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ersemleyen Yunus Nadi ahmagıııın 
nesrettigi hiyanet vesikasına bakın 1 .~ 
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Sersem!!:J'en adamın neşriyatına bakın .. 

Ahmağın vesikası!? 
Üç beş satır eski harf dizdirerek günde 
yüz bin vesika yapmak kabildir. Arif 
Orucun imzası var mı? Yazısı var mı? 
istinat ettikleri imlası bozuk bir yazı .• 
Beyannameyi şeref telakki ettik ... 
Yunuı Na· 

dinin bu de
rece zeki 
fıkarası ol· 
duğu zan· 
nedilmezdl. 
DilnkQ CulQ 
huriyette bir 
veılka ne1-
rettiğlni ld· 
dla eden bu 
bedbaht, bap 
tığı imliıı 

bözuk üçbeı 
catırlık Ye· 
ılka ile Arif 
Orucun va 
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yordu. Ahmağın neşrettiği vesikaya bakın! 

Bu veıikanm, yabut beyannamenin bir kliıeıini aynen 

neırediyoruz. Biltün vatandaılar bu vesika denilen ıeyİ 
dikkatle okumalıdırlar. lıte Arif Orucun bir ıeylnl bulama· 
mak azabile kınanan bu adamlar, nihayet ~rlf Orucun 

vatanını, milletini çok ıevdiğinl, lıçlyl, çiftçiyi naaıl düıün· 

düğünll göıteren bir beyanname uydurmuılar. 
Bu beyannamenin altında imza11 yoktur. Tarihi yoktur. 

vesika olabilecek el yazıaı filan gibi bir kıymeti de yoktur. 
Her hangi bir matbaada bir mıirettip çırağı böyle 

bir şey yapabilir. 

Mesele burada da değildir. Bu beyannameyi 
yapmamış, yaptırmamış olduğu ve hatta haberi 
bulunmadığı halde, Arif Oruç Bey aynen ka
bul ettiğini ilan etmekle şeref duyduğunu 
söyliyor. Ve geçenlerde teş~il edilmek iste· 
nen işçi ve Çiftçi Fırkası ile Yunus Nadinin 
Arif Oruç Beyin beyannamesi diye neşrettiği 
beyanname arasında görmek istediği müna
sebeti, yine Arif Oruç Bey aynen ve olduğu 
gibi kabul ediyor. 

Yıınuı Nadi, belki farkına varmadan Arif Oruç Beyin 
seciyesini ıiya1i terbiyesindeki metanet ve dönek olmıyan 
azmini de iıbat etmlıtır. Kendisine teıekkür olunur. 

Yunus Nadinlnin vesika diye neırettiği imza11z, müey
yedeslz saçma bir beyannameye ne hacet vardı. Arif Oruç 
Bey daha bir ay evvel lıçl ve çiftçi fırka11nın tam 13 kı· 
11m 113 madde tutan programını (Y arm) da aynen neıret· 
mitti. · 

Bundan daha mükemmel vesikamı olur? Bu Programm 
Arif Oruç Beyin lmza11nı ta§ıyan iki nüsha11 da İstanbul 
vilayetlndedlr. 

Eğer ha11mlarımız bu gibi saçma, imlau bozuk ve ih· 
timal bizzat Cumhuriyet matb1la11nd.ı dizdirillp ha.tırıl:-' 
mıt olan üç bet ıatırlık kağıt parçalarını ihanet vesi· 
kası diye göıtereceklerse bunlardan biz kendilerine her 

gün 10000 adet yaptırmaya ve takdime hazır bulunu· 
yoruz. 

Evet.. Yoksul işçiler, biçare emek sahipleri .. Zavallı 
fakir köylıi .• Senin iliklerini emerek 'işmekten başka mari
fetl~ri olmıyan 'u milyonluk biçarelere acımak !Azım. 
dır. Sen daima nura, güneşe ve hakikate doğru yıirü .• 
Elbet seni boğmak istiyen Yunus Nadi gibi karanlık 
ruhlu ve milyonlarının manbaı meçhul adamların elbet 
gözleri kamaşacak ve bir gıin kör olacaklardır. 

lıte Yunuı Nadi ıu yukarıdaki satırları da bir hiya• 
net vesikası olarak al ve Cumhuriyetin ilk ıayfaıına 
geçir! Her halde bu satırlar ıenin veıika diye bastığın 
beyanname ıaçmaaından daha ağırdır. Na11l hoıuna gidi· 
yor mu? · 

Yunuı Nadiye halisane tavsiye ederiz. Kendisine aci· 
(Devamı ~ lru:I sahifede 

1 
Milliyete Alman bankaları tatili ( 

y~:v;~etesi ne okun- faaliyet edecekler mi? ! 
Kandil 

ve bayram 

madığı için kapanan Banka müdürleri dün borsa komi
<Politikaı ne de dün sed-
edilen Fransızca (Milliyet) serine müracaat ettiler bu neşriyatı 

değildir. şiddetle tekzip ediyorlar 
Dünkü Mıllıyet gazetesinde Ticaret ve sanayi bankası vaziyetini diizeltiy_or 

mücadelei milliye aleyhinde Alman banka· · ~ -
yazı yazan Arif Oruç Beyin larlnın Türkiye· 
gazetecilik yapamıyacaiiı yazı· deki faaliyetlerini 
lıyordu. Bu, mekruh bir pro· tatil edeceklerine 
pagandadır. Bir defa (Yarın) 

dair yapılan neı· 
gazetesi Arif Orn9 Beyin rfyat mali me· 
malı değildir. balfılde tekrar 

Arif OruçB.Yarın gazeteıinio heyecan uyandır· 
ıadece Baımuharrlrldlr. Ve 

mııtır. Malüm 
•Yarın.a yazı yazar. Bu iti· olduiiu vechlle 
barla "Yarın" gazetealnln çıka· bükümet 30 
mama11nı bekleyenler pek çok milyon miktarın· 
aldanacaklardır. Çünkü ga· da bir parayı 
zetenin sahibi Arif Oruç gerek Doyçe ve 
Bey değildir. gerekse Doyçe 

Milliyet gazeteılnln mek· 
Oryent banka 

ruh bir emel ile bahaettlğl 
vererek yardım· 

gibi Arif Oruç Bey milli mü· 
da bulunmuıtur. 

cadele aleyhinde yazı yazmıı· 
ıa bunları neıretmek lazım Şimdi bankaların 
gelir. Akıl takdirde hezeyana tatili faaliyet ede· 

cekleri dedıko· lüzum yoktur. Mllllyete o 
aatırlan yazanlar iyi bilmeli· duıu çıkınca 
d!rler ki, kendlterl daha milli bu garip bir 
mücadelenin ne idüğünü bil· ·nzlyetln budu· 
mez!erken Arif Oruç cephe· na ıebeblyet 
!erde idi. Vt. elinde ılliih Yermiı oluyor. Vaziyetini düzelten Ticcaret ve ııtınayi bankası 
vardı. T Ayni zamanda talili faa· r yent bank müdür Her Poıte 

Arif Oruç· Bey resmen liyet dedtkoduıu, hükiimetin Boraa komlıerl Adıl Beyi zl· 
Baımuharrirlikten menedilıe Alman bankaları hakkındaki yaret etmlılerdir. 

"anaalile de bir tearüz teı"il Direktörler bu ziyaretle-
dahi, herhangi bir vatandaı ediyor. rinde, mezkür neırlyat etra· 
glbi"Y arm" ıütunları kendisi• Dün Doyçe bank müdürü fında tlkiiyette bulunmuılar 
ne daima açık kalacaktır. Her Goldenber ile Doyçe Or· (Devamı 5 inci aayfamızdc) 

'----·-~--~----~··········-.............................................. -.................................................... . 
Hakikatı bir türlü anlatamadım -Gazeteler 

Müddeiumumi kaı Altın kaçırılıyor! 
milen dava etti 1 Mücevherat dampingi ·nedir? -çarşı 

müddei umumilik, yevmi gaze· 
teler aleyhine yeni bir dava 
ikame etmlıtlr. 

Bu davanın ikamesine se· 
hep, yeni matbuat kanunu• 
nun resmi gazete ile neırln· 
den evvel ı.ynen neıredilmlt 
olmasıdır. 

Bu huıuıdaki dava istintak 
dairesine verllmtıtlr. 

Tayyare kazası 
- -

Dahiliye vekaıeti ma
lumat isiedi 

Ankara, (A.A.)- İstanbul· 
Bükreo yolunda vukua gelen 
ve 6 kitinin ölümlle neticele· 
nen tayyare kazası, Ankarada 
büyük bir tee11ürle karıılan· 
mıtlır. Dahiliye vekili bizzat 
hadise ile alakadar olarak 
kazanın ne suretle cereyan 
ettiğine dair malumat ve taf· 
allat iıtemiıtır. 

M~~·ii~t~·k·i··i~ti·~;·h···ı;k;i;·i 
~----------------~~---

Celse zabıtlraı 
-18-

bir it değildi, lıte efendiler; 
hunlarm lçerls'nde kalanlarm 
hatlnda olarak haiuane hare· 
ket eden Arif Oruç bunun 
bir milalidlr. • 

Efendllf'f; tarikatı ıallhl· 

yecller, lzmirde vatan için 
puıu kuranlar, Menemen hl· 
duealni yapanlar acaba tama· 
mile yakayı ele verdiler mi? 
Devamı 4 üncü aoylada) 

başımıza çökecek -kimler kapıyor? 
Altınlarımızın hudutları· nan beyanat sira11nda kaçak· 

mız haricine kaçı•ıldığı mu· çılığın içine kuyumculuğun 
hakkaktır. Anc:ık bunun na· gireceği söylenmek latenmlıse 
ııl ve hangi ellerle kaçırıldığı de yine mumaileyhln verdiği 
meıeleıi üzerinde tevakkuf izahata nazaran, bu yanlıı 
etmf'k lazımdır. Dünkü sabah anlaıılmııtır. 
gazetelerinden birinde ceva• • Kuyumculuğun bu iıle ala-
hlrcl Ferit Zihni Beye atfolu· (Devamı 2 inci sayfada) 

·················································································································· Dil encümeni lazım mı değil mı? 

AbdullahC.B. ne diyor? 
Bir heyet, Şemsettin Sami B. mer

hum işi mi başaramazdı 
,. -

Dil encümeni hakkında beya 
natta bulunan Doktor Ab

dullah CFvdet B. 
Dil encümeninin lağvı mu. 

yafık olup olmadığı hakkında 
kendisine müracaat ettii!lmiz 

Doktor Abdullah Cevdet B. 
anketimize atideki cevabı ver· 
miılerdlr. 

Mecllıl, bu Ilga kararını 
vermeğe ıevkeden amilleri 
bilmiyorum. Böyle bir karar 
vermek için meclis ve onun 
talebine muvafakat etmit 
olan Hükumet elbette 
muhik eıbabı mucibeye ma· 
ilktir. 

Yeni teıekkül hakkındaki 
fikriniz? 

- Lisanım'ızı tanzim ede
cek ıelahlyettar ve müstakil 
bir ilim heyetine faidesiz na· 
zarile bakılamaz. Fakat, tim· 
diye kadar yapılan tecrübe 
ve mü,9hedelere nazaran biz· 
de maaıeri aayiler münferit 
aayilerin dununda kalıyor. Ka· 

(Devamı 2 inci •ahif•de) 

Dıin gece Mevti dinebevi 
idi, bugün de Hakimiyeti 
mılliye bayramıdır, bütün 
devalr kapalıdır. 

Dün akıam Mevlidi ne· 
bevlye tesadüf ediyordu. Bu 
münasebetle camiler ve dün 
akıam müe11eıeler donan· 
mııtı. · Şehrimizin muhtelif 
yerlerinden bu milnaıebetle 
toplar atılmııtır. Bugünde 
Hakimiyeti milliye bayramı· 
dır. Devalr tatildir. Türk 

maarif cemiyeti namına rozet 
tevzi edilecektir. 

Tınaztepe torpito
muz denize indirildi 

• cenevre, 27 (A.A) - Tı· 
naztepe torplto muhribi bugün 
denin indirllmlıtır.Meraılmde 
mahalli hükiimet erkanı, ka· 
!abalık bir halk hazır bulun· 
muılur. Geminin kordellaını 
Tilrk bahriye müıteıarının 

kızı keımtıttr. -- -

Buğday işi! -
Ziraat bankasının 

haberi yok 
Hükumetin, köylüye yrdım 

olmak üzere borçlarına mu· 
kabil bujtday ıatın alacağı ya· 
zılmııtı. Bundan maada, 
mezkür muamelenin Ziraat 
bankaları va11tasile yapılacağı 
da ilave olunuyordu. Fakat, 
bu hususta İııtanbuldalı i zi· 
raat bankası ıubeıine benüz 
hiç bir emir gelmemlıtir. 

