti araıında 
mün'aklt hukuki ve ticaret 
mevaddı adliyeye mGteallık 

mütekabil münasebetlere ve 
adli kararların infazına dair 
mukavelenin, Belçika hükü· 
metıle mün'akit uzlaıma, ha· 
kem ve adli teıviye maka· 
velenfn tasdikına müteallik 
kanun layihaları müzakere ve 
kabul edllmfıtır. 

Jandarma efrat ve küçnk 
zabitanı hakkındaki kanun 
layihaalle yeniden te,kll edl· 
lecek tam teıekkülü 30 nahf· 
ye memurin kodroıunun ta•· 
dlkma alt kanun li.ylhaıı mü· 
zakere ve kabul olunmuıtur. 
Muamele vegisi kanunu 

Mnteakıben muamele ver 
glsi kanununun müzakereaine 
geçllmiıtlr. Kanunun heyeti 
umumlyeal O:ı:erlnde cf!reyan 
eden müzakerat eınaaında 
bazı hatipler tarafından ser 
dedilen mütalealarıi cevaben 
bütçe encllmenl relal H. san 
Fehmi Bey ileri sürülen nok 
laların kanunun hevetl umu· 
miyeıfne tealluk edilmedığinf 
maddelere alt bulunduğunu 

fıaret ederek kanunun heyeti 
umumlyealnln kabulü aley
hinde heler bu huıuıta bir 
teklif vermeleri lazım geldi· 
ğinl söylemlt ve lla ve ten de
miıttr ki: •Bu kanun bizi 
tatmin etmiyor dediler, biz, 
ılz diye bir ıınıf tanı mıyo

ruz. Kastları ıanayl erbabı 

he, biz her ıınıf vatandaıın 

hakkını ayni surette tanzim 
etmek ve vermekle mükelle· 
ıfz. Bu kanunda bOtün mem 
leketln JJ1enfaaU vardır .• 

Hasan Fehmi Bev, Sıvaa 

mebuıu Remzi Beyin pamuk· 
lu mensucata alt muamele 
verrtainln kaldırılmaaı hakkın· 
dakl ifadelerine temaa ederek 
demlıtlr ki : 

•Bununla dahildeki mama· 
latı kastediyorlarsa yalnız da. 
hllı mamulatın htısnaaı lmka· 
nı yoktur. Bunu hariçten ge· 
!enlere: teımll lıe senevi 13 
milyon liralık bir varidat fe. 
da edelim demektir ki bu 
mümkün defildır. 

Bütçe encümeni reisi be
yanatı devam edererek müs
takil meb'ut Rüıtü Beyin 
ipeklilere ki.fi derede ehem· 
mlyet verllmemit olduğuna 

daır beyanatına cevaben : 
"İpekli mamulat hiçbir mad· 
deye nasip olmıyan bir güm
rilk himaveılne mazhardır. 
Fabrikalara gösterilen himaye 
en aon derecededır. Muamele 

&Q.._ 
Istanbul spor gitti 

lzmirde 3 futbol, 2 voleybol 
maçı yayacaklar 

Onu de yazmıı olduıtumus ları araaında aaat altı~l 
üzere lıtanbul sporun kıymetli Galata rıhtımından Gnlnilall 

gençleri Bandırma tarlkilelzmlre vapurlle hareket ettiler, 
müteveclhen harket ettiler, Sarı ılyahlılara mu\.affa,; 
24,26,31 tarihlerinde aıra ·ıı. kıyetler temenni ederl:İ. 
l:ı:mlrıpor, Altınordu •e Kar.. !ıf 
yaka takımlan ile Oç ma9 
yapacaklardır. Boks maçları 

Pazartesi ve Çarıamba giln· C 
lerl de Voleybol maçları ya· umayastadyomda 
pıldcaktır. yapılacak 

Kafile diln de ya:ı:dıiımız Geçenlerde ıehrlmlze ıet.,; 
ilzere 15 kııtdir. Ayrıca Veyıi Romanya yarı vaaat famplyonıf 
de gülle ve dıık rekoru yap· Bunya Seli.mi ile yaptıfı m&fl. 
mak üzere futbolculara refa· kaybetmııtı. Bu maçın tklnclll 
kat etmektedir. bu cuma atadıyomda yapıla• J 

