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Abone Şeraiti ' idarehane 
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\..Gönderilen evrak iade olunmaz \.. Nüshası her yerde 5 kuruş .J 
[Çiftçi, işçi ve Esnafın haklarını müdafaa eder LAik Cümhuriyetçi gazetel 

Yunus Nadinin foyasını bir daha dışarı• 
de~en şayanı dikkat birmektup neşredioruz 

........... 8 ....... a ...... k .. Y\~~~~·N~dil·&;i~··:;~t~~i~·····.· D~Yi~I~;ı~··ti;gii~ -;~ıi~t~··;;ıı:;;.: 
alakan da yokinuş 11 müzakerat at kanunu görüşülecek! 

Romanyadan keresteci Süleyman B.mütareke senesine 
ait bir hatırayı Yunus Nadinin yüzüne karşı haykırıyor: 

~ 

<<-Sen, işgal sayesinde keselerİ'!liz 
dolacak dedin. >> diyor 

altınla 

Romanyada pazarcıkta 

kereste tüccarı Süleyman 8.in 
Yunus Nadi ile miitarelıe •e· 
nesinde nasıl ~örü~tüfünü, 
onun kendiaine neler a6yledl· 
tini yazıyoruz. 

Biz bu zatı tanımıyoruz. 

Kim olduğunu da bilmiyoruz. 
7 abii Yunu• Nadi iyi tanı· 

yacaktır. Bu itibarla ha•bel· 
in•tıniye Yunu• Nadinin iç 
yüzünji bildiren bu m•ktubun 
kılişeaini neşrediyoruz. Süley· 
man Beyin bahuttiği "diter 
arkadaıı. kimdir? işte bunu 
Yunus Nadi daha iyi hatırla
yacaktır tabii. Şimdi kendi· 
ainden bu cok atır itham altm· 
dan kalk,;,a•ı bekleniyor! 

Hakikaten bu Süleyman 
Beyi tanıyor mu? Ne münaae
betle göriiımüşler? Yanların· 
da bulundufu iddia edilen di· 
ter :at kimdir? Buraları ta· 
bii biz~ ait delildir. Yalnız 
vata11perver, iıtiklal Ôfılu mü· 
cahidiazam Yunus Hadinin 
mahiyetiJti meydana koymak 
itibarile be mektubun pek zi· 
;yade eh~mmiyeti vardır: 
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SulEIMANHAGI DURSUN-Bazar~ic Mektup sureti 
ls~anbulda Yarın gazetesi başmuharriri 

Arif Oruç Beye 

r ,, 11. a. ı a. 

t/ .::1--• ·.,.._ !~' t: r-~ -'< -

t" 'ı ~.:; /"/ 
. . 

.Mütareke zamanında bir gün bir arkadaşımla 'runus 
-n.- !'\adiyi ziyarete gittik. Ma!Om o meş'um o fel.ikctli 
,,!'1'...ı,, .... d - f ı· k ,_ .: ':f.,. zamanlarda vatanın maruz kal ıgı e aketi d üşiıncrc · 

vatan miiııevverlcrinin fikrini yakından anlamak içiıı 

/ gitmiş idik. 
Mesele vaziyeti lıazıraya dair cereyan ediyordu. 

Sabredemedim : 

L ~--~~~~~~~~~~.....-~~~--' 

- Nadi Bey ne oluyoruz? Kereye gidiyoruz ? iş 
vaziyet vahim, vatan gidiyor, dedim. Aldığım cevap 
şu oldu : 

- Bu lf~.gal bizim için her 

c!h<.tçe faydalıdır. Bir kere 

lltibat ve terakki serserilerinden 
kurtulduk. Bllha11a Amerikan 
himayeaice geçeraek bizim için 
bir devri ıaadet açıldı de· 

alUo dolacaktır. Zengin ola· 
catız. Refah v·e saadet içinde 

yaııyacağız. 

Şu mukabelede bulundum . 

şahsiye için ıııenafii nıılliyeyi feda 
eden alçaklara lanetler olsun 1 Dirc
rek ayrıldım. Bir daha görüşmedim. 
Ne kadar alçak olduğunu on üç se
ne ıııukaddcm anladım. 

16 Temmuz 1931 
Keresteci : 

SÜLEYMAN 

Murahhaslar 
yeni teklif ge

tiriyorlar 
Daylnlerle aramızdaki lh· 

tilafın halli için tekrar müza
kerata glriıtlmeıl kararlaı· 
mııtır. 

Bu müzakerat için dayinler 
vekillerinin Ağustos ihtida· 
aında ıehrimize gelerek, bu· 
radan da Ankaraya geçmeleri 
muhtemel görülmektedir. 

Bu husuıta reımen muha· 
berat cereyan ettiği anlatıl· 

muktadır. 

Murabbaaların bu defa 
müzıı.keratı kat'i bir neticeye 
ballamak üzere vul aalahl· 
yetle gelecekleri zannolunu• 
yor, Dayinler murahhaıları 

bu defa yeni bir ıureti bal 
teklifini hamil bulunmakta· 
dırlar. 

KazımPş. 
- - . 

Meclis Reisi dün 
geldi 

B. M. Meclisi Reisi Kazım 

Pata refaketlerinde amca· 

ları Ömer Fikri Bf. oldutu 

halde dün ıabab aaat 9 da 

ekspresle muvasalat buyur· 

muılardır . 

Paıa istasyonda Vail 

Muhittin Bey, Kolordu kuman· 

danı Şükrü Naili Pı., Polis 

müdürü Ali Riza Bey ve ıeh· 

rimizde bulunan mebuslar ve 
daha bir çok zevat tarafından 
istikbal edilmlılerdlr. 

Bir polia müfrezeıl reımi 

ıelauıı ifa etmitler.Paıa Sakarya 
motörile Dolmabahçe Sarayını 
teırlf buyurmuılardır. 

Gunün vak' ası 

Bu kanun yerine C. kanununa mad· 
de konmasının teklifi muhtemel 

Alelacele hazırlanan layihanın encümene 
iadesi muhakkak gibidir 

Ankara, 24 (Telefon)- Ya· 
rın (bu gün) mecliate matbuat 
kanunu müzakere edilecektır. 
Teklrda4 mebuıa Cemli Beyin 
rlyaaetidekl muhtelit encümen 
kanun layihasını mutlaka bu 
lctima devresine yetııtırmek 
için çok latical ile hareket et• 
mlıtır. Hatta mazbata gece 
hazırlanıp gece tabolunu· 
yor. 

Layihanın encümen tara
fından ıon tadilatı yapılmııtır. 

Mecliıte matbuat kanunu- . 
nun müzakeresinin hararetli 
olacatı tahmin edilmektedir. 
Kanun layihasının leh ve aley• 
hinde ıöz ıöylenecektir, 

Yeni matbuat kanunu layi• 1 

haaını alelacele hazırlayan 

encü,nen reisi 

Cemil B. (T ekirdaöıJ 
Mamafif daha eyi ve uzun 
(Devamı 2 inci aayfada) . .............................................................................................................. .... 
Lozan günü merasimi 
Dün Darülfünunda merasim yapıldı 

••• ' 

' 

Dün Darülfünundu Lozan günü tes'it eailirken 
8 inci yıldönümü ( 1000 ) Mumaileyh bu hitabeıln· 

den fazla münevver hır kitle de ezcümle: 
huzurunda Darülfünunda ve - Bugün ıckizinci yıl 
aaat 15 de teıit edildi. dönümü teılt olunan Lozan 

-···················ı~t"cl;~-b~d'"i""'g"'öiü'"'ii;a1····~~··1~·~····················-, .... -BMi~a"d"riıl't'~2"5~(~A···.·Af~.)"'~i~B •• u~e.~n ... o.. kon!~an7e::ı~:n!:ar~~:~~~ ~~~he!::aaia::inl:ard~~~ ~7~ 
Salonda bulunan münev· hukuk müntesipleri buna ken· 

Mu•~ b · 'T"' t • lÖ "ğ" v ~ ver bir kütleye ilk önce Darülfü· di noktai nazarımızdan akınc~ 
ı ıcare o ası enız rapor r u u meger tehri üzerinde uçan bir taya· illinde bir fı-

rıncının baıın· nun Hukuk fakülteıl umumi en büyük hayırlı vazıyet! ecne• 

mektlr. Bir kere keıelerlmiz 

- Muharrir Bey vatansız, islik

lalsiz şeref ve servetin bence zerre 

kadar ehemmiyeti olamaz! Menafii Bir fırıncının 
başına gelenler ! 

artık işe başlamış!.. re Gonzal cıvarında yere dü§· katibi Etem Akıf Bey bi imtlyazlarınıe kaldırılma· 
t d b 1 k dan tuhaf bir 

müıtür. çin e u unan 1 1 pi· bitap etmlt ve hukuk fakül· unda görürüz. 
İstanbul limanı tenha bir 

göl halini aldı. Bu cihet iktisat 
vekaletinin de nazarı dikkatini 
ce betmtıtfr. Hatta bu husuı 
etrafında tetkikat yapllma11 ve 
bu tetkikatın bir rapor 
halinde Vekalete bildirllmeıl 
Ticaret odasına btldlrilmiılir 
Halen, Ticaret odası deniz 

............................................. 
Meclisteki istizah takriri 
~..;;.;:.;;.;~~~::---:--~ 

Celse zabıtları 
-1s-

ti1aıımızin temini elzem gö· 
rünüyordu. Bu açık hıtkikati 
ozamanın merkezi umumi • 
ıine ıöylediğim ve Sırbls -
tan cepheai yarılmak üzere 
müttefiklerimizin tazyıkını tek· 
lıf ettiğim zaman böyle bir 
hareket Türk mertliğile nasıl 
telif olunabilecek) tereddiitle
rlle kartılatmı9tım. Arkadaı· 
(Devamı 4 üncü aayfada) 

raportörlüğü, kanununlv meı· 
guldür. 

vak'a geçmlı, 
lot ölmüıtür. tesl reisi Tahir Beyin An· Diye baılayan uzun ve 

İ fırınındaki pi· ngiliz başvekili Berlin'e karadan henüz avdet ettiği kıymetli hitabesini kapitülas· 
Fakat, bu tetkikat devam ılrici Mehmet 

gl'decek tarafından hem için mukarrer hitabenin ıöy· yonlar meseleıinln geçirdiği 
ede dursun, beri tarafta liman 

Londra, 23 (A.A.) _ Bat· ıevdlğl, hem lenemiyeceğinl bildirmiştir. safhalarla beraber fEnalıkla· 
günden güne ölüyor. Ticareti B d · b k k d b k · il t' vekil M. Mac Donaldile bari· de 78 llraaı un an ıonra umumı u u rin an irço mıaa er ııe ıre• 
bahriye müdüriyeti nezdinden ciye nazırı M. Henderson'un aıırılmııtır. düvel mi\tlerrisi Ahmet Riiıtü rek sözlerine ıu ıuretle nlha. 
yaptiğimız tetkikat, senede Berlin'e gitmek üzere Pazarer- Vak'amn taf· ~ Bey kiir!üye çıkmıı ve çok yel vermittir: 
ıeneye liman faaliyetinin azal- tesl günü Lonra'dan hareket ıilatı 3 üncü heyec oı.! 1 'ir hitabe irat etmfı· - Fakat Lozıınla bizim 

(Oevamı 2 inci sahifede) edecekleri haber alınmııtır. ıahifemizde· "'11,~?na:ı ~~~':.~1~1 "'' tir. (Devamı 2 incı •ahifede) 

••j•• • • • •. • • • • •',', '•, •, ·B;,;;~~~~~l·T;~;;;~' ·~·d~;; • ·;;;;;;;,;ul ·i;;:ı~~:~; ··;;~k;k;··;,:;i~:ı~ ·;~h~ i:.', ... -----··--i· 

Beri tarafta Umın tınıtaktr •• Şanıandıralarda balık ıvlanl
nıyor. 1 

' 
Öbür tarafla limHın &irdhl çıkt111 hakkında tetkikata 1 
koyuaaım., lmlı ı .. Hey &idi bey ı 

Limanda yalnız dönen bir t•r var : 
Liman tlrketı m!idbr!i Hamdı Beyin Ddlfrır.<nf ı 



25 Teımnuz 

ihracat başlıyo~ 
İhracatın bu sene ~emiz. ol ası 

için tedbirler alımyor 
Son gınleı de ticaret he ya

tınrla yeni yeni faaliyetler baş 
gös~riyor. 

Bilhııua ihracat "lJ'evılmlnio 
h.ımen hemen gelmit olmaaı 
eksportatörler arasında faal 
bir ha va uyandırmııtır. Yakın· 
da Avrupaya buğday ve arpa 
ihracatına baılanacaktır. Yal· 
n:.z {ihracat tacirleri bu sene 
mıılların temiz olmuına fazla 
itina edeceklerdir, Zira geçen 
ıene mesela BeJç·kayıı sevke· 
dılen arpalarda )Üzde on beş 
niıbetınde mevaddı ecnebiye 

çıkanı ve •rpaler iade edile
rek borsadan Türk arpalan 
sillnmiıtı. Bu eene ele a,..a 
taı:zda hatalarıa tek rrür et• 
memesi için hariçle muamele 
gören tacirlerimiz tedbirler 
alıyorlar. 

Fakat, bu gibi tedbirlerin 
kanı:rnı bir takyitle -yapılaca• 
ğındao hem muııahalller, hem• 
de tacirler endife ızhar edi· 
yorlar. Çünkü, o zaman inhi· 
aıırcılık baş gösterecek demek· 
tir! 

Aşk lsun böyle reise! 
Sandalcılar cemiyeti reisi hiç bir sandalcının 

şikayeti yok diyor? 
Sandacılar cemiyetinde, P" Y · 

mesrjesinden ihtilaf çıktığı ve 
bir kuım aandalcıların bu 
cemiyetten ayrılarak motörcii· 
ler cemiyetine girmek isle
dikleri mevzııubahistlr. Sand 1-
cıların hemen hergUn tikayet· 
lıırlnl yazıp duruyoruz 

Bu huauıta cemiyet reill 
Mehmet Ali B- be ıunları 
ıöylemt>ktedlr: 

" - Ticaıet müdürü, san· 
dal iskelelerine tenezzüh mo

törlerlnln yanaımamalarını 
menetti. Son ünlerde bazı 

motör aahiplerl birkaç sandal· 
cı ile birleıerek ticaretin ser 
best olduğdnu ve her iskele· 
ye yanaıabileceklerlni iddia 
ettiler. Ve bizi tanrmadılar. 