Dün htıınbul Ziraat ban· 
kası müdirlyetınden fU izahat 
verilmittir: 

- Bizim malumatıoıız da 
gazetelerde okuduklarımız 
teıkıl edlyot. Halen, resmi 
hiç bir malümatımız yoktur 
ve müdiriyetl umumlyeden de 
henüz böyle bir emir tebellüğ 
etmedik!. ..... ,,., ............. ~ ...... . 

Günün vak' ası 

Kürekle kafasını 
parçalamış 
• . . 

Mecruh re~cper Osmarı 
' 

Diln Maçkada bir yapıda 
çalııan iki ameleden rençb~r 
Mehmet arkadaıı Oımanı b;r 
çamur meıeleıinden kavga 
ederek kafuından kürekle 
yaraladı. -Adliye tahkikat 

yapıyor 

Bükreı üzerinde yanan Syd· 
ney tayyareıl fe c ıı hakl<ında 
İstanbul adliyesi tahk a yap• 
maktadır. 

B ükreı adliveıinden gelecek 
malumata göre hareke.t edile· 
cektır. 

1 



Sahile 2 

Aorupada tahsilde bulunan talebemiz 

esleklerde? a • g 
Maarif vekaleti bu sene. A vrupaya 

talebe gönderemeyecek 
Ankara, 'l:l ( A.A ) - Bu 

ıün ecnebi ll!flnleketleriDde 
33o:tıılebemiz tahsilde bulun· 
maktadır. Bunlardan 213 Ü 

maarif vekaleti, 88 u diğer ve· 
kaktler ve 28 ı muhtelıf vi· 
layetfer tarafından gönderil· 
mittir. 

Tah de bul ... aıı talebemiz 
araunda ana 111uallimlıği ar
keol(>ji bafaJık, ve meyv•cı

lık baı.kcı , baytar'ık ban
k• cıhk, beden terbıyeıl beıon· 
aıluk c.ı/jnfya, çifçrnk, diba
fat kimyan deniz haril•cı'ığı 
Gök6ıııcii iik, elelllrik tP.rzilik, 
eY idare l felıefe flzik, kimya 

heykeltraılık, hukuk iktııat in· 
ıaat ,kivıcılık, konıervecilık 
kürkçü:ük, linoğarfya, maden 
mühendialiğı, nıadeni san'aıar, 

klııe mühenil•ii, marar ıroz 
fuk, mobelyacılılç, mimaı cll.k 
nıodelcılik' muhasebe, mu.iki, 
De§Ci ve kimyevi r,anay;, or· 
lll ncılık, resim, riyaz"yat, sıbbl 
t~sisat, demire lik, su mühen· 
duliği, t p, tabliyat, tarih, ter
biye ve ruhiyat, tedris usu' ü, 
tesviyecilik, tezyim sanat'ar, 
ticaret, tol ve köpr6 mühen· 
diıliğ, ziı·aat tah&ll edeAler 

bulıınnıaktadır. Mamafih Maarif 
vekaleti bu sene AvruJ>aya yeni· 

den talebe göndermiyecektir. 

Bunun önüne geçilemez mi ? 
T erkos gider ayak f ahif hesaplar 

çıkarmakta, su yok ! .. 
Terk.o. tlrı.et.i ar soa 1 

cünlerlni ,af1yor. Son kabul 
edi.ea bir karar& D zar n ter• 
koı muayyeıa fıU mi>cklet 
Lütün te'ıisat')lı Belediyeye 
devredecek. Fakat tirkelın 

gider &)"'ak, ha[ taa rar 
• la ve yersiz pııra al· 

mağa ba~ladıfı haklnnda bir 
çok ıikayetler alıyoruz, 
Bilbaua lıa:ıı fokantacılann 

yapmakta o\G..kları bu fika
yetler bir kaç noktada 
temerküz ediyM. 

1 - Yalnıı ve fazla J.e. 
ııaplarla ınk yilkıdı sa parn11 
almak .• 

2 ·- Yollardan herhangi 
lıbiade \el'loa batlanada ya· 

Dil encümeni la
zım mı değil mi 
(8 iriaci aohi(cı!en dtvcm) 
nıwolalam, ıonra kamutu 
TDrki, aoma Tıükçeden Fran
aızcaya ve Fran..,.,.cadan Türk· 
çeye luratlarm t~lıfi bir he· 
heyete b•nale olunsaydı zan· 

etmem ki çok muht•rem ve Türk 
.bauına etmiı oldu&u Lüyiık 
hizmetten dolayı nıuhtercm 

alan Şe.aeıtin Sami B. mer· 
hn uau• gösterdiği müdemir 
ve mü mir tıl baıarmazcL. 

Lügatı kim yapacak? 
Frıın11z akademisinin hala 

Fransızca lügatını ikmal etme. 
ID11 okhığ'ams biliyorum. Zao
nedlyenıaı ki: bir liaaaın lüga· 
tini, o lisan1D itleıneıl yapwr. 
Faritl ~ anin, ltalyancayı tek· 
vln ed.D lüı&t kitabı değildir. 
Lügat ldtabını lhanın tekamü· 
lü yapar. Yani lügllt kitabı 

bLr mü.ealir delil bir -Ucedir. 
kaoaatı.odeyUD. 

B e a c e, 1 r a a il.uman 
kamuaa azatDI ve mamusu 
aumı Firdevüi lluainlo ıehna· 
mesidir. Netelı:ıa Yanan kadın 
il nıaıada ~ namuıuau 

Haaieria UdiMe ve flyada ıı 
teık.ıl eder. 

Azalar a..ruıııda ihUlif var· 
mı leli? 

- Btlmiyonım. 

Mev;;at imli bakkıDda mü: 
taleanız nedir. 

- BatiıJ&ll hiçbir fC' ke· 
mal ar:ıetmez, fakat ademi 
kemal tekamüle hiç maDI de
iiklu. Ben Etimolojiye riayet 
etack taraftarıyım. Bo iki ce· 
reyanın yani Etimolojiye riayet 
etmek ve etmemek ceryanının 
zamaa ıeçtikçe birbirlerine 
yaklaıacaklannı zanediyorum. 

Ve o zamaa kemale doğ
ru gidi.111111 olacaktır. Bazı 
muharrirlerimiz lualdmı ~fa• 
de kral taraftarı olııı•orlar. 
(Ehf) ve (A}'lll) ile bati&yan 
kelimelere ınuttaal ( 1) harf· 
lerlnl de (p) ile yazıyorlar. 

pı'a• tamirat 6'fa o cİYarda· 

ki düldrAnla rd&ıı 20·25 lir o va 
kada1 bir para bte ek. 

ffN! ıfr ı ba t&raftao bu!,l 
iti y p duuwı diier cihetten, 
gu parannın fazla o'makta 
olduia balrkındeki vali müra· 
caat.arı derh&l kabul ederek 
taıhf etmektedJr. Mademki, 
betap IDUDU:ı&a ve doiru idi 

Niçin b.ılalure uahıh edi· 
1 yor, mademki dojra de§ildl. 
Sabtk olmıyan bir hesapla a.I· 

ç o w abone't.ri iuar ediliyor. 
Ve nlçbı t mirat parası halka 
yükleUlmek isteniyor? 

Biz bu cihetleri belediye 
oln no:ıuı dikkatine ar:ıecli,o
ruz. Ü tarafı _. a • 

Belediye ye ma
şallah 

Sucular teftiş olunuyor 
Dün Btlecliye memurları 

bütün ıucu ~betçi ve em· 
salint tdtif etmiştir. 

Nezafete ve Belediye nl· 
zamatıa& riayet etmeyenler 
hakkında zabııt tu tulmuttur, 
ceca ke•ilecektir. 

Mesela, ınucibolan, lc11bedea 
k elımelerinde olduğu gibi. 

Bandan mttr•d olu•an rüz. 
&arın önüne düımeklir. Hal
buki, rlizııar bunu istemez• 

Latin harflerinin en eski 
taraftarlı~ıni yapanlardaıwn. 

Bu baptaki fikirlerimi 311 
No.ıı ve 15 k&auDuevve1 930 
tarihli içtihat gazeteslDde 
" alfabemize alt ınültihaza • 
11ernameıi tahtında yazdım. 

Bu m!iliihaıaların Türk 
liıanmda muktedir ve muhik 
bir miitehaMıs olen K Ö9e Raif 
Paıa celu Mehmet Fuat Bf. 
tarafuıJan lıemen tamunea 
tasvip ve 315,317 No.lı içtihat 
aazetekrlade allmane bir ıu· 
rette teyit olundu. 

Ezcüllll'e, ( lıeaıze, ayın, 
hı ve sağır kaf) ı ifade edtcek 
tıaretler ve harfler ihdas ve
ill ~e olunnraa LA.Un harfleri 
lisanımızın bütün sa vtlarını ve 
müan•larını mükemmelen ifa. 
de ve tebliğ eder. 

Mesela : 
Elinin dorıunduğu taılar 

kızıl kar oldu 
·Bu fütun ne füıundü, bu 

el nasıl bir eldi 
Giiaüllerde başladı için için 

bir yanıı : 
Yüreii .ı.!v dolu karlı 

d~o HS geldi 
IC.ıtasmıft birinin mııra· 

ıtıd a.ld eenlll e)inmmi yoksa 
oDllft ellniamf demek mUTat 
oldafu anlaplmaz. {Sağır kaf) 
olşa elia gaibe ait olmadıılı 

ve hitap olunan bir klmıeye 
ait oldu§u anlatılır. 

bırasmııu. 

me• 

YARI . - . . 
ıR HABER·L.ERı 

Vilôyet varidatı ı Şirketi Hayriyedeki içti'E!' 

700 bin lira 
• 

Bu sene bütceden • 
eksiliyor! 

imtiyaz isteyecekler! · 
Şirket meclisi otobüs imtiyazı 

istemeye karar verdi 
Yol nrfisl ın Ura iken 

(4) liraya nlyor. Böylece lı· 
tanbul vilayetinin yol vergi· 

alncUn 11eaevf vuidAh 
( 1. 1 So,OO ) tira iken tim 
dl ( 400.000) liraya fnmlı 
oluyor. Mamafih, iıılarei haıu· 

siye!erin bu mıktara 2 lira zaın 
yapınak hakları vardır. 

Şehir meclisi bunu kabul 
etmiı olduğandan netice iti· 
lmrile v&ridattan (700.000) 
fira cksilmlı oluyor! 

Düa firketi hayrlyede ya· 
pdacıttmı yazdığımız lçttma 
afrteddmfıtlr. Bu içtimada 
mevzuu babiıohmao mesail 
içinde bllha11a Boğazlçiııde 

tlrket nam ve heıabına otoblil 
lfletmek te vardır. Bilha
Taksim ile Büyükdere araaında 
küıat edilen otobüs serviılerf 
tlrketın mali vaziyetine teıir 

icra etmektedir. 

Bu vaziyeU ıören tlrket 
erkanı, Şirketi ba yrlyealn de 

• • 

otobüe tıletıaesinl ve kendile· 
rlne bu huıuata imtiyaz ve· 
rllmnini dü1üuüyorlar. 

Diiokü lçtimaa Necmettin 
Molla Bey riyaset etm t ve 
heyeti umumiye tarafından 

heyeti idareye mevzuubahı 

meıele hakkıoda salahiyet veril 
mltt1r. 

Y aloız,Gtobü.ıçülert ~ld<lelle 
alakadar eden bu mesele hak· 
kında lıükümetin ne düıün· 

düitü henüz belli dejt!dU. 

• • Yumurta daveti 
iki konferans için ofis 

"Bari,, sergısıne gıtmıyoruz 

tüccari davet ediyor 
- Yumurta ko.ierauamın 

birinci•! Romada açıilDJtf:ı. 

İk c isi dıe Biirükeel' de olacak. 
tır. 

Mamafih tüccarımız iştirak edecek 
tenzilattan istifade edeceklerdir 

ve 

Bu konfe.-ansta yu111urta 
tacirlerimizi ıtddetle alakadar 
eden llle8eleler görütülecekt!r. 
ihracat ofisi, bu hususta iza. 
bat vermek üzere, yumurta 
laclrlerlmlzı 3 Ağustos Pazar
tesi günü dördüncü vakıf han• 
da bulunan ofise da yet et. 
melı:tecLr. 

İtalJa' da Bari ıebrflıde açı· 
larcak olan beynelmilel pMla. 

yara biz de davet edilmlftlk. 
Keyfiyet lktiıat Vekaletine 

bildiren ihracat ofisine veka
letten gelen cevapta, ba ıe-r· 
giye reıme• lttlrak edemiye• 
ceflmlz bilclırılmı1t1r . 