Veyıl Voleybol maçlarında caktır. 
da oynayacakbr. Günnlerden beri beklenıııa 

Kafile relıl Nurettin Bey- bu maçın heyecanlı olacafl 
dır. İdarecilerde Hamdi ve anlatılıyor. 
Suat Beylerdir. 

lstanbul Sporun Altay ile Kıymetli bokıörOmüz Sa-
bir dördüncü maç yapmaaı da ilmiye ılmdlden muvaffakt-
kuvvetle muhtemeldir. yeller temenni ederiz. 

Genç sporcular arkadaı· Bu mühim maçtan evvelde 
lan Te diğer klüp murah- ayrıca bet müsabaka yapıla• 
haalarının corgun tezahurat· caktır. . ... , .......... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............ .. 

Pek geç 1 Kayıkçıların aleni bir 
' tekzibi Ankara, 21 (Telefen) 

Mecliıte Remzi Beyin gümrük 
idarealndekl yolauzluklara ve 
bllhaaaa gümrükten on milyon 
liranın kaçırıldığna dair vaki 
beyanatı üzerine ııümrük umum 
müdüril Ihsan Rıfat Bey fltlfa 
etmlttlr. 

GOmrük muamelitına kuv• 
vetle vukufu olan Remzi B. 
den Maliye vekaleti bazı 

huıuıatı soracaktır. Bu husus
taki tenvir eaaaları üzerine 
Maliye veklletl harekete ııe
çecektlr. 
Maliye veklll Abdülhalik Bey 
bu ite fa:ı:la ehemmiyet vermlf 
Te tedablr ittihazı için alt 
olan devalr ile temaıa ııeçmlt
Ur. Haber aldığıma göre gerek 
Maliye müfetdılerf ve ge~·ekre 
gllmrük müfettJperl bu me•• 
etrafında ehemmiyetle tefti· 
ıata baılayacaklardır. 

Tarife muhafaza, muayene 
daireleri teftiı olunacak ve 
alınacak tedablr raporlarla tea
bıt olunacaktır. 

Alakaları görülenler şid· 
detle tecziye olunacaklardlf, 
Mahaza gümrük idaresinin 

1 
daha kuvvetle tedviri lçla 
tedablr ittihaz olunacaktır. 
Gümrük müdüriyetine ma. 
llye heyeti teftiıiye reisi Adil 
Beyin tayini muhtemeldir. 
Bu mesele Ankara mehaft· 
!inde çok teeuür uyendırmıt
tır. 

T rabzonda bir idam 
Trabzonda anaıını öldüren 

HaP'dinln idamına ağırccza 

mahkemeıl karar vermtıtir. 

inhisar çeşme anason· 
larını alıyor 

Çeıme, 21 (A.A) - Çeıme 
ve ha vallıinde lıtlhaal edilen 
en meıhur anaıonlarının bu 
bu sene müıkirat inhisar idare
ıl tarafından ıatın alınacaktır. 

Makinelerlle birlikte me. 
murlar çeımeye gitmlılerdir. 

Çamkır' da fenni bir 
mazbaha vaıhyor 
Çankırı, 21 (A.A.)-Bugün 

belediye birr fenni maııbllba 
ineasma karar verilerek mille· 
ahhide ihale edilmlJtlr. 

yergisi nokta11ndan ayrıcr la
tıınaİ bir hüküm almak ne 
derecey.e kadar muv-afık ahu. 

Kanunun heyeti umumi· 
yeıl üzerinde müzakerenin 
kifayeti kabul edilerek mad
delere geçllmlt 'Ve kaqun ka· 
bul edilmtıtlr. Meclu yarın 
tophinacaktır. 

