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Gönderilen evrak iade olunmaz 
fÇiftçi, işçi ve Esnafın haklarını müdafaa eder Llılk Cümhurlyatçi gazete l 

jlltoH-01t Gizli maksatları suya düşenler t 
Teklifler fıkara köylü namına zerre kadar mukayyet olamıyacakşey· 
)erdendi diğer taraftan meselede· hususi menfaatlerde bulunabilirdi 

Ziraat bankasının müdahalesini kendilerine mal edenler, daha üç gün evvel birbiri 

-EvveıX ekmeklere üç ku-
• 

ruş zam, sonra ihraç edile· 
cek buğdaylara iki kurut 
prim, daha sonrada "Yarın. 
ın ileri sürdüğü mütalAayı 
kendi muvaffakiyatleri gibi 
gösterenlere ne demeli ? 

Arif Orut; 
}im ............... ... 

Bundan bir kaç gün evvel 
an11zın ortaya bir mesele atıl· 
mak istendi: Ekmeğin fiatla
rına üç kuruı zammedillne bu 
para fakir rençbere verilir, 
bu#day lıtıhaall himaye ve 
ziraat itleri teıvlk edllmlt 
olur. iddiası, bu ani meselenin 
be.tında geliyordu, Teklif 
birdenbire nazarı dikkati 
celbetmlttl• Ekmeklere üç ku· 
rut zamdan köylü ve çiftçinin 
fayda görmesi ihtimalleri yok· 
tu. Olsa, olıa bliyle bırıeyden 
büyük ıehlrlerdeki değirmen· 
ellerle un tüccarları ve günde 
kırk çuval un lıleten üç bet 
fırına aahlp zevat fayda gli~ 
rürlerdi. 

Buğda.y fiatlerlne her yapı· 
lacak zamlardan, büyük zahl· 
re tüccarları, depolarında kül· 
liyetli mal bulunduran zahire 
muhtekirlerl fıtlfade edecekler• 
dl. Bu teklifler fıkara köylü 
namına zerre kadar müfit ola
mıyacak ıeylerdendl. diğer ta• 
raftan meıele de bazı huıuıi 
menfeatler de bulunabilirdi. 

YARIN alakadarların na· 
ıı::arı dikkatlerini celbettl. Bu 
defa: 

- Hayır ekmeklere birer 
kuruıluk bandrol yap'ııtıırılma· 
lıdır. latanbulda bir çok fırın• 
lar var. Bunlar ihtiyaçtan faz
ladır. Bir kıamı kapatılmalıdır. 
Denilmek latendl. Bu teklifin 
altında da: 

Dört beı çuval lıleyen kü· 
çük fırınların kapatılması ve 
buuların itlerinin büyük fırın· 
)ara devri arzuları yatıyordu. 

Buğday me5eleıine gelince: 
ihraç edilecek buğdaylara iki 
kurut "prim" verllmeılnden 
gene köylünün deı}ll, buğday 

ihracat tüccarının kazanacaı}ı 
malümdu. Çünkü, dünyanın 

bir tarafında köylü batlı baıına 
zahire ihraç edemezdi. Bunda 
da gene büyük zahire tüccar· 
larının menfaatları olduğu 
açıkça söylendi. 

Türkiyede ihracat kooperatif· 
lerl olmadan bu vadide bir ıey 

. (Deııamı 3 üncü aahifeJe) 

Me-~ıi;ı;k"ri;ii;;lı···ı-;kriri -
·Celse zabıtları 

-13-
muhterem arkadaılarım sizin 
en eıki gazeteleriniz böyle dü· 
ıünl\yor. Benim latediğim bu· 
dur. 

Matbuat hürriyetinin en 
eıki bir aııkıyım. Hem de ço· 
cukluğumdanberi. Hayatımda 

baıka bir ite girmedim. Yalnız 
on bir ay belediye reiallğim 

vardır. Bir de burada aranıza 

(Devamı 4 üncü aayfada) 

nakzeden şaşkın tevillerde bulunmuşlardı ................................................. 
M~~hed'.:t t:;dik edildi 1 Ga~~ Hz. / Mü::k~~:i.;:;:~eyetinde 

Yalovayı teşrif 
Darülfünun, 

bütçeleri 
Mühendis mektebi 

kabul edildi! 
buyurdular muhakkaktır! 

Şurayı Devlet intihabatı oldu 
.. 

Mecliste Tilrk-Sovyet Ticaret muahe
cteıl mDn1&ebetlle beyanatta bulanan 

Hariciye vekili T. Rüştü B. 
. Ankara, 22 (A.A.) - B. 
M. Mecllal bugün Ruıya ile 

aktedllen Ticaret muabedeıi· 
nln tasdikine alt kanun layı· 
ha11nı müzakere etmtıtır. Bu 
münasebetle bazı hatJpler Rus
ya tarafından yapılacak ml1· 
bayaatın hariç piyasalarda 
satılmak ıuretlle ihracat eıya· 
mızı ml1tee11lr etmeıl endiıealnl 
izhar eylemlıler ve geçen ıe
ne portakal mnbayatmda te
sadüf edilen miltkGIAt ve 
bundan mGtevelllt zararlara 
nazarı dlkkatı celbederek çok 
ıamlml ve hakikaten doıane 
olan iki taraf münaıebatını bu 
gibi vak1aları bertaraf edecek 
kadar kuvvetli bulnduitu ka• 
naatını izhar eylemfılerdlr.Ha· 
tipler bu meyanda Türk emtia· 
sının mahreç bulunduğu 

(Devamı Sinci ıahifeJe) .................................................................................................. _.,,._, 

Şark şimendifer/erinin lı!J:.anetleti 

Pavli istihsalatı mah
voluyor günahtır 1 

Her gün 200,000 kilo mal vagon
suzluktan çürümektedir 

Şark ıtmendifer!erinln fa. /ı 

tıhıalitımıza vurduğu darbe

den bahıetmlt ve bunu nak

llye tarifesi ve müstahıillere 

tatbik edilen usullerle teyit el· 
mlıtık. 

Bu neırlyatımız üzerine 

muhtellf yerlerden birçok tel· 

graflar aldık. Ezcümle Uzun 
köprü civarında Alpullu aratın· 
da bulunan Pavli kasabasın

dan çok ıayanı dikkat mek· 
tuplar aldık. 

Pavli yalnız bin vagon huğ· 
day ihraç eden ve ıebze, ka· 
vun karpuz latihıalAtında 

( Devamı 2 inci sahifede ) 
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''Yılmaz,, beraet etti! 
Ey tezvirat yapan gayretkeş gaze

teler, şimdi utandınız mı? 
Yüksek adaleti taziz ederiz 
--~~· 

Adaletin tecellisile beraat kazanan Yılmazın ba,lığı 
• ( Yazısı 5 inci sahffemlzde ) 

• 

D6n Yaloııayı te,riF buyuran 
Gazi Hz. 

IYazıaı 2 inci sayfamızda) 
........ , .. 11 •••••••••••••• Cl 111 ......................... . 

Serbest nakliyat 

Müdahale 
Sandalcılar valiye 

şikayet ettiler 
Ticaret ıerbeat olduğu bir 

asırda ve bir memlekette ya• 
ııyoruz. Hiçbir vatandaı, hiç 
bir zaman hiçbir veıile ile 
lften menedllemez. 

Y eterki o fert veya zilm· 
renin gittiği yol, tuttuğu tlca· 
ret gayrimeıru olıun. 

Dün hayretle öğrendik ki 
(Devamı 2 inci aayfamızda) 

23 Temmuz 

Bayram-
Bugün 
daireler 

" 
resmı 

tatil 
Bugün 23 temmuz hayra· 

mıdır. Karllerlmlzln, meıruti· 
yetıd ilan edildiği gün olmak 
harebile, 23 temmuzlannı 
aamimlyetle tebrik ederiz. 

Yarın da Lozan ıulhünün 
imzalandığı güne tesadüf 
ediyor. Böylece iki meı'ut 

tarih biriblrinl takip etmlı 
bulunuyor. 

Bugün milli bayram mü
nasebeti ile devalri reımiye 
tatildir. -

Devlet ilanlarının hususi menfaat· 
lere vasıta edilmesinin önüne 

geçilecektir ! 
Ankara, 22 (Telefon) - Maliye vekili Mustafa Abdül

halik Bey geçende Maliye encümeninde devlet ilanlarının 
mazbut ve esaslı bir tekilde halledileceğini söylemişti. 
Senede 100000 lerce liraya baliğ olan resmi ilanlar 
meselesi Başveklılet ve Maliye veklıletince ciddiyetle 
tetkik edilmiş, münakasa tekli üzerinde ciddi bir tema-

1 yı'.ıl h6sıl olmuştur. · 
Tetkikat neticesi icra vekilleri heyetine arzedilmiştir. 
Sonra !Azım gelen muamele yapılacaktır. Müdafai 

Milliye veklıletinin lllınlarını münakasa suretile vermek· 
ten yaptığı tarife yekiınunun har sene binlerce liraya 
baliğ olduğu resmen tahakkuk etmittir. Bütün vekAlet· 
lerln aynı tekilde hareket etmeleri h11susunda ehemmi· 
yetli bir cereyan vardır. 

Türkiy~de pkan bütün gazetelerin fedakarlık yaparak 
münakasaya iştirak etmeleri ve vatanperverliklerini gös· 
tcrmeleri bekleniyor. 

Feci bir cinayet 
----

Bekçi Rüstem beynine isabet 
eden bir kurşunla derhal öldü 

Sokakta harp 

Beyninden aldı§ı yara ile ölen bekçi Rüstem ve 
cinayet mahalli 

Bugünlerde zabıta vukuatı 
arasında çok ıayanı dikkat 
olanlar görülüyor. 

Akıarayda Haaan Ali ma· 
balleıl Oruç Gazi ıçıkağında 
cereyan eden cinayet vak'aıı 

da çok garip, çok müe11ifdir. 

Bu vak'ada R.üıtem hmln· 

de genç ve faal bir bekçi 

maktul düımüı ve iki karakol 

üç nokta arasında bulunan va

ka mahallinden de katil silah 

ata ata kaçmıttır. 

Civar evleri tehyiç eden 

bu ıilah ıeıleri ezcümle Meç· 
bul asker ı&kağında duyulmuı 

ve nihayet bekçinin ölüm üze-

rindeki reryadı ile lı netice al· 
mııtır. 

Bekçi Rüstem beyninden 
aldığı yara ile derhal öimüı-

tür. 
( Devamı 3 üncü sahifede 

EDEBiYAT ALEMiNDE I 
Sahta şöhretler 

Silik adamlar 
l 4 üncü sayfamızda okuyunuz ·---.So~··h~j:7;~;;,~·~:·~~;~~~~:~._. ........... ~ ...................................... i ... .,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,, ... ,,.,,,,,,,,,,,,,,...,....,,,, 

1 

-Bnl kurtarınız ı imdat imdat boı'lııluyorum. Gençlik 
lmnaU 

Matbuat dı'ojesl mnnasebetııe: 
1 • 

- H• çıkt~ 1 Ha çılrıyor. 

- lluaiııı •ılıtı, yırın çıkıyor 

• 

\ 
- A. blraaerl Parasızlık kötil, hiç hiçbir şey kazandırmıı·or. 

Borıada da V8Zİ}'et bubat r 
- Budalalık etme, para kazanmak lıtiyorsaa Arif 

Oruca söv 1 

• 



• 

Sahife 2 

Efendiler nereye? 
-------

Rusyaya futbol maçına bir çırpılık 
takım götürmek gülünçtür 

Bununla ne istihdaf ediliyor ? 

1 

Taip Servet B. 

Bu Darülfünun futbol ta· 
kımı tqkıl edildi ve bunlar 
Rusyaya ıeyahat edecekler, 
üç maç yapacaklas. Biri Ode· 
aııda, diğeri Harkofta, üçün· 
cüıünü de Moskovada. 

Bu hareket yalnız hatalı 
değildir ayru :ı:amanda futbol
culuğumuza timdiye kadar 
naaip olmayan gülünç bir ha· 
rekettlr. 

Bunu üç madde ile tespit 
edebiliriz. 

1 - Mevsim futbol meni· 
mi midir? 

2-Bu takımla lıtıhdaf edl· 
len nedir? 

3 - Takım filhakika Da· 
rülfünun taium mıdır? 

Evvela bu menim futbol 
mevılmi değildir. 

S.caklarda {hususi çarpıt· 

malar bile iyi bir netice al
mağı istihdaf edeo maç ve 
müsabakalar olamaz. 

Ancak mnaası, küçük ve 
çok müteva:ı:ı antrenemandır. 

Bu mevıimde her hangi bir 
ıeyahat katiyen caiz olamaz. 

Nıtekim daha dün Yunanlı 
futbolcular gelecek diye kamp· 

Saniyen bu suretle iıUhdaf 
edilen nedir? 

Anlatılan Ruılarla resmi 
temaılar menedildiği için orta 
ya bir Darülfünun takımı iıml 
ile bir tqekkül çıkararak bu· 
suıi maçlar yapmaktır. Şiaıdl· 
ye kadar böyle bir takım tel"' 
kiline lü:ı:nm görmeyip te bu 
gün alelacele bir ıey yapmanın 
batka nasıl manası olabilir. 

Eger yenilirsek Darülfünun 
takımı yenil.mit olacakUr? 

Böyle bi. anlık tetekkülle 
mühim maçlara çıkmak fut· 
bolcnlutumuzu cırla oynana 
döndürmek olur. 

Sallıen bu Darülfünun ta• 
kuru değildir. 

Taip Servet Beyin ha:ı:ır· 
ladığı bu takım, ismine ba· 
kınca Darülfünunlardan mü· 
rekkep görünür. 

Halbuki, böyle değildir. 
Çoğunun Darülfünunla alaka11 
yoktur. 

Fenerbahçe ve Galataıa• 

ray, Beıiktaı oyuncularından 
ibaret olan bu takımın ismini 
böyle koymakta mana nediı? 

Fılhakika maksat bir Da· 
rülfünun takımı yapmaksa 
filhakika Darülfünunlulardan 
bu takım intihap olunurdu ve 
bu da muntazam bir cllıiplin 
altında çalııtırılarak evvela 
hüviyyetiDI alır ve aonra böyle 
bu aeyahata kalkıplırdı. 