Halbnkı, İtalya tfcllt'et 
odası ihracat ofı.toe mür&e&at 
etmtıtır. 

Bu müracaatta reamen il' 
tırak etmemekliğlmlze rağmen 
yine leıhilii.tın baki olduılu 
bildirllmlttlr. Bu teıhilatta 

1 - Yer ücretsizdir, 
2 - Trende vüzd~ 74 te•· 

zilAt vardır, 

3 - Nakliye ücretlerinde 
de teahılat mevcuttur vesaire .. 

İhracat ofiu, tüccarımı:ım 
Bir ıerıria!ne ııtirakim uzu 
ediyor. Hatta, raportör A.d 1 
ve Halil Beyler, bu buaue 
hakkında ıöyle demiperdir: 

- Tac:rlerimizln Bari'dekt 
sergiye iıtirakleri cidden lazım• 
dır. Onları, hararetle teıvlk 

Teftişte anlaşıldı 1 d • edeceğiz." .. ~.~~-~~--~-~~ .. ::.: .......................... -·-·-·· .. ··--··----·-·--
Tramvay rayların)n çoğu 

bozuk bir haldeymiş 
Ha ki kati bir türlü anlatamadım 

Belediyece ya,.U- bir tef. 
lifle tramvay waylanom kıl!llll 

ad.mana bozı:tk olduğu te pıt 
edilm{P ve bunlarınl tambl fir· 
kete blldlrilmiftlr. 

.Ş:•ket Beyof'4ıı cihetindeki 
rayları tamir etmiı, istanbul 

tarafı kalmııtır. Bılha11a Be
yazıt havuzu etrafradai Haviı 
genif letileuktir. 

Vali B. Yalovaya gitti 
Vali Muhtttin Bey, bazı 

h suaat hakkında Gazi Hz. oe 

arzı malıimat etmek üzere 
dün Yaluvaya gltmiı ve geç 
vakıt avdet etmlfltF. 

İzmirde asfalt yol 
yapılacaktır 

lzmiJ', (A.A.) - Kord0tt nh
tım fiı'keti altı trarnTayların 

yerine iıleteceği ötobüsler 
' için a.sralt yol yapma:ğa karar 

vumlftir. lnfaata lıaılanıak 
üz~e yapalaa tecrüklerin ne
ti.ceıi beklenmektetlw. 

ispanya ile muahede 
f.mzalandı 

Ankara (Tel•fon) - İıpan 
ı ya ile hüküm•UmJz. araaıada 

ticaret muPıedeaı akti için 
devam ed•u ınüzakeral bitmiş, 
muahede, i heyeti murahhara. 
mız reisi Zekai Beyle ispanya 
Klui lmzalaın,.ıır. Sefir, 1.
pıuıya'ya silmek için laarelret 

(Birinci sahifeden davam) 

kası yoktur. "Hakikati bir tür· 
lü anlatamadım. diyen Ferit 
Zihni B. biz:r.al verdil!l izahat 
ile vaziyeti ten vlr etmektedir. 

Kuyumculukta bu11iin Ha· 
lep bilezikleri genit revaç bul· 
m yeni bir faaliyet aabası· 

dır. 

Bu itte gilode lıtanbul Ye 
Beyoğlu piyasaları müaha· 

sır kalmak üzere iki okka 

altın t.zabe edilmektedir. Fakat 
yine Ferit beyin verdiği iza· 

lıata nazaran Halep bilezik· 
!erinde (18) ayar altın mak· 

ltuldur. Halbuki liramız (22) 
ayardw. ( 18) e lad.irmek için 
ya gümüı veya bakırla tablit 
etmek lazımdır. 

Bu taktirde mamu bilezik ya 

beyazlatır veyahut kırmızılafır 
ve itibarını kaybed~ bu iti• 
barla !ıra bozmak doğru ola· 
maz. 

Daha fazla altın mamulat 
izabe edilerek yaptltr ve fiyat· 
ta ıöyle tuplt olunabtllr. ( 18 ) 
ayar altınua dirhemi ffçiye 
( 345 ) lcuruıa, kuy_ı1111cuya, 

360 kurup mal olur ve plya· 
saya 380-400 arasında ııevk 

olunur. 
Bu vaziyete göre altın ka· 

çakcıbt.ı meııekıi içinde ku· 

1 umc !arı araıaak dojru ola· 

-"· 
Ahın kaç•kçılıjt sebepleri· 

rıt bu ı, ha kkııttia tetkikatı, 

Bizden söylemek 
Belediye Sultanahmette yollaruaı yapmak daha 
bir çocllk bahçeti yapa· btıyrhc!ft". 
eakmı._ Kışın zifostan, yazın 
Ayrtı belediyeniR pri· tozdan boğulduğumuz 
taki ç~ eıini tle yollaMn hepsi maerafsız 
l~k::· bir çocuk bahçesi ola-

bebekler, yet- bilir. 
mi!fık niMler, 9elinlilc Çoculdaıo kum ba~•· 
kızlar kayarfar, oynar- sinde nasıl yuvarfanı· 
lardı. yorsa tstantıul sokakla· 
Belediye, ha!lcın bu rafı· rıncta da bayüfderift aynı 
betini görmüı olacak ki, akibete maruz kaldık· 
ikinci çocuk bahçeıinı farım ıayllyetimde ıen, 
yapmaA;I kalk!Tlfş. 1. d' 1: 
Ey belediye, çoouk bah· ster ın.e, 
çeıinden ziyade, şehrin ister dinleme 

olduğunu bildiren bir zat di· 
yorkl: 

•Kaçaçılıkta kısmen fııgiliz 
altınını almak müıkilatınında 

dahil blunduj!u •ôylenebilir. 
Kimln elile gittiğini bllmı· 

yoruz· 
Ama mubalı: ki piyaadan 

külliyetli miktard.a altın çelci· 
liyor. Tücar borcunu alt,.la 
ödemektedıl'· 

Bu eün piyasada rörü'en 
zlyet altınları ve altınlar Ana· 
du-udao gelmıı c.l&Aladır •• 
Hudutlarımızda da altıa ka
çakılığı olmakta ve altın yeri· 
ne gumuı mecidiye idhal 
oluanıaktadır. 

Dahiliye vekaletinin bu ci
het hakkında tahkikat yaptıılı 
müceThercller tarafından bil
dirilmek~ir. 

Altın kaçakçıJığı hakkında 
piyasada umumi kanaat vuku· 
undan fakat hangı ellerle ol
duğu bittabi tespit olunama
maktadır. 

Ferit Zihni Bey bundan 
baıi<a çok cayı dikkat malü
mat vermektedir. Ezcümle pla
tin hakkında diyor ki: 

"Rus yada çok mebzul pla· 
tin o'dunu biliyoruz. Dolap 

kapaklarının bile plalladen ya. 
pıldığı söylendi. 

Bir aralık Ruslar platinde 
de damping yaptılar ve çok 
mebzul miktarda piyasaya ıev
ketUler. Ve bu yüzden mal 
birden bire düıtü. 

Sonra elini eteğini çeklnce 
bitta hı yiikselcli. Bugünle& pla· 
tin tereffüünua sebebi budur. 
Filhakika bugün piyasamızda 

tin (9) liradır. Avrupada 
:rtne (5 6) liradır. 

Kuyuıaculuğun mah-volduğu 
baldıı•da da diyor kı: 

"Bu do~ d-eğildır. JCu. 
yu111culuk piy&8Mında anor· 
mal vaziyet yoktur, Kazanç 
ağırlaııı:ıııı ve ciddi rengini 
almııtır. Bugün harbi umumi 
kazançları yoktur. ve bekle· 
ack te gülünç olu... San'at· 
tan yetlfmiyen kuyumcular 
kapıyorlar. Bunda kabahat 
plyaıada dritll kazancı maba
laplt 1ıeı.ı... ık---. 

Sonra latanbuldakl ku-

Ul'dU •-r-

ml oar) 
Te Yeıllköy 11lbl !;)ark ıımennı- 1 

23 Temmuz 

Antr.enör 
Fut bol antrenörü 

geldi 
Futböl Federasyonunun mü· 

racaatl üzerine İag.ıliz Federas· 
yonlHUJD tavuautu netice ela· 
rak milli takımı hazırla..J: 
üzere ayda( 35 ) fngilz llA 
ayllk ve bir ıene müd 

mukHele ,aptlao futbor ııe-

nörü MiıterF red pegntt ıelirtmTze 

gelmlttir. Federa yon Retaı 

Hamdi Emin Beyfe temas e 
naiftir. 

Mumaileyh Araenal, Kardıf 

S.ti, L•verpul, Hodafiltav klüpo 

lerinde oyoamıı 22 ıenel.lk bir 

futbolcüdür. Bu zat miÜi t1111> 
kımı antrene edecek ve bili 

assa genç unıurla.rla takviye 

sine çalıpcaktır. 

Başvekil 
e vekiller İstan
bula geliyorlar 

Ankara, 'l:l (A.A.) - Baf' 1 
vekil lamel paıa ile c. H. F ,., 
ka ı Umumi Katibi Rece., 

H&rtciy.., ve · Ta vfik Rüııti, 

A.dl"ye v-ekili Yu.uf Kemel 
Beyler bu alqam Mat 20 de 
ba1eket eden trenle lstaıd\ula 

h::.r.eket etmi !erdir. 

Muhtelit muhahemıe 
yaz tatili yaptı 
Ankara, 26 (AA) - lüdl

.Belçika muhtelit aakem Dl6ıh 

kemeleri l Ternmuzdaa lUb.ııııen 

•ek!z ha'ta müddetle. yıız t• 

tili yapmajta karar vermlşle .. 
dır. 

lzmirck .sttma 
mücadelesi 

İzmır 28 (A.A) - Şehrla 
bazı ıemtlerinede baı göstereıp 

sıtma haatalığt için mücadeleye 

baılanm.ııhr. 

yumcular haddinden faz 1a 
dır. Bıı kadar ku_yumcuyu bu 

piya- kaldınnaynrca bitta•ı 

sonradan tama. Ke meılejie geç• 

mi§ olanlar pılıyı pırbyı to•· 
la dır. 

Asla bul'ITan yoktur. 

lact Ye zümrüt IJl:ııasa• 
dü.tük değildı,,_ 

Çok tabii bir neticedir. 
inci 0

/ 0 16 kaybetmiıtıa. 
iyi zümrüt kıymetini ka.ybet
medı. Fenalar "fo 40 kaybetll, 
Her ftl'1 bayledir. Peynirde 
(120) den (60) e tf6tmiiıtür. 
Her fey plyaaaya göre tabd 
bir tenezzül takip ediyor. 

Faik Zihru Bey ç.arv hat. 
kında da diyor ki: 

"Çarıı hakkında hu olm• 
yacak güzel tekliflerde laulu• 
duk, bir semere ı...ı olınad .. 
Bir giiA hat1mıza çökmeıı çol 
mı.ıhtemeldh-. 

Biz dükkıaolerı lepılk ed• 
rek tamiı·at yapmak lttedit. 

Ama bilmem niçin cevap v• 
rilmedi.. Umumi görüıe n• 
zaran cevahir piyuaanda ı• 

YIOOI dtlJc.at. bir noktıa yolr.tuır. 

Rüsumat mücliirü. 
ııe eliyor ? 

Alt.an kaçakçl.lığı balıılcında 
!at ... bal .-umat lıataftldürl 
Seyfi B. le ğörüterek hadise" 
nln doğru olup olmadığım 
ıorıfuk. 

Seyfi &. böyle birpy o~ 
macfığım kaydederek fUUlaa 
söylemtıtir: 

- •Böyle bir ahın kaçat. 
çıfttt' ı.Nremizett lla1dedtl&ıtt 
de§ ildir •• 
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Tarife tteltacet! 

YAIUN 

Ankaradan bir mulıl.,_ 
kari bir ~azeteci taalağıııa 

aoruyor; 
Zabıta muharririmiz yazıyor: 

- Fı!An adamı bana tarif 
edermi$ln? 

Olurya 'bazı insanla .. , bazı 
insanlara ınera'k olur : 

ehmet arkadaşını kürekle vurdu! 
Kıl-4ıoı, kıyafetini, 'ka1ını 

gözünü, giyimini kuoamını 

öğrenm€k itler, 

Bir çamur getirme n1eselesinden tahaddüs eden 
vak'a az daha ölü le bitiyordu ! 

fote, kenatılnden ma1(imat 
istenen adam aa 'b6y e cevap 
'Yeriyor : 

'Caketfnl tarif ellemem. 
Pantalon11nu tarif edemem. 
1ıkarpliıterlnt tar'ff edemem. 
Şapkasını tarif eaemem. 
Gömleğini tarif eaemem. 
Çorabını tarif edemem. 
Kravatını tarıf edemem. 
E:bette tarif ede.mez:. ÇiiDl<ü 

:o edamın: 
Cakell ona benzeFez. 
Pantalonu ona 'b~n'Zemez. 
lıkarpinleri ona benzemez. 
Şapkaaı oaa benzemez. 
Göm eğl ona benzemez. 
Çorabı ona benzemez. 
Kravatı ona benzemez. 
Eğer benzeseydi, ona takı· 

lan ismi ötekine de teımıl 
ederlerdi. 