Bu husuı ld muracaalımız 

nazarı dikkate alındı ve hükft· 
met vaziyet etti. 

Hiase meuıleeine gelince , 
bununla bizim hiçbir alaka· 
mız yoktın. Her iskelenin btr 
teamülü vardır. iffa•talanan 
her hangi bir it için fazla 
calıımaıına mibaade ediyOT
lar. Bazı iskelelerde bu glbl
lere hisse ayırıyorlar. 

Mesela müıtekilerden Alt 
ismindeki eandalcı iki aene 
haatanede ıy.Uı ve bu müddet 

zarfında arkadaıları ıarafın· 

dıın beslendi. Aileıine munta· 
zaman hine ayrıldı. Esnafın 

bundan §ikayetçl olup olmadı· 
gını bilmiyorduk. Bize ıımdiye 

kadar hiçbir ılkayet vaki ol· 
madı.n 

Çukur bostan Halk ştadında 

Dünkü maçlar 
Feriköy (4) e kar§ı (S) sayı .ile Kara 

gümrüğü maglüp etti 
Dün havanın kapalJ 'V~ 1 !asile tarafgirlık yaptı .. Görü· 

' erin oması maçlara daha ıü de çok fena. 

'Ziyade ehemmiyet verllmlttlr Karagümrük bu glin Lllt· 

Dün Ferlköy spor Kara fudeo mahrum olan ekaik 
g\lmrüklülere üç takımla gel· bir takımla çıktı •• Mudafauı 
mtı1er iki maglübiyet birinde oldukca ;güzel oynadı. 
galibiyet gazanmıılaraır. ikinci takımların maçı 

S at on ıekize yirmi kala Bu ID'lÇ fazla heyecanlı 
oyyna baılayan birinci takım· olmuı Karaııümrük küçükleri 
lar daha ilk dakikadan ltlba· ı Feriköy kalesini pek yormur 
ren Kangümı üklüle. e akınlar /I lu. Netice 4 • 1 galip gelmtı.' 
yapmıılardır. lerdlT. 

Nihayet on iktncl dakikada Knçükleri tebrik ederiz. 
eriköylüleı· sıkı bir ıutle ilk Üçüncü ımlar 

ıayıyı yapmııoldular. Üçüncü takımlar maçııada 
Kara gümrük pek güzel Feri köylüler Karagüınrü klü· 

ıakınlar yapıyor fakat pek leri çok iıgal elmiıler. 
ıert oynayan Ferıköy bekleri Fakat nelicebe 2·1 KaragÜm· 
topu geri iade ediyorlar. rüğe mağl.rıp olmuılardır. 

Yirminci dakikada Kara T. Saim 
gümrükten Sa.liıhnttio bera· ..... • • • • • ,... ............... ,, """ ",, • • • 
bertik !ayıaını yaptı. L .zan g ··nü 

Son dakikalarda Feriköy 
hakemin tarafgirliği sayesinde 
biri firikikten olmak üzere 
3 gol daha atarak 4 1 birin· 
el haftaylml bitirdiler. 

ikinci haftaylm Kara güm· 
rük Ferlköy kaleıine müte
addıt akınlar yaptı yirminci 
dakikada kara gümrükten 
lcerlm penaltıdan bir gol 
'Yaptı. 

Ferlköylüler kırıcı btr oyu· 
na baıladılar ve kaleye seri 
bir akın yaptılar • Sol 

haf topu amuttan olarak ka· 
leye ıoktu halkın ve oyudcu· 
!arın bütün itirazlarına rağmen 
hakem bunu kabul etti 5~. 

Karagümrük bu habızlıifa 
r&;l!ınen pek. güzel oynadı 

Keim bir gol daha yaptı. 
Kırkıncı dakikada hakem 

Feriköy aleyhtnc pen aiti 
cezası verdi. 

Feılköylüler bunu kabul 
etmlyerek rnhncden çekildi· 
ler. Bitt:ıbt bu da fJoldü •. 5 4 

Do~ruyu söylemek fizım 
geliHe Feriköylnler pek •ut 
ye kıncı -0ynuyorlar. 

Hakem Feriköylülere faz· 

• • 
merasımı 

(Birinci şahifeilen Jaııam) 

aramızda bir .de (Sever) var· 
dır. Bunları birlbirine knrıt· 

tırmamak lazımdır ıözlerlme 

nihayet vermeden evvel ıunu 
da söyliyeyJm: Kapitülasyon· 
lar öldü. 

Evet .• Öldü.. Fakat bun· 
)arı yok edenler var olaua_ 

Salon alkttlarla inlerken 
1'iyaseti cıımhur orkest~ ı 
nefis parçalar çalmağa batla
dı. Hukuk fakülteılnde Fetlıl 
Bey kürsüye çıkarak her iki 
muahedenln farkını izah ettL 

Ve (Lozam) n iıtlklal yolu
nun d'önüm noktası oldu4u. 
nu ıöyledi. 

Bundan sonra Maılahad· 
din Adil Bey dahı ( Lozan ) 
muıı.hedesinden bahsetti ve 
sözlerine: 

- Y1tf&lln -'geRçlik •• "aıa· 
ım Gazı! .. 

Diye itam erdiler. 
f\ıt içtima -Gazi, Meclis re

.ki ~ lımet paıeya taz ı mat " 
IQ leıı çe&.ilmeaı karan le 
Dihayet buldu. 

Dayak! 
Gaı·sonu ddven müf· 
f ettişler hakkında 
ta'hkikat yapılıyor . 

Buıadan birkaç gün evvel 
Taksim Lahçesbıde Dillıltrl 
lımindekl Şef garson, Maliye 
müffett11\ermden Celil Salt 
ve Halit B. ler tarafınılan dö· 
vülmüttür. 

Maliye heyeti teftıııyesin• 

den bu iki zatın, mevzu usuller 
hilafına garsonu rakı getirmeyi 
icbar etmeleri garsonda tef 
garaon Dimitrl Efendiyi haber• 
dar ederrk, arzularını ifaya 
imkan olmadığını tefhim et· 
mest hadiıeye ıebep olmuıtur: 

Terzi mektebi 
Vekalet mektebi 

büyütüyor , 
Maarif Vekaleti) terzllk 

mektebinin talebe kadrosunu 
genlıletecek, geçen seneye 
nlıbeten bn sene daha fazla 
talebe alınhcaktır. 

Mektep için Sultanahmetle 
Beyazıt arasında kira ile 18· 
20 odalı bir bina aranmaktadır. 

Ölü dirilten ! 
ŞafiyeH. vekaleterapor 

hazırlıyormuş! 
Ölüleri dirilteceğini, delileri 

akıllandıracağııu iddia eden 
Safiye H. iatanbolda derdini 

kimseye anlatmadığı için Sıhhiye. 
vekaletine müracaat karar ver 
mittir. 

Safiye H. yapacağı tecrübe 
hakkında bir rııpor hazırla· 

makta olup aıhhlye vekaletine 

gönderecek ve gelecek cevaba 
göre hareket edcektlr. 

Safiye H. Awupaya da gl· 

deceğlnden bahsetmektedir. 

:frabzon şirketine 
yardım 

-Sanayi ve Maadin bankaaı, 
Trabzon elektrik tlrketlne 225 J 
bin liralık bir avanı vermittlr. 

Bunun üıerlne tokat ve 
tekeme ile dayak faslı baıla. 
m.ıı ve vak' aya polis vaziyt et 
miı, Dlmitrlnln tikayetl üzerine 
her iklıl de karakola götürül. 
müıtür. 

Bu baptaki tahkikat ikmal 
edilerek evrakı tahktkıye ınüd 
deiumumiliğe verilmlıtr. 

Ticaret odası işi halletti! 
Galataıaray liıeıinde açı. 

lacak olan yerli mallar ıer. 
glıinln hazırlıklarına devaın 
ediliyor. Fakftt, Ticaret odaaı 
yardımda bulunamıyacağl için, 
tüccar, bu para da bizim ıır. 

tımızdan çıkacak, diye endiıe 
ediyorlar. 

İflas eden ticarethane 
Kumaı ticareti yapan Ga• 

!atada Topçular caddesindeki 
Tayıhman müessesesinin 7·8 
bin lira açığı olduğundan ff. 
liaını talebetmlotı. 

Bu müe esenin malları 
Cumarteıl günü memuru nıah. 
ıusu huzurunda •tılacaktır. 

Otellerde sıkıştılar! 
Belediyenin son kararı üzerine otel

ciler vahim vaziyette! 
Otelciler cemiyeti reisi ne diyor? 

Otelcilerin Cuma rubaatlye· 
feri, aınıflara tefrik edilmek 
ruretıle verilmeli ve rüsumun 
derecat üzerinden tahıiline Be
lediye Encümenince karar ve· 
rilmi1tı. 

Otelciler cemiyeti heyeti 
idare azasından Şevket 8. 
bir muharrlrlmize bu mesele 
hakkında dün u izahatı ver· 
mlıtır: 

- Evvelce on beı kurur 
luk bir pulla, bir sene için 
bir r~11atlye verlliyordu.Hüı
nü rizaaı olanlara da ayrıca 

%5 kuruıa kadar lan e pulu 
y apııtırıyorlardı. 

Şimdi Şehir meclisinin 
kararile, varidatı gayrı eaflye
nin °!o 10 u alınacak. 

Karare göre: 930 aeneal 
( Eylülünde baılayacak, may11 

nihayetmde bitecekti. 
Lakin geç tatbik edılmiıtir. 
930 aımeıl ruheatlye reımlnl 

güzeıte olarak ve alacak1ar ceza 
verilmeyeckti. Bir çokları ver. 
vrmediler. Belediye, bunuda 
cezalı olarak tahıil ediyor. 
Yapılan müracaatlar üzerine 
eccümen karar vermlosede, he
nüz tatbikına geçilmemittlr. 

Belediye, herkesin düıün· 

mediği bir heıa p çıkardı. Bu 
eınafı çok müteesılr etmittlr. 

Aıağı yukarı 9 ay için 35 

Şevket B. 
lira cezalı olursa, 70·80 lira 
olacak aynı zamanda 931 ıe
nesl içinde verecek! 

Şimdi her eınaf birer isti· 
da ile müracaat edip alelheaııp 
bir para yatırıyorlar ve 931 
senesi müsaadesini . alıyorlar. 
ilerde karara göre hareL.et 
edilecektir. 

Şu kadar ıöyleyimkl: 

Bu oeralt altında Sirkeci 
otelleri maaleıef, çok fena 
vaziyete düımüılerdir. 

Şümendif ercilerin 
tenezzü ü 

Tenezzüh çok güzel olmuş bu arada 
futbol maçı da yapılmıştır 

Evvelki gün nüıhamızda 

Şark ılmendiferlerl cemiyeti 

hlmayeıindekl spor klübünün 
lapartakuleye kadar bir tenez
züh yııpacağını yazmııtık. 

Filhakika dün mukarrer le· 
nezzüh yapılmıı ve tahmini· 
mlz veçhile pek parlak olmue· 
tur. Tenezzühe lttlrak edenler 
daha ıabahtan tren mevkıine 
dolmuılardı. 

Sirkeci garından hareket 
eden huıusi katar lspartakule 
ye kadar olan bütün mevakl· 

inden yolcu almıı ve saat 9,5 İı· 
partakuleye muvaıalat etmiotır. 

Buadan sonra herkes ailele· 
!erile birlikte kırlara daılmıılar 
ve akıam saat 19,5 k .. dar 
büyük bir samimiyet ve 
neı' e içinde geçlrm 'tlerdir. 
Bu arada ıporcular bir çok at 
letizim müsabakaları ve çok 
heyet:anlı bir futbol maçı 
yaptılar. Yapılan bütün ıpor 

hareketler! de keza umulmaz 
bir ıamlmlyet havaıı içinde 
cereyan etti. 

Futbol maçında kar· 
ıılan Unkapanı ve Ş. ılmen 

diferlerı sp r takımlarındaıı 
Şark temendiferlerl 

l takımını Unkapanı takımmı 

O 2 gallı> gelMiıtlr. 
Maç galibine Ş. almendi· 

feri müdürü ve mezkür kuJÜ· 

bün relıl fahrlal M. Paskal 

tarafından çok değeri bir 
kupa hediye edilmııtır 

······-···········-······ ... --····-·--
Mecliste matbuat 

kanunu 
(1 inci sayfadan devam) 

uzadıya tetkik edilmeden böy· 
le alelacele bir kanun çıka· 

rılı:ııııuına hiç lüzum gör· 
meyenlerde vardır. Hatta 
bir fikre nazaran ceza kanu· 
nuna bazı maddeler ila veılle 
matbuat için ayrı bir kanu
nun yazılmasına meydan bırak· 
mamak gerektir. Ceza kanu· 
nuna ilave edilecek matbuat 
cürümlerine alt bir kaç mu. 
ayyen madde ile ihtiyaç 
tatmin o!un&bileceğl gi\ııi , 
matbuat kanununun her 
haıığl bir tekilde su! istimal 
edilmesinin önünede ,geçilmlı 
olacaktır. 

Bazı mebusların bu bu nok· 
tal nazarı müdafaa etmeleri 
melhuzdur. 

r 
Bizden söylemek 

Matbuat hürriyeti demok· 
rasi rejiminin esas umdelerın. 
den olduğu için icabında 

ht:r hanği bir sui niyetle tat· 
biki imkanı bırakılmaması Ja. 

zımdır. 

Safiye Hanım isminde 
birinin ölül Tİ Jiri/Uiğ:ni 

hepimiz öğrendik. Dirilti· 
yordu, diriltemiyordu diye 
Je:likodusu •üren bu me· 
raklı keffin, iddiasında 

mu•İT. 
Şimdi ele Sıhhiye vekale· 
tine rapor görıdermif. 