Her hangi bir futbolculu· 
iiumuz lehıne makıadı iltih
daf etmiyen bu seyahatm ba· 
ıında bu lıten anladıjiı zan
nedilen Taip Servet Beyin 
bulunması ve Futbol federaa· 
yonu reiıi Hamdi Emin Beyin 
de alakaaı clma11nı pek garip 

lardan, Şilt maçlarının tehi· bulduk. 
rinden dem vuran kulüpleri· Yokıa bu ıeyahatl tertip 
miz bu itin ön safında bu- edenler, (seyahatname! Muh-
lunuyorlar. Bu ne pebriz, bu ne sin Ef.) gibi tefrikaların fail· 

lihna turıusu! !erini taklit etmek mi lıtiyOf'o 
Futbolcularımız bu gün an lar? Bu futbolculuğumuz için 

form bir halde değildirler. çok hazindir. 
Ağuıto&un ilk haftasında Ten is maçları 

hareket enileceğine göre ça- Bu gün Taksimdeki tenlı 
lışmaları için de pek az ve dar kulübü kortlarında tertip ecll· 
ve çok ııcak bir zeman vardır. len bir teni• turnuvaıma bal" 
Bu kadarcık ve bittabi latek· lanacaktar. 
ıiz ekzeuizlerle mühim maç· Müsabakalara bir çok ta· 
lara çıkmak gülünç olur. runmı, ıporcularmı!_!~ı;::~-................. -·-·· 

Lozan sulhu bayramın 

Hukukçular hazır 
Gazi Hz. leri merasime sureti mahsu

sada davet edilmişlerdir 
Hukuk talebesi her ıene 

teslt ettiği "Lozan sulhu" nı 
bayramını bu senede önümüz• 
deki cuma günü ıaat 15 te 

.eılt edecektır. Hukuk talebeleri 
bu huıusta hararetle hazırlan· 
maktadır. 

Bu ıeneki "Lozan ıulh.u 
bayramının teıidlnln her sene 
kinden daha muazzam bir ıu• 
rette olacağı anlaplıyor. 

Hukukçulanmız bayramın 

teıldt [hakkında ıu merasim 
programı hazırlamıılardır: 

1 - lıtıklll marıı. 
2 - Merasimin açılmaıı. 
Hukuk fakültesi resi Tahir 

Bey tarafından nutuk 

Zehirli srtma dehşet 
İzmirde Karııyakada, bütün 

tekziplere rağmen maallesef 

utma ıayanı hayret bir ıekilde 

çogalroııtır. 

Bostanlıda vazivet f~cldlr. Biz· 

zat lzıairin vaUıl bile zehirli 

aıtmadaD hasta yatıyor. Anla• 

tılıyor ki mahalli kudretle bu 

itin önünü almak mümkün 

olmıyacaktır. 

3 - Hukuku düvel mü 
derriıl Ahmet Retil Bey ta· 
rafından : Kapitclaliyonlar 
hakkında konferanı 

4 - Hukuk talebesi ce· 
mlyet<nden bir Efendi tara• 

fından Sever ve Lozanın mu
kayesesi hakkında konferan 

5 - Müderriı Muılıhedin 
Adil bey tarafmdon Lo:ı:an 

bayramı hakkında bir nutuk 
6 - Program faıılalarında 

· Rlyasetlcumhur orkeıtraaı le· 
rennüm edecektir. 

İıtihbaratımıza nazaran 
Gazi Hz. de sureti mahıuıada 
davet edilmfıtir. 

İki seyyak kadının latif 
bir dersi 

Loylt Triyeıtino kumpanya
ıının Vesta vapurile lzmlre 
Romanyadan 24 seyyah gel
mit ve vapurdan çıkarak ıeh
rl gezmiılercllr. 

İki kadın seyyah vapura 
yolcu almak üzere koıan ka
yıkçıların lz'acından kurtulmak 
için ıoyunarak denize atılmıt· 
lar ve bu suretle ıahile çıkmıı· 
!ardır. 

Zahire borscuı 

intihap 
Günü artık tes

pit olundu 
Dün Zahire bersaıında mec

lıu idare intihaı, hey.U top
lanmı§tır. 

Bu toplantı da Mecliıl lda· 
renin intihap günü telbit edil· 
mııtir. 

25 Temmuz Cumarteıl gilnll 
yeni heyeti idare intihabı icra 
edilecektir. 

Şark şimendiferleri 
müstahdimin gezintisi 

Şark flmendüfer kumpan· 
ya11 müstahdlmlninln mutat 
senelik tenezziihlerl yarm icra 
edilecektir. 

Bu münaıebetle tahıiı olu· 

nan tren sabah saat altıda Sir
keci garından hareket ederek 

istaıyonlardan alacafı davet• 
lileri lıparta kuleye ıötürecek· 
tir. 

Belediye encümeninde 
Belediye daimi encümeni 

dün bizzat Vail Beyin rlyaıe
tl altında fevkallde bir içti• 

ma akdetmlt ve beledlyey alt 
bazı itleri intaç eylemlttlr. 

İtfaiye renginde 
otomobiller 

Bazı otomobil ve otob!lde
rin renklerini kırmızıya boya• 

yarak itfaiye otomobillerine 
benzedikleri göriilmüt ve bu· 

nun tekrar ıtddetle men'i için 
icap edenlere emir verllmlttlr. 

Seyyahlar geliyor 
Beynelmilel • Llyej • tiftik 

ve yün komlayonunun lzbar 
ettiği temayül üzerine "Brad

for. Be!çika ticaret odaları 

ithalat tacirlerile beraber Tilr· 

kiyeye bir ıeyabat tertibini dil· 
ıünmüıtür. Vaki olan müraca• 

at ticaret odamız tarafından 

memnuniyetle karıılanmıttır. 

- 5 Eylülde memleketi· 
mlze geleceğin! öğrendiğimiz 

bu tiftik ve yün tacirleri 
Türklyenln birkaç ticaret mer
ke:ı:inl ge:ı:ecekler, t ftlk ve 
yün mübayaa edeceklerdir. 
Gerek ticaret oda11 gerekse 

Turing kulübü ba tacirlere 
azami teıhilat ve muavenet 
vadetmiıler ve bu huıuata 

ihracat ofisi raporotörü AkU 
Beyin fikirlerinden istifade 
etmi§lerdlr. Dün Turing kalü

bünde bir içtima akdedilmlt 
ve bu meıele mevzubahı edi
lerek münakaıa edilmlttlr. 

Gümrük satışı 
Gtımrüklerdekl sahipsiz el" 

yanın satılacağını yezmııtık. 

Gümrük idaresi, elyevm •a· 
lıt hazırlıklarlle ve eıyayı teı 
bit etmekle meıııuldür. 

Bu it Cumartesi gününe 
kadar hitam bulduğu takdir
de önilmiizdekl Pazar günü 

baılanacaktır. 

Kadınlar birlifinde içtima 

Şimdilik iki heyet 
Kadınları irşat için köylere pazar

tesi günü hareket edecektir 
Kadınlar birliği lrtat he

yetleri en nihayet gidiyorlar. 
Pazartesi günil ealıahleyln ha· 
reket edecekler. Dün kadın· 
lar birliğinde Latife Bekir 
Hanımın riyasetinde toplanan 
yeti idare aıı:aaı irıat he· 
heyetlerinin Pazarteıl ıünü 
i:ı:amına karar vermlttlr. 

Bu heyetler ıimdilik la
tanbul köylerine gidecekler, 
köy kadınları ile temaı ede
cekler. kadının aile ve Türk 
cemiyetindeki mevkilnl anla· 
tacaklardır. 

İzam edilecek d6rt guru
bun, doktor Hanımların bu• 
lunm&maaı yüztınden, ıtmdtlik 
ancak ikili hareket edecektir. 

Aliye Eaııt, Mediha Fazh, 
ve daktor Pakize Hanımdan 

müteıekkll olan birinci guruba 
Li.tıfe Bekir H. refakat ede
cektir. 

Bu gurup Kartal, Saman· 
dra, Dudullu, Sultan çlftllğl 
Büyük bakkal, Bulgurlu, Um· 
raniye ve Pendik köylerini 
ziyaret edecektir. 

ikinci - grup : iffet Halını, 
muallim Reılde ve doktor 

Handan Hanımlardan mnrek· 
kepUr. Pazarteıl sabahı 7,20 
Sirkeci garından hareket ede
ceklerdir. Bunlann seyyahat 
programları ıudur : 

Çatalca, lncelz, Dafyeıılce 
ve yenice köylerine uiiraya• 
caklar, tesadüf ettikleri kadın• 
!arı lrtat edecekle~dır. 

Y enlmahalleden hareket 
edecek olan ve • Lamla, 
Refik, Semiha Rauf, Miihibe 
Rıza hanımlardan mürekkep 
olan 8. grupunun daktoru te .. 
bit edilmediğinden hareket 
günleri tayin edılememltUr. 

C. grubunda Aliye Halit 
Fahri, Saime Faik hanımlar 
bulunacaklardır. Ancak bun• 
ların da doktorları teıblt edi
lemediğinden hareket günlerJ 
malum dejiildlr. 

Bu son heyet Kltaneden 
hareket edecek Mecidiye, Ali· 
bey, küçük Bergoı, AyaJ>!i. 
Mahmut bey, Y etli, Safra k6y
lerine gideceklerdir. 

Bunlardan maada B ve C 
gruplannın avdetinden ıonra 
beılncl bir grup daha teıkll 
edile.:ek ve Şileye ırönderile

cektlr. 

Banka müdürleri hükumete resmen 
teşekkür ettiler 

Vaziyet tamamen düzelmiştir. 
Markın ıukutu münaaebe

tile, hükumetin Doyçe bank 

ile Doyçe oryant banka3,000,000 
liralık bir yardımda bulundu
ğunu yazmııtık. 

İıte bu hadiseden Alman 

bankalan erkA'lı pek müte
ha11lı olmuılardır. 

Doyçe Bank ile DoyçeOr
yent bank müdürleri dfln Ti· 

careet n:ıüdürü Muhsin Beyt zt· 
yare etmlıler ve resme hükd· 
mete kar§ı olan tetekkürlerlnl 
bildirmişlerdir. .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Şark fimendiferlerinin hiyanetleri 

Pavli istihsalatı mahvoluyor 
günahhr! 

(Birinci ısayfadan devam) 
mühim mevki almuı bir yerdir. 

lıtıhaal mevsiminde ( Pavli) 
için aıgari (30) vagon lazım 
gelmektedir. Zira yine en a:ı: 
hesapla (300,000) kilo lhra• 
catı vardı. 

Alınan ıtkayetlere na:ı:aran 
Şark tlmendifer kumpanyaıı 
(Pavll) ye ancak on vagon 
göndermektedir. Müıtahsil· ı 
ler kumpanyaya müracaat 
etmlıler fakat dert dlnleteme
mltlerdir. 

Günü gününe sevki lazım 
gelen kavun, karpuz ve yemlt 
gibi mahsulatın bu ıuretle 
(200,000) kiloıu hergüıı mür 
tahıilln elinde kalmakta ve 
kıımı azamı çürüyüp bozul· 
maktadır. 

Şimendifer kumpanyasının 
bu suretle yalnız tarife ile de
ğil, vesaiti nakliye gönderme· 
mekle de bu vadide lıtıhıali 
darbelediğini görüyoruz. 

Şark ıimendiferlerlnln va• 
gon göndermemeaindekl sebep 
malQm değildir. Birçok nıık· 

liyata miisalt vagon olduğu 
da muhakkaktır. Aldığımız 

telgraflardan birinde deniyor 
ki: 

"Tarife yükıekliğlı:ıden ıar· 
fına:ı:ar aevkiyat için vagon 
vermiyor. Müracaatımız ıe

mereıizdlr. n 

Uzunköprüden aldığımız 

bir mektup ta cok ıayam 
dikkattir. Bunda da deniyor ki: 

•Çiftçileri koruma kanunu 
yapılacaktı. 

Çiftçileri korumak dütü· 
nülürken bu korumaya mani 
olan tali gibi görünüp te ön 
safta gelen ıeylere de bakmak 
lazımdır. E:ı:cümle birkaç gün
denberldlr çiftçi, zürra ve bil· 
ha11a \ bağçılar, bajilar üze· 
rinde çod: iyi tesir yapan ya· 
:ı:ılarımızdan cesaret alarak bu 
mektubu yazıyorum. Şark ti
mendifer kumpanyaamm ge
rek tarlfeıi ve ırerekıe lüzumu 
kadar vagon göndermemeıl 
bizi cidden mahvetmektedir. 
Basit bir heaııp yıı:ı:acağım. 

r~---------------------------~ 
Evvela istihıalatın sevki 

için talep olmaaı lazımdır. Sız 
mesela bir kavun (20 25) ku
ruıa alırmuınız:? 

Bizden 
Belediye fehir yollarının 
na•ıl yapılacağını tetlıilı 

için Avrupadan ri•ale, 
mecmua ve kitap getir· 
tece1<mi,. 
Dotrusu bu akla vs bu 
zarafete diyecek yok. Bu 
hale nazaran: 
1 - Aorupadan ri•aleler 
ırelecek. 
2 - Onlar tetkik edilecek. 
3 - Tercüme edilecelı. 

4 - Cemiyeti belediyeye 

ıridecelı. 
5 - Müsalıere olunacaJı, 
6 - Karar verilecek. 

• 

söylemek 
1 7 - Muc bi alınacak. 

8 - .• . . . . . 
9 - •.••••• 
illallah değil mi ? 
lıte ey kari, şen daha 

yolların tamirini, Avru· 
padan ri•ale ile öğrene· 

cek belediyeden ve onun 

muhterem reisinden imar 

proırramı bekle, ve onun 

her ff!Yİ bilirim dedifini 

İster dinle 

İster dinleme! • ı 

Halbuki bu kavuun (5) ku· 
ru§a mal olma11 kabildir. Biz 
ucuz vermiıizdir. Fakat tacir 
nakliye ücretini koyunca mal 
yükseliyor. Talrp azalıyor. 
Mal elimizde kalıyor. Ayrıca 
bunun üzerine çürümütleri de 
koyunuz. Meıela buıün eli
mizde (100) ton mal var. Bu
nun ancak (20) tonunu ıevk 
edecek vasıta bulabillyoruıı:. 

Gerlıl kalıyor. Bu evvelce 
ıatılmışbr. 

Tacir alıyor. Fakat kaldığı 
için çoğu bozuk veya çürümliı· 

ı tü;, Bunların maliyeti de dl· 

emmuz 

Gazi Hz. 
Yalovayı teşrif 

buyurdular 
Gazi Hazretleri dlln aaal 

14 e kadar dairelerinde lıU· 
rahat buyrmuılar ve hiç btr 
tarafa çıkaıamıtlardır. Tam 
saat 15 buçukta, Yalovaya 
gideceklerini bildlrmiıler " 
emulerl üzerine Söğütlü Y ab 
ihzar edilaılttlr. 

müıarünlleyh Hz. - ma,Jyotl• 
rldekl mutat zevat ile blrltkt9 
- Ankara motöriyle SöilltlG 
ye.tını teırlf buyurdular. 