Hoı kendisinden istenen 
adam, ötekini tarif edecek 
cihetlerini peki.la bilir amma 
Dedenıe biraz hicap daymııo-" .. 

f.ıanbullu bir zat hakkında 
ta Ankara dan malümat i&'\iycn 
meraklı zat emin olıun ki, mek· 

tup yazdığı adam kadar'Babıall 
kaldırımlarında gülünç kıya. 

fette bir merhum Maruf .Bey 
vardı. 

BÔRHANETTIN ALI .... ,~----·-----·· ................... 
Baş çıkılamıyor! 
Garson kadınları ça ış
tınnak için yeni biriıile 

Son g olerde telır izde 
iaevcut kadın garsonlar, z bı
tanın menine rağmen yeni 
kahve ve • gazlnelarc!a çaltı· 
ıneğa baılamıılardır. Fakat, 
.bunlar timdi garson eli~ erek 
değil. Sahip ve ;erik namı 
altında çalıımaktadırlar. Za· 
bıtn bu buauıu nazarı dikkate 
alarak lazım gelen ımuamele 
hakkında icap eden tallınntı 
bir tamiınle polis merkezlerine 
bildirllmiıtır. 

Mü•kirat kadrosu 
Ka ro gelmedı, tasarruf 

yalnız lavazımda 
Geçenlerde Mıllet Mecli· 

ıince kaba! edildiği telgraf 
haberi olarak verdi!limtz müı. 
kirat inhisarı bütçesi üzerine 
elyevm latanbul inhisar ida· 
resi kadroları gelmemiıtlr. 

lnhisar idareıtnde söyle· 
nildiğlne göre müskirat büt· 
~eıinde Y'Pılan taıarruf ıadece 
levazıma aittir. Memurlar ten• 
ılkata tabi hı\ulmılacaklardır. 

Aı rençber daa, hk " _. 
ıeele fÜZÜ~ k.avp. etırıftler 

ti lıliriti di~eı'lni k-ilrek· 
~ •daa yaralanlı.ııttır• 
lüdahNclik fÜfJÜıuJea vuku 
bulan bu balı ka~aııııa ma• 
niyeti ıudur. 

Carih kimdir? 
Mehınef lıminde 30 yaı· 

larında Sivaslı eımer, orta 
boylu, zayif bir gençtir. 'Hayli 
zamanaanberi ıehirtıntzde olup 
yapılarda rençperlik ederek 
ça ıımağa baılamııtır: 

Mecruh kimdir? 
Oimaıa iımlode o da 30yq· 

larında bir gençtir. 
Çoluk ve çocuk eahibi olup 

Ortakiyde oturmaktadw. 
Keza bu ırenç te ren.çber 

olarak yapı ve lnıaatta .çallfa• 
rokJ hayatını kazanınaktadır. 

lıte bu iki zavallı reaçber
ler bk ay evvel Ma.çkıı.dakl 
Ata lıere alt olaa bit- yapı.da 
çalıtmağa baolamıılardır. 

Me et, yapıda ııva. iti, 
OımMMla bam, tııila ve çamur 
gibi ,..ıııeme ta..-a itlertnde 
vazife alarak ça)ıımağa bal" 
lamıılardır. 

Bir ydanlııeri kardeı gibi 

geçlaen bu .det r açber, -· 
adıa -dan olaııyacak bir -
le yüzhdea Janlmıf!ar ve ni
hayet kavga >ederek VUIUf" 

•utlardR". · 
Düft 

Bermutat, ekmek ve b· 
tıklarını mendıtciklerlne bat
la:;an tıu fkl zavallı rençper 
Mehmet 11e Onnan dün · gene 
iılerloln baıında ispatı vücut 
etmiş, mbal ıaatı anında ça· 
lıımafa bıı.ılamıtfardır • 

On bir raddelerinde Meh· 
medln sıva için çamuru tılt· 

mit iskele üzerinden aıa~da 

bulunan Osmana bağırarak 
kendisine çamur getirmesini 
söyleıniıtır. 

Bu sırada Osmanda çamur 
yapmakla merğul imiş, "kendi· 

sine saltır etmesini h!ldirmlıtır. 
Araeaa dakikalar geçmı,, 

Osman da o 11ralarda t:ıatka 

[bir itle mef~I olmafa ba.tla· 
mışhr. 

Ve ba mcı~uliyet 'Y'iizün· 
den de Mehmediıı çamurunu 
unutarak işine dalmııtır. 

Çamurun gelmediğtnl ga. 
ren Mehmet'te l.keledeıı •ıatı 
iomlf, Oiımaııın yanına gele
l'ek: 

Keyfini yaptıktan coıı· 

Muharrir!: Mütercimi: 
Raynonde Machıırd Ahmet FürkAn 

- hanı.ız cdcbira,ından büyük aşk romaııı -
170 inci binden tercüme edilmi~r ... 

Fıllp, o günden itibaren ber 
gün hadanedekl vukuatı, Dr. 
Ambuvaz'ıo keıfi o!an ıero
mun huıalar llzerindekt teal· 
ratını ve ıafl teılrlerlnt 'adeta 
bir jurnal 'l'ibi yazıyordu. 

Ve zavallı doktorun en 
büyilk ze-vkl artık hergün Klo
da bunları yazmak 't'e onu 
memnun edecek taze malumat 
bulmağa iDhiaar etnıiıtı. 

flipln halinde mllhsuı bir 
fark '8 hlaıl olmuıtu. 'Eski Ç&• 

latkao &dam, bu ırüıJerde Jı 
ıör•k bile istemiyordu. 01· 

duğu yerde kalıyor, manaaız 
g&zterini laalettayin hır nok· 
taya dikerek saatleıce düşfln· 
düfü vaki oluyor. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Klod gittikten sonra Filip 
birgün Madam Ambu"zı ıı:i· 
yar te gittim. Madam kendisini 
büyllk bir memnuniyete kabul 
elti. ırine onu küçük salona 
almiılardı. ihtiyar Madam D&· 
roziye dahi obıtmez 8rf0le
rinl armefe devam edlyorda. 
Madam Ambuıvaııa koltuiu 
y lada-ki etajer ütlüıule bir 
kaç mektup vardı. 

Ev ıabıbi Madam Filibin - ~ 

ra mı bana çamur getirecekı!n? , löylemefe Clevam etmittir. lı· 
Diyerek ıöılenme}e baıla· te b11, çlrkta 1difürlerin kartı· 

lamııtır. Oaman da özür dile· j ıında kalan OtiıHn da ktz .... 
yerek: Umıttu}unu ve ılındı ka11ılık olarak eda Mehınde 
ıretlreceğlnl beyan ederek 1'o· kllfür etmefe tbaıla-.ıır. 
vasını eline almıı, çamur çu· O ona, o ooa derken tı t:ıo.· 

kuruna 410ğru Yllr~eğe bat· yGm!iı el peoreftne bfneNI< 
lamıştw. tokat, ıiReye d6nm6ttllr. 

Ôfkelenmıı olan Mehmet, Neticede kuraıan arkada,. 
aıızını açmıı, gözünli. yumarak ları ayırmııtır. 
Oımanın yüzüııe karıı ıunlur· Fak•t öEl,esini atmayan n 
lu küföler savurmağa baala· hırsını yeneımeyen Mehmet bu 
mıttur. tefer de e ine bfr k6rek geçtr-

Oıma ıda geriye dönmilf, mlı, Oımannı üzerine htıciim 
- Ayıp değimi ulan, bu ederek zavallı adamcağızı 

aibi ehemmıyehiz bir meıele· baıından atır surette yara· 
ee• dolayı küfür ediyorsun? lamıftır. 
Demı,tir, Mehmet yakalanmıt, Oı· 

Meaııaet te aUPcaiı' yerde manda Beyo~ haltth:ınedne 
i dm küf~ ve aezına gele• yatırılmııtır. 
o1mıyae•k mlktehcen sözlen .A.. S. ...................... , .................................... , .. 

Çorap satmak memnu mu! 
Belediyeye. ıeyyar çorap satıcılarını 

ticaretten men mi etmiş? 
Dün, Seyyar manifatura 

ve çorapçılardan mürekkep 
bir ırurup ııaatbuamıza gelerek 

ticaretten men edildiklerini söy· 
1 fler ~ddialarını fU ıuretle 
.1Hlla1a fliiy~uz: 

Hız Mahmut Pı. çarıı, Sul· 
tap ha111amt ve bıııralara mü· 

ca vlr semtlerde 'Seyyar ıatıcı· 

yız. Ôtedenberı belediye blze 
musallattır. Birçok defalar pa• 
ra cezası verdik. Cumarteıl 

gününden itibaren de ticaret· 
t n~ ildik. B rırün içinde 

• 3 defa para cezasına çarpılan 
arncı.tlarımn: pek çoktur. 

Kaııanç verel•I temettü, yol 

Tıp şurasına 
İlk müracaat ne için 

oluyor 
Karakat Hlseyi •e l.'gor 

isimlerinde iki sabıkalının deli 
olup olmadıkları tıbbı edil ile 
şurayı 11hl iye miieseeaeal ara· 
Hnda ihtilafı mucip olmuıtur. 

Bu jhtilıifın lıp f'Jr811DCa 
hallı kararlaımııttt'. 

Maaş 
ı\~u•ta1 maa1ının verilmeai· 

ııe cumarteııi lriinü baılana· 
oakttr. 

• 
lktısat müsteşarı 

Bu akıamki trenle lkthal 
mihteıarı H6snü B. Ankaraya 
avdet ede~ktir. 

Dahili ticaret müdürü 
Dahii ticaret mliılürü Nec· 

meddin bey, dün Ankaradan 
t<ıhrimize gelmiftir, 

z:yaretıodcn memnuniyet be
yan ediyordu diyorduki: 

- Möıyö Filip, Klod gittik· 
ten ıonra büsbütün y.alnız 
kaldık: 

Validemle karfl karııya 

na1ıl 'lllkıntılı bir zaman ge
çirdiğimizi tahmin edemez• 
siniz. 

- Aziz Madam, bu güzel 
havalardan niçia IStifade et· 
mlyorııunuz. Mesela akıam 
üzerlert aç.ık havada bir oto
mobil tenezzühü dzln için 
ne iyi bir tesir yapar. 

- Evet, nnetn de btı fi· 
kirde .. Fakat bir tür!G 1ıen 
toplaaanııyerum. içimde gPz. 
mek, ha-va ıı.lmakdeğil, Jalnız 
kalmak, ın1'ut içinde '!'atamak 

·isteyen bir heves hiııl o1du. 
"Gnlerek. 
- Nede olsa bir 11ıtiyar 

kadın .. arlık gezme\ 'hava al· 
mak llıtiya'1arından baıka 

para11 veriyoruz. Bize ruhıa· 
tiye de -verildi. Seyyar ticaret 
memnu tae neden ruluat ~mi 
verilmlıtlt'. 

Bu y!izden mlltemadi ha· 
karele maruz kaldık. Tilccar- \ 
daa aldıfımız malların para· 
ıını da veremedik. 

Çoluk çocuğumuz aç kal· 
dı. Vaziyetimiz pek vahim· 
dır. 

Mademki ticaretten men 
edılmekll~lmlz icap ediyor. 

Neden resmi ruhıat verlldı7 
Makamatı aldealn aazarı dık. 
katini celbetmenlzl rica ede
riz. 

l Mütehassısa veda 
BelP.diye bu sene imar 
mütehassısi getiremıyor 

Belediye İatanbulun beı 
ıenelik imar proğramı için bir 
müteha11iı getırtecektı. 

Bu ıenekl blitçe müult ol· 
madığı için mütehauıı celbi 
gelecek ıeney tt hir edtlmlıtır· 

Vah kadiköy ! 
Bu sene tramvay yok 

Üsküdar t~amvaylarının Ka· 
diköye temdidi akim kalınııtır. 
Tamvay ılrketinln yaptırma· 
sına buglinkll mali vaziyeti 
müsait değildir. Yalnız timdi· 
lık Üsküdardan Hıııydarpatıı.ya 
kadar olan tek hattın çift 
hatta tahvili için tetkikat ya· 
pılmaktadır. Bu kıımın çift 
hatta tahvilinin 60 bin liraya 
çı,kacağı tahkim edilmektedir. 

onun manevi caha çok ihti· 
yııç'arı vardır. 