21 Temmuz tarihli Milliyet gaze
tesinin altıncı sahifesinin altıncı sütu
nunda kayıkçıların şikayeti serlevhası 
altında hilafı hakikat b'r yazı gör
dük. Kayıkçılar tarafından bu yolda 
hiç bir şikayet vıki değıldir. Bu olsa 
ols.ı kayıkçılar naınııoıı irtikap edil· 
miş bir manevredir. Kayrkçılar ayni 
mahalde motörlerin de kendilerile 
beraber müştereken çalışmalarında 
kanuni hiçbir mal,zur görmemekte 
bilakis meıvnun ve müstefit olmak
tadır. Biz serbestii ticaret kanunu· 
nun verıliği ve makarnalı aidesinin 
müsaadelerinden, emirlerinden umum 
meyanında istifade ederek resmen 
RılUımda, Solon önünde diğer ıno
törler meyanında çalışmaktayız. Va. 
purlara gidecek yolcular ister mo
töre, isterlerse sandallara binnıek
tedirler. Motörcüler\e sandalcılar 
şimdiye ,kadar elele vererek biribir
lerinden hiçbir şikayetleri olmaksızın 
serbestçe çatışmaktadırlar. Bu hale 
rağmen Milliyet gazetesinde gördü· 
ğümüz bu şikayetin hangi kayıkçı 

ve hangi şahıs tarafından ve k"mler 
nanıına yapıldığım isim ve sıfatları 

tasrih edilerek bildirilmesini talep 
ediyoruz. 

Yalnız umum vatandaşlarımıza 
ve matbuata şunu arzetmek isterilki: 
Hem kayıkçıların ve hem de mo
Wrcü10rin ıııiişterek ve mühım bir 
şikayeti vardır : O da güneş altında 
alın teri dökerek yevmiye nafakala
rını bile tedarik edemeyen fıkara 
esnafımızın kazandığı paral;;r 73 
paya taksim edıldiği ve bunun elli 
beşi esnafa verildiği halde diğer 18 
payın ınahallı sarfıdır. lialbuki bu 
payın alınması da gayri kanunidir. 
Buna idmsenin ve kanonun müsaa
de si yoktur. Bazı kayıklar da 2 - 3 
nöbet fazla. almaktadırlar, Bunların 
ücretlerinin kime ve nereye verildiği 
ıııeçlıuldur. Bu mühim meblağ her 
gün ayni nisbette esnafın kesesinden 
alınmakla ve ziyaa uğramaktadır. 

fıkaranın rızkından kesilen bu para
nın kimlere verildiğinin atakadarlar 
tarafından bildirilmesini ve bu mü. 
him hesabın alenen neşredilmesıni 

istiyoruz. Yirmi jliindenberi biz ka
yıkçılar ve motörcüler birleşerek 
müttehiden ve müştereken çalışıyoruz • 

Muhterem hükumetimizin ve adil 
kanunlarımızın bahşettiği setbest ti
caret ve icrai sanat halılarımızı hiç 
bir fert red ve iptal edemez. Buna 
imkanı kanuni ve vicdani yoktur. 

Bi1im bu haklarımızı yine 
fıkaraların hamisi ve nıüzahiri 
olan yüksek hükı'.ımetimiz ve kanun
larımızdan bekleriz. 

Salon iskelesi nıotörcülerinden: 
Halim, Cemil, Ooman ve 150 
sandalcı namına da : 

Şevki, liüseyin, Dur Ali. 

~ ...... K.Ü·Ç·UK ... İLAN···L·AR ....... ~ 
Mühtelif müeucselerde tea

viyecllıkle meığul ve memuri· 
yette bulundum. Türkçe Fran• 
ıısçe ve Rumce btlirm. Her ne 
if olur1& olıun yaparım. Yarın 
gazeteılneH.K.rumuzile müracat 

• 
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FAYDA DAHA MÜHLİK, DAHA MÜESSİR VE YARI YARIYA DAHA UCUZDUR. 

SEYAHAT 
29 Temmuzdan 8 Ağustota kadar 

Varna Plajlarına Burgaz ve Sofyaya 

Yalnız: 75 Türk lirası 
75 lira içinde: Paaaport, vizesi, gidip gelme vapur kamara, Sofyaya ılmendlfer, otel, 

plajda banyo, sab .. b, öjtle, ak~am yemejtl, müzelerle ıehrln görülecek yerlerini ziyaret 
dahildir. Talipler çok olduğundan biran evvel kaydolunuz. 