Yat, on dakika evveU.. 
den harekete amade buluıto 

duğundan, Gazi H:ı:.nln teırlO• 
rile beraber hemen hareketettl. 

Gazi Hz. nln Y alovada 
ne kadar kalacaklan malO.m 
değildır. 

Dün bir çok :ı:evat Dolma• 
bağçe sarayına giderek defteri 
mahauıuna lalmlertnl kaydet
tfrmı,ler Ye bilvaııta arzı W
zimat eylemlılerdlr. 

lıtıhbaratımıza nazaran Ga 
ıı:I Hz. !eri Y alovada Gç gtiı 
fatlra hat buyuracaklardar. 

Pullar 
Tekrar basılacak 
Ankaradan emir 
beklenmektedir 
Yeni poıta pullarımızıa 

tabının flmdlllk inkitaa utr•• 
dıfını yazmııtık, yapılan yeat 
tahkikata nazaran ıtmdlye 
kadar takriben 2 milyon bire!' 
kurutluk tahedilmittlr. 

Baıular ilk nümuneyl teıkll 
etmektedirler. İkinci ve tıçün• 
cü nümunelerlo reımi Anka• 
raya gönderilmlıtlr. Taadllıı 
ediline kliıelerl yapılacak· 
tır •.• 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..•.....• 
Serbest nakliyat 

Müdahale 
Sandnlcılar valiye 
şikayet ettiler 

(1 inci sayfadan devam) 

Ga.latada Salon önünde bula
nan motör ve sandalcılar iti• 
rinden menedilmlılerdlr. 

Sabahleyin dört yüz Bulgar 
seyyahını hamilen lımanımıza 
gelen hu Bulırı:.r vapurundan 
seyahları alarak karaya çıkar
mak lıteyen motör ve ıandal• 
cılara pollı beılnci tube müdll· 
riyetl tarafından müıaade ve
rilmemlıtlr. 

Bu va:ı:lyet karpaında 

elleri kolları bağlı kalan 
240 motör ve sandalcı §Ube 

müdütl Bey'n bu emrine hay• 
ret etmiılerdlr. 

Maamafih bu eınaf kendi· 
!erinin ne hak ve salahiyetle itten 
meneedildiklerlnl öğrenmek üzeo 
re Vali Muhittin Beye keyfiyeti 

telgrafla bildirdikleri gibi, 
müddeiumumiye de ayrıca ti• 
kayette bulunmuıla..dıt. 

Dlln bir muharrlrlmlz me:ı:• 
kur sandalcıların relılerile ı&. 
rüımüıtur. 

Ki.hya, hadi.eyi yukancl. 
yazdığımız tekilde izah ettik
ten ıonra ıunları söylemlıtlr. 

- Buııün 240 kiti ltli:ı: ka .. 
dı. Bunların çoluk ve çocuk· 
larmı kim doyuracaktır. 

Aıağı yukarı , bet alı yb 
lılılyl bulan bu adamlana ai
leleri bu akıam yiyecek ek· 
mek bile bulamıycaklardır. 
Keyfi,eti Vali ve müddeiuma. 
miye bıldlrdik vereeceklert 
karan ve yapacakları tahkika· 
katı sabıraızlıkla bekliyoruz. 
Polis beılncl ıube müdürii lıt• 

menetmek aali.hiyellni kimden 
almııtır. Bunu soruyoruz! 

ğerlerinfn üzerine biniyor. 
lı büsbütün lıö!ülf'ılyor, 

Bu vaziyetin önüne geçmek 
lçhı derhal bir tedbir almak 
lazımdır. 

Kor"Jma kanununa bu cihetlD 
hallellmeıl lazımdır .• 

Bu işin önünü almak bu 
günün itidir. 
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t KUŞ BA«tf 1 J 
Kart genç G-0Nl:JN YAKA;/I -

Akıam gu:etesilrin bir çö
mezi vardır NecmetUn Sadık 
lleyla yaamda boğaz toklu· 
funa ve yahut bir çift potine 

çalııır. 

Zabıta muharririmiz yazıyor: 

l,i ,cücü ıudur: 
Dün bir bekçi katledildi! 

lıtuyon lokantasında, Sad· 
d Etemia " Dılr.te " aile i" &r 
çırpıda" marta valla.r yazar. 

Bir kulağı ıapkannm içinde, 
r eli 4e pa ı..-ua oe .. ln· 

.le caen ini Uıklı, pudt-alı 
kaıt züppe, hocası Sadriyi bu• 
lamayınca, puaulaaı.n.ı fllfırmıı 
&'emle.iye döoel". 

Hırsızlık yapmak isteyen bu adam sokağı 
harp meydanına çevirdi ve katil oldu ! 

Çünkü: 
Ne bir kelime yazacak ka·" 

biliyell vardır, nede bir aatır 
bllpi. 

lıte o -- cı.Pta ettikle
rine çatmak, ulaımadıjı me:ııl· 
7etlere hüciim 'tmek iıter. 

)(.. 

Dün gene bir yazı yazm111 

bende• bahsediyor. Dlyoreki: 
- Edebiyatım ı(ne halde? 

. Bunun ce\·abı gayet kolay ... 
- Bürlr.ınctfi 1 Ali Bey mt.lıarrir 

oldu! 
A benim kart gencim, ben, 

ıhiç bir R e4lipllğlm1, alr-
lif'ml, etmedim ki .. Ben 
• dece ıuı ııteoclylaı, - dm mı? 

w.ı: .. m:ıik batkamr, ed1ptik, 
ıatrlık gene lıa,ka •.• 

F at o ..ı btına aorulaay· 
dJ bak ne derdim. 

,- Hikmet Fe.ı:iduıı Bey, 
Akpm'da edebiyattan bahset• 
tikten aonra, edebiyatımızm 

ne halde olduğunu varın kı· 

yu eyleylo. 
)(.. 

lıtaıyon gazlaosunda zavallı 
Sadri' deıı medet uman ve 
onun önüne diz çökC,p yazı 

dilenen bu çömezlere ben ce· 
vap vermezdim. 

Ne yapayım ki, ilmini yaz· 

Jf - .... 
Ey favoıi&t genç, •- ıu 

D• 4- haiıer ....,..ey ı, artık 

i !iğin pazara çıktı. agka· 
!arının bozuk ıh•elerile ada· 
.- kolay, Juıley para veraıl· 
yecekler. 

Bir açık göz, gazinoya bir 
"Diki foo. yerleıtkm.if, Sadrı 
Etemm •na yazdıklıarmı da
ha evvel "Akpm,.a verecek· 
lermif.. Dikkat et .. 

'#-
Aziz kari, bak kimler ıe

.nin karıma çıkıyer .. 

BÜRRANETTlN ALI 

Sürpagop merazı 
Bayaziti Veli vakfın

danınış 
Belediye Sürpağop mezar· 

4&ının ciheti aidiyeU hakkın· 
da yap111akta oldu~u tahkf. 
katı ahiren ikmal e!miJtir. 

Tetkikat neticesinde Tak· 
aimden Harhi}-eye kadar olan 
arazinin Beyazıtı Veli vak· 
fı oldufu tesbit edilm.fıttlr. 

(-Birinci Htltife-tkn Jaııam) 

'Bu hadise etrafında almıı 
olduğum mufassal malüll"atı 

lbildirlyorum: 

Evvelki gece 
Aluaray caddeııne on ili. 

on beı adım yakın bir meıa· 
fede bulunan Balıa Hasan Ale
mi mahalleal İunail a Oruç 
gui ıokal!ında tam 8 el •ilah 
ablnııtlır· 

B• mahalleye yakın,bemde 
pek ya.km ola.a iki polis kara
kolu vardır. Bunla.ı:clan maada 
3 te peke noktuı var.lır. 

Zabıtanın üç kuy..U ara· 
aıoda o*n bu mtrrballe ae bu 
feci .bidiae cereyan etmi r. 

Meç 1 rsu: :ve til 
Evvelki ırece aaat tam iki· 

r.addeleri9cle ikeıı Abaray 
Cau UJ -ağında a}'IH -halle
nla bekçi9i ölen •tiirkeh Ah· 
met a a ••kıe laetTert el· 
blae ve ıiyalı kuketll bir hır· 

ıı: fİl'IDlft&r. 

-Orta boylu, zayJf ılmaaı 

belli olan itu hırMZ bafçe· 
den girer girmez hemen. evin 
pencereılnl yukarıya kaldır· 

mıı, penleyl aralıyark, bir ta· 
raftanda yaYaf yavaı içeriye 
uzanmağa baılamııtır. 

Bu sırada bekçi Ahmet 
alanın V alıdeıl Emine Hanım 
uyanm , lçıeriye girmek iste· 
yeı,a meçhul adamı görmüıtür. 

Kadıncağız, iıi teli,a vermemlt 
yanında yatmakta olan torunu 
Aliyi usulca kaldırarak hırsızı 
göstermi§tir. 

Bu aıı:ada cahil çocuk. 
- Tut, vur, hınız var tu· 

tun! Diye feryadı ba11p kapı· 
dan dııarıya fırlamıttır; 

lıtifinl bozmayan hırsızda: 
ağır ağır tabancannı çek· 

mit, ya kut ve yahutta keyf 
için bir iki ateı etmeğe baı
lamııtır. 

O ara Ali gerilemı,, hırsız 
da Sofulara dol!ru yürümefe 
baıl&m.,tır. 

Yukardan kotınakta olan 
yine ..,.yn1 mahalleııia bekçlıl 

Riiıtem de Meçhul asker ao 
kağı bllfliıa gelmitllr. 

.Düdüğiiııü çalnııt, kartı· 

•ına çıkan bir karalb göre· 
rek: 

- Davranma, dur. Diye 
ıeslenme~e ba,lam11tır. 

Meçhul hırsız bu vazlfeıtnaı 
ve kalı.ramao olan Rüıteml 
gorünce durmak ıeyle dunun 

Muharriri: Mülercimi : 
Raynonde Machard Ahmet Fürk6n 

- Fransız edebiyatından büyük aşk romanı -
170 inci binden tercüme edilmlftir ... 

Fransuva, verdiği bu Dul• - SUin ıınııtul~ bahtı· 
kunda muzaffer ve galipti. yarbğınız var demek? 
Evvelce de ortaya bir düstur - Tabii .. Bcm de bir tnı' 
ataııtıı Aık herıeylo fevkinde ıanım. 

bugün dahi ona bir yeıılıiıai - O noktai nazarla aöyle· 
ili ve ediyordu: Ta'.>ialın ka· medim. 
nunlarıda, aık gibi herıeyia •.••. , 
fevkindedir ! - Onu demek istedim ki, 

Klod, bu felııefi ıeylerin benden baıka herkeı bahtiyar! 
içinden nan) çıkacaktı? .. Afi· - Siz bahtiyar deffl mi· 
layarduki, insanlık Mınüz zaaf ılniz? 
devreafndea kurtulmırt defildir. - !Jihııem? 

- Ah ne kail r bahtiyarım. ~. a ca.lı: mulaayere 
- B6yle ııtlyleaıeyiatz. 11· bu ya • wl oldufu 

aut: ufum "4htiyarlığı da &am-, ıb.1l.ilint d1wete ge· 
tatbr170T'MIDuz. lea 4loııt11na ~ a&Dılalya Ilı:· 

Hadise mahalli iki karakol arasındadır 
adımlarını aıklaıtırarak :l;jlvallı
nın üzerine döğru tabvncaıile 
atqleryağdırmağa batlamııtı r. 

Kaçmalı bir lahza habrma 
getirmeyen Rüstem de Nlihını 
çekmıı, tekrar üzerine doğru 
hücum etmlttir. 

Fakat, zavallı Rüıtem, bu 
serttrlyl tutmak için katarken 
heydudun kurıWJlarından 

birine hedef olmllf ve beyninden 
vurulmuf. 

Ah aman yandım!", 
Diyerek yere düımiiflür. 

Bn ııra da konu vekomtu 
ıokaklara fırlamıf, Riistemın 

yanına ırelmiılerdir.J 
Meçhul hırıız ve kaUI 

3 bölme zabıta kuvvetler! 
aı·aaından kaçmıı, zavallı Rüa
temceğlz de: 

- Su, bir yudum ıu! 

Diye söylenerek ölmüttür. 
Zabıta meıeleye vaziyet etmlt, 
tahkikat ve takibat netıceıl 

lacivert elbiıe ve ona benzer 
bir kasketli olan Şehremininde 

ıakin sabıkalı gurubundan ıoför 
Sadettin iıminde birisini yaka· 
laanftır. 

Rüstem kimdir 
Rüstem 30 Yatlarında bekar 

yakıııklı bir gençtir. Bir sene 
evvel memleketi olan Petriike· 
den ıehrlmlze ırelmlt ve ge
lir gelmez de o mahalleye bek
çi olarak girmitUr. 

Mahallıell keod1-inden aon· 
derece memnun olup dün, Pa
llı ve bekçilerle birlikte cena· 
zeılnl kaldırmıılardır. 
. Tahkikat ehemmiyetle de· 
vam etmektedir. 

A. S 
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V e.kaletle mutabıl< kalınan esaslar 
gayrı mübadillerin lehinedir 

Mat/abat muntazaman verilecek 
Evvelki günkü nüshamızda 

gayrı miibadillerle maliye ve
kaletinin anlaıtıklarını faz. 
mııhk. 

[Bu anlaıma ıu uaılar üze
rinden tublt edilmi,tlr: 
. 1 - Evvelce ırl\yrı müba. 

dJller tarafından bono muka. 
bilinde alınan eaılakten ba. 

kiye kalan borçlan afedilmlt· 
tir. 

2 - Gayrı mubadillttln 
elyevm :matlubu olan [meba· 
lil'ıln bundan böyle muntaza• 
man ita11, 

3 - (Bonoların 
tevzi adilip emlaki 

vaktinde 
mllliyece 

Kadastro mektebi 
Defterhane binasındaki ka

doatro tatbikat mektebi müd-
detinin iki reneye iblağ edileceği 
hakkında bir ga:::ete tarafın
dan verilen haber doğru de
ğildir.Taaarruf dolayısı ile ten

kisi bütçe noktasından ınüddeC 
tezyidine maddeten imkan 
görülememektedir. 

Maçka-Dolmabahçe yolu 
Maçka - Dolmabahçe YO

iunun pek bozuk oldul!u hak. 

kında Belediyeye vaki olan 
müteadddıt müracatlar nazarı 
dikkate alıı:ımııtır. 

İki aya kadar icap eden 
tahelıat konularak bu yol ya. 
pılacaktır. 

ram etmediğinin farkına var. 
dı : 

-Affedin, müıyü Franıu. 
va, size bili bir yer gös
termedim. 

- R(ca ederim, Klod .. 
Bir miirıit talebeıine buka. 
dar mütevazıane hareket et
memelidir. 