Madam Döroziye söze ka· 
rııtı. 

- Müıyü Filipin ırni hava 
alma gezmelerine tetvik etmesi 
gençlik ihtiyarlık meaelesl de· 
iil, bilakis sıhhat meselesidir. 
Doktorun bu fikirlerine lotlrak 
ederi in. 

- Sözlerinizi dinleyeceğim 
fakat Klod bu seyahatından 

dönıün. Çllnkli bana öyle ge
liyorkl, kapıdan çıktılım 

daklkda kızından ınektuplar 

yağacak. Ve ben onları oku
makta geclkmlyeceğlm. 

- Naııl, bari muntazam 
mektup alı:rormusunuz, ma· 
deın? 

- Hemen her ırün. Ya ılz? 
- Ben de alıyorum. Ve 

battanedekl fenni vukuatı gti. 
nü günGoe yazıyorulD. 

- Ne kadar naziklinlz M. 
Löhodek" 

Sahife 3 

f ar1m ıilıon lirayı 1 

Türkiye 
. emniyet 

Planları satılıyor~u --
lngiliz casus reisile 
mahrem bir mülakat 
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Nazarlarile bent tetkik 

ediyordu. Mııkemmel aalonun 
camlı kapısı açılnca, uzun 
boyla, bk proj6kt6r alevile 
yanan yetd ı&zlıı lnııtliır: cuu•· 
lar .-bekell retli Mı.ter Kenet 
korkunç bir hayat temlil den 
eware-.tz ıölge gibi içeri 
flrdj. Uzan elini, lnstyald bir 
b.rekctle bana uzabrkeB pro
jöktör ku,,.vetJle yanan yetil 
ııözlerlnl de gözlerlıne cltktı. 

Aynı k~lua tou ve aynı logl· 

lizce 1ellle: 
- İyimi•? 
- Sıhhat va hürmetle 

dolu ... 
Yan bakıılarla heman bir• 

raır: ırerlmde duran (Sa ... ) Be
yi tetkike baıladı. Ben: 

- Gıyaben tamrmısınız doa· 
tum (Sa ... )Beyi ıize taktim ile 
keıbl teref eylerim. 

Profeslyonel lngiliz casuıu 
tam bir kayıtaızlıkla (Sa ... ) 
Beyin de elini aıktı. Kaba ıe· 
ıile: 

- Emniyetli rüfekayı me• 
salmlzden, dedı. 

Oturduk. Mister Kenedln 
her halı, insanın tüylerini örper· 
ten korkunç ve earareoglz mabl· 

yelle idi. 

Aleluıul birkaç ct\mle le· 
atlıtnclen ıoera mtltbit casus 
retil ıııldı nu:arlannı ıı6de
rlme dfktt: 

- Sizinle kotıutalun, de· 
dt. Hemen lı:arıımıır:da duran 

ırenç casuı kadına, Grnaya 
ve beralterlnde ıetlrdlfl daha 

ıakrak kadının yü:r.üne haklı. 
Ca1uı Grtta Mister Kenedln 

emirlerini ıra için katlarının, 

kıllarının lıaretine bakıyordu. 
Hemen ayala l<alktı. 

lSa .. ;) Beye ve caıuı tebe
bekeıi reisi Mlder Kenet 
lle birlikte gelen genç •• 
ıüzel kadına hitaben: 

- Biz çıkalım !. Dedi. 
(Sa ... ) hiç bir ıey anlama'": 

mıı bir mGphemlyetle, diğer 

genç kadın lıe, bir uker mu· 
tavaatıle ayafa kalktılar, ve 
ca1uı Gritayı takiben 1alondan 

çıktılar, Yalnız kalınca mister 
Kened bir kumandan gibi 
ıormafa baıladı: 

- Reporlarını:ıı bittabi bir 
az müphemdi. 

- Zaruretle !. 
- Takdir ederim. 
- Tet:kkllr ederim. 

( Deoamı var 
............................................................. ~~····· 
Esnaf Bankasının altıncı şubesi de 

Urlada merasimle açıldı! 
Mustafa Muharrem B. reis 

lımlr ( Huıuıi ) ~ 
Esnaf 'Ye Ahali bankasının l 
altıncı oubesl dnn Urlatla 
küo•t edildi. Bankanın kütat 
resmine lzmlrden ve mülha· 
kattan birçok zevat davet 

edllmlıtı. Müstahkem me-vkl 
kumandanı Hü1eyln Hüınü 
paıa, vali muavini Salp, ZI· 
raat bankası müdürü lamatl 
Hakkı, Emaf ve AbaU 
bankaıının Meclisi idare reisi 

ve azalar polis müdürü Feyzi 
Beyler küıat merulmlne itti· 
rak edenler araıında idi. 

lzmlrden ıaat on buçukta 

hareket edildi. Saat tam onbir 
'Juçukta merasime baılandı. 

Evvela Urla belediye reisi 

Muıtafa Nuri B. bir nutuk Irat 
ederek Urla kazasının bir esnaf 
kaıına olan ihtiyacından bab· 
setmlıtır. Bundan ıonra sıra 

- Bu arkada§lığımızın ica· 
bı değllınidir az;z madam ? 

- Ona vüplie yok. On· 
dan eminim. 

Klod gün gcçmezld sizden 
bahsetmemlş ve sizi meslek 
itibarile ttkdlr etmemlı olı11n. 
fakat lıllyorumkl, artık b11 
seyahatte k11a keıilsln. Böyle 
dakika dakika mektup bekle· 
mek ana olanlar lçiu ne eltm 
bir intizar, bilseniz müsyü Fı. 
lip? 

- Takdir ederim madam. 
Heıapça artık ıeyahat ıon ırüo· 
!erine geldi. 

- Zannetıııem 
- Nasıl olur, buradan gl· 

derken nihayet bir buçuk ay 
geçınez, dememltml idi ? 

- Evet, !lyle amma, dlin 
madam Dlltrev burada idi, 
Oflu ltalyaya geçerkeıı Klo· 
da u1r&matı dGıür.müı Ye 
orada beı on glirı ~rs'&er 

kalmayı tasavvur etmlı. Ôç 

ile bankaaın mecliaı idare rcill 
Mustafa Muharrem 't'&ll m• 

avlnl Salp bey ve Urlanın sa• 

bık belediye reli! Atıf beyler 

banbankanın makıat tee110ıünlt 

ve yapacaiı itleri ıaydılar. 

Mevkii mllstahkem ltu· 

mandam Hüseyin Hüınü paf& 
muvaffakıyet temenni ettik· 

ten ıonra bankanın kapmn

dakl kurdelayı keamıı ve ha· 

zıruna limonatalar ikram 
edllmlıtır. 

Misafirler öile yemeğınt 

bankanın hazırladığı mahal· 

de yemltlerdlr. 
----------·· 

Başvekil geliyor: 
Baıvekll lımet Pata ıl<' 

H. F. ki.tıblumumiıl R"cep 
8. bugün ıehrimlze gelecek· 
lerdlr. 

gün oluyor ki müsyü Franıu
va Parlli terketmlı. 

Bugün Kloddan bir mek· 
tup aldım. Bundan bahsedı. 
yordu. Ve mektubuna ilave 
ediyordu ki, lıtifade ettil(I bu 
yerlerde biraz daha kalmak 
niyetindedir' 

Flip, sap san keıilmiıtL 
Kan tekmtl 'üır:üne hücum et· 
mitti. Buğazı tıkanmııtı. 

Madam Ambuvaz ve ma• 
dam Dörozlye Flipin bu 't'aıd
ydinden ciddi bir endlıeye 
düıtüler. 

- Rahatsız muınız, müsyii 
Fllp. 

- Hayır madam, teıekkür 
ederim. Bir sinir buhranı girn
di geçer, ılzl faıı:la rabataııı 
etmlyeylm. Ba,U bir gün g
gellrtm. Diyerek salondan fır. 
lamqıı. 

Demek müıyü Franıuva 
denile• o sertul nihayet, aay. 
fıyede de Ktodu yalnıı bırak· 
mıyordu. 

(OeC1C1mı c:cır) 
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• WIM ıaiHl-~;~a~;Y~:ıAl~~ya:ı --
İzmirdeki soygun hadisesi 

Şaki Koca Ali 
Bu işte de bunuıi° -parmağı olduğu 

tahmin olunmaktadır 
İzmir - Perıembe gecesi edllmltıe de bu otomobil flra· 

1aat on birde Ayrancı Ahmet ra muvaffak olmuıtur. 
namında birine alt olan 9 Bu hadile üzerine Bayındır, 
numaralı kamyon, lzmlre gel· Torbalı ve cuma ovaıı jandar· 
mek üzere Tepeköyünden ha· ma kuvvetleri müttehiden ha· 
reket etmlıtır. reket ederek muhtelif yerlerde 

Kamyona karpuz yüklen· pusu kurmuılardır. 
mitti· Şof6r ayrancı Ahmedln Buna raıtmen cuma gecesi 
raoında muavini Bayramla ayni mahalde Numan uıtaya 
Tepeköylü Halil Efendi lı· alt Topuz Muıtaf11nın ldare-
mlnde biriıl vardı. Kam· ılndekl kamyonu durduruyor· 
JOn Üçpınar çiftllitlnl geçince lar. Kamyonda 23 yolcu bulu· 
yol ilzerlnde ğölıreler görülmüt· nuyordu. Haydutlar yolcuları 

tür. Şoför Ayrancı Ahmet bu blrlılrlne bağladıktan ıonra 
ıölgelere ehmmlyet vermlye· üzerlerlndekt 400 lirayı alıyor· 
rek geçmek ı.temlıtır. Bu meç. lar. Ve yolcuları çukura atı· 
hul ıabıalardan blrlnla: yorlar. 

- Dur !.. Gece yarmndan ıonra bu 
Emrini vermesi üzerine kam• mevkiden geçen jandarmalar 

yona ateı edllmlı ve kamyon yolcuların fervatlanna yetııe-
durmutlur. Otomobili durduran· rek yolcuiann kol ve ayaklarını 
lar üç kiıllik haydut çetesi idi. çözüyorlar. Ve ıiddetle takibe 
Birinin elinde bir çifte vardı. batlıyorlar. 

Bu haydut ıoförle yolcudan Bütün gece, sabaha kadar 
para lltemlı verilmeyince devam eden takip bir netice 
otomobilin camına &teı vemeyor. Yalnız orman içeri· 
etmlıtır. Çıkan kurtun Bayra· ılnd.ı kalın kağıtlara sarılmıı 
mın kolunda göğsüne isabet bir miktar tütun kırıntm bu· 
etmlı ve ağır surette yaıalan· lunuyor. 
mııtır. Yolcu Halil Efendi de Bu iki hadlıenln kahra-
baıından yaralıdır. manının da me~hur ıakl Koca 

Ayni gece, ayni mahaıden Ali olduğu tahmin edimek· 
ıeçmekte olan ve Bayram Ef.. tedlr. Hadiselere büyük bir 
ye alt bir otomobile ateı ebemmlyet atfedilmektedir. 
• a ~ "1 

lzmirde Hasan isminde biri bir kız. 
tabanca ile öldürdü ! " cagızı 

Kızın eniştesi tevkif edildi 
Torbalının Arpacıl<öyündf'n ılkucaklıyarak kaçnmak lıtedl. 

Ha1an Ali lımlnde bir adam Kızın büyük kardeıl bir as. 
Halil Efendi namında bir zatın lan 1avletile bu mütecaviz 

• kızına aıık oldu. adamın iizerlne atıldı. 
Hatan AIJ bir gün bu genç 

luzı yolda gördii. Kendlılne Artık kanlı bır boğuıma 
ilanı atkettı, fakat Torbalının batlamııtı. Hasan Ali matlup 
bu en güzel kızı tarafından olacallını ve kızı elde edemi• 
hakarete maruz kaldı. yeceğlnl anla.yınca derhal ta• 

Nihayet evvelki gün Haıan bancuını çıkardı ve sevdiği 
Alı bu güzel kızın enl9tealnl de kızın beynine ateı ederek öl· 
para ile kandırdı. Ve kızı ka- dürdü. Katıl bu kanlı eserinin 
çırmak için bir plan tertip yanında daha fazla duramıya-
edildı. rak orman içerisinde kayboldu. 

Bu güzel kız kızkardeıi ve Katil Hasan Alinin ıerikl 
pederıle birlikte tarlada bulu· cürmü ve bu gllzel kızın enlıtell 

'ıuyordu. Haı11n A 'I ıevdljtl kızı tevkif edildi. .. ,,,,,,,, ............................................................ . 
Müjdeler olsun! Ekmek narhı 

Elektrik fiatları Eylülden " Ekmek narhı komiıyonu 
• • · dun içtima etmlı ve ekmeğin 
ıtıbaren ucuzluyor 8, francılanın 13 kuruıa lpkaıı 
B. M. M. kararlle elektrik kararlaımııtır. 