Mıaele doftru olur3a ha• 
kikaten ölüler dirilirH 
vay tlü'lyayın haline. Ve
rem, tifo, •efalet ahret 
yolcularını her glin ta,ı· 

gaye yoktur, auı•u 

dığı halde ğeriye kalaufar 
rahat geçin•miyorlar, bir 
de ölmek kalkarsa ne 
olacak! Yer yü>:ıi ada'" 
almıyacak gürültü elnil· 
miyecak. 
Va%iy,.t böyle iken •en 
ıgel de Safiye Hanımın 

öyledihforini, keşfinin 

beşeriyet için faydalı de· 
diğıni 

İster din!e 
İsler Clin eme 

•-r-·-

Bahusuı hiç görülmemıı 
garip mesuliyet ıekilleri ihdası 
dava ikamesi usullerinin fev· 
kalade sakat bir oektlde vaz· 
o!unması, gazete kapatmak 
hakkının sul istimaline meydan 
verilmesi nabecadır. 

Esasen Baıvekil geçen ıe· 

fn mecliateld nutkunda orta· 
da .bir fevlııaJAdı!lik lmadı· 

ahife 2 

( 25 Cumartesi J 
Siyasi 
Takvim 

Tarihin değışmeyen 
bir hakıkati 

••• Bir etrafımıza bakalım. 
Bili endıee iıtıkbale gözlerizıi 
çevirebilecek zengin, meıut, 
ahlakı ıükı'inper•• memle
keler hangileridir? 

Bütün lhH satına •e da· 
li.letlerloe rağmen, matbuatua 
avuç avuç hakikat saçtığı ve 
herkeıl, efkArı umum ye kor• 
kusile daire! vazifesi dahilin• 
de tuttuğu memleketler .... 

Namuılu, muktedir, sebat• 
kar , ceıur adamlar hangi 
memleketler e mevkii iktidar
dadırlar? Hangi memleketler
de abli.ki yükseklik siyasi 
yüsekliğe inzimam etmit bu· 
lunuyor? 

Her sabah bir nazır aley• 
hınae her ıey ıöylenllebilen 

memleketlerde .•• 
Bir nazm bir r ıeyle itham 

etmemek onu nıelheylmek te
lakki oluaan memleketlerde .• 

İngiltereden daha kuvvetli, 
Holandadan daha zengin, lıviç• 
reden daha vatauperver, Ame
rlkadan daha ceHur, Belçik.a
dan daha çalı,Jı:an ve aan'at• 
kar bir memleket var mıdır? 
Halbuki buralarda o menfur 
matbuat doludür. Buralarda 

atbuat her ıeyi tenkit eder, 
fakat haklarında takibat yapıl· 
maz. Bu, bütün dalaletlerlle, fa 
kat ayni zamanda (bütün kuv· 
veti ve siddetllile asıl hayal· 
tır. 

Bflakil geri kalmıılar ,fakır 
ahlaki bozı;klar, kah ıedıt ve 
mütecavüz, kah haklrve JJJÜle
basbıa memleketlerin hangileri 
olduklarına da bakınız. Bunlar 
matbuatın dihlz olduğu memle

kettir, yalan ve iftiraya mani 
olmak bahanesiyle gazetele
rin boğulduğıı memleketlerdir. 

Hürriyeti matbnat ile mil· 
!etlerin refah ve terekkısl arasın• 
daki rabıtayı görmiyenler ya 
cehalet, ya fikir! batıl dola• 
yııile kör olmuı kimselerdir. 

Hüseyin Cahit beyin "Va• 
tandaşın kitabın ismi altında 
"E. Sabaulayen den yaptığı 

tercümenin 185·186 ıncı •a
hifelerinden. . ................................................... --
İstanbul gölü 

li an ! ... 
( 1 inci aahifed n devam) 

dığı merkezindedir. Her sene, 
göze derhal çHpacak derecede 

büyük bir tunoj yekftnunu da· 
ha eksildiifi ilnlılıyor. Bu lktı 
ıadı darbenin en bilyük amil· 
!erinden biride -belki baılıcaaı·I 
Liman ılrketidlr. 

Fahlı tarlfer ve tahmil, tah• 
!iye mi.iıkülatı bütün vapur
ların rakip limanlara-Pire, MI· 
dilli ve Sığır gibi!· Kaçmaaını 
intaç etmlıtır. 

Memleket iktisadlyatı bir 
yandan, fakir halk bir yandan 
liman ıirketlnln katılane fe· 
nalıklarındıın mahvoluyor. Ilı· 
Usa t VekaleUnln lıted!ğl ra• 
por da yollanıın, bakalım ne 
netice verecek? 

ğına, binaenaleyh normaldan 
ayrılmıya hiç bir icap bulun· 
mıyacağına 111rahatle lıaret 
etmiştir. 

Vakıa matbuatın müote
rekeıı yaptiiı leııkıdat üze· 
rine yeni layıha normal bir 
ıekle irca edilmeye çalııılmıt
tır. 

Ancak matbuat hürriyetine 
verilen kıymete nazaran alel· 
acele hazırlamıı bir kanun 
proje&lnln derhal kabul edl· 
leceğlne ve bütün istikbale 
ağır bir hatanın intikaline 
meydan verileceğine pek 
ihtimal verilemez. Binaen· 
aleyh miislacelen hazırlanmıı 
olıın bu mühim layıhanın bu 
gün mecliate tekrar encümene 
tadeel -muhak k ıibidir. 
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r •UŞ• .. •ı• 1 Gl:JNl:JN VAK!A·i::l 1 
Mugalata yok _ _ , -~ 

Gazetelerin "Primn meııe-
leılııl Büyük Millet mec· 
liılnde tankiteden Buraa meb'u· 
ıu Rüıtü 8. nedense muvafık 
gazetelere makale ıermayeıl, 

Zabıta muharririmiz yazıyor 

Kırkından sonra macera peşinde .. 
tariz ıermayell oldu. 

Bu zatın söylediği neydi? 
• Oeıete1er halka faydalı yazılar 

, yazmıyorlar, açık resimler, yazı!'ar 
ne,redn·orlar, prim alnıağa hakları 

Bir fırıncının pişiricisi ustasının metresini nasıl 
kandırdı ve alhn saatle paraları naşıl aşırıp soydu? 

lOk tu r.~ 

Dan ibaret bir cümle za· 
vallı mebusun • lurpalanmaaına 
veslle oldu. 

Bursa mebuıu yalanmı ıöy· 
lüyordu? Haylı! Bilikiı haki· 
kau bir rontken parlaklığı ile 
gözlerin önüne seriyordu. 

Ne yazıkki devlet bütçe 
ıiııl ~ }·iy im yeri • zannedenler 

bu ıöze daya11amadılar. 
Müıemadiyeıı• hücum etti· 

ler, bil& da ediyorlar. 
Neimif? •Bursalılar da ıneb'· 

u :.l aruıın aleyhinde imiş ! 
Halbuki •Bursalı! ar> demek 

için evv,,J& halkııı diliııl ko· 
nutmak lazımdır. Yalnız !a
minde • lı al kııı sesi• nl taııyan 
ııazeleden alınan bir iki elim· 
le • Bursalılar• mefhumunu ifa· 
de etmez! 

Zaten bir kelime oyunun• 
dan baıka bir ıey olmıyan bu 
•Bursa« gazetesinin yazıalle 

• bütün memleketi kastetmek 
galib~, hafif meırepllktır. 

... BÜRHANETTIN ALI .............................. 
Zahire borsası 

Bugün intihap~ yapıyor 
z.,hıre bonau tntlllap b. 

ırün öğleden evvel borsada 
topla.ıaarak bu ay, ıo unda 
müddeti lıltam bulan idare 
heyetini yeniden intihap ede
cektir. intihaba ıaat 11 de baı· 
laııacaktır. 

Andalousie' de örfi 
idare 

Madrit, 23 (A. A.) - Sea 
dikaliıtlerin ııebep -old lan ' 
kargaplıklann va m bir ıe· 
kil almıuı üzerine Aadalouıl· 
ede ve Ceville' de örfi :idare 
ili.o edilm ıtır. 

Barcelone'da telefon lıçi
lerinin grevi devam etmek· 
tedir. 

Başvekiller ne diyorlar? 
Lon°dra, 23 (AA.)- Fran· 

aız Baıvekili M. la val, kon· 
f.eranıın ıon celaeıinde ıöy

ledlif nutka ıu sözlerle nlha· 
yet vermlıttr: 

" Londra mükalemelerinin 
Franıa ile Almanyayı siya· 
ıi sahada el birllğile çalııma· 
ğa ıevkedeceklerinl ümit edl· 
yorum .• 

Amerika hariciye nazın 

M. Stlmson Fransız • Alman 
mükalemeleri in delalet eıtı

ıfi manaya dikkati celbetmlı, 
bu müzııkere ve müklleme• 
lerin bütün dünya emniyet 
ve itiıroat du_yıruıunu yeniden 
canlı.ndıracağını ıöylemlttir. 

lıtanbulun ve bllha11a, 
Beyoğlu cihetinin• hanırl tara· 
fına bakaraanız, resmi nlkahh· 
!ardan! ziyade metres hayatı 
yaıamakta olan bir aürü aile· 
ler ır&rürıünüz: Bunların lçiııde 
de üç beı günlük heveıliler 
olduiu gibi ıenelerce birbiri· 
ne kayıaamıı, hatti. çoluk 
çocuk aahlbl olmuı çiftler gö· 
rüraüniiz. 

lıte bu tekilde metreı ha· 
yatı yaıayanlardan biride, To· 
panede Lüleci Hendek cadde
sinde ılmllçl fırınını iıleten 

AU Efendidir. 
Fakat bu adam, doirudan 

doğruya bekAr olmali IUbarl· 
le kendisine bir metrea · edin 
memlı btlaklı yirmi kü· 
sur aenellk çoluğa, çocuğa 

kar11ına bu aileılnln üzerine 
metreı hayatı geçirmefe baı· 

lamııtır. 
Fürımcı Ali Efendi bundan 

iki ay kadar evvel eve hizmetçi 
olarak bir kız ııetlrmiobr, 

20 Yatlarında oldukça de 
güzel bir kız olan bu hizmetçi· 
nin ismi Sabihadır. 

Sabiha; hızmetcilik devre
ılnl ancak lkl üç gün 
gibi kua bir müddet zafında 
ikmal eylemlı, bundan sonra 
her iki tarafın rızaalle it met• 
rea hayatına döklllmüıtür. 

Fakat dedik ya , metres 
hayatını, kimi çift birkaç ay• 
da bitirir, kimi çift te çolu· 
ia çocuğa karı14rak ölünce
ye kadadar beraber yataılar. 

İıte Sabiha , bu hayııtı 
onunla bir buçuk ay kadar 
devam ettlrebllmif. 
bundan sonra gözü etrafta 
dolaımağa baılamııtır. Fakat 
buuda bilbana amil fırıncı 

Ali Ef. aiıı yanıııda plfll'icilik 
eden Ye Alı Ef. nin ek.eğile 
hayatını kazanan Bartmlı Me • 
met olmuıtur. Mehmet, olta· 
nm, bir müdde oberi ya19dığı 
~abıha'ya göz koymuı Ye 
mutelif usullerle Sahiha'yı kan· 
dırmağa kal.kıf1D1ıtır. 

Aıı:mln el aden ne kurtulur? 
Nihayet g6nün birtade Bartınlı 

Mehmet tesellümde muyaffak 
olmuı Ye Sabihayı yola yatır· 

mııtır. Bir akıam glillce vuku 
bulan bir talebin de Mehmetle 
Sabihanın beraberce kaçma· 
ve biryuva?! 

Kurnaları takarrür etmlı 

ve ilk fırsatta bu tasıı.11vurun 
L:uvveden file çıkarılması der· 
pif edilmlıtlr. 

Muharriri: Mütercimi: 
Raynonde rılachal'd Ahmet Fürk6n 

- Fransız edebiyatından büyük aşk romanı -
170 inci it inden tercüme edil ttir ... 

Kendini saklamak, çıplak· ' idiler. Klodun gecellA'f omuz· 
lıjını, örtmek istedi. Fakat lanndan unlmııtı. Framuva· 

muvaffak olamadı. Klodun beli, nın aaçlan dlktlmitti genç kı· 
demir çenberlerle ka.vranmıı zın gözii o aralık elbiae do
bulunuyordu. Filhakika bu, tatlı labının aynaıına ılıımlıtl. Ve 
bir lıkence idi fakat itin bu: bu kıyafet Ye vaziyetlerini 
kadar çabuk ilerliyeceflnl ve biran için görmüıtü. 
bu neticeyi ver:eceflnl ümit Onların ılmdikl bu halı. 
et_ı,u. 

Klod, omuzlarınden ha,. 
lı7arak memelerine, meıaele

riDden b&flıyara.k kalçalarına 
dojfru yol alan bir buıe ıağa• 
najfına tutulmuttu. 

Her iklai de heyecan içinde 
"ate içinde. ve bitkin bir halde 

Afrika kıtaıınln her hanlf 
vahıl bir mantıkaıında yata· 
yan ve lnaan eti yiyen vabıl· 
!erin halinden ıankt farkbmı· 
idi. 

Klod içinden: 
- [yYah, dedi, bizim tah-

Nihayet bu kararın erteu 
günil piılricl Mehmet fırına 
gelmemlı, fakat hastalığına 

hükmolunmuıtur. 

oturduğunu teıpit e!mlı ve il· 
ticvap altına almııtır. 

Sabiha da bulunan bazı et· 

ya tekrarA\i Ef. ye iade edil· 
miısede aAAt ve para bııluna· 

mamıtlu· Bunlarla beraber 
pifirlcl Mehmet'te henuz mey· 
danda yoktur. 

Şimdi Ali Ef. Sabihayı ve 
parasını elinden kaçırmıı pifi· 
ricl Mehmet kanunun pençesine 

Buna Haveten fırıncı Ali 
ef. de alqam odaaına döndüğü 
Zl.lllllll Sabihanıa meydanda 
balunnadıfını görmüflür. Ali 
Efendi öteyi beriyi de ar•ı· 

tırdıiı zaman keud:sıne ait 
bazı etY a ile bir cep saati ve 
78 lira paranı• da meydanda 
olmadığını anlamıflır. yakuını kaptırmıı bir vaziyeUt! 

Pltlricl Mehmetln de orta. bekletip dururlarken Sabiha, 
dan 1rrrolma11 Ali Efeedlnln yiue bir erkekle birlikte tq· 
bülün midesini bulandırmıı ve riki hayat etmlı bulunmakta· 
dofru polise müracaatla vak'. dır. Bu suretle her zaman olduiu 
ayı hikaye etmiıtlr. gibi; 

P-0111 tahkikata baılamıı, Kadının fendi yine erkeği 
Sabihanın Botazkeaende Boa- yenmlttlr. 
tanlçt mahalle.inde bir eYde M. R. 