- Bırakın bunlan.. Bun. 
ların hepli Pariste kaldr. Şim. 
dl burada bu derinliklere, gü· 
ze iklere bakalım. Söyleyin 
bana müıyü Dö Trev derinlik 
hakkındaki dü§üncenizL .. 

Eıref ıaat gelmııtı. Filip 
derhal atıldı: 

- Sizsiniz. 
- Ne demek? 
- Bana del'inliğia mlln~-

UDI sormadınız ı? 

- E•et •. 
- Öyle iae, ben de diyo-

r m ki, anladıjım derinlik 
ılzıinlz, ıiaiD ı:uhuııuzdur. Ve 
Heyeti mecmuanızdır. 

I 

aattp çıkanlacak her hancı 
bir mal ve mülk için kabulii, 

4 - Bonoların tevziinin 
hitamını müteakip emiıi.ki mil· 
ltye müzayedelerinin derhal 
baılama11. 

Bu esaslar taman:ıen ırayrı 
mübadiller lehindedir, Bunlara 
nazaran, badema altın lira kıy· 
' metinde olan bonolar ucuz 
ı tılmıyacak ve doirudan doğ· 
ruya 1ahipleri tarafından iaUmal 
ol-cakbr. 

Maliye Vekaletinin bu esaı
ları hiç bjr itiraza .. ahal bırak· 
madıın kabul etmlı olmaıı bü· 
tün gayrı mübadilleri memnun 
elmtıtır. 

Sigorta tarifeleri 
Dünki Akıam gazeteleri•· 

den biri, harik sigorta tarife· 
!erinin bir &ene müddetle tem· 
dit edildiflnl yazıyordu. 

Halbuki, ha.rilı: ıigorta ta· 

rifelerl ancak 15 Te,rinevvele 
kadar temdit edilmlftlr. 

lsTANBUL-SOFYA TELEFON 

lıanbul • Sojya telefon ha
lının fenni ne,,.ktat ikmal 

edilmemeli yüzünden muha

bere temin edilmemektedir. 
Hattın Bulgar hududa dahilin· 

deki kısmı feni tealıa ttan mah· 
rnm olduğu anlaıılmaktadır, 

mamafi yakında lazımgelen 

tertibatın ittihaz edileceği 

zannedilmektedir. 

- Amma yaptınız. 
Ciddi söyliyorum , 

Klod ... 
- Hayret ediyorum. 
- Sebebini ıormak iatl-

yorum. 
- Hiç. .. 
- Hiç kelimeai aua.limln 

cevabı değildir. 

. . . . . 
Klod bu aozlerden kırılmıı 

gibi idi. O, hiç bir ıeye cevap 
vermiyor. Ve verilecek cevap· 
lar için zihnini yormlyordu. 

Şimdi it değifmiıtı. Klod 
Franauva ile karıılaıtıktan 
ıonra düıünmeğe, ıorulan teY· 
!erin kafesine cevap vermeie 
mecburdu. Halbuki sayfiye 
hayatmda hiç düıünmlyecek 

çahpnyacak de~lmiydl? 
Söylf'yln bana, benim ne

rem derin? 
- Sizin heyetiniz, her ıe· 

yiniz derin. 
Bunu aerden anladınız. , 

Sahife 3 

Yarım milyon liraya 1 

Türkiye 
emniyet 
Planları satılıyor~u --

Ciddi, ketum, dinamit gibi kavi, 
maneviyah rokfeller gibi zengin! 
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duydum. (Sa ... ) Bey doııtuma
muzu Daaıl bulduaıız, beten· 
diaizmi? 

- Cideli, ketum, diaamlt 
gibi kavi, maaeviyatı Rokfel
ler haziae.lerl kadar aengio 
bir getıç .. 

(Sa ... ) Crıtanın bu tevec· 
cüb ve ııb..yı,lerine tamamen 
bJgiıne hayatını hep çalıtarak 
kazanmıı ın.anlara mahıuı 
bir va& ile; 

- Y aıa.mak için çalıııyo
ruz, bu uğurda herteJ .. übah
tır, dedi. 

Gülüıtük. Vapurumuz is
keleye yanaııyordıı. Şimendl· 
fer yapuru olmasına rağaıen, 
umumi bir tenhalık vardı. 

Yalnız ta Ankaradanblri bana 
refakat eden tiyatrocularla 

latlkbalcilerl durmadan, dın?-. · 
lenmeden, lıafrrarak, haykı
rarak konDJllJ'Ol'o fllüfiiyor-; 
lardı. 

Hemen blraı: ene! Crita· 
nıa aöyled klert ba- daha 
derin latilJala ftl'IRJtti, dü· 
tGnüyordum. Alikadal' eldu
ium ca- ,el>ekeat. r-llyetlnl 
rapqria ta lııctkere biye 
nezaretine kadar bddklyonnu,; 
Ve ba lana batin aahyetlert 
ıeylert, yalnız enim OJD dı

iım komediye lnhlnr edty~ 
maı .. 

Şu bir avuç iqtb:ııln bütüıİ 
dünyayı sarmak için göıter

diAl faaliyet tarzı lirençlifl 
nlıbetlnde 

(Deııamı ,,,.. -l 
...................................... ,,,,,,, ,, .,,,,,,,,, 

Buğday, Meselesil 
(Ba,makaleden deuam) ı 

yapılama :ıdı. Hele it limitet 
ihracat tirketi, böyle bir teıel>büa
tea ancak kendi ka.salarını dol· 
durabilirdi. Açıkçası: Köy:üden 
blldilii gibi alır toplar ihraç 
ederken de cabadan "prim"leri 
çekerdi. 

"YARIN. böyle ıey ola· 
maz. Bundan büyük tüccar, 
büyük mütevauıt latıfade 

eder. Köylü yine boynu bil· 
kük kalır. Buğday ip ancak 
devlet ve yahut ıı iraat bankası 
ile olabilir. dedi. Öyle eti 
haktan görüııen derme çatma 
flklrlerJe böyle itlerin yapıla
mıyacağıaı aıalatma.k htedl. 

Gayet earlptir ki, iki ıüa· 
dür uçurulan Ankara telgraf· 
ları, primlerden, ekmek zam· 
larından bahaedenlerin "YA
RIN. m iddialannı tefahürler· 
le kendilerine mal ettikleri 
ırörülüyor. Ankarada Ziraat 
baokaımın köylüden vergi 
yerine aynen zııhire alması 

taaavvur ediliyormuı! Ziraat 
bankasının müdaheleılni ken· 
dilerine aıal edenler, daha üç 
gün evvel btribiri arkası 11ra 
biribirinl nakzeden ıaıkın 
tevillerde bulunmuılardı: 

Birinci gün: 
1 - Ekmeklere üç kurut zam 
2 - Buğdaylara üç kuruı 

zam. 
ikinci gün: . 
1 - E.kmeklere bir kuruı 

bandırol. F~zla fırınların ıeddi. 
(Bunda büyük değirmenleri 

olan fırıncılar heıabına bir 
koku seziliyordu.) 

- Sizi ilk defa annemin 
evinde gördüğüm ~eman. 

- Benim için ne düıün· 
dünüz? 

- Mağrur bir kız, dedim. 
- Bu hükmü nasıl verdi· 

niz? 
- Çünkü, ıalonda ıizden -

baıka güzel bir kadın ve ya 
bir kız da ha meYcut def ildi • 
Ve ıiz bunu biliyordunuz. 

- Peki .. Orada beni nasıl 
bulmuıtunuz? 

- Babaamm eserile iftihar 
eden ıımarık bir talebe. 

- Bu fikriniz aoradan 
delilttl mi? 

- Tamamen de. 
- izah edloiı:. 
- izaha değer burada 

biç bir ıey yoktur. Şunu ıöy
lemek isterim ki, insanlar de
niz ol aydı, alz Matmazel Klod; 
onu en derin kıımı olardu· 
nu:ıı. 

- Pek ıalrane olmadı mı? • 
1 

2 - lbraç edilecek 
daylara iki kıırııt prim Yeril: 
meal. 

Son günlerde: 
ı - Ztnat Banka11 himaye 
cek. 

2 - Yerel yerine bufday 
alacak ... 

Şu üç lt'ri dikkatle oku
nursa mesele kendılfttnden 

halledilmiı olur. Cizli mak· 
satları suya dliıenlerin bu de
rece kurnazlıkla kazı çevire• 
rek yanmaktan kurtarmağa 

aavatıı.cakları batır ve hayale 
ırelmezdl değruau... 

"YARIN,, ın tez.i butekllde 
deli ildi. •YARIN,, ziraat .. an. · 

1 

ka.ıının ihraç za hlresine ıkamı .. 
yoaıu& matavaaathk yapaıı bıi 
nevi ihracat kooperatifleri ye-H 
rine kaim olabt1-I .,....rı~ 
nın araftın]maamı ima etmittL 
Ya, devlet fazla zahireyi 11atm 
alıp imha eder, mahreç bu
luna tutturabildiğine aatabı. 

lirdi. Yahut ziraat bankuı 

ihraç tavassutu vazlfeıfni göriiııe 
dü. Yani: devletin vereceji zam!~ 
rı doğrudan dofruya köylünün 
kendi eline teıltm edeı, muka. 
bilinde mal abrdı. Yeni tuav• 
vur, vergi yerine zahire almak 
taHvvuru: Hükümetin Ziraat 
Bankuına 1931 seneai bilava· 
aıta vergilerinden köylülere alt 
olanlan Ziraat Ba•kasına 
kredi ediyor demek oluyor. 

Mahsul aatılmadığı takdir
de ya banka, ya büL.üaet.. 

ikisinden biri ... 

- Beğenmediniz mi ? 
-BeğeQdim amma .. Teılt!a 

ettiğiniz ıey sakat! 
- İddia ederim ki değ • 
- Peki öyle olıun.. Be-

nim derin oldutum nerden 
anlaıılıyor, 

Müıyü Filip Dö Trev giil· 
dü-: 

- Banu bana 'orıaayınız, 
kendi ruhunuzdan bu ceva· 
bı beklemeniz daha doğrudur. 

- Ne gibi? 
- Bunu an 1 a m a d ı n ı :c 

amma.. Hlll tevazu göıterl· 
yoraunu:ı:. 

- Söyledlfinizden hiçbir 
ıey anlamıyorum. 

- Sizin anhyacafınız ıu• 
dur : Ben ve ıiz... Ben ile 
lisi eevırorum. 

,_, billyerdum. 
- Tep.kldlr ederim. Fakat 

itana ç bir YalUt ilı!'Aı et
me«· i&. 

(D-1111 aııır} 
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Sahile 4 YARIN 

--EDEBiYXT-A'"iEMiinE··· .. ·---ı' \ Ç~~uk Öldü! IAdliyedıdam 
Sahte şöhretler Dünde bir çocuk oto- Dan kurtulan bir kati-

Silik adamlar mobil altında öldü ıin hükmü nakzedildi 
Dolapdere dere boyu cad· Ahmet lıminde birini ta-

................................................ Muharriri: SABiH iZZET ....... 
3 - Celal Sahir Bey ... ' Sahte töhret ıahlplerlnln 

en kodamanlarından birini de 
Calll Sahir Bey teıkil ediyor. 
(Beyaz Gölgeler)aıüteıatrl için, 
• buda kendine göre bir lılml • 
denizlerdeki cereyan ve anafor· 
lara karıımıı bir ankaz yığını 
deye biliriz ... 

Çekiılovakyalı ediplerden 
(Karel Tchapek), (Rezon1-Unl• 
venal - Robou)u taıavvur el· 
mekte geç kaldı. Çünkü, 
( R. U. R. ) müellifinin eıerl 

(1920) de vazı aahne edilmlıtl. 
Halbuki Celil Sahir Beyin 
tevelllU tarihi (1299) dur. Bu 
noktada ıunu da ıöylemefl 
unutmamalıyız ki (Robota) !ar 
yalnız hiaten mahrum olarak 
tahayyül olunmuılardır. 

Halbuki, (Leylli ıahirlyet) 
ni.zımında hayvanı natıkın 
hütlln mütemayiz vasıfları 
darmadağınık bir hale glraılıtlr. 
O kadar ki hilkatin, hlıten, 

zekadan ve tefekkürden mah
rum bir mahlilk yaratmakta, 
beıeri zekAla rakabete girdi· 
flnl düıünürsek (Kare! Tcha
pek)ln yaya kaldığını derhal 
anlarız! 

Maamafih, gerek( Robota) 
ların, ıerekıe Celal Sahir Be
yin talileri bir noktada naaılıa 
btrleılyor: 

(Robote)lar isyanlarile kendi
lerini terkip eden formülü 
zıyaa uğratmıılar ve lıtikbal

lerlnl tehlikeye koymuılardı. 
Bizim müteıatrimiz de edebiyat 
tarihimizi ıekil11z bir düman 
gibi karalamağa vakit vakit 
yelteniyor! 

Müddeamızı iıbata lüzum hl· 
le hluetmiyoruz! Çünkü, Celal 
Sahir Beyin eserleri meydan
dadır. Belki, yer yüzünde ıöy· 
ledlğlmlzln akılnl vehmedecek 
tek bir insan çıkabilir. O da 
ancak zenci kızlarına yanıp 

tutuıan müteıalrimizdir! Zira, 
edebiyat aleminde zuhurun· 
dan bu güne kadar bir an bi
le müıtaktr olamıyan bir ıah
ıın, llmen imkan yoktur ki, 
itirafı zünup cesardl mevcut 
olabilıtn! 

Maamafih, bitaraflığımızı 

göıtermek için,(Montesquieu)-

1 

1 

aün ıu düsturunu kabul ettiğimizi 
ıöy\emeliylz: Bir münekkit ese
rini tetkik ettiği bir ıahsın 
yalnız fena taraflarını değil, 
iyi vechelerinl de bulup gös· 
termelidir. 

lıte biz de Celal Sahir Be· 
yin tek bir muvaffakıyet nok
taıını anlatın.ela çalııacağız: 
(Beyaz: Gölgeler) nazımında 

Mahir bir poker oyuncusu ıtbi!· 
müthlt bir hileli kazanç man· 
tıtının gergi gibi İ§lediğini hay-

retle görüyoruz. l!.deblyat uf
kunda ne zaman ve ne ıeldlde 
olur1a ohun yeni bir mektep 
tealı etmek kuruntuıuna dü· 
ıen acemi çaylaklar zuhur elti
mi Celal Sabir derhal kıla· 

vuzluk ıevdaıına düıer!(Leyall 
Sahlrtyet nazımmı bu tahavvul 
endiıealne aürükleyen ıebepte 
nedir, bilir mlılnlz? Modası 
geçmlt olmamak! 1315 ıene· 
ılndenberl edebiyatı c'didecl, 
Fecrlatici ve ilah.. olan, sıra 
ile aruzcu, hececi, ıerbeat ve 
zlnci bir ta vur takman Celal 
Sahir Bey de tıpkı VA-Nü gibi: 
O da, kocamaktan kurkuyor! 