1ırketın'n ııtıhlak vergıaınde Lokanta birahane sınfları 
:yüzde 15 tenzilat yapılmııtır. Lokanta, bar, birahane ve 

Bundan dolayı tlrkette elek· emıallnln aınıflara taksimi hu· 
trlk flatlarında kilovat baıına ıuıuoda Belediyece tetkikata 
30 para tenzlliiı yapacaktır. devam edilmektedir. Yeni tas· 

Bu tenzilat ancak eylul de nıf 1 agoıtoıtan itibaren bar 
yapılabilecek lir. layacaktır. 

EHVEH PAŞA 

Turan imparatoru! 
--------Hatıratını yazan: .l .L _, ______ ..... 

T alci.t paşa, korkusundan şaşırmış, se:kiz 
otomobilde Türk ha~inesinin yirmi milyo
nunun bulunduğunu ağzından kaçırmıştı 
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)arda bizden evvel gelmiılerdl, 
tıaliba. Çünkü, geçmek ıııecbu· 
rlyetlnde olduğumuz büyük 
bir köprünün berhava edil· 
ınekte oldu~unu görüyorduk. 

Mıtralyozlar, vazifelerine 
baılanııılardı. Fakat, bizim 
ateı orakları da köprünün en· 
kazını daha fazla daitıtmak· 
tan baıka bir ıey ya;>amıyordu. 

Müli\zım, derhal otomobil 
kafileıinl durdurdu. Gecenin 
biri idi. 

Kararkahından ayrılalı sekiz 
saat olmuııu, vaıatl bir he-

J 
ıabla alımıı dört kllometro 
uzaklatmııtık. 

Şimdi, bir ovanın ortaıında 
kalmıı, yolumuz keıllmlıti. 
Belkide etrafımızdaki kuvvet· 
il kazak çeteleri de baıkma 
hazırlanıyorlardı. 

Mülazım gibi Enver de oto• 
mobilden lnmitU• O da vazi· 
yet hakkında fikrini ıöylemek 
lıtlyordu Nihayet, bir kaç da
kikalık müzakereden ıonra, 

yuvarlak bir tarama ateıt açıl• 
dı. Kendi mi Çanakkalenln 
Kanlı Deresinde zannediyor· 

--· 
Birinin bavulunda 35 
paket esrar tutuldu 

Pollı 2inci ıube 1 inci kııım 
memurlan dün, Karaköyde 
bir zatın elinde bulunan baı>ul 
içinde 35 paket esrar yaka· 
lanmıttır. 

Ayılıp bayılma yanına kAr! [ 

Kadıköy Süreyyapaıa ıl· 

nema11 arkaıında oturan ku· 
yumcu Arıak Ef. nln zeycesi 
Madam Ahyo, dan araba ile 
Kadıköyiladen Kuzguncuifa gl· 
derkeııı Balaban caddeıl önle· 
rinde lçerlılnde 18 llra bulu. 
nan çantasını düıiirmütlür. 

Madam bunun farkına varınca 
bozulmuı müdavatı yapılırken 
bekçi Fettah tarafından çan. 
taıı bulunup kekdlllae teılim 

edllmlıtır. 

- -
<Bıldırcın» gazetesi· 
nin tecziyesi istendi 

Müatehçen neıriyattan do· 
layı mahkemeye verilen Bıldır• 
cın gazeteılnln davasına dün 
ikinci ceza mahkemesinde de 
vam ve intaç olıınmuıtur. 

Müddeiumumi mes'ul mü· 
diir Kemal Ahmet Beyin 
teczlyeıinl lltemiı, muhakeme 
müdafaa yapılması için talik 
edllmiıtlr. 

ArkadaJ hırsız mahkum oldu 

Sirkecide Gülistan otelinde 
yattığı sırada oda arkadaıının 
para11oı çalmakla maznunen 
mahkemeye verilen İbrahim 
ilminde biri ikinci ceza mah· 
kemealnde 3 ay hapıe mahküm 
edılmlıtir. 

Gramofon 9alantır 
mahkılm oldu Otomobil altında 

Şoför Kemaliyeli Ahmet Oınıanlye köyünde Oıman 
oğlu Mehmedln idareıindekı lımlnde birinin gramofon ve 
2412 numaralı otomobil dün, pilaklarını çalmakla maznun 

bulunan Selahattin ve Muıtafa 
D.vanyolundan geçmekte iken ikin el ceza mahkemeıinde mu. 
6nüne çıkan Evkaf tabıildar. 
lanndan Salih Aziz Beye hakeme edllmtıler ve üçer ay 

hapıe mahkum olmuılardır. 
çarparak yaralanmasına ıebe. , , , , , , , , , , , , , ",,,,,,, •,,,,,, 
biyel vermlıttr. ıübe müdlrlyeti yakalmıı, Ad· 

Şoför yakalanmıı, Salih liyeye teıllm et mi ıtır. 
Aziz Efendi de Cerrahpata Tramvay altında 
haıtahaneılne kaldırılınııtır. Beıiktaı Sinan paıa muh· 

Bir intikam! tarı f'vvel ıokağında mukim 
Sabıkalı Halit diin, 13 yaıında Nusret dün, Be· 

Tophane rıhtım caddesindeki tiktaı caddeılnden geçmekte 
Hüıeyinln kahveılne giderek iken 2149 numaralı vatman 
kendisini bir giin evvel mer- Oımanın idareılndekl 221 nu-

maralı tramvayın ıademeslne 
keze lhpar ettiğinden muğber ol. 

maruz kalarak batından yaı 
dutunu ıöyliyerek ıuıtalı çakı ralanmıttır. 
ile Hüıeylnl cerhetmlı ve kaç. Vatman yakalanmıt, Nuı. 

• mııtır. ret te etfaı haatahaneslne lial· 
Birbirine giren hamallar dırılmııtır. 

Tophane tıkeleıl hamalla. Bir zavallı boğuldu 
nndan Kuruçaylı Ali ile Hasan Unkapanında etlama ta• 
bir olarak hemıerllerl hamal tındı: oturan terbetçi Fehmi 
Hacıyı odunla dövmüc, yaka· uatanın 14 yatlarındaki o§lu 
lanmıılardır. Şerif dün, Unkapanı köprüıü 

3 Yankesici yakalandı dubalarından yüzmek üzere 
Yankeı:cilikle maznun Piç denize atlamıı, bir daha mey• 

Mehmet, Şükrii ve Ali Rıza dana çıkmayarak boifulmuı· 
ltmlnde üç kltlYI polis 2 inci tur. Cesedi bulunmamııtır. 

-----····-···-·-···-··········--··············································· .. ······· 
Meclisteki istizah takriri ___ ,_ 

Celse zabıtları 
-18-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birinci •ayfaJan devam) 
Efendiler, bunlar tammen 

yakayı] ele vermediler, ancak 
bunların bir kısmı tecziye edil· 
dL En hainleri dııa rda kaldı. 

lıte Menemen hadiıesile 

alakadar olup ta hadiseden 
birkaç gün evvel firar edip ismi 

Menemende geçmlyen Abciül 
Kadir Kemali de bunun bir 
mllahdlr. Şimdi fırsat bekliyor 
lar. Bunu çok lyibllinlz İı· 
te bunlar zamanın darlığında 
lam! gecmiven hainlerdir. 

dum. Dört mıtralyoz, o kadar 
ıtddetli bir ateı açmııtı kı .. 

Ne olacaktık? 
Bu fikir, benim aklıma 

gelmedi. Talat Paıa: 
- Aceba, Odeıaya döne· 

mez miyiz. Her halde, bu YO· 
la devam edemlyeceğiz. Söy
lenerek yanımıza gelmlftl. 
En vere ıordu: 

- Ne olacaifız? 
- Merak etmeyiniz. Her 

halde, kurtulacağız. Ben bir 
tehlike görmlyorum. ı 

Talat, ıoğuk kanlılığını 
kaybetmiıtı: 

- Her halde, ya geri dö· 
nelim veya baıka bir yol ta
kip edelim. 

Yirmi milyon lirayı tehlı. 
keye koyamayız! 

Demekkl, Türklyenln ylrınl 
mİlyonu'nu ıötürüyorlardı. Ôlüm 
tehllkeıl, bu hazırlopa kon· 
muı olan 1adrazamın aifzın· 
dakl bıı.klayı çıkartmııtı. 

Enverle mllnakaıaları de· 

Ôtede beride saklandılar, çık· 
madılar. Şımdl fırıat bekliyor· 
!ar. Bunlardan İatanbulda Arif 
Oruç, Zekeriya Ahmet Kadri, 
lzmirde Zeynel Beılm, İımall 
Hakkı, Sırrı zamanı gelmiıtır 
zannediyorlar. 

Fırsat gelmittir zannedi· 
yorlar. Yazılarlle, hareketle· 
rile o hainleri inlerinden çıka. 
rarak meırutıyet namını vere· 
cek bir muhalefet fırkası yap· 
mağa çalıııyorlar. lıtc asıl ko· 
nuıulacak ve tedbir alınacak 
mesele budur. 

Efendiler; bunlar devri ıa· 

vam ediyordu Diğerlerlde bı. 

rer birer otomobilden inmiıler, 
hep birlikte korkunç Akıbet· 

!erini müzakere etmeğe bat· 
lamıtlardı. 

Yalnız mülazım Krauı, sinir· 
!erine hakimdi. V eziyeti ihata 

etmiı,etrafı projektörle tanyordu. 
Ortalıkta kazak gölğeıl, at 
klınemeıl batka ıllih ıeıl 
yoktu. O halde, kazakların 
bir puıuıu karııaında bulunu· 
yorduk. Mülazım kararını 

vermlıtı. Enver Paıaya de· 
dl ki: 

- Simaldekl yolu takip 
edelim kırk kilometre ileride 
bir kasaba vardır. Her hal· 
de, orada bir Alman ihtiyat 
kuvveti bulabiliriz. 

Aynı zamanda, bize pusu 
kuran kazakların planlarını da 
bozmuı oluruz. 

Herkes, mülazımın tekil· 
flnl kabul etmlttl. Zaten, itiraz 

( Deuamı uar ) 
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r Muharriri: 
Ahmet Fürlıan HiKlYE 1 

1 ' l 

Düğün hediyesi 

:- Alo .•• 95 .. 70. ~vet. Da· 
yı ılzmtılnlz. Bonjor, ben Mar• 
MI.. Affedersiniz, ılzi böyle 
erkenden rahatsız ettim, ılz· 

den birıey rica edecektim, 
karımın akrabalarından biri· 
nln kızı evleniyor. Ona bir 
hediye hazırhyacaktım, unut• 
tum, karım da haklı olarak çok 
tlnlrlendl. Halbuki düitilnde bu 
gün Sizin tanıdı ifınız bir ku· 

yumcu olacak.Bu adam hem tize 
ucuzda verir. Ne olur dayıcı· 
ğım, bir zahmet eheelzde bu 
adama kadar gıtmeniz ve ora• 
dan bize bir çay veya kahve 
takımı alsanız. 

200 300 frank araıında bir 
ıey. Ben öğleye doifru karımla· 
beraber ılrte ulirarar paketi 
alırdım. Paraıı hazırdır, paketi 
aldığım zaman parasınıda 

taktım ederim olmazmı dayı· 
cıliım, peki, meral, merıl ... 

• • 
Marsel ve karm giyin, ku

pn, iki diı·hem bir çekerdek 
dayının kapııını çahyordı, iki· 
ehle memnun ve bahtiyardı, 
o gün çok gü'.ecek ve çok eli· 
lenceklerdl ... 

Kapı acıldı ve Marıel içeri 
daldı. Dayının odasından ke· 
ılk, kesik: 

• - Of, aman.. ah.. diye 
muztarlp aeıler geliyordu • 

Marıel mera"la kapıyı açtı. 
Daym koltuğuna oturmut sız· 
!anıyordu: 

- Hep kabahat senin ... la· 
tedllilnl yapmak için aldım, 
dönerken, bacagıma ılddet libir 
agrı geldi, nuıl otomobile at
ladığımı bilmiyorum. 

Bu rahatsızlık ıkı üç gün de
vam eder artık, paketini dı· 
ıarda lı.Gçük maaanın üıtün· 

den al. Aman, vay, vay, vay .• 
Evet 310 frank, küzel bir kah 
ve takımı... Çok güzel ve çok 
tık bir ıey ... 