...................................... , ....................... ~ ........ .... 
Irakta ihtilal mi? 

!lak başvekili lstanbald~n tayyare ile 
niçin Bağdada döndü ? 

(Kara cemiyet) in parmağı 
Temmuz lptlda11ndanberl 

meml~kette umumi ve pek 
tlddetlt bir grev devam etmek. 
tedlr. Sebebi de (Belediyeler 
kanunu) namile neıredllmlt 
bir kauunuu tatbik edilmek 
lateıımeıldlr. 

Bu kanuna göre erbabı ıanat 
ve hüreftten fahiı resimler istifa 
edilecektir. Halk bu rüıumun 
hail hazırdaki iktıaadi buhra· 
na göre kabili tediye olma· 
dıfını söylemekte ve kanu· 
nun lağvını iltemektedirler. 
Hükumet kanunun tatbikin 
de larar edince halk ayak· 
lanmıı, bütün, ç a r ı ı, 

dükkanlar ve ticarethaneler 
kapanmııtır. Hatta bankalar 
muvakkat bir (moratoryom) 
ilan e!mlılerdir. Umumi hayat 
hemen dunnuı gibidir. Birkaç 

bir hortum 
Roma,23 (A.A) - Gaze

teler, Carale'da [tahlrbat yap· 
mıı olan bir hortum hakkında 
tafaillt vermektedir. Horturo, 

bir ameleyi 8 metre irUfaa 

kadar kaldırmıı ve 20 metre 
uzağa atımı il r. 

Dinllingon çelikhaneleri 
kapanıyor 

Sarrebrück, 23 (A. A.) -
Avusturya [ile Çekoılovakya 

araaında ticari iUlafnameyl 
ikmal eden bir tarife iınza 

edihrıiı olduğu bildMliyor. 

ıil, terbiye dedıifmiz ıey bir 
ciladan baıka birıey defilmtı. 

Ve Fransuva onu öyle öpl· 
yor, memelerini, kalçalarını 

öyle ılnirlendlrlcl tarzda gıcık· 
la yordu ki zavallı kızın artık 
mukavemeti kalmamıth· 

Orada zaten bir ıezlong 

vardı. 
Franıuva kendini bunun üı 

tüne dar attı ve Klodu dizleri 
üzerine oturttu. 

Klod ta dudaklarını ona 
uzattı. Dakikalerce ıüren llpİif 
meler, ihllraslar için sanki bir 
kamçı teıirl yaplyordu. 

Klodun ırözler baygınlıkla 
ıüzülmüt!ü. 

Genç delikanlının elleri, Klo 
dun, herhangi bir kadının ha· 
zlne diye iftihar edecejl, ıert 
dik ve oldukça büyilkçe me· 
melerlnl okıayordu. 

Ktodun boynu, erkeğin 

omuzuna diitmüıtü. Mukave• 

gün ve:aaitl nakliye de lıliye· 
medl. Çalı§mak istiyeu dük· 
kancılar ve ticarethaneler hal· 
kın tehdidi karıısında te,eb
büslerinde muvaffak olama· 
dılar. 

Grev, yalnız Bağda' da mun· 
hasır kalmadı. Diğer livalara, 
kazalara, nahiyelere de ılrayet 
etti, hatta bazı zabıta vukuatı 
bile ç.ıktı. Bu tehlikeli vaziyet 
üzerine Türkıyede bulunan Irak 
Relıl Vibera&1 Nuri Sıı.it Pı. he
men tayyare ile avdet. elti. He
nüz ittihaz edilen tedabirin mü· 
fit ve nümıir bir neticesi gö· 
ri.ilmedJ (Cemlyetü11eda) yani 
kara cemiyet namile gizli bir 
ceariyetln mevcudJyetinden ve 
mezkur eemlyetin bu grev ve 
nümaytılerl idare ettii!inden 
bahıolunmaktadır. 

F ransada grev 
Lıll, 23 (A.A.) - Mensucat 

ıa-nayilnde İ§ başına avdet eden 
lerin mıktan birdenbire art· 
mııtır. 22,000 ameleden 37000 
fabrikalara dönmü~ür. · 

Amsterdam ve Roter· 
dam'da! 

Amıterdam, 23 (A.A) - Bu 
•on ırünlerde halk ınahallMID· 
de kiraların artması üzerine 
Yaptıkları grev bir takım kar• 
kaıalıklara sebebiyet vermittlr. 

Grev, Roterdam'a da ılra• 
Yel etmlt ve orada polisle ciddi 
bir müıaderneh nl~u lal'. 

ınd, derece derece ar.ahyordu. 
Fakat, Klod bkılenb re 

kalktı, elektrik dü~sinl çe-
1'irdf. 

Oda, karardı. Fakat dl§ar
dan gelen ziyalar odayı haftfce 
aydınlatıyordu.l 

Bu hale genç delikaoh razı 

olamazdı, o kalktı ve Klodu 
gene dizleri üstüne çekti. 

Dudaklar yine blrleııı. Ve 

birleıeıı dudaklar, diğeri için 
kendi dudağı üıtüude ild 
damla atet b.i11i duyuyorlardı. 

Erkeiin eller!, lel't ve ol· 
gwı .memelerde idi. Klod, kol

lannı Franıuva 11m bo7111una 
dolaJlllfb-

Aradan ne kadar zam .. 
,eçtl. Bunu tahmine fmkla 

yoktu. Yalnız, odanın loıluiu 
içinde blrt ince, diferi biraz 

ıert iki gölge, kol kola ve bacak 
bacağa bulundukları yerden 

Yarım milyen liraya. 1 

Türkiye 
y emn.yet 

1 Planlın ~atıfıyırdu 1 
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Limon suyu ile yazılmış 
mahrem mektuplar 
Dolu idiler. Teıkilıitın ken· 

dilerine verdifl rütbe Ye dere· 
celere göre de beyinlerinde 
tamamile askeri bir itaat ve 
disiplin vardı. 

Gritanın çok temiz Ye ıenç 
hlzmetchl tarafından getirilen 
birer sütlü Kakooyu içtik. Ba· 
zı yol h.a!ualannı, Ankarada 
ıözde geçirdiğim heyecanlı 

ve bazı tehlikeli anları anlatı· 
yordum. 

Caıuı kadın her sözüme 
adeta can kulağını veriyor, 
her ıöylediğlmden mana çıkar
mağa uğraııyordu. 

Gri!a: 
- Blnbaıı (H.:.) Beyle ne 

yaptınız, size müfit olabilir il' 
Caauı kadının b11 ıualile 

anlamak iatediği tefiere ıim
ıek aür'&tile hıti.kal etmiı fakat 
plıkinllğe Yurmlıtim. 

- Binbaıı (H ... ) beyle ıe· 
yahatımız çok iyi tatlı ve zevk· 
li oldu· Ona teaadüfümüz itle· 
rimlzin kolaylaımasına filha· 
klka yardım etti, dedim. Ca uı 
kadın gozlerimln içine bakıy-or 
askeri pilin arın e'.e geçirile
bil111eai• için bulduiıum çareleri 
vaatalan ·merak ve eadiıe ile 
beklediiiııi hluettiriyordu. 

Hen: 
-Size mu.fa11al raporlar göıı· 

dermııtım zanederlm bütün o 
raporlarda kıifl izahat ve meı· 
ruhat vardı değil mi? 

-Evet!. Mahremane mek· 
tiip\erinizi ~ (Sa ... ) Beyin elile 

alabiliyorduk, limon suyu ile 
yazdığınız mufaaaal raporlarda 
ki meıal tarz ve ıekli Miıter 

Kenet bütün teferrüatile harbi 
ye neza.retine bildirmlttlr. 

- . Buna lüzum Yar mıydı? 
Bilhaua benim muvakkat itti· 
raklml bu derece . izama deir 
miydi? 

Genç ve caeuı kadının ıe'lı 
vetle dolu mnliyim közlert bir 
den bir ihtar alevile parlu 
gibi oldu. 

- Buna naııl lüzum olmı
xabllk. Biz adamımızhı heea· 
btaı Yermıefe mecbur inaanlar 
dejil IBlylü? 

Sonra aiz.. sızın faaliyeti· 
mi%e, cemiyetimize. entellljea 
servile iftiraklnlzl, faaliyetimi· 
zl tanzim eden merkeze haber 
vermeden olurmu ? Paranız, 
tahsisatınız nereden gelecek ? 

Bu derece cür'ate hayret 
ettim. Demek ki bunlann ben· 
den isledikleri daimi bir ca• 
111.ı tJ k." 

Bu derece küstah ve cür'et· 
kiir olan casuslara bira• evvel 
ibret deni vermek aı-zu~u 
içimde alevlen üp artıyordu. Bu 
manevi isyanı caauı kadr 
nıı. kat'iyyen eezdirmemek için 
mülAyeme!le: 

- Bu benim için gerçi el· 

han d'!ğer bir teveccüh ve maa 
harly Uir. Fakat ben bu der. 
ce mazhariyete layık olduğu
mu ümit etmezdim. 

( Derıomı oar) 
,,,,,,,,, ........... ~·······•••%••••• ....... ••• .... •• ... •••· 

Eriyen 90,000 lira! 
Adanada tuhaf bir pamuk istasyon oe 

laboratuvar hikayesi • 
Adanada ziraat mektebin· 

de ve gerekıe Pamuk istaa· 
yon ve Laborataırularda ay· 
lardan beri bir takım in§aata 
devam edilmekte ofduju ma• 
lumdur. 

Haber aldtkımıza göre bü· 
tün bu inıaata ıimdiye ka· 
dar ıarfedilmlı olan para 
miktarının dokıan bin lira 
olduğu ıöylenmektedlr. Yine 
ıöylendlğlne göre bu inıatm 

eaaı ke,ıfnameye muvafık ol· 
mıyan tarafları da mevcuttur. 
Bu nokıan kalmıı olan lıler 
bilhassa yaiilı boya teılaat ve 
tuvalet kısımlarındıı.dır. Bura· 
!arda çatı, kiri§ ve a~açla· 

rın kalın yapıle.::ağı yerde 
bilakis ince konuldu§;u iddia 
olunmaktadır. 

Hatta lnoaatın bazı kısım· 

yere yuvarlandılar. 
. . . . 
Artık gölgeler içinde, ka· 

ranlık içinde ilahi olmuı i• 

menni edıl~n inr.an ih!ırasları 
tepiflyordu ... 

- Oh! 
Alttan veya Ü.iten ikinci 

bir ıeı bana cevap vermekte 
id: 

dedir. 

Ah! ... 
Bent ,e..tyoraıuıu11 i 
Senin için çıldırıyorum. 

Atk her ıeyln fevkin· 

Ve Klocl iUraf ediyerdu: 

-Tabiatın kanunları •ıkın 
dahi fevkindedir! 

- Sevfiltm, 
Beni hep böyle ~vec.:lmıl. 

•in? 
- Bunu daclaldannın a

lünde itiraf edeceftın. 
V üzun, inlltlll puueler 

ı 
l 

!arda arızalar bile yapmıı oJ.. 
duğu söylenmektedir. Eıa skeflf• 
name ile mevcu tnıaat ara· 
unda daha bir çok farklar 
olduğu iddia edildiğine naza· 
ran ortada tetkik etlilmeğo 

muhtaç bir it var rlemekllr. 
Bu huıua!a iddiada bulu· 

nanların vermlı oldukları ma· 
lumata bakılırsa ıırf bu nok
ıanlan imal için daha otuz 
bin liralık l: lr lla veı kqıf 
rapuru yapılmıı ve bu rapora 
göre aarf emri istlhıal olun· 
muılur. 

Doksan bin liralık büyük 
bir inıaatın pek az denilecek 
bir zamanda bııtrllmlı olmaaı· 
da nokaanlan gözden kaçır
mamıı olan ehli vukufun ay. 
nca nazarı dikka!lni celbet• 
mek!en geri kalmamııtır. 

üzun ve nihayeti ııelmez itiraf
larda bulunuyorlardı ... 

'#-
On beı gün olmuıtu. 

Klod ve Eranıuva mavi gö
ğün ve mavi denizin huzu· 
runda aıklarına ili.hl bJr 
melce bulmuılardı. SevlfiyOl'ı 
l&rdı. kendilerini iıledlklerl 
gflnabdan menetmek iltedikce 
bir yenisi ile karıılapyorlardı. 
Ve: Hayat cidden tatlı bir 
ıeydi. lıler böyle devam itaba. 
iller Kloduu tua nur etUjl 
tarzda ili.hl... Yaalız; Klod 
dlltüntiyordıld, ya,.ıaak lçta 
1e1'1pnekte insana lıfr 11da 
ııtbt etı luzumlü ıeylerden 
birdir. 

Otelde ve "deniz kenarla• • 
rında kencltlerlne raat gelen-
ler, blrblrlerlne bakııarak: 
r.Ne ırü:uıl çtftw eliyorlardı. 

Bu iki genç aıık lae, etra
fı• kendilerine ibaal etili 

(D.vamı oar\ 
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mlnde bir kadıncağız Ayaıofya• 
4 - Fazıl Ahmet Bey ..• 

1 

Eık iden (Tanin) de çıkan 
fıkralarile ıon yazılarını ·ya
ni mebualuk devrinin yadl· 
ııarlarını! • okuyalım. 

tiyatro ve ılnema blnaıı yap· 
dan geçmekte iken ıoför Şov· tırmaya karar vermlt ve bina· 
ketin ldareılndekl 1530 numa• nın projeıinl yaptırmııtır. Pro• 
ralı otomobil altında kalarak jeye nazaran yapılacak bina-
tehllkell ıurette yaralanmııtır. nın pek muhteıem bir şey 

Şerife H. polleler tarafından olma11 lazım geliyordu. Bele· 
Haseki haetahaneılne kaldı· diye bu projeyi yapan mimar 

Bana öyle geliyor ki, bu ıe
rinln içine ıokulan ıah11ların 
numara ııralarında hakıızlık 
yapıyorum. Onun içine çok 
endiıedeylm ki, ıahte ıöhret 

aahipleril bu huıuıta beni it· 
ham edecekleri Meıela, Fazıl 
Ahmet beyin, mabviyetkar gö
riinmek lıtlyen bir kurumla: 

Bu mukayeıenln 
netice ıudur: 

rılmııtır. Vedat Beye sekiz yüz lira 
verdiği Öldürecekti.. ücret vermlıtlr. 