Büt\ln hayatınca iptidai bir 
uzvi teıekkül gibi yalnız kadını 
düıünebllen Celal Sahir Bey 
için, kocamak, belki de bir teh· 
ilkedir! Gülerim, ağlanacak 
halinize! 

SABiH iZZET 
( Deııamı ııar ) 

Hamlı: Vala Nurettin Bey 
yine bir mahalle karı eda1ile 
bize cevap vermeğe yel
teniyor. Hemde na11l, yok ben 
terbiyesiz lmitim, o da nazık ! 

Bundan maada Vala Nu· 
rettin Beye kendi kendimi 
takdim etmltim! Halbuki, ıenl, 
benimle tanı§lıran zevat elan 
berhayattırlar ! Muarefemlzin 
gayesi de ıu idi.Henüz yazma
ta baıladığım (Yuf boruıu) na 
tımlnln girmemesini ricaya 
gelmiıtin, unuttun mu? 

Sonra haydi diye\imkl, ha· 
na terbiye dersi vermediler. Fa· 
kat, sana yalan söylemek der• 
ılni kim verdi? 15 kuruıluk 
kıetelyevmden bahsetmek, ko
ca bulamamıı mahalle kız
larının lafı değilde nedir? 

Çalıımak ayıp telakki edl· 
lemez. Az kazanmak ta bir 
ar teıkll etmez. Fakat, çirkin 
olan ıeyl, hakikat karııaında 

ıusmak dururken, özenti bir 
acizle, ıenln yaptığın gibi, geve
zelik~ etmektir. Ben, limen 
eserlerinin bir biç denecek 
kadar kıymetsiz olduğunu yaz
dım. Sen, buna cevap vere
cek yerde dedi kodu yapıyor
ıun. 

Yoksa bizde pek Ala ıenln 
Noter kapılarıııda 10 kuruıa 
arzuhalcılık yaptığını, yarım 

lira kazanmak için Yenlcaml· 
de aı:ua kurduğunu ve Selami 
İzzetin yerini kapmak hevesl
le de meıbur hikaye oyununu 
ıöyleyebilirdik! 

Doğrusu bu kadar ıukut 
edeceğini tahmin etmemlttlm, 
Vala Nurettin Bey! 

s. /. 
ENVER PAŞA 

Turan imparatoru! 
~------ Hıtıratını yazan: .1 .L -------• 
Sabahattin, bir <Saltanatı münevvere> dala-
veresile, Şerif Hüseyin de c/slam Hilafeti> 
irticaile Osmanlı hanedanının yerine 

geçmek istemişlerdi 
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Meırutiyel matbuatı, kanu
ııu esaılnin kayıtları içinde 
lı:almııtı. Hiç klmıe, ıaltanat 
meseleılnl ortaya atamazdı. 
Abdülhamid! bunak gösteren 
aazeteler kapanıyor, • Feda· 

lı:aranı Millet ~ fırkuının aal
tanat aleyhine · tabar!lz eden 
ııeırlyatı lıe, İttihat ve Tarak
lr.l fırkasına kartı bir • Mey
dan okuma n addolunuyordu. 
O devrin ıöz ıahlplerlni dütü-

. ııüyorum: 

Bunların hiç birisi, lOTem· 
muz inkılabının evveliyatını, 
haldeki seyrini ve neticelerini 
düıünecek zihniyette detlller
di hepıl de, 1altanat etrafında 
blrleılyor !ar, fikirlerin baıka 
bir hedefe gitmelerine müeaa
de edilmiyordu. 

Filhakika (Prenı?) Saba· 
haddin Bey, bir "saltanat mü· 
nevvere n projeıi yapmıı, 31 
mart ta Abdülhamit ile Oı· 
manlı hanedanını hal ederek 

deılnde 44 numaralı hanede ammüden öldürmekle maznu-
ıakin Şarıynın ıekiz yaılarında· nen evvela idama bllahara 
ki oğlu Arın, Takıimden ge- da yaıından dolayı 24 ııene 

çerken ıöfOr Remzinin idare- hapse mahkilm olan Battal'ın 
ılndeki 1679 numaralı otomo· bu kararı nakzedtlmlıtlr .• 
bil altında kalarak yaralanmıı Temyiz mahkeme.! kararı 
ve bir ıız ıonra vefat etmiıtır. taahihl ıln noktuından boz-
Şöför tevkif edllmlıtır. dufu için yaıı yeniden teıplt 

Bir aqın intiharı edilmek üzere dünkü mahke-
me talik edllmlıtır. 

Şehremininde aakln Ha1an 
leminde biri zaruret aatkan ile Maznun bir müddeiumul 
ıaat 20 de kendini köprüden Vazlfeılnde ihmal ve terehl 
denize atarak ölmek latemlııe• ve aıbabı me1allhten birini tahkir 

cürllmlerile maznun olmakla de yetııilerek kurtanlmııtır. mahkemeye verilen Çatalca 
Ce ·ıiz kırmak yüzünden Müddeiumumisi Demir Ferit 
Üıküdarda Toygar mahal- Beyin muhakemealne dün bi

leıl orta ıokakta 15 numarada rlncl ceza mahkemesinde de
ukin balıkçı Salahattln, vapur vem edildi. 
lıkeleılnde bir kahvede ceviz Demir Ferit Bey isnat 
kırma me1eleılnden mufber ol· olunan cürümlerle alakası ol
duğu yeğeni Salthl cerh etti- madığını beyan etmlttlr. 
tinden yakalaumııtır. Muhakeme iddia ve mü-

Temiz.lik 1 dafaa için talik edildi. 
Şengül Hamamı yokuıun- Katil deli mi, değil mi1 

da bir çeımede yüzünü yıka· Ankarada Ömer isminde 
mak üzere ceketini çıkartıp bir aencl öldüren ve deli vaya 
yanma bırakan Mihran Efen· akıllı olduğu hakkında Emrazı 
di, bir az •onra ceketinin akliye haıtaneıi etıbba11 ile 
cebindeki 10 lira ile beraber; Tıbbı Adli araıında bir ihti-
blr açık göz: tarafından aıı- lif zuhuruna ıebebiyet ve-
rıldıiını anlayarak pollıe mü· ren Karakat Hnıeylnln dün 
racaat etmlıtir. tekrar Birinci ceza mahke-

Ağır bir cerh meılnde mubakenıeıine devam 
edildi. Evvelki gece Reılt ilmin· 

de bir genç Aılye lıminde Emrazı akliye hutaneıinin 
bir kadını Nııantaıından ge- ıon verdiği rapor okundu. 

Bunda Karakaıın deli ol-
çerken bıçakla iki yerinden madığı blld!ı-illyordu. Mahke· 
yaralamııtır. me, bir defa da Tıbbıadli 

Carih yakalanmıı, mecruh meclı.ınden geçmeılne karar 
ta Beyoğlu baataneılne yatı- vererek muhakemeyi talik 
rı\mııtır. etti. 
.................................. ~.~· ..... ~·~· ............... ~.~·~·~·~· ................................... ........... 

WIMLlalTll 
•• •• lzmir uzum istihsali 

Bir İsveç grupu İzmir mıntaka
sından yaş üzüm alacak 

Bu ıene iktisadi mıntaka· 
nın üzüm htıhaali.tı geç'"n se
neye niıpetle azdır. Üzllaı 
rekolteıl 28·30bln ton olarak 
tahmin edilmektedir. 

Bu ıene, 6züm mahsulünde 
rakipsiz: olan muhtelif lıtihıal 

mıntakalarının rekolteleri düıük
tür. Mıntaka ticaret müdür
lüğüne bu huıuıta relen ra
porlara nazaran, AvustUl'yanın 
geçen seneki üzüm :1at1hıalatı 
48000 ton iken bu ıenekl mu
hammen htihsalatı 25000 ton
dur. Yunanhtaoda bu sene 
yağmurların hatlarda yaptığı 
zararlar çok mühim addedll, 
mektedlr. Bu sebeple Yunanlr 
tan üzüm rekoltesinin geçen 

seneye nhbetle 0/ 0 60 derecesinde 
olacağı tahmin ~diliyor. 

kendiılnl ıultan veya baıka ıey 
ilan etmek için hazırlanmııtı. 
31 martın ~Sabahaddin-Nazım 
paıa·Celaleddfn Arif" projesini 
bilenler, bu "saltanat münev
vere" namzedinin manevrele nl 
anlamıılardı. Fakat, Haıan 
Fehminln katil üzerine lrtlcaa 
doğru yeni bir cereyan baıla· 
mıı, bu projede ıuya düımüı· 
tü. ikinci proje iıe, Balkan 

mağlubiyetinin ıon devirlerinde 
tertip olunmuıtu. Bu proje 
bir Arap ıerlflnln lalam UalJ
feıl olarak ilanı için Oımanlı 
handanının bir gecede katlini 

eaaı tutmuıtu. Bunların baıında 
ıerlf Hüıeyin ve bir takım medre· 
iller vardıkl,Türk Arap vabdellnl 
muhafaza etmek için bu arap 
hilafetini ileri ı6rüyorlardı 

onlara göre, Rumeli ıtttlkten 

ıonra Suriye, Irak ve Arabis
tanı idare etmek mümkün de
illdl. Bunun için, Arapları 

Hülaaa itibariyle bu ıene 
bütün cihanda üzüm iltihsa
latı geçen senelerin yüzde 
altmıı beıl dereceıinde olaca
ğı zannediliyor. Üzüm iıtih-
1&IAtında bütün cihan latih· 
ıal memleketlerindeki bu nok-
1&nlık memleketimizden fazla 
talep v~ki olmasına ıebebiyet 
verecektir. O zümlerimizin ka
liteleri çok iyi ve haıtalıkıızdır. 

Bir laveç gurubu bu hafta 
tüccarlarımızla temaea glri§· 
mittir. Bu gurup bu sene menı. 
leketlmlzden fazla miktarda 
yaı üzüm satın alacaktır. 

Üzüm flatlarının bu ıene, 
geçen seneden çok daha ba
hıı lı olacağı tahmin edilebilir. 

Türklere bağlayacak bir eıas 
bulmak lazımdı. 

Türkleri ara plaıtırmak gibi 
bir gaye takip eden bu proje 
de bir ıiyasi teıekküle bile esH 
olamamııtı. 

Saltanat aleyhine baıka bir 
hıueket yoktu. Halbuki Saba
haddtnlnl hareketi de bir nevi 
ıaltanattı, Şerif Hüıeyinln hl· 
lafeti de daha felaketli bir 
dini letipdattan baıka bir ıey 
değildi. Bunlar fikirsiz kalmıı 

inkılabın doğurduğu acubeler
dl. 

Eğer 93 ün idealojiıi yazıl-
ıaydı, bu inkılabın eyrl de 
baıka türlü olacaktı. 

Bu bir hata idi. Fakat bu 
hataya ikinci bir hala da ila
ve olunuyordu. inkılap fırka11, 
fikir h6rriyellni inkAr ederek 
hareket etmeğe baılamıı mem
leketteki ıalahlyeltar fikirleri ıö..: 
IÖylemekten menetmtıtt. 

( Devamı ııar ) 

23 Temmuz 

..-.YARIN ıN-.. 
HALK GAZETESi ,, 

Bu sütunumuzun muharriri, muhabiri, müdürü bizzat halkın 
kendieidlr. Vatandaşlar - ıahslyat haricinde - etraflarında 
gördükleri fenalıklar ı kendi gazeteleri olan bu sütunumuza ser
bestçe ya.zar ve millete bildirirler. 

Ekmek bulunmayan bir kasaba! 
Somada hiç kimse ilaç için bir dirhem 

ekmek bulamıyormuş! 
Bundan bir hafta evvel 

Somaya gitmlıtlk. Orada ga
rip ve gülünç bir badlıeye ıa
hlt olduk: 

Kaıaba içinde ne kadar 
fırın v.ıına Belediye reisi ile 
araları açık olduğundan Ek
mek yapmıyorlarmıı. Hatta 
bu feci hal günlerdenberl de 
devam edlyormuı. 

O gün pazara gelen köy
lülerle kaıaba halkı arasında 
yakın köylere giderek ekmek 
alanlar olmuıtur. Ve belki 
de itini bırakmamak için ak
ıama kadar aç kalan ve aç 
olarak yollara dökülenler de 
vardır. 

• Belediye relıinln bu itlerle 
alakadar olma11 lazım gelir
ken o kendi kendine talimat• 
nameler icat ederek gerek 
köyl6lerl ve gerekıe tüccarı 
üzmektedir. Mesela köylüle· 
rln ıetirdiğl her h angl bir ıeyi 
Kuaba halkı almadan tüccara 
aldırmamaktadır. Şehir hal· 
kının ve Şehre gelenlerin 

eden Belediye reisinin nazarı · 
dikkatini , celbetmenizi rica 
ederiz. 

Ba l ıkesir: Sarıbey ler köyünde 
Sofu oğlu Mchmd 

)f- )f-

Bütün Konyanın içtiği 
su, deniz hamamı mı 

yapılmış? 
Konya liseıl kamp yapmak 

için Konyadan (4) 1&at meıa· 
fedeki Çayırbağına gittik. (9) 
temmuzda ile Konya idman 
yurdu ıpor kulübü azaları 
gezmek üzere Çayır

bağına geldiler. (10) temmuz 
cuma günü Çayırbağında bu• 
lunan ve Konyaya içmek lçlq 
giden ıu hazinesinin kapağını 
açarak yıkandılar. Umum 
Konya halkının içmekte olduğ\ 
suyu bu ıurette piılediler. Bu 
ıayanı eeeftır. 

Bu huıueta ait olduğu ma· 
kamların nazarı dikkatini cel-
betmenlzi rica ederiz • 

vazlzellnl ıörmiyen ve kendi ken• Konya lisesi Çayırbağ ı • . p 

dine garip talimatnameler lcad- talebeleri. 
·················••44•••························ .. ······~ 

ılleclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-13-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

girmek bahtiyarlığını 

mııımdır. 
Matbuat hürdür 

kazan- 1 

fakat, 
kimıenin faziletine dokunma
mak ve en mukaddeı olan 
Devlet rejimine Devlet otorl
teılne zarar getirmemek ıartlle. 
Artık hiç ıüphem yok ki; 
Muhterem Hükümetimizin ba
şında bulunan zat ve arkadaı· 
)arı ve bütün Meclis ne yapıp 
yapacağız: matbuatı fazilete 
irca için icap eden kanunu 
yapacağız. (Alkıılar) 

Yunus Nadi B. {Muğla) -
Muhterem arkadaılarım; mat
buat meselesi mevzuubahs ol• 
duğu zaman hayatının otuz 
bu kadar ıenellk müddetini, 
yani hayatını onun uğruna 

vakfetmit bir arkadaıınızın da 
bir iki ıöz ıöylemeıinl fazla 
saymazıınız diye ümit ettim 
ve bu ümitten cesaret ve kuv
vet alarak bu kürsüye gelmeğt. 
bir vazife bildim. 