Marael dayısının affını rl· 
ca etti odadan çıktı. hala: 

- Vay vay, aman, dedi· 
ğlnl tıltlyordu maıanın üıt!in· 

den paketi aldı ve sokağın 

batında otomobil ile kendiainl 
bekleyen karısının vanına. 

koıtu. 

Düğünde kendilerini bek· 
llyorlardı. Madam Manel he· 
dlyeyi gelin hanıma uzattı, 

gelin bunu ıevinç ve memnu· 

bıkta yaptıkları gibi hemen bir 
harekete geçerk vaziyete ha· 
ki.:n olacaklarını zam•diyorlar. 
Akıllarına tatarım. Fakat, Ga· 
zlnln memlekete ve vatana ver• 
dlği ruh o kadar yükıekl ve 
ulvidir ki her hanği bir 
hiyanet halinde kuvvetleri 
hartkete geçmeden evvel 
memleket, vatan çocukları ne 
yapacaklarını kendıleri bilir 
ve vazifesini derhal yapar. 

Efendiler; lz:mirde Sırrı de 
nlleıı bir gazeteci vardır. Bun 
dan bir gün evvel gelen gaze· 
teıinde ( lıml Klrye Sırndır 
ıeılerı). Demiıtır ki: •Efen• 
diler, beyler, P8talar hazaratı 
çekiliniz, millet sizden nefret 
ediyor •• 

lıte efendiler; Mecliıe, Mec· 
liıln ıahılyeti maneviyeıine 
ve relılerlmize taarruz ediyor. 
Bu adam na11l oluyor da hali 
gazete çıkarıyor ? 

Muhterem . arkadaılarım; 
gazelerin tesirini deha fazla 
izah edebilmek için Şeyh Sait 
isyanında Şeyh ıalde ıormuı· 

tum. Bana dedi ki: Gazetelerin 
yazılarından cür'et aldım. Ga
zetelerin yazılarından Hüku· 
met yoktur. Zannetlm. Onun 
için lıyan ettim •• 

O halde ıen gazetecileri 
nasıl tanıyorsun diye ıordum. 
•Yatını, baını almıı. afi tahsil 

- Fran11ızcadan ..:: 

niyetle kabul etti, hizmetçiye 
verdi ve; 

- B1zi dütündüğünlize çok 
teıekkür ederim dedi. 

Manelle karııı; 
- Bunu çok evvelden ıs

marlamıttık, yapan adam sö
züne tadık kalmadığı için ge~ 
clktlk, zannedersek beğene: 
cekıinlz ... 

Ve havai birkaç kelime 
daha ... 

Davetliler çiçekli arabalara 
binerek güzel bir lokantaya 
gidiyorlardı. 

Lokantada tampanyalar da; 
oradakilerin kahkahaları ka· 
dar kuvvetle patlayordu. 

Yemekte karı11 Mar' ıel'ln 
ko'unu dürttü ve ona gelinin 
anuını gösterdi. Acuze gözle· 
rint aça aça kocasına bir ıey· 
!er ıöyleyor ve kendilerini gös· 
terlyordu. Marıel' e diyorduk!: 

- Demin ona bir kaç 
kelime ıöylemek lstedi1n, kin 
ve nefretle bana öyle bakıt 

haklı ki, ıozümt' ikmal ede· 
medlm Kocaaı dedik! : 

- Seninki bir vehim ola: 
cak. onlara güzel bir hediye 
getlrdık bu 300 frankla 1ana 
güzel bir çanta veya bana 
eyi bir baıton alabilirdik. 
Bu zavallıların kafasında 
timdi bin bir dert var. Dü· 
güıılerinde geldik, bahllye.r giin~ 
!erinde yan arındayız. Bınaena· 

ley, evlmirte müsterih dönebiliriz. 
• • • • Bir kaç saat sonra 

karı koca evlerine döniiyor· 
lardı, fakat yagmur yağdığı 

için bir otomobile binmek 
mecburiyetinde kaldılar. 

Evlerine geldiler. Salonda' 
masanın üstünde bir mektup 
buldular. Üstünde (müstacel) 
kaydı vardı. 

Mersel m~ktubu aldı , oku· 
du ve okudukca sarardı. Bir 
bir daha okduktan sonra ıu 

kelimeler okunuyordu: 
"Ne beceriksiz adamım 

çaytakımı yerine hı:ı:metclnin 

kunduracıya gönderdiğim ta· 
mir edılmit pabuç paketini 
almıısın. Çabuk bir adamla 
paketi gönder, diğerini aldırt. 

imza; Dayın: K. S.) " 
:ıf :ıf :ıf 

Şimdi anlaşıldı: DüAünde 
gelinin anası kocaıın.'l demek 
bunun için homurdanıyor mur! 

Ahm t Fürkan 

görmü2. saçını ıakalanı bu 
uiturd:ı ağıırtmıı adamlar zan• 
nedlyordum" dedi. 

Ondan sonra bir kaçını 
gördii, Gülerek gazeteciler 
bunlar mı imlı dedi. Gazale• 
lerln hariçteki neıriyatınrn te· 
ıirlerinl hepimiz biliriz, hepi• 
niz bilirsiniz. lıte bu yazıla· 
rı okuyan efkarı umumiye 
bunları hakikaten memleke• 
te nafi adamlar zanneder. 

Eğer müsaade eder.eniz 
bunların kim olduğunu bir 
defa efkarı m!llete vaziyet· 
!erini ve ınhılyetlerlnl tahlil 
edelim. (Faydalı olur. sesleri). 
Ben gerçi ıahıiyatta girmek 
istemem. Fakat efkarı umu· 
mlye görsün. Hiyanet ve fen· 
alı.'' edenler kimlerdir onu bir 
defa görmüı olıun. 

Muhterem arkadaılar; Arif 
Oruç ben, Anadoluya geçllm, 
lıRrbe lıtırak ettim diyor. Evet 
gclmlı; naııl golmlt bilmiycr· 
mu•ıt uz? latanbul dü~man 
lfgall altına girer girmez Ga· 
zinln açtığı kurtuluı hayratı· 
mıı>m altına gırınek vatana 
hizmet etmek için Anadoluya 
müteveccihen b!r kafile çıkmıı. 
Arif Oruç bunlarda para var 
zan:ıile arkalarına dnımü:. Kan 
direye yalan bir mahalde bun· 
ı~(l.ı buluımuı. Arkad1ıler, 
ileri gitmeyin buralarda çer· 

(Devamı var) 

-- ı.. .. aiin Ü 11111e anıp ~~.f~de • bi~ teılr bıraKmııu· •Y• --·:ınlart düıünmeyorlJlD. gaye oK ur, 
,..e Yetllköy gibi :;ıarx: ıımenuı· 1 
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[ 1 
Graf Zeplin 

Graf Z"'plin balunu bu sefer 
kutba hareket etti 

Leningrıtt, 27 (A.A.) 
Dün sabah Kutba hareket 
eden Zepl n balonunda bütün 
gtee faaliyetle çalıoılmııtır. 

Balon 9000 metre mikabı gaz 
almııtır! 

Ba!onun hareketinden ev· 
ve! kumandan Ekner, Taa 

Aj ansınıo muhabirini kabul 
ederek bu beyanatta bulun· 
muttur. 

- Ş maJe tam bir mu· 
vaffakiyet itimadı ile gidiyo· 

yoruz. Hava müsait oldıtğu 

tektirde 20 saatte Françoiı • 
Goest'ph ndalarına varacağı· 
mızı ümit ediyordum. 

Bu adalar cıvarında Mal
gulne buz kıran vapurunu 

bularak derhal temasa geçme
ie çalııacağım. 

KıMDandan · Ekner en eoı:ı 

malümata 1.Uı:ıaden müetseııe

si tarafından tayin olunan 

pmal kutüp haritasını da be· 
raberinde al.ııılflır. 

Kumandan Ekner beyanatı 

Jçia memnuniyetle teknik mü· 

zaherette bulunacaklardır. Bu 

bapta müıı:ake.rat cereyan et• 
mektedir, İki taraf arasında 

batlıca mesele'erde itilif has.I 
olmuftW'. 

:J ~ ı..; 

Sabık Maarif müsteşarı 
Sabık müstesar Emin B. hakkında , 

tahkikat yapılıyor 
Ankara, 27 (Hususi) - Ve· 

kalct emrine alınan Maarif 
Müst4'f&rı Mehmet Emın Bey 
hakkında teftit Heyeti ReW 
Rıdvan Nafiz Bey tarafından 
tahkikat yalu'maktadır. M--se
leye Müfellit Müfit Kemal 
Beyin lsmide karı§maktadır. j 
' Maarif Vektünin emrile j 
yapılan bir teflife alt evrakı 

1 
haber vermeden muameleye 
koyması Mehmet Emin Beyi, 

in 

azline sebep ola.rak gösterili· 
yor. 
Müatqarlık lfluinl fimdillk 

ve'.cil.lden Rıdyan Nafiz Bey 
tedvir etmektedir. 

Talim ve terbiye azasından 

ihıuB. mü.fettlı Salih Zeki ve 

Yükıelı: Muallim mektebi mil· 

dürü Hamit Beylerin mllsteıar· 

lık için ilimleri zikredilmek: 
tedlr. ı 

930 ... 931 senesinde İzmir ilk 
mekteplerinden mezun olanlar 
İzmir 77 (A:A) - 939- 931 Kuıadıuındaa 7 kız 13 erkek 

ıene&i İzmir vilayeti maarif Ur ladan 7 kız 15 erkok Foçadan 

müdürlüğü JIUDtakasında mev• 

cut 5 au:ııflı ilk mektaplerden 
• 

tehadetname aJaa talebenin 

adedi ıunlardır: 

lzmlr ve mülhakatmdakl 

mekteplerden 307 ku: ile 931 

erkek Beı gamedan 13 kız lo 

ı 

4 kız 3 erkek Seferi.hisardan 4 

kız 12 erkek Karaburundan 
5 kız 5 erkek Dikiliden 2 kız 

10 eıkek Ôdemlıten 16 kız 
ô7 erkek Kemalpapdan 15 
kız 26 erkek Çepneden 19 
kız 19 erkek cem'an 406 11 

erk~k Bayındırdan 1 kız 7 er- kız 626 11 erkek olmak üzere 

kek Tireden 10 kız 24 erkek 1032 talebe f&hadetaa.me 
M~nemenden 6 kız 11 erkek almllfhr. .............................................................. 

Alman bankaları tatili 
faa{iyet edecekler mi? 

(Birinci aahifeden devam) 

ve böyle bir ıeyin varidi ha

tır olmadığını bildirmitlerdir. 

Adil Bey direktörlere tat· 

miakir bir cevap vermiı ve 

hatta bu lıuıusu Maliy'I vekl· 

leline bildirmeğe lüzum bile 

olmad ığını izah Ctmlttir. 

Ticaret müdürü ne diyor 
Dün,tatili faaliyet meıelesi 

hakkmda malümatuıa müra· 

caat ettlfinıiz Ticaret Müdirl 

Muhsin bey de, bu nqrlyatı 

tekzip elmi~ v~ 

- Bankalar faaliyetleinıe 

devam edeceklerdir, demiştir. 

Direktör Her Gol
denberg ne diyor? 

Doyçe bank direktörü her 

Goldenbcrg de tatili faaliyet 

dedikodusu hakkında muhar

rlriınize 111 beyanatta bulun· 

IDU§llir~ 

- "Baı:ıkalarm kapanma· 

ama dair hiç.bir fikir yoktın. 

Biı: 'fiirkiyedekl me•l· 

ınize .bermutd devam ediyo 

ruz ve edec<'liı. Diğer bir 

gautecle çıkan heber tama· 

men ;anl.}lır. ş,Jılet!e tek· 

zlp ederim.ft 

Meme, lrl 'l:fttle tema· 

mc:ı tevas:zuh e.taif bulunu· 

tor. Eıasen, her ikf banka 

da faaliyetJ.edae devam edl· 
yorlv. 

Ticaret ve sanayi 
bankasının vaziyeti 

Tatili tediyat eden Ticaret 

' ve sanayi bank.asmıo vaziyeti 

milebet bir aauya girmı,ıır. 

Mezkur banka, bu it!IA· 

fını Ziraat ve lı bankala· 

rile aktetnaifür. 

Her iki banka da Tiaaret 

ve Sanayi bankalarına avans 

auretile muavenette bulun&· 
caklardır. 

Halen, tali noktalu üzerinde 

bazı müzakerat cereyan el· 

mekted.ır. 8a mi:r.aker.at ta 
bir iki güne kMler nihayat 
bulacaktır. 

Bus.uretJe Ticaret ve Sanayi 

baııkaaı da -zlyetinl düıı:elt· 
miı bulunuyor. 