Proje Aynen tatbik edildi-

- Silik olmakta Celal Sa· 

Fazıl Ahmet Bey, evvelce 
kara dediklerine timdi beyaz, 
evvelce beyaz dediklerine de 
timdi kara diyor! 

\Ur beye taı çıkartnııyacağım Halbuki bize göre mumal· 
ne malam, demeti de varldl Jeyh hiç te tenakuaa düımüı 
hatır! 

Filhakika, nabza göre ıerbet değildir: Yazdıklarını lnk&r et· 
't'ermeılnl ııayet iyi bilen Fazıl ıe bile! Çünkü (Napoleone) un 

harbi kazanmak için koıtu· 
Ahmet Beyin, diğerlerine, mük· 

tu Qç ıartı mal<imdurı teaep bir hakkı tekaddümQ var-
dı! Müıarünlleyhin affına rica 1 Para, 
d 1 2 - Para, e er m ••• 

Kim ne derae detin, bu mi-. 3 - Para. 
zah, ,tefelıüf, ııır ve ıiyaaet da· lıte, bu hayati allahı, iri· 
Liılnlnln fikiklr kırıntılara mad· ıllmez bir gaye gibi kafa 
depernt bir zekanın eıeridir! taıında kutsileıtlren Fazıl Ahmet 
Eıuan Fa:ı:alAbmet Beyin flzyo· Bey, her devirde murat yo· 
nomlal de, karakterinin mükem· lu nereden açılmıııa oraya 
mel bir ayııaudır: Dalma öne koımuıtur! Bu açık gözlülüğün 
doğru uzanmıı bir baı, zanne• tenakuı nereıinde? Eıkiden papel 
denlniz ki uzaklardaki tehll· (Hüıeyin Cahil) Beyden geliyor• 
kelerden bile koku almakla meı· du. Tabii ki ver elini patron, 
ıuldur-5onra, peltek bir dil ki yallah (Tanin) matbaaıına! 
ıöylenenlerl icap ettikçe df'flt· Şimdi de para, (Mahmut) B.ln 
Urlvennekte derhal ite yaratın.. kırk düğüm baatığı (Milliyet) 
Ya o Fil kulakları aıbı koca- · kasaundan çıkıyor. Binaenaleyh, 
man, kocaman 1 kulaklar, ki yaıaıın Siirt mebusunun fikir· 
ııraunda ılvrl ılnek vızıltııına leri! O, baııa, Fazı) Ahmet 
bile karıı tetkiktedirler ııra· Bey de zeyl! Bu öyle bir ha· 
ıında da ıağır oluveriyorlar! klkattır ki anlamamak için ya ap• 

lıte, Fazıl Ahmet: Yani, tal olmalı, yahut ta deli! 811&.-
düıünüyor, mahir bir erkanı kil Fazıl Ahmet Bey, ufak bir 
harp gibi pl&n hazırlıyor; hattı inhiraf hareketi bile yapmıyan 
rfcalı temin etmeği de unut· pratik zekaıile kıımetlnin me· 
mıyor; karıı taraftan kazara tellğini bile zıyaa uğratmıyor! 
bir tüfenk patladı mı, haydi Ben, kendi hesabıma ( Tanin) 
hücum; ıonra ıükat. ()Söz den (Milliyet ) in bacasına, 

l "m" ) ııçrayan ıabık muhalifi, hatta u uııe ... 
Fazıl Ahmet Beyin bu takdir ediyorum. Ôyle ya, her· 

maharetlerini beğenmlyenler, knte, eıklcl yahudilerln it, 
onu tenakuıa düımekle it· adamlığı bulunur mu? 
bam ediyor ve diyorlar ki: SABiH iZZET .... ,,, ............................................. --... .... 

Dünkü boks maçları 
En mühim maçta Selami hasmına 

karşı maçı abandone etti 
Bokı maçları dün Tak· fıte bu ufak, tefek maç· 

ılm ıtadyomunda icra edllmiıtır. !ardan ıonra sıra ıünün en mü-
lık maç Hamdi ve Arif hlm maçının icrasına ıelmlr 

Reyler arasında idi. Dört ra· tir. Bu maç Romanya yarım 
vunttan ibaret olan bu döiü• aiır 11klet ıamplyonu olduiu 
meyi ıayı farkile Hamdi Bey ıöylenen Bunya ile kıymetlt 

kazandı. bokıörlerlmlzden Selami B. 
lkincl:Bu maçta4 ra vunttan arasında idi. Maça Eıfef Şefik 

ibaret Saim ve Yorglryadlı B. hakemliği ile baılandı. 
arasında idi, bu maç Saim be· Maç çok hararetli devam 
yln eayı farkı galebnlle ne- ediyordu. Bılhaua Romanya. 
tlcelendl. lının çok fovullu oyunu ıeylr· 

ÜçQncü maç 3 ravunttan elleri çok ılnlrlendirlyor du. 
't'e iki Mokı ve lıtavro hlmll Ve bunun neticeıl olarak Se-
gayrl müıllmin yaptığı bu maç lami beyde dördüncü ravunt· 
neticelenmemlıttr. lıtavro has· tan ıonra maçı abandöne elti 
mımın fazla fovul yaptığını Abandöneye yegane ıebep 
iddia ederek maçı abandone Romanyalının favullu oyna-
etmlıtır. maııdırr 

İnhisar içinde inhisar! ----
Kolonyalarda bile envai hileler yapılıyor, 

insaf denilen şey bitmiş .• 
ltnyatçıların tlkliyetlerl 

bir türlü bitmiyor. Bu tikayet· 
ler muhteliftir. Birlnclıl, bazı 
hilekarların yaptıkları "SOw 
lı uruıluk kolonyalara teallak 
ediyor. İıplrtoyu, ıu ve boya 
ile karııtıran bazı hilekarlar 
plyaaaya, bu mağfU§ kolonyaları 
ıürüyor ve kolonyacıların za· 
rarmı mucip oluyorlar. 

Al&kadarlan buna çare 
olarak ıunu aöylllyoHar : 

Hüklimet , kolonyacıları 
teablt etmeli ve mahiye alı• 
nacak kolonya için bir had 
tayin etmeli 1 

Bundan maada, kolonya· 
cılar inhisar idareılnln verdlll 
bplrhılırda klııln ve berıamut 

olduğunu da yana yakıla anla
tıyorlar. 

Böylece, kim lapirto yerine acı 
vekokulu bir iıplrto ellerine ıe
çlyor. imal edilen kolanyanı 
hem eaanı kokuıu bozuluyor, 
hem de zehir gibi bir ,ey olu
yor. Halbuki, eğer ıaf lrplrto, 
müıklratta kullanılmaaın diye 
bu ıuretle bozuluyona onun 
çareıi var deniliyor: 

Müe11eıeler elde edilerek hile 
yapılma11 menedilebilir! 

Bazan kolanyacılara verilen 
ispirtonun dereceıl (96) dan 
(93) e dllıllyormuı. Halbuki 
lnhlıar lıplrto bedelini de pe· 
tlnen alıyor 1 Bu ıuretle lnhl· 

tar tnhlı ar içinde lnhııar oluyor! 

Ferlköyünde Baba Bey ıo
kaiında 30 numaralı evde 
oturan kabzımal Yuıuf Kenan 
Beyle Zeynel ilminde bir Ar· 
na vut araıında, bir müddet· 
tenberl devam etmekte olan 
bir husumet vardır. 

Zeynel evvelki gece Yu· 
ıuf Kenan Beye yolda raat 
gelmlt ve katli kaıtlle bir iki 
el ıllih atmıııa da isabet el· 
tlrememlıtır. 

.Zeynel yakalaranak hak· 
kında tahkikata baıladmııtır. 

Havaya silAh 

Ka11mpa1ada oturan babçl· 
van Mehdi evvelki gece ıarhoı 

ği takdirde en aıağı binanın 
altmlt bin liraya çıkacağını 

anlayan Taraus beledlyeıı bu 
fikriı;.den rücu edemlyerek da· 
ha az bir para ile yaptırılmasını 
düıünmüı beton arme kısım• 
!arını atarak kuru dıvar lnıa· 
atına karar vermlı ve yirmi 
bin liraya lnıaali münuakaea· 
ya çıkarmııtır. 

Bina inşaatına bet altı talip 
zuhur etmıt ve belediye ile te· 
masta bulunmuılardı. 

Adanada sıcak 36 ! 
Adanada tiddetll ııcaklar 

devam etmektedir. Gölgede 
hararet derecesi 36 yı bul-
muıtur. 

olarak öteye beriye silih attıfı ...................................................... .. 
için yakalanarak hakkında tah· gayri muktedir bir haldedir. 

kıkata baılanmııtır. Acaba boğuldumu? 
Sinema seyrederken Gümrük muhafaza me-

Henüz pollıçe hüviyeti tes· murları , dün Saray burnun-
bit edllmlyen brla boylu bir da, içinde beş güğüm süt bu· 
adam dün gece Çarıı kapı· lunan bir sandalın baoı boo 
da Feyziatl binaıı ar•a· olarak akıntıya kapılmıı ol-
ıında ııöaterllen ılnemayı duğu görülerek yanaoılmıı 
bir ağaca çıkarak ıeyretmek ve ıahl!e alınmııtır. 
lttemlf, fakat düıerek tehli- Sandalcı Mehmetln ne ol• 
keli ıurette yaralanmııtır. duğu belli değildir. Denize 

Bu zavallı adam haatane· düıüp boğulduğu tahmin edil· 
ye kaldırılmıısa da ifadeye mektedlr. 

·····--···-···············,, ........................................ .... 
Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-15-

Meclisteki son' matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birinci sayfadan Jevam) 
!arımı ikna edemlyea ıözlere 
bedel bu vadide ıtddetll ma• 
kalelerlmln müttefiklerimizi 
icbar f.ttlğlni görmekle bahtt· 
yar oldum. 

15·20 gün ııibl kııa bir fa. 
ııla zarfında Sırblıltan cepheıl 
yarılmıı, Avrupa ile dojtru 
muvaealamız temin oluumuı, 
Çana-kkaleye ceplerde ve 
bavullarda kaçak etya olarak 
değil, belki vagonlarla ve 
trenlerle yardım yetlttlrmeğe 

imkan haul olmuıtu. 
Küçük büyük böyle miıal

lerl teaddüt ettirebilecek ayni 
zamanda yirmi senelik mebuı 
olan otuz bukadar ıenelik bir 
gazeteci vatandaıınızım, ve bü· 
tün bu gazetecilik hayatımda 
Türkiyede namuılu bir matbuat 
bulunduğunu dalma gördüm. 
Bütün bu müddet zarfında 
meslekin içine karııan fenalar 
ve fenalıklar da zaman zaman 
her sağlam bünyeye arız ol
mağa çalııan veya nükıeden 

hastalıklar mahiyetini haiz 
olmuııur. Matbuat bünyemiz 
eıaıen ıağlamdır, ve bu ıağ· 
lamlıkıa eıasen gayet temiz 
özlü hamur olan Türk milleti
nin aaiılamlığına dayanır. Bu 
eaaalar elde iken fenalıkları 

hatta kolaylıkla bertaraf et· 
meğe imkan bulunacağını ka· 
bul etmekliğlmlzde hata yok· 
tur diyorum. Efkarı umumiye. 
nln hakklle ten\'lrl meaele.ı yal· 
nız matbuatın uhdeılne terettüp 
eden bir vazife değildir. Mat
buat kadar bu kilraü dahi, 
belki daha ziyade bu knnü 
efk&rı umumlyeyl tenvir ede· 
cek bir yüce tepedir. Buradan 
millete bitap olunur, ve yalnız 
burada değil lıe , veaile ile her 

yerde sık 11k tekrar olunacak 
bu hitaplarla millet dalma 
Qzerlnde yürünülmekte olan 
yolların en doğruıu hakkında 
lrıat edilmlı o"ur. Biz de yan· 
lıılıkla muhalif unmanı verilen 
ve hakikatte ınüzevlrden baı· 
ka bir ıey olmıyan bazı ga
zetelerin son zamanlarda her• 
keıl sinirlendiren taıkınlıkları 
bu gilnkü istizah ile ıu he
yecanlı içtima saik olmuı 

bulunuyor. inkılabın ve in· 
kılap fırkasının müdafii bir 
gazeteci olarak hiyanet mat
buatının hezeyanlarlle müca
deleye glrişmlt bulunduğumu 
muhterem arkadaılarımla bü
tün millet bıliyor. Naçiz ıah· 
sımdan bahsetmek için değil, 
belki yf'gane ıllahları tezvir 
ve ifsat olan bu gazetelerin 
neıriyatındakl mahiyeti anlat
mak için onlardan bir gaze· 
tenin baıındakl müseccel va
tan haininin güya ağır itti
ham olmak Qzere bana tevcih 
ettiği lınatların en belli bat· 
lılarına huzurunuzda ve Bü· 
yük Millet huzurunda bir iki 
kelime ile temaa etmek ille
rim. Bu varakparede müseccel 
vatan haininin ıeklz on gQn 
musırran tekrar ettiğine göre 
ben milyonlar• sahibi bir karu
num, milyonları da galiba gay· 
ri meıru el çabukluklarile top· 
lamııımdır. Delil olarak ıayı

yor: 
t - Beyoğlundakl Tükuvaz 

gazinosu binası benimdir ya 
250 ya 400 bin liraya almışım. 

2 - Bomontı fabrika11, 
benimdir. 

3 - Zıngal ormanlarım 

ben almııım ve ben lıletlyor
muıum. Vesaire veıalre. 

Şeref 'l'e namuıun ıerrelerin 

r Muharriri: I 
Ahmet Fürkan HiKAYE 1 ) 

Sukutu hayal! 
' · 

- Fransızcaclan -

Madam dö Grevier'I çok 
yakından görmek lazımdırkl, 
berkesin dediği gibi 'genç ol
madığı anlaıılıın Kısa eteği, 

keılk saçları ve bol kahkahan 
ile onu herkeı genç kız ıanır. 
Fakat o, kendini bu hale 
koymak için neler çeker bi· 
lirmlllnlz ? Bir üstat · yağlı 
boya reuamı gibi boyaların 
llıanını anlamağa kaç tıeııe 
sarfettl bilirmiıinlz? 