Matbuatın ehemmiyetini 
cümleniz takdir edlyouunuz. 
Bunda ıüphem yoktur. Buna 
ıarih ifadelerle kat'i delilerle 
vakıf bulunuyoruz. Filhakika 
matbuatın çok büyük olan kıy. 
met ve ehemmiyetini anlamak 
için ounn bir an yok olduğunu 
farzelmek kafidir o zama11 et
rafımızı karanlık bir muhitin 
ô.deta bir adem dery a1ının 
kapladığını hluedcekılnlz bu 
kadar alıı tıklan ıonra dün
yada neler olup bittğlğlnl 
bilmek ve lnıaııların neler 
düıünmekte oldufundan haber
ıiz kalmak bu nihayetsiz kil· 
nat içinde dehıet verici · bir 
ıükillan katlanılmaz atırlıkları 
altıncla bulunmak demek olur. 
Bu itibarla matbuat bu gün 
her milletin hayatında ve': , 
lnsanlıfın terekki ve tekamü
lünde birinci elzemlyet dere
cesini haiz medeni bir teılı ol
mak mevkllnl bihakkın lıgal 

ve muhafaza ediyor ve ehe
mır.tyetlnl kaybetmek ıöyle 

dunun, bilAkiı artırıp gidecek. 
tir. Hal b6yle iken timdi bizde 

olduğu gibi bazı memle
ketlerde zaman zamian mat
buattan çok acı tikayetler 
yapıldığı da gö~ülmüıtür 

medeniyetin bir çok faydalı 
yüksek müeaaesesi, demekki 
zaman zaman cemiyete ve in
saniyete zararlar da gellrebi· 
lir, ıztıraplar da verebilir. Ma: 
ateeuüf bu da bir haklkattır. 
Çünkü insanlığın daima müte 
kamil bu en kuvvetli müea
seaeal bazı milletler için, daha 
doğrusu bazı milletlerin bazı 
hayat devreleri için iki tara
fı da keskin bir kılıç mahiye• 
tini haizdir. Böyle bir kılıç 
onu kullanmayı bllmiyen na• 
ehil ellerde kazalar ika ederek 
cemiyetin ıstırabını mucip ola
bilir. Mesela 31 mart hadise
sinde çok yakin bir tarih olmak 
üzere kendi memleketimizi göz 
önüne alarak hatıflayabillrizkl 
Şeh Salt isyanında, Menemen 
lrtlcaında matbuatın oynadığı 
meıum rolleri pek iyi fark 
eden vatandaıların çok haklı 
bir iğbirar ve infial ile matbuat 
aleydarlığında çok ileri gittikle
ri görüle btlmlıtir. 

31 mart hadlıeılni hareket 
ordoıu baıtırdı. Bastırmıya bi
lirdi. O zaman Türk tarihi 
baıka safhalarda biterdi. 

Mürettep, umumi ve lrti· 
cai Şeyh Salt isyanını , Türk 
milletinin dalma akluelim ile 
beraber giden kahramanlı
tı bertaraf etti. Aksi takdirde 
ılmdl bu memlekette yalnız 
cllmhurlyelln değil; hatta müı~ 
takil türklüğün yerinde yeller 
esebilir, ıanlı bir varlığın 

ıefil bir zillet ve eıarete 
lnkıllp ettiği görülürdü. 

Menemen hadiaeai behe
mehal yükıelmek azminde 
bulunan aziz Türk milletinin bu 
tekamnl ve ıtllaıına karıı ya
pılmıı, fakat uyanık Türkün 
yılmaz himmeti ile olduğu yer
de butırılmıt mezbuhane bir 
ıavlet oldu. Ancak bütün mil· 
letçe bütün elemlerlle hep 

(Deııamı ııar 



em muz 

1 . ı 
Yeni hadiseler 

1 O kişi tevkif edilmiş, Polislerde , 
taşa tutulmuştur 

Seville, 21 (A.A.) - Utre· 
ra'da grevciler bir iplik fabrika
sını hücum auretile ele geçir· 
mek latemişlerdir. 10 kiti tev· 
kif edilmlıtir. 

Grevciler tevkif edilenleri 
kurtarmdğa çalıımıılar ve po
iıleri taşa tutmuılardır. Polis· 
ler • sllahll'davranmak mecbu· 
riyetinde kalmıılardır. 

Grevciler bundan sonra 
jandarma karakoluna hücum 
etmiılerdir. Jandarmalar mu 
taarrızları ateıle karıılamıı· 

tır. 4 kiti ağır surette yara· 
lanmııtır, Birçok kimıeler 

tevkif olunmuıtur. Sabahle· 
yin grevciler Dd\ Harmaua· 
daki telefon santralına taarruz 
etmişler. binayi atetlemitler· 
dir. Sevilleden otomobil için 
de gelen polis kuvvetleri mu 
taarrızların üzerine. ateı saç 
mııtır. Nümayiıçilerden iki ki· 
ti ölmüı, 4 kiti de ağır suret 
te ya ralanmıştır. 

yangını söndürmütler, içeriden 
çalınan kızları baygın bir ha I· 
de dıtarı çıkarmıılardır. Vali 
Dos Hamans belediye relılnl 
azletmlttlr. Bu adamın lapan· 
yol tabiiyetine bile girmemlı 

bir Fıanaız anartlıll oldutu 
anlaıılmıttır. 

Dos Hamanaı amelesi umu· 
mi grev ilan etmıilerdir. Grev· 
ciler ile mlllı efradı arasında 
bir çarpışma olmuıtur, 12 kiti 
fal'alanmııtır. 

Dr. Vallne ile tevkif edilen 
diğer sendikaliıtlerln Afrlkaya 
sürülmeleri muhtemeldir. 

Carmana.da da bazı karga· 
ıalıklar olmuıtur. Bu esnada 
14 kiti ağır surette yaralan• 
m:ıtır. 

Seville, 21 (A.A.) - GreY· 
eller telefon kumpanyasına alt 
binayı ele geçirmek veya yak
mak teıebbüsünde bulunmuı· 

l:ırdır. Zabıta grevcileri geri 
Polisler santralda batlayan çevirmtıtir. 15 kiti yaralanmııtır 

................ -·-·~··~·~·~· .......... ~·~·····-·-•.+•• ................................ . 

"Yılmaz,, beraet etti! 
Ey tevziat yapan gayretkeş gazeteler 
· simdi utandınız mı! 

~ 

Halkı kanunlar aleyhine ı 
tal.rik ve lince teşvik cürüm· 
!erinden dolayı muhakemeye 
verilen, Yılmaz gazetesi me'•ul 
müdürü Yusuf Ziya B.in mu
hakemesi dün bitmiş ve ikinci 
ceza mahkemesi kararını ver· 
miştir. 

Müddeiumumi, davayı mucip 
neıriyatta Falih Rıfkı ve Yunus 
Nadi B. !erin linç edilmesi tek· 
lıf edildiği için ceza kanunu· 
nun 155 tinci maddesi muci· 
bince tecziyeaini istedi. 

Maznun vekili irfan Emin 
Bey davayı mucip ya· 
zıda i&im ta&rih olunmadığını 
ve bir hedefte mevcut olmcı. 
dığını, binaenaleyh müvekki· 
linin beraetini istedi. 

Heyeti hakime bir 
muddet müzakereden eonra 

Bu yazıda cezayı mucip bir 
cihet görülmediltl için Yusut 
Ziya Beyin beraetine hükmo• 
lunduğunu tebliğ etti. 

(Yarın) - Yılmaz beraat 
etti !. 

Cazetelerini yalnız betha· 
hane gayelerine hasrelmekten 
baıka kıymetleri olmayan bu 
adamlar bu netice karıuında 
utanmalıdırlar. 

Utanmalısınız Efendiler ki 
kopardığmız kuru ve çirkin gü· 

rültülerlnlze pabuç birakan 
Padiıahlık Adliyesi tarihe ka· 
rıım11tır. lıte Cumhı:riyet Ad
llvesl kendi gazeteniz başında 
maıum vicılanla•A LaykUflUk 

eden ağzınıza bu adil kararı ile 
bir tokat vurdu. Bütün 
tezvir ve yaygaralarınız dal· 
ma böyle nihi zamana oğra· 
yacaktır' Şimdi utandınız mı? 

Erzurumda bir memur çakı ile karısının 
karnını kesti! 

Erzurum Nümune hasta· 
nesi mübayaa memuru Faruk 
Efendi Naciye Hanım ismin· 
deki refık~aını kendi e<vinde 
çakı ile muhtelif yerlerinden 
cerh ve katletmlıtir. Cinayet 
Perıembe günü gecesi ika 
edllmiı ve katil tevkif olun· 
muıtur. 

önündeki meydanlıkta asıla· 

rak hüküm infaz edilmittir. 

Uğurdur! 
fzmire 50 milyoner 

gdiyor 

millet meclisinde 

Muahede tasdik edildi 
( 1 inci aahifeJcn Jeoam) 

yerlerde 
rekabet 
SUIUnun 

Ruı emtlasının 

yapmama11 hu· 
iki taraf arasında 

tetkik ve müzakere mev-

zuu teıkll etmeıl temenni· 
yatında bulunmuılardır. "' 

1 
k&fl gilrülerek maddelere , .. 
çlrllmlı ve ticaret muahedell 
tasdik olunmuıtar. 

' . 
Hariciye Vekili Tevfik· 

Matbuat kanunu Cumar
tesiye kaldı 

Ankara, 22 (A.A) - BG· 

yük Millet Mecliıi buglln relı 

vekili Refet Beyin riyasetinde Rüıtü Bey cevaben demlttlr 
ki : "taavibinize arzedılen 

muahede iki taraf arasında 

mevcut ticari münaıebatta 

tesadüf edilen mütkllat 

ve hadisatın öğrettiği ve 
icap ettirdiği husuıat na· 

zarı dikkate alınarak yapılmıı 
ve daha ameli olmuttur, Biz· 

den mal alıp baıka yere go
türmeğe gelince ,Sovyetlerden 
bunu beklemiyoruz ve gayri 
varit göruyoruz. 

Vekil Bey beyanatına de-
vamla herhangi bir yanlıı vuku. 

unda mesele üzerine komıumu. 

zun nazan dikkaticelbedileceğl 
nl, geçen sene portakal mea'e

leılnde tesadüf edilen müıkl· 
lalın iki taraf arasında ticaret 

muahedesinin bulunmadığı bir 
devrede vukua geldiğini, yeni 
muahede de bu hususunun 
nazarı dikkate alındığını söy

lemlt ve muahedenln em-
niyetle tatbik edilmeıini lstiyerek 
demiılir ki:" konuıulan ticaret 
muahedeıinln mevzuu iki 

memleket ithalat ve ihraca-

tıdır: iki tarafın hariç plya· 
salarda rekabet etmemesi 
m~selesi he beynelınilel tica· 
ret sahasında anlaıma me
selesidir ki, bu da ınev;ı:u 

haricindedir. n 

Bütçe encümeni reial Ha· 
san Fehmi Bey hükümetlmizln 

menfaatimizi ehemmiyetle na· 
zarı dikkate alarak bunlan 
koruyacak bir mahalle naklet· 
tijflne emin ve kani bulundu· 
ğunn söylemiı, ancak bu gibi 
muahedelerln daha evvel Mec· 
liıe tevdii lüzumuna v" h::•r• 
encümeninde tetkik edllmlt 
olma11na lıaret etmlıtir. 

Mazhar Müfit Bey (De· 
nizlı), Haaan Fehmi Beyin 
usul mesdesl etrafındaki nok· 
tal nazarına f ştirak eylemlı 

muahedenJn tatbikatında çıka· 
bilecek herhangi ihtilafın hal· 
line iki millet arasındaki dost· 
tuğun kafi ge-leceğl kanaatini 
izhar etmittir. 

İktiıat Veklli Mustafa Şe- • 
ref Bey, uıul meaeleılne te· 
mas ederek muahedenin büt· 
çe encümenine gltmemlf ol· 
mıuı ıadece iktııat encümeni 
tetkik edilmeslle iktifa olun· 
mak gibi mevcut bir teamül 
netice! bulunduğunu söylemiıtir. 

toplanmııtır. Yeni matbuat 

kanununun Cumartesi günll 

• müzakeresi kabuledilmlıtlr. 

istikraz meselesi 
pabrdılan 

Devlet demiryolları ltletme 

umum müdürlüğü bütçellnin 

müzakeresinde Sırrı B. (Kocaeli) 

demlryol!arı lnıaatında isabet 

olduğunu ve bu fedakar

lığı bugünkü nealln yapmağa 

mecbur bulunduğunu söyle

dikten sonra bunların biran 

evvel lntall için hariçten bir 

istikraz akli icap ettiğini, an· 

cak böyle bir lstlkrazın Lon• 

zanda kazanılan zaferden fe· 

dakarlıkla yapılmasına her 

Türk gibi kendisinin de rıza 

göslermlyecelllnl beyan etmlt· 

tir. 

Mazhar Müfit Bey, (Deniz· 

il) Sırrı Beyin her fırsattan 

bilistifade lıtikrazdan bahıey· 

!emekte olmuına nazarı dlkk· 

katı celbederek bu tarzda bir ta• 

viz vermeden müıalt teralt ile 

ikrazda bulunacak bir grup 

mevcut olup olmadığını Sırrı 

Beyden sormuıtur. 

Sırrı Bey cevaben, "Ben 

bir grup namına söz söylemi• 
yorum, nazariyeden bahsedJ

yorıım. Demlıtır. 

· F aııllann müzakereılne ge

çilerek mezkı1r idarenin 1931 
masarlfatı karıılığı 13,265,865 

lira tahsiaat kabul edilmlı ve 
... ·-.,.,-'~•· ı r,..::J3,000 lira ola· 

rak tespit edilıuiıtır. 