Fazla tah\!it, kayıt ve program almak üzere hüviyet varakası ve foto~rafla: Galata' da 
Merkez rıhtım hanında No. 7 BULGAR VAPUR ŞİRKETiNE, Tel. B.O. 2779 ve Galatada 
eski Gümrük caddesi 32 numaralı Sava Kalfa hanının 2incl katındaki FUAT ve FRANK 
Seyahat Şirketine müracaat edilmesi. 

~ Tel. B.O. 1447 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiT":diiii C Yeni eserler 

Yunan terbiyecileri 
Mustafa Nemık Beyin "Es· 

ki Yunan terbiyecileri" ünvan· 
h yeni eseri dün neıredilmlıtır. 
Bu yüksek ve kıymetli tetkik 
eserini karilerlmize 
ederiz. 

lstanbul ikinci icra Memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve furuh
tu mnkarrer bulunan kapalı fort mar
ka ve No. 6S3 tabela numaralı husus! 
otomobil 26 - 7 - 931 tarihine müsadll 
t"&zar giınü ıaat 12 den ti\,30 a kadar 
bilmüzayede Taksim meydanında açık 
arttırma ıuretile satılacağından talip 
olanlar gün ve seatl mezkılrda mahal
linde hazır bulunacak m.?muruna 931 -
IOlO dos} a numaraeile n: üracaa.tiarı 
llAn olunur. 

Beyoğlu Tapo baş memı r uğundtn: 
8oğazlçlnde Arnavutküyüıı<1e ı..alaş so-

oka~inda atik 6 cedıt 23 Nu. lu hanenin 
nısıf hisse ıahibl kadlnkonun ~uan 
50 sene evveı vefatı ile terkeyledlği 6 
nefer ev.Ad.ndan bir nefer kızı Kadia
ko talibi intikal olarak idl<emlze miİ· 
racaatta bulunmakta ise de rnezhtlr 
gayri menkulün tapuda kaydı olmadı
ğından senet 4 iz tasarrnf olunur ma
hal:fn tıyasen muamele {fa kılınaca
ğından 23 - 8 • 931 tarihine mlısadif 
Pazar günü saat 9 da rnahnlline me
mur izam kılınacağından bu emlAk 
lle alakal taı .. rrufiyesi olanların yev
mi rnezk1lra kadar tasarruf vesikaları 
ile Beyo;ııu Tapu baş memurluğuna 
931 - 2102 No. ile müracaatları llAn 
olunur. 

,Dr. Aristidi 
Zührevi hastalıkları 

Tedavihanesl 
lf.minönü: Sabık Karakoş hon No. 81 

Gülhane tatbikat mektep ve 
serlriyatı müdüriyetinden: 
Pratiıiyen etibbaya ( manken 
tatbikat) kursu 1 Ağustos 1931 

Cumartesi gününden itibaren 
baılıyacaktır. Devam etmek 
htlyen etibbanm Cu:narteıi, 
Pazartesi ve Perıecıbe gGnlerl 
saat 10-12 araıında Vel&.dlye 
muavini Doktor Yusuı Zıya 

Beye mllracaat etmeleri rica 
• olunur. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
11 inci 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 Mükô.f at 

Posta Telgraf Meba
ni ve levazım müdüri
yetinden: 

Ankara telsiz irsal latasyonunun Ankara ıehir cereyanı ile 
taiıdiyesi için muktezi malzeme lleı teslaiyesi kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuıtur. Münakasa 23 ·Ağustos • 931 tarihine 
müsadif pazar günüdür. 

Şartname hergün yeni Postanede Levazım Müdürlüğünden 
alınabilir. 

Taliplerin ihale günü olan 23 ·Ağustos. 931 tarihine mü· 
sadlf pazar günü saat 14 ten evvel teminatlarını da ihtiva 
etmek üzere kanun dairesinde kapatılmıı ve mühürlenmit tek· 
Ufnamelerlni Yeni Postanede müteıkkll mubayaat komisyonu 
riyasetine tevdi eylemeleri. 