!' daha ıın;rlenlyor, müthit he· 
yecanlar geçiriyordu· 

l Bobo, bir ıey ıöylemlf 
olmak lç!n dedik!: 

Bu bahar, bütün kauşehri 
bu ılnlrli kadının kalikahası 
ile çınladı ve ıon otomobil 
yarıılarında bile gözüktü. 

Otelde, Fetlerde, aalonlar
da ve ani içtimalarda bu si· 
nlrli kadına teıadüf etmemek 
mümkün defildi. 

lote bu lçllmaların birinde 
dlplomaılde hiç lıtikbali olma· 
yan, fakat tesadüfen diplomat· 
lık meılekine dahil olmuı bu· 
lunan müıyü Rober dö F ozö· 
val'ı tİınıdı. Ve hemen saml· 
mi oldular. 

Bu adam zengindi, güzeldi 
izni bitmeden yeni bir izin 
almaya can atardı. Sinirli ka
dına gelince o, daima Robenin 
ıoıyetnlne koıuyordu. Ve bun 
dan memnun olduğu kadar 
hareketini de tabii bulmaktaydı. 

,Otuz aene etkekleri elinden tut· 
manın ıırrını bilen bir kadın 
için bir adedinin fazla olmasın· 
da ne ehemmiyet tasavvur 
olunabilir ? 

Birkaç günlük arkadaılık· 

tan sonra Roberin ismini ar· 
tık. 

Bobo diye çağırmağa baı· 
lamııtı, o kadar teklifsiz ol
muılardı. 

Kanda havanın bir limo· 
nata kadar llitif olduğu bir 
geceydi. Yıldızlar semada tıt
reıerekJ pırıldaııyorlardı. 

Tıraçaya yerleollrllmlo iki 
haaır koltukta Bobo ile ma· 
dam dö Grevler oturuyorlardı. 

Sinirli madam, genç erke
gln ilanı aıkını bekledikçe= 

den mahrum olan bu herifler 
benim milyonlara malik bir 
karun olduğmun bu ıuretle de· 
llllerlnl vererek efkarı umu· 
mlyeye ıunu demek isterler. 

I;- Hatta lıterlerl fazla· diyorlar: 
lıte cümhurlyet Halk Fırkıuın· 
dan bir adam ki on sene evvel 
bet parsı yoktu. Şimdi milyonla· 
ra malik. Tabii dlğerlerlde hep 
böyle. Halbupi öte tarafta mil
let açlıktan kırılıyor. 

Şimdi bu efaaneler üzerin· 
de biraz tevakkuf edelim: 

Efe~dller; Beyoğlunda bir 
Türkovaz binaaı olduğunu he· 
plnlz blllniniz. Sizi namuı ve 
ıerefimle temin ederlmkl ben 
bu dakikada dahi bu binanın 
ıahibl kim oldu~unu bllmeyo
rum. 

O kadar yazdıkları ve ıöy
ledlkleri halde hatta tekzip 
etmek için bile tahkikata lü· 
zum görmedim. Bana elin hl· 
nası beni alakadar edecek bir 
ıey görünmedi ve hal& da gö
rünmemektedir. Bomontl fab· 
rlkasının lntçrell bir ılrkete 
alt olduğunu bilirim. Serma· 
yed tahvllatla temin olunan 
ve ıaliba ekıerl eshamı mu· 
ayyen bir ailenin malı olan 
bir ılrkeıtır. Aransa boraada 
aksiyonları bulunur belki. 

Bu fabrikanın bir tek akıl· 
yununa dahi malik olmadıfını 
ıöylersem ıaırır11nız tabii. Zln· 
gal . orman ılrketlne ıellnce; 
bu, ıermayenln pek bllyük 
ekseriyeti belçikalılar tarafın· 
dan konulan bir TOrk anunlm 
ılrketldlr. Ormanlar Sinop 
Vilayetimizin ayancık kazaıın· 

( Devamı oor ) 

- Ne güzel gece ... 
• Bu ıözler güya bir akıl 

ıeda lmiı gibi tekrar duyuldui 
- Ne güzel gece ..• 
- Bir aık 1ark111 eksik! 
Sinirli kadın cevap verdi; 
- Niç"n söylemiyorsunuz, 

- 1 ? O) eyse... 
1 

Bobo eıgaraıını attı ve. · · 
' -Memnuniyetle söylerdim, 

amma ... 
- Evet, amma ... 
- Amma... Eıter sözleri· 

mi kesmeden dinleyeceğinizi 

vadetmlı oldujtunuz. Mühim 
bir ıey... Bütün hayatımın 
düğümü bu ıözünüzle açılacak 

Madam dö Crevlcr bol ha· 
vaların altında ıararmııtı: 

- Bilmek ve öğrenmek , 

lıliyorum, bütün düıündükle
rfnizl .. 

- Çok basit.. Bir kaç ke
lime kaf' dır bunu ifade et
meğe: Seviyorum! 

Sinirli kadın derin bir gö
ğüs geçiriyor ve kendi kendine 
•Şükür. diyor. 

- Evet ıeviyorum. önce· 
leri hialerimden ıüpheli idim, 
fakat timdi eminim. Bir ka• 
rarla ve tek kelime ile bah· 
ti} ar oh birim. 

- Niçin bu karardan buı 
kadar korkuyonunuz? 

- Çünkü, sevdiğim kadın' 
bana soğuk ve kibirli hare• 
ket ediyor. Ve kimbllir benim 
için ne düıllnüyor? 

- Ah, ne çocuksunu2? 
- Ne .. acaba aevdiğlm bu 

kadın harekatımla alakadar 
oluyormu? 

- Eminim, sevgili Bobom, 
ılzinle alakadar oluyor ve •• 
oda ıizl ıevlyor. 

- Demek bahtiyarlığımız11 
hiç mani yok •• 

- Hiç. 
- Demek reımen lıteye: 

bilirim. 
- Evet .. 
Sinirli kadının ıeli titriyor~, 
Bobo, bu titreyen ıeıi 

duymuyor bile .. '! O Jıemen 
oturduğu yerden kalkıyor: 
ve diyor ki : 

- Madam, kızınızın deşti_ 

izdivacını talep ediyorum. 

* Madam dö Gravier, ken• 
dlsinl g nç göllermek emel 
ve hayallerine rağmen üç ıa• 
niyetle kendlılnln ihtiyarladığı 
küçüldüğünü, ezildiğini, bitti~ 

itini hl11etml1tl. Demek golf1 

tenlı oyuııları ve mahirane bo. 
yanmaları hep nafile idi. 

Filhakika kızının deatl iz 
divac.ı talep edildiği dakikad• 
aeı çıkarmadı amma, bütun 
ümitleri ve genç kalma emel• 
lerl beyninde eridi ve gözlerin• 
den sızdı. 

... Ne yazıktır: ihtiyarla• 
dıkları halde genç kalmak lıti~ 
yen kadınlara! ... 

Ahmet Fürkan ------------
El terazileri kalkıyor 

B. M. Mecllıinden yakında 
ölçüler kıınuırn çıkıyc,r. 

Bu unun tatbik mevkllne 
vazedllinc<J el terazileri lı :ı.ldı• 

rılarak alııverlı tamıımcn sa·~ 
bit terazilerle yapılacaktır. O 
zs.n:an ıeyyar ıatıcılann halkı 

aldatmalarına de bir nihayet 
verilmtı olacak. 

Kannnda terazilerin deilt• 
llrilmeıl lçl11 bir müddet tayin 
edllmlftı~. 

Seyyar sergi gelecek 
Fenlandly:a'!:lar ihracat mal 

!arını lııthir için bir ıeyyar ıeı, 
gl tertip elmlılerdir. 

Seyyar aerııl vapu •u ıon 
baharda Uıı.anıaııza ııe'-!cekttı 

dadır p taraflı arkadaılar veya ı 

uun.•v• y••- 1 
-
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Londra konferansında 
Konferansın beyannamesinde Al

manya ya yardım tespit edildi 
Londra. 23 (A.A) -Konfe·ı 

rans tarafından kabul edilen 
beyannamede bu konfernsta 
temsil edilen hükumetlerin Al 
manyaya derhal yardım etmek 
için memleketlerindeki mail 
rnüeue•elere a§ağıdakl teklif· 
lerl tavsiyeye hazır bulunduk 
!arı kaydedilmektedir. J 

1 - Merkez bankalarının 

Rayhisbaıık açtıkları 100 milyon 
dolarlık kredinin vadesi biter 
bitmez, 3 ay daha temdidi. 

2 - Mali müesaeselerln, 
Almanyaya daha ,vvel veril· 
mlı olan kredilerin bugünkü 
mıktarının muhafaza ve ida· 
meal için lazım gelen tedbir· 
lerl almaaı .. 

Konferans beynelmilel tedi· 
yat bankasına, Almanyanın 

yeni kredilere olan acil ihtiyaç· 
!arı ve kısa vadeli kredilerin 
uzun vadeli kredilere tahvili 
hakkında tetklkatta bulunmak 
üzere alakadar merkez banka· 
ları tarafından müntehap bir 
komisyonun vakit geçirmeden 
teıkıll hu.usunu da tavsiye 
etmektc;dir. 

Alman sanayiinln altın Is· 
konto bankasının emrine hazır 
olarak lrae edeceği müıterek 

karşılık ve teminat meselesine 
gelince konferanı böyle bir 
karıılığın beynelmilel kredi· 
!ere alt muamelelerin tabii 
ıurelte yeniden cereyanı için 
sağlam btr esas bulmağa im· 
kin hasıl edeceği kanaatını 
ızhar etmektedir. 

Bundan baıka konferans 
mütehaasıalar komiıyanunun, 

M. Hoover'in moratoryom tek· 

lifinin tatbikı mevkiine kon· 
ması için li:ı:ımgelen seri ted· 
birleri hazırlamakta devam 
etmesini de karar altına al· 
mııtır. 

Bir İngiliz· Amerikan 
Almak iktisadi 

• ittifak mı? 
londra.' 23 ( A.A ) - Ga· 

zeteler konferanoın neticeıl 

hakkında büyük bir ,evk izhar 
etmektedir.\ Filfaki konferan· 
ıın tahdidi tealihat ve tamirat 
meıelelerlnl müzakere edeceği 
evvelce ihsaı e.ltlmiı idi. Bi· 
naenaleyh, matbuatın bu pil· 
rüzlü meselelerin katiyyen 
bertaraf edilmlt olmasını gö
rerek inkisarı hayale dürme· 
sinde {a~ılacak birıey yoktur. 

Matbuat elde edilen neti· 
celerln muvakkat telakki 
edilebileceği ve " Almanyanır. 
düçar olmuı olduğu muıibetin 
derin sebeplerı.ne yani tahdı. 
dat teslihat ve tamirat mese
lelerine bir hal çaresi bulmak 
üzere sonbaharda toplanacak 
o'an içtimaa intizar edilmesi 
mütaleasmda bulunmaktadır. 

News Chronicle gazetesi, 
M. Flandin ile M. Laval'tn 
hareketlerinin Alman maha· 
(ilinde ııiusait bir intiba tev• 
llt etmit olduğunu yazmatadir. 
Akamete uğramıı bulunan ve 
ihtimal üç ay sonra toplana· 
cak olan konferan s ı n 
bu akıbetine rağmen Fran· 

sızlarla Almanlar arasında 
bir mukarenet teenüe etmiıtır. 

Daily Express gazetesi, tek· 

lif olunan tedbirlerin Alman· 
)arın lıoıuna gitmemıı oldu#u· 
ğunu yazmaktadır. Mevzuu 

b&lıGolan nokta, fU hakiki 
meaeieye verilecek cevaptır: 

Almanya'ya ik-razda bulunmak 
neticede lnılltere ile Amerika 
bu meaelede uyuf&caklar ve 

binnetlce bir lngllfz.Amerikan 
Alman iktisadi ittifak müsel· 
lesi meydana çıkacaktır. 

M. Mac Donald ve 
M. Briand sözlü fil-

me alındılar 
• Londra, 25 (A. A.) 

Konferans bittikten sonra ha· 
ricfye n.ıızaretl binasının binek 
taıı önünde hoı bir manzara 
görülmüıtür. M. Mac Donald 
ile M. Briand •Özl!i filme alın· 
mıılardır. M. Mac Donald eli· 
nl M. Beriımd'ın omuzuna 
ahpapça bir vaziyette koymuı 
olduğu halde fU sözleri söy· 
lemittlr : 

"Konferansta güçlükle ka· 
zanılao muvaffakıyetin yalnız 
Avrupa için değil, fakat bü· 
tün dünya için bir muvaffa· 
klyet teıkil ettiği ümidinde
yim .• 

Alman Saıvekill M. Brün· 
gln Franaa ile Almanyanın 

birlikte çalıımalarının büyük 
bir ehemmiyeti haiz olduğuna 
kani bulunduğunu beyan etmfı· 
tir. 

İtalya hariciy nazırı M. 
Grandi, Londra] konferansının 
nihayet bulmasının bütün dün 
yada yeni bir havanın ve bil· 
hassa Avrupa milletleri ara· 
1sında iyi münasebetlerin vücut 
bulmasına bir baılangıç olacağı 

ümidinde bulunduğunu ıöyle· 
mi~tlr. 

Londra borsasında mark 
Londra, 23 (A.A) - Markın 

Loadra boraasındaki kıymeti 

bugün 20 68 idi. 

M. Makdonald 
Londra, 23 ( A.A ) - M. 

Mac Oonald gazetecilerden 
birine ıu beyanatta bulunmuı· 
tur: "Y edl devlet arasında 

husule gelen itllaftan dolayı 

çok memnunl bulunuyoruz. Bu 
itilat pek güç" elde edllmittir. 
Fakat ne olursa olsun temin 
olunmuıtur. Büyük bir ehemmi 
yeti haiz o 'an bu ittifakın Al
manya.ya yapılacak yardım 

hu•usunda azami bir teıir icra 
etmesi muhtemel dır •• 

M. Stimson da konferans 
bittikten sonra Röyter muha· 
birlerinden birinin sorduğu 

suale verdiği cevapta alınan 
neticeden tamam ile memnun 
o1dutunu1 ıöylemi1tir. 