A.;;;;~·ı;~·;·--;1-;~ç~"dik-
cak pamuk tohumları 

lstanbul, 2Z {A.A.) - Ar· 

jantin cümhurlyetlnln Türkiye 

ceneral konsolutluğu tarafın· 

tebliğ edilmiıtlr • 
M Arjantlne ihraç edilecek 

temiz ve lintenlz pamuk to· 

humları yalnız Buenoı A eı 

limanına gönderildiği takdirde 

kabul edilecektir. Bu tohum

lar vapura yükletılmeden evvel 

ha'!a boıaltılmıı yerlerde dezen· 

fekte edildikten ıonra iyi lehim· 

Katıl Faruk Ef. tah.>minen 
7 • 8 ay evvel teehhül 
etmı1tı. Halk arasında çı· 
kan ıayıalara nazaran muma· 
ıleyh fili katil lı tikap etmeden 
bir kaç gün evvel kendisinde 
cinnet alalmi görüldüğü ve bazı 
ıayılara ıöre de arada baıka 
sebepler olduğu söylenmekte 
ise de bu tayıalardan hangisi· 
nin doğru olduğu ıimdiden kes 
tlrilemez. Tahkikat yapılmak· 
tadır. 

İıkenderiyeden 50 M111rlı 
milyoner seyyah yakında İz· 
mire gelerek bir müddet ora
da ikamet ed.,ceklerdir. Turing 
klüp bu seyyahlar için bir 
istikbal merasimi yapacak ve 
icap eden suhuleti gösterecek· 
Ur. Seyyahlar Scyrisefaln lda· 
resinin Eğe vapuriyle gelecek· 
tir. 

İktisat Vekili ucuz fiatle 
Türkiyeya piyasasında ıatılan 
Rus mallaı hakında Eskııer 

'Jmebuıu Emin beyanantına 
cevaben: 

lenmiı madeni sandıklar içine 

oymuı olmalıdır• 

Bu sandıkların vapura 

, tahmil edildikleri yerlerdeki 
aalahlvettar fen mumurlan 
tarafından verilmiı ve kon· 
solos tarafından vize edilmiı 
bir ilmlhaber ibraz edilmek 
lazımdır. Bu tohumlar Bue· 
nos-Ayrea'e geldiği vakit tek
rar dezenfekte edilecektir. 

Bir idam! 
Erzurumda bir katil 

asıldı 
Teammüden katil mesele· 

sinden suçlu olup Erzurum 

[ ağırceza mahkemeılnce idama 

mahküm edilen ve Erzurum 

hapiahaneUııde me:vkuf bulu· 

nan Karslı Yuıuf oğlu Nevruz 

hakkında verilen hilküm Tem· 

ylz Mahkemeıin ve Bü· 
ylik millet Mecllslnce taedık 

olunmuı ve katti Cuma günil 
gece ıaat birde Taı ambarlar 

----
Sahte Yunan tahvilfıtı davası 

Se.hte Yunan tahvilatı tab'. 
ından maznunen bir müddet
tenberi muhakeme edilmekte 
olan mevkuf Yorgl ile gayri 
mevkuf Cemal B.ln muhake· 
melerlne dün birinci ceza mah· 
kemesinde devam edildi. 

Maznunlara ait bazı evra-k 
ve tahvilat üzerinde bir eh· 
il vukuf marifetile latiktap 
yapılmaaı kararile muhalıeme 
talik edildi. 

Hindistanda suikast 
Poona, A.A. - Bombay 

hükümeti ozasından Bombay 
vali vekili John Hot!on kollejl 
teftlı ettiği 11rada bir suikasta 
maruz kalmııtır. 

Talebeden biri vali vekiline 
iki el kurıun atmııtır. Kurtun· 
lar hedefe habet etmemlıtır. 
Vail vekili mutaarrızı bizzat 
yakalamııtır. 

t .:·~~- ' .. ' - ~ ' 

Tetkikat etrafında izahat 
vererek son üç seneye alt it· 
halata ancak bir ton fark bu 
lunduğunu ilave etmiıtlr. 

Bundan sonra müzakere .................................... ••••••••••••••••••••••••••• , 
Çiftçiler! 

lşçjler! 
Esnaflar! 

Dertlerinizi, şikayetlerinizi, di
leklerinizi (şahsiyat olmamak 
şartile) <<YARINA>> yazınız 

1 Sütunlarımız t;;;;~men sizindir! 
~--~~;;;.;.;;.;.;.;.;İıılİİ ... iiiiiıiıl ........ ~ .... ~ 

Sahife 5 

Almanya buhranı 

Bu iflastan sonra inti~ 
har ettiler 

Almanyanın mali itibarını yeniden 
canlandırmak için yeni teklif 
Berlln, 21 (A.A) - Darm 

taeterln lfllıı, muzaaf bir in 
tlhara sebebiyet vermlıttr. 
M. ye Mme, Auguste Jafse, 
bankanın lfla11 yüzünden ser
vetlerinin mahvolacafından 
korktuklarından bu gece inti
har etmiılerdir. M. Jaffe, 
sanayi erbabından gayet ma• 
ruf ve zengin bir zat idi. 

Veni Amerikan teklifi 
New-York, 2ı (A. A.) 

Alman yanın• mali itibarını 
yeniden canlandırmak mak· 
aadlle yapılan yeni Amerikan 
teklifi New· Y ork borsulle ala 
kadar bankerlerden bir çoğu
nun noktaJ nazarına uyğun 
bulunmaktadır. Bu bankerler 
Almaoyanın bu buhrandan 
muvaffakıyetle kurtulacaltı 
Alman hükümetl ve raylıbank 
tarafından ılmdiye kadar alı· 
nan gayet tiddetli tetbirler 
sayesinde Almanyanın mühim 
ve külliyetli kredi temin ede· 
ceği mütaleasında bulunmak· 
tadır. 

Vaılnton, 21 (A.A.) - As
soclad Pre11AjansınAlman Re
isicumhuru Marqal Hinden bor· 
gun Amerika Reisicumhuru 
M. Hoover 'e göndermlt oldu 
ğu telgrafın metnini neıret· 
mittir. 

Bu telgrafta Mareıal Hin 
denborg Alman milletinin çek 
mekte olduiiu sıkıntıya varlığa 
ehemmiyetle dikkati celbetmlt 
bir kaç gün evvel Raytıban· 
kın bütün altın ihtiyat paraıını 
kamblyosu olarak ecnebi 

memleketlere vermek mecbıh 
rlyeUnde kaldıjtını beyan et• 
mittir. 

Almaıı:ıya yaıamak kuvYel 
l·e cesaretini muhafaza eımek 
ve taahhütlerini yerine getir
mek kabiliyetinde bulundutu• 
na bütün dünyanın itimadını 

idame eylemek için kendiılne 
derhal yardımda bulunmasına 
milhtaç bir hale gelmlttir. Bu 
yardım yapılmadıiı takdirde 

hem Almanların, hem de Al

manlardan baıkalarının büyük 

bir felakete uğramaları mu· 
hak kaktır. 

itiraz ediyorlar 
Berlln, 21 (A.A.) - Muha· 

fazak&r, milliyetçi, çiftçi fır

kalarlle Miğferlller teıkllatı· 
nın reisleri Londrada bulunan 
baıvekll M. Brünlnge bir tel• 
graf göndererek Alman milli· 
yetçl muhaliflerin Fransaya 
karıı glrlıtlecek taahhütlere 
hukuken lttbaa kendilerini mec 
bur addetmiyeceklerini blldtr· 
mitlerdir. 

Nazırların seyahati 

Londra, 21 (A.A.) - lngl• 
liz menabiinden alınan habere 
göre Londra konferansı, umu• 
mlyetle zannedlldiğine göre, 
bu hafta içinde bittiği takdirdt 
M. Mac Donald lle M. Hen• 
denon Alman nazırlarının 
Londraya yapmıı olduklan 
z!yaretl iade etmek üzere M. 
Brüning Ye M. Curtlus ile bir
likte Berliae gideceklerdir. 

······-·~··~·~·~•H•H•~···~············~·~·~·~·H·~·~·~·~·······~·~-~~--.............___----~· ·-

~ 
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931 mıntaka kongresi 
Kongre 1 O Ağustosta toplanacak 

idman ittifakı İıtanbul j 
mıntakaaı reisliğinden: 

Mıntakamızın 1931 senesi 

adı kongresi Ağustosun 7 inci 

Cuma günü saat 10 da Ca#a· 

!oğlunda sabık Türk ocağı 

binasında akdedilecektir. Mü
ttefik Kulüplerim!zin nizamna· l 
me mucibince aal:ihiyetname- J 
!erini hall'ıl murahhaslarını 1 

kongrede hazır bulundurma• 
ları rica olur.ur. 

Ruzname! müzakerat: 
1 - Divanı riyaset inli• 

habı 2- Mıntaka senelik 
mesai raporunun kıraat ve 
müzakeresi 3 - Hesap müfet· 
tııleri raporunun kıraat ve mü· 
zakeresi 4 - M .. rkez Heyeti' 
nin vermit olduğu kararlarla 
koogreye arzedilecek mevad 
müzakereıl 5 - intihabat. 

~ t: 

İzmir lik maçları 
Karşıyaka spor 2-1 Altayı, Altınordu 1-5 

Şark sporu mağlup etti 
lzmlr, ( Hususi ) ı 2 inci mctç: Altınordu·Şark· 

lzmlr spor muhabirimizden: apor arasında idi. Altınordu 
futbol lik maçlarının ıon haf· güzel bir oyundan ıonra 1 e 
tası iki heyecanlı maçla geçti. karıı 5 golle galip gelmlttl• 
Karııyaka Altay, maçı saat 16 Ali Riza 
da hakem Refik Beyin idareıtn· .................................................... .... 
de yaptıdı. Altayın en mühim Borsa 
oyuncuıu olan Baron Feyzi 
Beyden mahrumdu. ilk devre· 
de Altay mütemadiyen hakim 
oynadığı halde bugünkü ıane
nız!ığı yüzünden muhaclmler 
bir türlü gol çıkaramamıı ve 
bu suretle Karııyaka birinci 
devrede 2 gol yapmııtır. 

İkinci devrede çok heyecanlı 

geçti. Haftaymln ortalarına 

doğru hakem karııyaka aleyhi· 

ne bir penaltı cezaaı verdi. Al

tay bunu gola tahvil ederek ilk 

ıa y111nı yapmış bulunuyordu. 

Devrenin bitmeılne yedi 
dakika kala Altay mükemmel 
ıurette bir gol yapb. Bunu hl· 
kem ofsayt addetti. 

Oyun 2 ye karıı 1 le Kar
ııyakanın gallblyetıle bitti. 

22-7-1931 

1 
f
1
• tr. 12.1T.l. 1' leva tö T.L. 1 1 

Liret 9.0l • ı Marl< 1.99 • 1 
Drahmi 36 • ı Ley .79 • 1 
il\. fra 2.42. ı Dolar 0.47 • !J 

Bir İngiliz lirası da 1030 

kuruıtan muamele görmüıtür. 
·-·-···-··-•••••M•ftnııı-11111_...._. 

t1~l!!lml•KümçmO•K .. ILmA~NLmA•R ..... ııııt 
İş ar1yorum 
Muhtelif müe11eselerde 

teıvtyecllikle m~ıgul ve me
muriyette bulundum. Türkçe, 

Frana;zca ve Romca bil.irim. 
Her ae it olurs.. olıun yapa· 

rım. YARIN gazeteılne H. K. 

rumuzuna milracaat. 

... 



Sahife 6 emmuz 

M b·ı K 1 almak arzusunda Asri mobilya mafazaaının salonlarınıSalonlarımızda her keseye elverişli siyalı lake ve bronz karyolaların envai salon veı o 1 ya ve aryo a bulunanlar, fstanbulda J b tt b l salamanje ve kübik yatak odalarının münte!ıap çeşitleri ve gayet ucuz bronz konıış, istor' 
' Rıza Paşa yokuşunda ge.zmeuen mu ayaa a U UnmayınlZli!e, tül ve keten perdelerin mütenevvi çeşitleri Tediyatta teshilat. Ahmet feyzi Tel. 2.340 7 

~ . Terkibinde klıllıyetll liiıktarda 
iyot tanen vd foıfat mevcut olup 
enılcel uzvlyeye ıGr'alt teı:İıeaıülil 
ıayeslnde kanıızlığa, vereme iatl· 
dadı olanlara ve bilha11a emrazı 
aıablye ve zafiyeti umumlyeye te
ıiratı tifalyeıi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda lesi· 
ratı nafiaıı pek ıerl olup renksiz 
haıtalıklı, zayıf, sıraca veya kemik 
b ast.slıklarına müptela çocuklar 
az zaman zarfında dit çıkarırlar. 
Çabuk yürürler. Tombol Tombol 
olurlar. 

Sul ltyatla aabavetlni ve gençli· 
ğlnl ıullıtımal eyliyenlere. ademi 
iktidara pek müessirdir. Kanı tezyit 
ve taıflye. bazmi teshil, renge ta· 
zellk ve veçhe teravet bahşeder. Bez, 
evram, cedlr, çocukların yüz ve 
baılarındakl çıbanler, ergenlik ve 
ekzemada pek müessirdir. 

Hasan kuvvet ıurubu Avruııada 
blrlnclllğl ihraz eylediği gibi bütün 
alemi tababette takdir tevlit eyle· 
mlf, ecnebi ve memleketimizin 
etibbaıının raporlarını kazanm11tır. 
Şııesi 60 büyük 100 kuruıtur. 

Depoıu: Haıan ecza depo· 
ıudur. Eczacılara ve toptancılara 

büyük tenzilat. 

Göğüs nezlelerine: KATRAN HAKKI 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

SAKARYA 
26 .;:ı:::z PAZAR 
günü akıamı saat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samıun, Ordu, 
G!reıon, Trabzon, Sürmene 
ve Rize) ye azimet ve avdet· 
te ayni iskelelerle Görele 
ve Ünyeye uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Fazla tafıllat lcin Sirke· 
elde Meymenet hanı altında 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

Zayi: Sirkeci ithalat güm· 
rüğünden 317 No. ve 15.7.931 
tarihli beyanname ile muame· 
leıl ifa ve tediye eylediğim 156 
Lr. 67 kuruıa alt 233918 No. lı 
makbuzu zayi eyledim. Y enlli· 
nl alacağımdan eıkiıinin bük· 
mü yoktur. 