Türkiye Ziraat Bankası Umnm Müdürlüğünden : 
Koli postal muamelıitımızın tatili hasebile 1 Ağustos İ931 

tarihinden itibaren ıube ve ıandıklarımızın namlarına vurut 
edecek kolileri tesellüm e\mlyeceklerlnl muhtereııı aıüıterlleri• 
lerimlzln nazarı dikkatine vazeylerlz~ 

HANIMEFENDİ ı~-,--_. 

1 Seyrisef ain 
Niçin tereddüt ediyor sunuz ? Müziç, naho§ tesirlle sizi !!••--•--•,mnı•ım• 

Merkez Acentası : Galata 
Köprübaıı B. 2362 ıube 
acentaaı : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 227 40 

harap eden, yazın zevkinden mahrum eyleyen (ter) ipekli· 
lerinizl de çürütmek ve lekelemektedir. 

Sü - Do - RONO PERTEV'in 
Bu mahzuru külllyen izale ettlilinden haberdar deiıilseniz 

lnften arkadaılarınıza bir kere ıorunuz. Aldığımız teıekkür· 

nameler bize, bu müstahzarı, ıize tavsiye etmek cesaretini 

veriyor. 

P. T. T. Levazım Mü
dürlüğünden: 

1 - 100,000 metre tek nakilli sahra kablosu kapalı zarf 
uıulile münakasaya vazedilmlıtır. Mezkur kablonun 22 ağustos 
931 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin ıartname 
almak üzere her gün, teklifname ve teminatlarını ihtiva eden 
ve ıartnamentn madde! mahsusaaındakl mühürlenmlı olan zarf· 
ları tevdi için de mezkur tarihe müıadif cumartesi günü saat 
14 te lstanbulda Yenipostahanede mübayaat komisyonuna mü· 

racaatları. 
• 

UGUR EVi .... -~ 

BU<ümlo ~!!.~! ~.'!.~~!!.~!. •••••lyod•, I 'I Mali, idari, Hukuki ıılerl, Emlak sahiplerinin emlaklerini 1 
' idare etmek, ifraz, Fera~, İntikal, İkraz, İstikraz, Alım 

Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 
Teleion: BeyofI/u 4515 Galata, Eski Gümrük 

Doktor feyzi Ahmet 
Cilt, saç ve zührevi has· 

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

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

;.lllİTlleiiıleİiııfİİoİİnİİ: ıİılıiitiianlıblııuiiil•3il8•9•9 -

1 Selanik Bankası 
Tarihi teslıi: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiı: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, 

Samsun, Adana, Mersin 

Yunaniatandaki ıubeleri: 

1 

Atına, Selanlk, Kaval:..J 

Caddesi Utiur Han No . .,, 

I F uat0

kSabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp. 

haııeıl üstünde No. 66 
Telefon: İstanbul 2385 _,_ ..... 
Kiralık daireler 
ikdam yurdunun 

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

Telefon Beyojtlu: 4515 

Doktor Agop Essayan 
Langa cami sokak No16 

Hergün hastalarını kabul 
ve tedavi eder. 

ı 
TRABZON POST ASI 

KARADENiZ 23 Temmuz 

Perşembe 17 de 

MERSİN POST ASI 

(ANAFARTA) 24 Temmuz 

Cuma 10 da Galata Rıhtı· 

mından kalkacaktı•, 1 -TAVİL ZADE VAPURLARI 
Muntazam AYVALIK POST ASI 

,... .~~~}.~ !.! 
ıembe akıamı 

17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Küçük· 
kuyu, Altınoluk, Edremit, 
Burhaniye ve Ayvalığa azimet 
ve avdet edecektir. 

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

Dr. Hayri Ömer 
Almanya Emrazı cil-

diye ve zühreviye cemi· 
yeti azasından Beyoğlu 
Ağacami karıı aırasında 
133 No. öğleden sönra mü 
racaat. Telefon: 3586 -Dr. Hafız Cen1al 

Dahili hastalıklar mulehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden &onra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yclunda (113) 
numaralı hı~ıusi kabiı:ıeıindc 

dahili hıı.stı>.lıkları muayeı:ıe 

de tedavi eder. 
Telefcn: İstanbul 2398 

22 Temmuz 193 J = Hıı.ır 78 
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