Alman yada Fransız Iİ· 
sanı okutulacak 
Berlin, 23 (A.A) - Dahilfl 

ye nazın diğer hükümetler 
mütaha1sısları ile bilitilaf Pruı· 
ya hükumetinin Fransızca lisn· 
nının Almanyanın ali mektep· 
lerine tedrisi mecburi ilk lisan 
olarak ithalini kabul etmiıttr. 

İkinci lisan lngilizcedir. 

Barcelno da vaziyet 
Barcelone, 23 (A.A.) - fı. 

panyanin diğer ıehirlerile mu· 
ha bereyi temin edecek telefon 
hatları grevciler tarafından 

keıilmitlir. 
Madritte, Barselonda ve 

Sevillede birçok dendikalist ve 
anarııat tevkif edilmiıtir. 

Cortea medlılerinde meb. 
usların intihap mazbatalarının 
tetkik edildiği celsede memle· 
kette ıüküo ve asayltin muha
fazaaı hakkında bir müzakere 
açılmııtır· Muvakkat hükumet 
relıl M. Alcala Zamora, hükü· 
metin bir takım müıtacel ted
birler almak mecbutiyetlnde 
kaltlığını bu tedblJ'ler, hakkın· 
da imkan hhıl olur olmaz 
meclfae izahat •erece~lnl ıliy· 

lem1ıtır. 

YARIN 

Matbuat layıhasının·en 
son şekli 

Matbuat kanunu !ayıba· 
sının son tadillt yapıldıktan· 
sonra kanunun aldıtı son te
kil ıudur: 

1 
bir ve muhabir ; muharrir, 

( re11am , l fotofrafçı ve tdare 
memurları lılmlerlnf mahal· 

Gazete veya risale neşret· 
mek i•teyeledn ea bilyük mül· 
kiye memuriyetine beyanna· 
me vermesi mecburiyeti kon· 
muıtur. Depozito usulü kaldı· 
rllmı;tır. Ancak beyannamede 
bamuharrirlo, umumi müdü· 
rün, yazı itleri !müdürünün 
adı, tabiiyet vo ikametgahı 

yazılacaktır. 

lıgal • zamanıııda düman 
arzusuna hizmet etmek ıu· · 
anı elil~ gazete çıkarmıf olıln• 

lar bu kanunun meriyete girme· 
sini müteakip gazete çıkarma· 
ları menedilecektır. 

Baımuharrirle ummi neırl· 

yatı idare eden zatın yükseh 
mektek mezonu o'maaı ıart 

konulmuıtur. Halen matbuatta 
çalışıp ta bu evıafı haiz olma· 
yanlar mihtesna addedımlıtır. 

Müderrhler ve muallimler 
siyasi olmıyan gazete ve risale 
sahibi olabileceklerdir. Gün· 
delik ve alelüumum ayın veya 
haftanın bir gününde neırolu-, 
nan gazete veya rlıalenln ba. 
aıldığı yerde aatııa çıkarıldığı 

günün tarihi çıkarılacaktır. Bu 
gün çıkmakta olan akşam ga
zetelerinin birgün sonraki ta
rihi atmalarına müaaade ohın· 
mıyacaktır. 

Türklyede ecnebtlerln ıa· 

zete ve risale çıkarmaıı vali· 
!erin hususi muıaadesine ve 
umlmi neıriyatı idare edecek 
zatın Türk vatandaıı olmasına 
hatlıdır. Bu gazete ve ri•ale
ler Cumhuriyet hükumetinin 
dahili veya harici siyaseti 
aleyhinde neıriyat aypmıya· 
caklardır. 

Her gazetede çalışan muh· 

tin en bü vllk mülkiye me· 
muruna bildireceklerdir. 

Nrtrl memnu olan ıeyler 

de ıudur:" 

iddianamenin son tahkl· 
katın açılnıasına müteallik 
kararın bir harbe alt herhan 
gl tahkikat evrakı duruımada 

okunmadan evvel neıredilemez. 
ispatı caiz olmıyan ~öğme ve 
hakaret davasınal alt zabıtlar 
veya hula1anın neırl memul 

dur. Münderecatı umumi ahlaka 
doknan Tıbbıadli raporları, 

muhakemenin gizli olmaaı ka· 
rarlaıtırılan siyasi, cezai, bu· 
kukl dava zabıtları, gizli ba· 
kılmıyan boıanma davalarında 

iki tarafın ve ıahitllerfn lılm• 
lerl, ıahitler.ln ıehadetleri· 

nl aynen olmamak ıartl· 
te kısa bir mevzu ve 
hukuki meselelerin kısaca izahı 
neıredilebillr. 

Bıı- gazete veya risalenin 
sahibi ile umumi neıriyatıoın 
idaresi aynı meb'uı uhdesinde 
toplanamıyacaktır. Ayrl ayrı 
mebuslar tarafından da deruh· 
te olunamayacaktır. 

Müotehcen neırlyat dava· 
larında müddeiumumi beı kiti· 
den mürekkep br ehlihibrenin 
lstiıari reylerini alabilecektir. 

Ehlıhibre terbiye ve güzel sanat· 
lar mektep terinden ve yük· 
sek ta hail görmüı olanlardan 
seçilmlt olacaktır. 

Matbuat uasıtaslle yapılan 

ouçlar için altı aylık bir muru· 
ru zaman kabul edilmiatir. 

Layihada aantaj için ıld· 

deth maddeler konulmuıtur. 
Matbuat kanunu üıerlne 

Tekirdağ mebuıu Cemil beyl11 
riyasetinde toplanan ent:Dmea 

mazbatasını hazırlamııtır. 

·········F;·;~;~·····miiy~·~ı·~-~-;~·i·--

u çuruma atamaz! 
Fıransız matbuatı ai"eş püskürüyor! 

Paris. 23 (A.A.) - Y ouraal 
gazetesinde, Salnt·Brice ya· 
zıyor: 

Fransayı milyarlarını hiç bir 
teminat olmaksızın, bir uçu·, 
ruma atmağa sürükliyebilecek 
bir teklifi M. Laval'in nasıl 1 

karıılamıı olduğu kolaylıkla 
göz önüne getirilebilir. Fak.at, 
kullanmıı olduğu lisan iyıce 
anlaıılmııtır. Çünkü yeni kre· 

diler açılmasına müteallik olan 
bütün projeler ıuya düıtü ve 
çünkü hiç olamazsa Londra 
konferansına bir bir hat teıkil 

edecek ve tekrar itimada avdet 
edilmesi tecrübeslnlni yapılma· 
11na medar olacak btr formül 
hakkında itlliif hasıl olmuıtur. 

Echo de Paria gazetednde 

Pertlnaks diyor ki: 1 
Almanya, kendi zafını öl· 

çüp bilmiyerek Avrupa'nın ol· 
zam ve lniizamı aleyhinde fİ• 
ddete müstenit projelerinden 
vaz geçecek ve ıoo aylar zar· 
fındakı fikirlerinden rücu ede· 
cek mı? Y akıa bir istikbal bu· 
ou bize gösterecektir. 

Daha ıtmdiden M. Laval'in 
ıoobaharda Berrlin"e gidece· 
ğlnl fsıldayanlar var. Fakat , 
böle bir seyahatin icra edile
bilmesi kin ovakite kadar Al· 
man siyasetinin kiyaset ve iti· 
dalının a1arının göstermesi ik· 
tfza eder. Her halde Almanya' 
yı bir dakika bile F ranaa'nın 
muahedeleri muhafaza azmin· 

' de olduğundan ıüpheye düıür· 
memekle beraber daha iyi bir 

Alman Fransız müsalemet 
muhiti ibdaı etmek oldukça 
bir şeydir. 

Pertlnax Fransız, tezinin 
Londrada muhafaza edilmıı 
olduğunu ehemmiyetle kaydet· 
mekte ve Fraımz heyetinin bu 
telin galebesini temin etmtı 

olduğunu yazmaktadır. Muma· 
lleyh 100 milyon dolaılık kre
diden bab•ederek M. MOTetio 
bu kredinin üç ay müddetle 
tecdldinl 13 Temmuzda teklif 
etmiş olduğunu ve fakat . yalnız 

gün,ıeklz için tecdit edilmeılne 
riza gösterek M.Motagu Norman· 

n'in muhalefete maruz kalmıı 
olduğunu hatırlatmaktadır, 

Mumaileyii, Fransız hey.,tlnfn 
hattı! hareketinde tutunmak 
ee inhirı.f etmemek hususun
daki epey müıkilita uğramıı 

bulunduğunu ili. ve etmd<te 
ve fakat bu halin o heyetin 
ltyakattnl arttırmak olduğunu 
beyan e)'lemektedir. 

Pelit Parlıten gu:eteıi ya· 
:ııyor : 

Parla ve Londra mükale
melerlne hakim olan samimi· 
miyet ve iki memleket ara· 
&ında teessüa edecefl ıüphe· 
ıiz olan daha .. kı münasebetler 
do1 iiyıslle Almanya'da muhit 
deiltecek oluna ihtimal diln 
ınümkün olmıyau tc=Y yarın 
olacaktır. 

Denllebılırkl bu bitmek, 
üzere olan konferansın en mü· 
him neticesi olacaktır. ' 

Petlt Journal gazetesi, Al· 
man nazırlarının ne kısa vadeli 
nede uzun vadeli krediler el.de 
etmemit olduklarını kaydet· 
mektedır· 

Mamafih M. Brüning Ber· 
line tannan paral ' Vf'fahut 
kredi moratoriumu götürmü· 
_yona da manevi bir mnave· 
net elde elmlttlr ki Alaaııya 
herhalde bu daa müMeflt ol· 
mitk ı stiyecektfr. Almanyanıo 

arkaaında alacaklı .devleille· 
ıln müıterek müzaheretlerl 
var. 

Nihayet Alman • Franaız 
müoagebatı açıktan açı~a aa· 
lah bı.lmutt•r. 