Sanihlye han No. 8 Hulüsl 

Beyoğlunda Sıranrvilerde 
daire! mahsuıa11nda ifayı va· 
zlfe eden lıtanbul ikinci icra 
memurlnğundan : 

Tamamına 3560 lira kıy· 

met takdir edilen Beıtktaıta 
kaptan lbrahim aea mahalle· 
ılnde köprübaıı sokağında atik 
14 cedit 38 No 111 ile mürak
kam maa bahçe bir bap ah• 
~ap hanenin nııfı birinci ve 
açık artırması 24·8 931 tari· 
hine müıadif pazartesi günü 
ıaat 14 ten 16 ya kadar dai· 
rede icra kılınacaktır. Artır· 
mağa İ§tlrak edeceklerin mez· 
kür hanenin kıymeti muham. 
minesi olan meblajtı mezburun 
°/. 10 nlsbetinde teminat ak
çesi vermeleri lazımdır. Hak· 
ları tapu sicili ile sabit olmıy< n 

ipotekli alacaklılarla diğer alaka· 
darların irtifak hakkı sahiplerinin 
ve husuaile faiz ve mesarife dair 
olan iddialarını ilan tarihin· 
den itibaren 20 gün zarfında 
evrakı müıbttelerlle ve 931· 560 
No. doıya numaraıile daireye 
bildirmeleri lazımdır. Aksi hal 
de hakları tapu ılclllile sa· 
bit olmayanlar ıatıı bedelinin 
paylaımaıından hariç kala
caklardır. Müterakim, vergi ve 
belediye resmi, vakıf icareıl 

ve sa'r mükellefiyetler müıte· 
rlye aittir. Bu huıuıtakl ,art· 
name 1·8 931 tarihinden ltlba· 
ren daire divanhanesine a11l· 
mıı olduğundan daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 
mezkür ıartnameye ve meıaha 
ve saire hakkındada doıyaaında 
mevcut vaziyet takdiri kıymet 
raporunu görebilecekleri ilan 
olunur. 

Ankara Umumi hapi
shane Müdürlüğünden: 

Ankara hapisaneılnin 1 Ağustos 931 tarihinden Mayıs 932 
gayesine kadar beheri üç yüz dirhem itibarile on aylık 204288 
kilo ikinci nevi ekmeği yirmi gnn müddete ve kap:ılı zarf usu· 
!ile mevkii müuakasaya konmuıtur. Taliplerin 1072,5 lira te· 
mlnat akçeı! veya banka mektubu ile yevmi ihale olan 30 Tem· 
muz 931 Perıenbe günü ıaat on beıte Vilayet mektubi odasında 
müteıekkil komisyona ve ıeraltlnl anlamak üzere de müddei 
umumilik kalemlne müracaatları ilan olunur. 

Ş i R K E 'fi HAYRİYE 
Cuma günleri Boiaziçinin ten~zzüh mahallerine Köprüden hareket 

... .ı_,. ... r- _,., __ ı. ...... ı.c.t gAG.U,Jiui gü:>lerJr CC(VCldlr: 

S. D. S. D. S. D. S. D. 
Köprüden A. Hisarına : 6,00 8,30 9,45 

14,35 
18,00 
s. u. 

11,15 
15,15 12,25 13,30 

ı:ı,4:> 16,~ll 

S. D. S. D. S. D. 
Köprüden Beykoz~: 6,00 7,50 8,00 8,30 

11, 15 
14,00 
16,50 
Sarı yar, 

:ı. D 

9,30 
12,00 
14,35 
18,00 

9,45 10,00 11,00 
12,25 13,00 13,30 
15, 15 15,45 16,00 

Kıiprüdcıı doğru Yeniköy, Tarabya, Biiyükderc, 
R. i(avağı Altınkum, A. Kavağı ve Sütlüce. 

Yenimahalle 

S. D. S. D. S. D. S. D. S. D. 
7,00 

10,00 
14.35 

Köprüden doğru Büyüı· krc, 
A. kavağı, Sütlüce. 

7,50 
11,00 
15,15 

Sarıy~r, 

8,00 8,45 
12,00 13,00 
16,00 17,00 

Yenimahalle, R. Kavağı, 

9,30 
ı4,00 

18,20 
Altınkum 

' 
S. D. S. D. 
10,15 14,30 

Büyükderedc geçen halt~ açılan yüzme havuzunda Cuma günü 
saat 13.30 dan itibaren İstaııbulun tekmil spor kulüplerinin iştirakile 
kulüpler arns::ıda birıncilik müsabakalariyle eğlenceli su topu oyunu 
ve yüzme, atlama, yarışları yapılacaktır. 

İstanbul Dörduncü İcra Memurluğundan: 
Tamamııı:ı 37100 lira kıymet tak

dir edilen Üsküdarda İmraniye kari
yesinde eski Yalnız Servi ve 
Çavuşbaşı çiitliği yeni Tantavi Ha· 
lit tıeı• sokağ•u•t.ı ~~k\ 37 mükerrer 
1, 3, 7 numoralı yer.i 2 numaralı 
nıa bahçe hane elyevm Tantavi tfa. 
!it bey çiftliği deı.ıekle maruf müte
addit havuzlar, çamlar, kar kuyusu 
ve Çamlıca suyu ve hane ve muh· 
telif ahır ve arabalık ve saire 400 
dönüm arazisi ve ser.evi 450 lira 
ıcrala 5, 5 sene Tapuca müseccel 
konturatosu bulunan çiftlik arazi 
ve mebanısı 17 • Agustos • 931 ıari· 
hinde Pazartesi günü saat 14 den 16 
ya kadar açık arttırma ile satılacak 
~e şartnamesi 5 • Aiuslos • 931 tari
hinde divanhaneye tal:. olunacaktır. 
Arttırma ikincıdir. Birinci arıtırmada 
2000 lirada talibi uhtesindedir. Bu 
defa en çok arttıranın üzerinde bıra
kılacaktır. Arrtırınaya iştirak için 
yüzde 3 teminat alııur. H~kları tapu 
siçillcrile sabıt olmayan ıpotek ala· 
caklılar ile diğer aJahadarlarııı ve ir
tifak hakkı salıiplerınin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masrafa dair 
o!An iddialarını ilan tarihinden iti· 
bareıı y•rıni gün içindı:, cwakı müs: 
bitclcrile bildirıne!crı lazımdır. Aksı 
halde hakları tapu s•cillerile sabit ol· 
mayanlar satı~ bedeliı;in paylaşma· 
sından har:ç kaiırlar. Alakadarların 
icra ve iflas kanu;ıunun 119 maddesi 
hükmüne göre tediki hareket etmeleri 
ve dalın ziyade malfıınal almak 
istiyeıılerin 030 • 544 dosya numara· 
sile İstanbul dordüııcü icra memur· 
!uğuna müracaatları ilin olunur. 

u,,,,..•Ctr· •• , 

İstanbul 3 üncü icra daire· 
alnden: Temamına 1200 lira 
kıymet takdir edilen Üsküdar· 
da Tabaklar mahallesinde 
Selim Paıa sokağında 21·19 
numaralı ma bah-;e bir bap 
hanenin tamamı 29 Ağustos 
931 Tarihine müsadit Cumar• 
teıl günü aaat 14 ten 16 ya 
kadar kıymeti muhammineıinl 
bulduğu takdirde en ziyade 
arttıranın üzerine bırakılacak· 
tır. Şartnameıi 8 8 931 tari· 
hinde Divanhaneye talik olu· 
nacaktır. Arttırmaya lttlrak 
için °!o 7 teminat alınır. Hak· 
!arı tapu ılclllerlle 111blt olmı· 

, yan ipotek alacaklılar ile diğer 
alakadarların ve irtifakı hak 
ıahlplerlnin bu haklarını 
ve huıuıile faiz ve masa· 
rıfa dair olau iddialarını 
ilim tarlnden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müıbitelerile bil· 
dirmelerl lazımdır. Akıl halde 
hakları Tapu ıicllleriyle sabit 
olmlyanlar satıı bedelnln pay· 
l.ıtma11ndan hariç kalırlar. 

· Bilcümle müterakim vergi Be· 
lediye reılmleriyle vakıf icareıl 
müıteriye aittir. Alakadarların 

,cra ve iflas kanununun l19ncu 
maddeıl hükmüne göre tevfikl 
hareket etmeleri ve daha ziya· 
de malümat almak htlyenlerin 
930,2331 Dosya numraaile ls
tanbul ~ ncü icra memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 

. . e orum a e yoKtur' • u••" 

Resmi ilanlarınızı kimlere· 
vermelisiniz ? 

Türkiyede başka 
Yalnız: 

Resmi ilan müessesesi yoktur. 

1 - Anadolu.Ajansı ilanat şubesi 
2 - Istanbul Ilanat odası 
Gibi iki Türk mües~esesi vardır. 

Gerek lstanbulda ve gerek taşradaki Resmi nıüesseselerin 
nazarı dikkatlerini celbederiz. Eğer, ilô:nlarınızın birer 
Türk müessesesi tarafından verilmesini ister, ilan paraları-

nın gene kendi cebinizde kalmasını arzu ederseniz 

Anadolu Ajansı ilanat şubesi 
ve 

lstanhul · llanat odasi 
Vasıtasi ile ilanlarınızı veriniz. 

Türk şirketleri, en büyük suhuleti gösterirlı!r, i!'cinların 
muntazam bir surette neşrini taahhüt ederler 

Yunus Nadinin teşkil ettiği ilan limitedi 

hrıldağına kapılmayınız!. 1 
(Y arın)ın bu şirketle hiç bir alakası voktuı. 

Dikkat ediniz! 
~- - ... ~ ' . 

Nazarı dikkate 
Sağlam ve şık kıındura kıy

mak için Beyazıt Okçular başında 
67 numarada Seyfi kundura ma· 
ğazasında imal ettiriniz. 

İstanbul 4 üncü icra me· 
morluğundan : Tamamına 

(13547) lira kıymet takdir 
edilen Haıköy Ali Bey köyümle 
turıucu deresi mevkiinde 
150 dönüm 834 zirağ terblln 
de ıebze bahçeılnln tamamı 

açık artırmaya vazedilmiş olup 
l· Ağuıtos • 931 tarihinde ıart· 
nameıi divanhaneye talik edl· 
!erek 20 • Ağustos· 931 tari· 
hine müsadif Perıembe günü 
raat 14 ten 16 ya kadar a~ık 
artırma ile satılacaktır. 

Artırma ikincidir. Birinci 
artırmada en ziyade bet yüz 
liraya talıp çıkmıı olup bu 
kerre: En çok artırmanın Üı· 
tünde bırakılacaktır. Arlırmı· 
ya ittirak için yüzde bet pey 
akçesi alınır. Müterakim ver· 
ğl vakıf lcaresl müşteriye 

aittir • Hakları Tapu ıi· 
cillerile ıabit olmıyan 

ipotekli alacaklılar ile diğer 
alakadaranın ve irtifak hakkı 
ıahiplerlnln bu haklarını ve 
husuılle faiz ve mesarlfe dair 
olan iddialarını ilan tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde ev· 
rakı müabitelerile bildirmeleri 
IAzımdır. Akıl halde hakları 
tapu slcillerlle ıablt olmıyan· 
!ar satıı bedelinin paylatma· 
ıından hariç kalırlar. Alaka
darların icra ·ve iflas kanununun 
119 uncu maddeıl hükmüne 
göre tevflkl hareket etmeleri 
ve daha fazla malümat almak 
isteyenlerin 930 - 596 Dosya 
numaraılle memurlyetlmlze 
müracaatları ilan olunur •• 

!stanbul yedinci iua dal· 
resinden: bir borcun ödenmesi 
için haciz altına alınmış olup 
bu defa paraya çevrilmesine 
karar verilen İngiliz mamula
tından bir adet Baskül 29 7-931 
çarıanba günü saat 10.30 da 
Galatada Mahmudiye cadde· 
ılnde 75 Numerolu Keresteci· 
yan ve Klllçyan Efendilere 
alt dükkanda ıatılacıığından 

talip olanların yevm ve vıoktı 
nıezkürde mahallinde hazır 
bİılunac.ak memuruna müracat· 
!arı ilan olunur. 

lıtanbul 8 inci icra Me· 
morluğundan: Salt Rahmi Ef. 
diye ezgayrı ma•arif (160) 
lira borçlu: İstanbul' da Sul· 
tan hamamında Molla taş so· 
kağında 29 No. lu hanede ika· 
metgah irae olunan ve halen 
ikametgahı meçhul olduğu 
icra kılınan tahkikattan an• 
laıılan Markos Efendi namı· 
na gönderilen ödeme emrinin 
tebliği kabil olamaaııvtır. Bi· 
naenaleyb borçlu Markos Ef. 
nln iıbu borca karşı itirazı 
vana tarihi ilandan itibaren 
(15) gün zarfında tarlfatı im· 
nuniye dairesinde ead itiraz 
etmediği tatdirde müd· 
detin mürurundan sonra \•aki 
olan lıirazı mesmu olamıya· 
cağı tebl!ği makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

Beyoğlu be§incl icra mc· 
morluğundan: Mahcuz olup 
satılması mukarrer ev eıyası 

29·7-931 tarihine mihadif çar· 
ıamba günü saat 12-13arasında 
Sakızağacmda 77,79 numaralı 
apartman ön:inde açık arıtır· 
ma11 icra edilec&ğinden yevmi 
ve saati mezkü.·da mahallinde 
hazır bulunan memurumuza 
müracaatları llau oluuur: 

·--r--- ılköy ıııbl Şark ıımenc:ıt· 
o•n 

. . .. " ... 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan 

gün öğleden 

(2,30 dan 5 ) e 
bulda Divan 

maada 
sonra 

kadar 
yolunda 

her 
saat 

lstan· 
(118) 

numaralı hususi kabine~indc 

dahili haıtalıkl.ı.rı muayene 
de tedavi eder. 

Telefon: İstanbul 2398 
.......... Eli!.llli .... B!ll~ 

Or. Hayri Omer 
Aimanya Emrazı cil· 

diye ve zühreviye cemi· 
yeti azasından Beyoğlu 
Ağacami karşı sırasında 
133 No. öğleden sönra mü· 

ı racaat. .!;lefon: 3586 

Güihane tatbikat mektep ve 
nerlriyatı müdüriyetinden: 
Prallaiyen etibbaya (manken 
tatbikat) kursu 1 Ağustoıı 1931 

Cumartesi gününden itibaren 
ba,lıyacaktır. Devam etmek 
istlyen etibbanın Cumarteni, 
Pazartesi ve Perşembe günleri 
saat 10 12 arasında V el adiye 
muavini Doktor Yusuı Zıya 

Beye müracaat etmeleri rica 
olunur. 

23 Temmuz 1931 = Hı:z.ır "/91 
=Perşembe= 

~--------....,-,,...---~-'----·· Arabi Ruml 
6 Rebiüleuel 10 Temmuz -Vakit- Eıooi Vakit . V . .ati 

tvkaT 12:_ _Q:_ Evkat S. ü. 
Sabeh 7 <.5 :ıaunh 3 oı 

Ögle 4 45 öı;ıe 12 ~o 
ikindi 8 43 lkimli 16 ıs 

Akşam 12 00 ! ,u,.m 19 ~4 
Yatsı 1 ;.ı ı Yet" 21 31 
imsak 7.!..21.. lmıAk ı 2J 41 

Mesul mftdılr ve ın<.1'1ı.:••d 

Bürlıanııttin Ali 