Sahife 5 

I 
1 

~~~-
Yüzme müsabakalan 

Dün B. derede yapılan yarışlarda 
Türkiye rekoru kırıldı 

Yllzme müsabakalarının 
lklnc lıl dün de Büyük dere ha· 
vuzunda yapıldı. 

Bu haftaki yarıılar geçen 
haftakinden daha muntazam 
olmuı ve daha ziyade ratbet 
rörmüıtür. Bizde bunu bek· 
il yorduk, 

Ôyle zannediyoruz ki bu• 
seneki heyetin ciddi bir suret• 
te çalııması bize bu sporlar· 
da çok bilyük neticeler ka· 
zandıracaktır. 

lıte netekim dün 5 Tür· 
kiye rekorunun kınlmaıile 

ilk muvaffakıyeU gördük.1 
Neticeler cunlardır: 
100 m. serbest • dört yü· 

zücil iştirak etti • Neticede 
caktır . Suat (G. S.) birinci , 
Alı (O. Harp) ikinci oldular. 
Rekor 1.20 3·10. 

400 m. serbaat • Altı mü· 
ıabık iıtırak eittl. Salim (B.B.) 
birinci , Şeref ( G.S. ) ikinci 
oldu. Rekor 60.30 

100 m. serbest Hanımlar· 
Arını (G. S.) birinci , Nihal 
(8.8.) ikinci• Rekor 1.56 

200 m. kıırbalama - Ali 
(D. Harp) birinci, Sedat ( K. 
l!ıe 1 ) ikinci. Rekor 4. 18. J.5 

100 m. kurbalama Ha· 
nımlar • Arisli (G.S.) bu me
ıafeyl rakipsiz olarak yüzdü ve 
2,45.2· 10 derece ile birinci 
oldu. 

2000 M. Serbest - Suat 
(G.S.\ birinci, Cemil B.B. ikin· 
cl, Rekor 3. 12.2 - 10. 

Su derece yeni Tllrklye 
rekoruder. 

200 M. Serbest hanımlar
Nihal B.B. birinci, Arisli G.S. 
ikinci. Rekor 4.28. 

Nihal Hanım dün bu mesa
feyi çek güzel bir ıltllle yüz· 
müıtur. 

ilk yüz metrede iki üç met· 
re geri kalmııaada son turda 
bu farkı kapatarak birincili 
fi almııtır. 

100 m. Sırt üstü ııerbeat
Bu müsabakayaza Naili G. S. 
de girdi. Neticede Zeki B.B • 
birinci oldu. Kazanılan 1,53,45 
yeni Türkiye rekurudur. 

800 m. serbest Salim (B.B.) 
birinci, Şeref (G.S.) ikinci. 

Salimin yapmııolduğu 13,41.2 10 
derecesi de Tür~lye rekorudur. 

400 m. , serbest hanımlar 

Nıhal (B.B.) birinci, Arisli (G. 
S.) !kinci Rekor 9, 27 

50 m, Sn altında - Zeki 
(8. B.) birinci, Kamran (G.S.) 
ikinci rekor 52,2 10 

1500 m. serbest - Bu ya· 

rııa iki kiti girdi. Salim (B.B.) 
Talat (G. S.) Salim geçen bafo 
takl müsabakalarda elde ettılt 
neticelerle nazar· dikkati celp 
etmlı, ihmal edılmfyecek bir 
yüzücü. Talil iıe mukavim 
ve büyük muvaffakiyetler ka. 
zanmıı bir yüztlcü netice bü• 
büyük bir alaka ile beklenl· 
yordu. 

Yanı baıladıfı zaman Ta: 
litı önde görüyoruz. 

Fakat, Salim gayet serbeıt 

nefes alıyor ve uzun kulaçlar
la rakibini her turda bir az 
daha fazla geçıyordu. Son 
turda bu mesafe 50 metroyu 
buldu. 

Salim bu auretle yeni bir 
Türkiye rekoru daha kazan· 
mıı oldu. Derece27,8 dir. 

4 X 50 m. bayrak, üç ku
lüp lttlrak etti. Galatasa~ay 
tahımı 2,25 derece ile birinci 
oldu. Bu derecede yeni Tü" 
kiye rekorudur. lkinci D. 
Harp olmuıtur. 

Atlamalar- 1,3,S ve 10 
metrudan muhtelif atlamalrda 
Suat G.S. birinci oldu. Kazım 
G.S. Fahri F.B. Muzaffer D. 
lisesi, Avni D. lisesi, birbir
lerini takip ederler. • 

Hanımlardan da Nihal B. 
birinci, Arisli (C.S.)lktncl ol
dular. 

Su topu - Bu güzel oyun 
Beylerbeyi - Anadolu,Galata i 
Saray Beykoz araa .nda yapıdı. 
neticede G,S. Beylerbeyi takım
lar galip geldiler. 

Bu ha.fta G .S. Hanımlan 

mllı"abakalara esaslı olarak ı,. 
tirak etmiglerdir. 

Dünkü alınan neticeler iki 
cihetten mühimdir.Birincisi ye 
ol rekorlar, iklnci&I de müsa• 
bakalara gl'rek halkımızın ve 
gerekse kulüplerımizin ııöster
mit oldukları alakadır 

Dünkü yarıılarda munta· • 
zam bir programın tevlit ettiği 
muvaffakıyetJ alkı§la,rken bize 
yeni rekorla kazandıran Bey. 
lerbeyi vv Galatasarry yüzü· 
cülerini de candan tebrik ;de
riz. Şunuda söyleyelim ki Bey• 
ler beyliler dün çok muvaffa. 

kiyet göstermiılerdir. Daha 
ikinci müsabakada bize üç yeni 

Türkiye rekoru hediye etmiı· 
!erdir Bu muvaffakiyeti 
tekrar tebrik eder ve bu su· 

retle çalıımalarını tavsiye ederiz. 

A. R. 
{j t] t: 

Istanbulspor lzmirliler-
le berabere kaldı 

Maç çok heyecanlı olmuş her tarafın 
birer sayısıle neticelenmiştir 

lzmir 24 (Huausi) - l tan· 
bul spor takıınile ızmirin en 
kuvvetli takımlarıadan olan 
Altay takımı bugün (dün) ilk 
maçlarını yaptılar. 

Oyun latanbul spor'lıların 
hücumu ile baoladı. ılk 

dakikalarda hakimiyeti ele 
alan latanbul - sporlular tam 
35 dakika hakim bir oyun 
oynadılar ve 38 inci dakikada 
çok gllzel bir gol yaptılar. 

Bu golden sonra Altaylılar 
hakimiyeti ele aldılarıa da 
haftaym nihayetine kadar 
gol yapamaddar. Bu suretle 
birinci haftaym O • 1 lstanbul 
ıporlılann galebeeile netlcealle 
bitti. ikinci haftaym da tae 
hakimiyet Altaylılara .geçmlıtl. 

Bu devrede altaylılar da 

bk aayı yaparak beraberliği 

temin ettiler. 
Bu maçta meıhur futbolca 

Altaylı Vahap oynamamııtır. 

~ KÜÇÜK iLANLAR ~ 
Muhtelif mü!aseselerde 

teaviyecilikle mqgnl ve me
muriyette bulundum. Türkçe, 
Fransızca ve Rumca bilirim. 
Her ne it oluna olsun yapa· 
rım. YARIN gazeteıine H. K 
rumuzuna müracaat. 

:1f 

Tophan .. de eıki Salı pazarı 
yokuounda Tuh .. mba aralığı ıo
kağında 348 arım ana. 

Müracaat eden zat Bebekte kü 
çülr Bebek drre boyunda 95 
numarada Aff ye H. müracaat 
oluna, 

• 

/ 
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Türkiyenin ve 

bütün dünyanın EN NEFiS YAGI HASAN ZEYTINYAGIDIR. 
Kum, ta1, böprek, mesane ve bllhaa1& aafra, sarılık ve karaciğer hastalıklarında terbet ~bl lçlifr, Börek. tatlı, aalata, mayonez ve bütün yemeklerde tereyağİ yerine kullanılır. 

MÜSHİL "VICHY,, Maden suyu gelmiştir. Taamı hoş ve gazözlü tesiri kat'idir. Hiç ağrı vermez • Deposu: lstanbul Bahçekapı ZAMAN ecza deposu. 

l 1_S_e-y1r·i-se-fa_i_n .... 1 

Merkez Acentası : Galata 
Köprübaıı B. 2362 ıube 
acentaaı : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 22740 

TRABZON POST ASI 

MAHMUTŞEVKETPAŞA 
28 Temmuz aalı 17 de 

Sirkeci rıhtımından hareket
le Zonguldak, İnebolu, Ayan• 
cık, Samıun, Ünye, Ordu, 
Gıreson, Trabzon, Rize, Mu· 
pavri' ye gidecek ve dönÜ!" 
le Of, Sürmene, Görele'ye 
de uğrayacaktır. 

İZMlR SÜR'AT PO;,TASI 

(GÜLCEMAL) 26 Tem· 
muz pazar 14,30 ta Galata 
rıhtımından kalkacaktır. 1-

İstanbul Evkaf müdürlüğünden: 
Miktarı Cinsi Teminat akçesi 

300 Kok kömürü Kriple 507 lira 
500 maden ömürü 675 ,, 

Gurz.ba hastahaneıi için lüzumu olan balada muharrer 
iki kalem mahrukat 11 Temmuz 931 tarihinden itibaren kapalı 
zarf usulile münakuaya konulmuıtur. Ağuıtoıun dördüncü •alı 
günü ıaat on altıda ihaleleri icra edileceğinden talip olanların 
ıeraitl anlamak üzere her gün Levazım idaresine ve ihale 
günü de teminat akçesi ve teklif mektuplarını müstashaben 
idare encümenine müracaatları. 

İstanbul Evkaf müdürlüğünden: 
Miktarı Cinsi 
ıoooo kilo Mangal kömürü 

800 Çeki Odun 
Guraba hutahanesi için lüzumu olan balada muharrer 

iki kalem mahrukat 11 Temmuz 931 tarihinden itib.lren aleni 
münakuaya vazedllerek Ağuatosun dördüncü günü ıaat on 
altıda ihaleleri icra edilecektir. Talip olanların ı~ralti anlamak 
üzere her gün Levazım idaresine ve ihale günü de idare encü· 
menine müracaatları. 

1 

SEYAHAT 
29 Temmuzdan 8 Ağustosa kadar 

Varna Plajlarına Burgaz ve Sofyaya 

Yalnız: 75 Türk lirası 
75 lira içinde: Pasaport, vizesi, gidip gelme vapur kamara, Sofyaya ıimendifer, otel, 

plajda banyo, ıabah, öğle, akıam yemeği, müzelerle ıehrin görülecek yerlerini ziyaret 
dahildir. Talipler çok olduğundan biran evvel kaydolununuz. 

Fazla tahilat, kayıt ve program almak ü:>:ere hüviyet varakası ve dört fotoğrafla: Galata' da 
Merkez rıhtım hanında No. 7 BULGAR VAPUR ŞiRKETiNE, Tel. B.O. 2779 ve Galatada 
eski Gümrük caddesi 32 numaralı Sava Kalfa hanının 2 net katındaki FUAT ve FRANK 
Seyahat Şirketine müracaat edilmesi. 

~ Tel. B.O. 1447 

BankaF rankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMA YESI : 25.000.000 Frank 
Paris, Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 

Galata, Voyvoda caddeıi No. 102 
Merkezi idaresi ; 
Şubeleri : lstanbul, 

• Telgraf adreıl : F raıiabank 
Telefon Beyoğlu 1421 · 2 • 3 
Posta kutusu Galata No. 376 

MHarbin Mukden,, 

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

Tasarruf sandığı - Mekukatı ecnebiye kambiyo, esham ve 
tahvilat alım satımı - Senet lakontoıu - Eıham ve tahvl· 
at bedellerinin tahsili - Adi ve ıirküler ltlbar mektupla· 
n - Esham ve emtia üzerine avanı - Ecnebi memleket 
üzerine kredi küıadı - Esham ve tahvilat muhafazı 11esaıre 

ANKARA 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada 

ııün öğleden •onra 
(2,30 dan 5 ) e kadar 
bulda Divan yolunda 
numaralı huıuıi kabineainde 
dahili haatalıkları muayene 
de tedavi eder. 

Telefon: İıtanbul 2398 

Nazarı dikkate 
Sağlam ve şık kundura kıy

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

OTEL 
Bütün 

Telgraf 
konf orü 
- Taşhan 

.hav i. 
Ankara 

Büyük Tayyare 

piyangosu 

iLA.:--1 

Resmi ilanlarınızı kimlere 
vermelisiniz ? 

Tiirkiyede başka Resmi ilan müessesesi 
Yalnız: 

1 - .Anadolu.Ajansı ilanat şubesi 
2 -Istanbul Ilanat odası 
Gibi iki Türk müessesesi vardır. 

yoktur. 

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

nın gene kendi cebinizde kalmasını arzu ederseniz 

Anadolu Ajansı ilanat şubesi 
ve 

Istanbul llanat odasl 
Vasıtasi ile ilanlarınızı veriniz. 

Bu Türk şirketler•, en büyük suhuleti gösterirl~r, il'anların 
muntazam bir surette neşrini taahhüt ederler 

Yunus Nadinin teşkil ettiği ilan limitedi 

fırıldağı~a kapılmayınız !. 

(Yann)ın bu şirketle hiç bir alakası yoktur. 

Dikkat ediniz! 

TAŞHANPALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telef on 1163 

-- Plaj --
Haftalık Eğlence Gazetesi 

30 Temmuz 

İlk Sayısı 
Perşembe 

çıkıyor 11 inci Tertip 1 inci Keşide 
11 Ağustos 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
30, 000 liradır 

Oalatada Yordan Efendi hanında 
ikinci katö Numerolu yazıhaneyi ika
metg.ilıı kanuni ittihaz eden imam 
zade ilacı Mustafa ve ıııahtumn ls
mail Nesimi Şirketinin Kongordato 
talebile vuku bulan müracaatı lstan
bul icra dairesi itiraz Mercii füisın
ce nazarı itibara alınarak borçlu Şir
kete iki ay mühlet verildiğinden 
Mezkur Şirkelte matlubu olan ala
caklıların icra ve İflas kanununun 
283 üncü maddesi mucibince tarihi 
ilandan itibaren 20 gün içiı;ıde ala
caklarını bilcümle vesaikile lstanbul
da Bahçe Kapısında Birinci Vakıf 
hanınd,ı No. 50 Yazıhanede mukim 
komiser ve avukat Mehmet Fahrettin 
Beye müracaatla kayd ettirmeleri 
hilafına hareket edenlerin kongor
dato müzakeresinden hariç bırakıla
cakları ve keza icra ve ifrns kanunu
nun 283 üncü maddesi mucibince 

lstanbulun bütün eğlencelerinden ve bilhassa deniz 
alemleri ile plaj sefalarından bahsedecek olan bu gazeteyi 

. okumadan gezmeye gitmeyiniz. 

En maruf .mizah muharrirleri (PIAj) a ya:.:ı 
yazacaklardır. 

~ 1 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
Liralık ikramiyeler ve 20.000 Liralık 

Bir Mükafat Vardır. 

Kongordato teklifini müzakere R • p t lloktor 
etmek üzere 26 . Ağustos -931 UJ er ev F t s b•t 
Çarşamba günü saat 14 de Komiser ua a } 
ve avukat fahrettin Beyin Yazıhane-
sinde toplanmaları ve toplanmaya Pertev müstahzaratı fahri· Ani dd . C"h k'"t" 
t k d d 

. rn.ra ca esı ı an u up· 
e a düm eden 10 gfınzarfın a vesı- kasının son eseri ibdaı tama· haneıı· u"stu"nde No. 66 

kalan tetkik edebilecekleri il.1n olunur. 

lstanbuı Sıhh"'ı mu•• esse- ·-----•K•o•m•is.er-Fa-lıri men nebati boyadan ve gayri Telefon: lacanbul 2385 
muzır mevattan imal edil- Gülhııne Tatbıkat meklep 

ı b k 
. Doktor feyzi A~met mı ıtır. ve seririyalı Müdüriyetinden: 

Se er mu•• ayaat omıs - Pratısiyen etibbı>.ya (Manken 
• Ciit, aaç ve zührevi hal- o H ' o" tatbikat) KuHu 1 Agustoı 1931 • ı• • d talıklaı mütehassısı Cu- r. ayrı mer Cunıarteıi gürıünJen itibaren 

Yonu reıs ıg"' }ll en: madan maada her gün Aimanya Emrazı cil· baalıyacaktır. Devııın etınak 
aaat 10 dan 6 ya kadar diye ve zührevlye cemi· ıstiyen etibbanın Cumartesi, 

Bakırköy' de akliye Te asabiye haıtaneal için lazım olan haata kabul edilir. yeU azasından Beyoğlu Pazartesi ve Peqem be günleri 
100,000 adet yuaıurta olbaptakl ıartnamesl veçhile ve 11· Adres: Ankara caddeıl Ağacami karıı aıraaında saat 10. 12 araaında Veladlye 
Aiiuıtkoa 93laakh an

1
nli eaat lSte baılamalt üzere aleni auretle No. 43 133 No. öğleden ıönra mü- muavini Doktor Yusuf Ziya 

aıüna aıeya onu muıtur Fazla izahat almak btlyenlerln mez- Telefon: İıtanbul 3899 B 
kur komlıyona müracaatları ilan olunur. ıı.llıiıiiıiılııiıııiıiiiıııiiıiıılıiiiiiiııiiııiiiııilıiııiilıı...;ı racaat. Telefon: 3586 eye müracaat etmeleri rica h---------11111 olunur. 

dü ünmeyorlJm, 

Doktor Agop Essayan 
anLga cami sok~k No16 

Hergün hast!llarını kabul 
ve tedavi eder. 

25 Temmuz 19~3-·l--H-ı:ı:""ı-r -a-ı""'I 
-=c t ·-- umar ıesı:-- Arabi Ruml 

9 Rebiüleuel 12 Temmuz - -V•kit • Ezani Vs~ir V :otl 

l:vkaı s. [), tVk'Ft s. L. -· ---~- -
Sabah 7 3U Sabah 3 r~ 
Öğle 4 47 Öğle 12 .. , ., 
ikindi 8 14 ikindi lG 18 
Ak9am 12 1)() Akşam ın :l:? 
Yatsı 1 55 Yatsı 21 uu 
lmlAk 7 10 lms:lk ? 41 - -----__ ı ~--~ 

4\\e&ul ınuour ve nı..ıı:ı..::ııs.ı 

Bürhanettin AU 