................. ,,.,,,.~ ... ~,. 
Beynelmilel rad

yoloji konkresi 
Parh 26 (A.A) - Beynel. 

milel radyeloji kenıreaialo 

llçilncli içtima. deweai bııeiin 

öğleden ıonra Sorbonne'de 
açdmııttr. Bu kongreye 26 mil· 
!etin murahhasları iftirak 

etmektedir. 

YARIN 
sersemleyen adamın nepiyatına bakm •• 

Ahmağın vesikası 
yoruz. Böyle ipelıı:, sapaız uçma kağıt parçaları düzece• 

• fhae ve bunlar için etekler doluıu masraflar ihtiyar ede· 
ceğfne Arif Orucun eJ yaz111 ile bir terler, lmzaU.Dı lafı· 
yan herhangi bir vesika netredebiliyor mu? Sen ona bak .. , 

Sonra kendisine dün bir tavılyede daha bulunulmu,tu: 

Şu istiklal mahkemesi zabıtlannı alıp ay
nen neşredebilmek büyüklüğünü gösterebilir
mi? İşte o zaman J ahmağa, pes t Diyeceğiz .. 

• • * 

/ 

Ey YDAu• Nadi, Şimdi de ıunlara cevap ver bakalım. 
Bak biz ıeal Aluyor111uyuz hiç: 

1 - Buz dalavereal yaptığını lgtanbul vallıı Muhittin 
Bey resmen be;ran etmedi mi? 

2 - Gazinin heykeli meıelet.inden (Kripel) hl adamı 
ile ihtilaf çıkarıp komisyonlar çekmedin mi ? Ve bu tatlı 
ıreldfğf için "Viyana.daki ofluna düzme bir oeklup yaz· 
dır arak ~Kublay • . abidet.i için de te,ebbüalere batlama-
dı.n mı? Netice de bundan da komisyon çekmek emelin 
defil midir? 

3 - Şekerci Amarı~ bir gün evvel idam edilmeıl la· 
zımırelen bir muhtekir olduğunu ili.n ederken ertesi gün 

namuslu vatandaşmış! diye yazan ıen deılfl.ııı!All? 
Bunu nl~in yap11uıtın? Merhum pederin ruhunu ıadetmek 
için mı? • 

4 - İdare Mecllıl azasından balundui!un "Zlngal. 
orman ıtrketinln sabık Kibrit ıirketi mukavelesi nasıl feıh 
edildiflni, mllyoolarCll met.-o mikabı kereıtenln üzerine 
nasıl oturulduğunu hala ıöylemtyorsun ? Millet Meclisinde 

bunları hayırlı işler diye ta valf eden ıen değllmiıln ? 
5 - Emvali metrukeden el çabukluğuna getirdiğin 

Matoıyan matbaaeı yiizllnden hükü-t 100000 lira za. 
rar vermek iizere değilmldir ? 

6 - Turkavaz aahtbiala hakiki ismini ve hüvlyd:fnl 
neden ıöylemlyoreun ? Asal sahip sen değilsin fakat kim
dir ? Seninle ali.ka.ının derecesi? 

7-Yunanlt Seferya-disle Mermeri• krom madeni itlvl] 
ya hanlardan biri de sen eleji imla.in ? 

• 8 - Çerkea Eteaıln kaTdeıinden 1 000 lira alan aen 
değllmlsio ? 

9 - Müskirat umum bayii kim idi? Bundan ne kaza• 
nılmı§tır ? 

10 - Kırmızı konağın taklltlerlnl tam olarak verdinml? j 
Bunun bugüne kadar olan makbuzlorını ekıi.kalz ueırede
billrmisln ? 

11 - Eğerler, semerler, dürbinler hikayesi
nin aslı nedir ? Ortağın resmi bir tamimle 
Devlet münakasalarına iştirakten nede!! :ıı 
menedilmİ§tİ ? ' 

12 - Halı, zeytinyağı vesikaları doğrumudur ? 
13 - Geçeelerde Berlin fahri konsolosuna niçin çat

mıttın? Bunıtn ~bebl ~ idi ? 
14 - 1000000 sennayeli cumhuriyet nefrfyat ano

aiaı ıirkeU sermayesinin yüıı:de eill birini gazeteclllktenml 
kazandııı? Şirket ı.a.e senetleri hamllleı'lnin ve idare mec
lisi azalarının lıimlerini açıkça ne,redebılirmisln? 
• Bunların iç1nde ecnebiler bulundu~u söyleniyor 

büyük vatanperver!? 
ıs - Riza Tevfığe dehalet eden sen değil misin? 
16 - Seni Serkıldorlyanda dahiliye Nazırı Mehmet 

Aıi tevkiften kurtar~adı mı1 miralay Ham Beyi İsten. 
bulda arayıp bulabilir misin? 

17 - O günlerde Pazarcıklı Süleyman Efendiye: 
işgal faydalıdır. Keı•lerimiz: Altunla dolacak diyen ıen 
değil misin ? 

Sen bısnlara cevap verdlktea ve kendin~ temizledikten 
sonra bize muhatap olabilirsin. 

Ondan ıonnı beyannameler uydarmağa çahı... Yah•t 
madde tasrih ederek ıoracağıor ıor. 

Tekrar ediyoruz. Bizim hiyanetimizi lstik
la\ mahkemesi zabıtlarından daha mükemmel 
ispat edecek vesika olamaz. Nasıl onları ay
nen neşredebiliyonnnsun? Haydı gayret et 
bakalım .... 

~--------~-=--------:--·-=--=-~---Amerika da çocuk felci l 
Salgın halinde dehşet veriyor 

New·York, 26 {A.A) - Çoçuk felci, dehıet ve tel.ılı uy.an· 

dıracak bir nbbet dahiünde artmaktadır. Bu ay baılangıcından• 
beri 157 vak'a kaydedilmıı ve umsap olaalardaa geçt>n b.afta 

iki pn zarfuıda 50 ıi ölmilf(iir. Hall:ımd bu teane 11k sömestri 

zarfında ö'enlerin yekunu ancak 35 idi. 
ı::ı ı::ı ı;ı; 

İspanyada 
Yollarda bombalar 

patlıyor 
Madeıt, 27 {A.A) - M&Grıt 

civarında Aragon yolu üzerinde 

bir bomba patlamııtır. Bu lnfl· 

lak teiefon hatlerını tahrip 

etmlı ve ehemmiyetli zarar 

ve hal&l'a ıebep olmattur. 

Yapılan taharriyat netlcealde 
baıka bir bomba daha bulun· 

Davis kupası 
Fransızlar lnkilizlere 

2-3 çe karşı galip 
geldi 

Parl, 26 (A.A) Davia kupaaa 

lçin yııpdaa tenis müsabaka· 

sında Cocbet ingiliz Pel'riyl 

6·4,1-6,9-7 Te 6 3 ite yenmııUr' 
Bu neticeye göre Franıa ikiye 

' klll'fı 3 ile lnıılltereye ııallae 
çalmııtır. 

Sahife S 

r 

lzmirdeki maç! . 
Istanbul spor Altın ordu maçı 

nasıl oldu? 
lıı:mır, 26 (A.A.) - Şelırl

mlzde bulunan f atanbulspor 
futbol taktmı ikinci maçuıı 
.Altınonfu ile yaptı. Pazar ol· 
mak münasebetile •aha Cu· 
ma gilnkll kadar kalabahk 
de#ildt. Saat 17-30 da latan· 
bulsporlular ve 5 dakika ıoo· 
ra da Altınordulular hallan 
allatlan arasında sahaya p.k• 
tılar. Mutat meraılıaden aon 
ra hakem Altaydaa Hasan B. 
in idaresinde saat 17-44 le 
oyun baıladı. 

' İki dakıka aonra lstanbul spor-
lular hakim bir oyun oyna· 
mata baıladılar. Altın ordular 
zaman zaman yaptıkları teh
likeli akınlardan istifade ede
miyorlardı. 14 dakika sonra 
İstanbul akorlular yaptıkları 
bir akında ilk ve biraz ıonra 
da Altınordu beklerinin hatası 
yüzünden ikinci gollerini de 
yaptılar. Oyunun 20 lnel 
dakikasından sonra hakimi 
yeti ellerine al- Altınor-
dalular bugün çok ıan· 
asız denebı.lecek derecede 

fırsatlar kaçırıyorlar. Ve gol 
çıkaramıyorlardı. Haftaymıo 
ııonlarına doğru Altınordunun 
ıol hafı Hllıeyinin çektlif bir 
korıae lstanbulıpor kalecisinin 

omuzu hJaasındaa aflara ta• 
kıldı ve biraz eonrada haftaflll 
z. 1 latanbulaporun aalibiyetll• 
bitti, Oyua ara1U1da askeri 
bando ıüzei parçalar terennQm 

1 

ediyordu. 

lkinct haftaym Altınordu
luların akınlle baılandı •. 

15 dakika mlltevazlnle, 
tekilde devam eden her iki 
tarafın akınlan bet dakika 
ıonra lıtanbul spor beklerini 

atlatan Salt lkfncl ve berabe ... 

lik ırölllnü yaptı. Bu berabe"' 

ilk uyumdan aonra her iki 

tarafta sanla bqla oynu· 

yordu çok heyecanlı bir ıekil 

alan bu oyunun 20 inci da· 
ktkurnda tehlikeli akınlardan 

birini yapan Altın ordular 3 
llncll, oyunun hitamına 10 da· 
kika kala 4 üncü ıo llerinl 
yaptılar, 

Bunun üzerine kendini 
toplıyan lata11bulaporlular ara
dan 5 dalıilca geçmeden 
bu ırole mukabele etti ve oyu· 
nan hitamına iki dakika kala
da Altmorda aleyhine bır pe• 
nallı oldu. Penaltıyı latanbul 
Spordan Selahattin çekti ve 
gole tahvil ederek oyunu 4.4 e 
bera berlilde 'leticelendirdi. .......................................................... 

Ticaret mekteleri 1 

Bir heyet kooperatif 
teşkilatı için tetkikat 

yapıyor 

Ankara, Z7 (A. A.) - 30 
Temmuza kadar devam edecek 
olan ticaret mehtepleri mii· 
dür ve mualllimlerlnden ve 
mutahusıslarınden mürekkep 
bir heyet ticaret mektepleri 
talimatnamaıi ve proframla. 
nnın tekik ve tadili, mektep• 
!erde kooperatif teşkilatı, mek
tep dahilinde talebe teıekkül
lerl, talebenin bir staj devrem 
goeçlrmesl, ticaret mektepleri 
için birer milrakabe komisyonu 
teıklli, akıam ticaet JJıaa, 
dalctlo ve atene#rafl karaları, 
mektep kıtııplan, ticaret 
mektebinde ecnebi llı11n1 glbı 
meselelerin tetkiki ile meıgul 
olma tadır. 

Akhisar ve Kasab spo· 
rcuları arasında maç 

Maniu, 27 (A.A.) - Akhı. 
aar aporculan kauba sporcu· 
lartle yaptıkları futbul maçıa• 
da, Akhisar takımı 1-5 maf· 
lup olmuıtur. 

Vali Bey ıehrimlzde apor 
faaliyetinin inkiıafını lemin 
maksadı1e yeni bir spor sahası 
tanzim ettlrml1tir. Ba suretle 
.porcu gençler daha iyi çalı· 
f&hilmek inı..ki.nını b.laeakları 
bu yeni •hanın taaıti.Uıaden 
çok memnundurlar. 

Ala in Gerbaut' nın 
gemisi battı 

Gemi havanın birden
bire bozması yüzün

den batmıştır 
Sherbörg, 27 ( A.A ) - LI· 

111an rehlifine gelen bir babere 
göre Alain Garbuat'nin Fire· 
ceeıt ismindeki gemlalne refa· 
kat etmekt;ı olan ReviDe re
mokörü havanın birdenbire boz. 
ması ,,Uzündeo lima !ardan 
birme aıjmmağa mec.bor ol· 
mu bu. 

A.lai• Gerbaut'muı ıemial 
ltelm'ftır. Bu gellll. &reat bab· 
riJe •ektebine tul.im oluD· 
mak üue götürülmekte idi, 

Davet 
lstanbul Etibba ve Mu
hadent cemiyetinden: 

Çok sevgili arkadaıımız 

Doktor Ne,et Osman Beyin 

çok ha!ük ofla eczacı Etref 

Nt'ıet Beyi bir haetalık neticesi 

ebediyen kaybettik. Cenaze 

meraıdmt bugünkü Salı eünll 

saat onda icra lulınacağından 

muhterem a:ı:amızın Ankara 

caddesindeki haneılnl tepif· 

leri rica olunur. 

Efendim, 
3 ündi Yerli Mallar Sergisinde 

Rclclhııolık seu'ati, Sergicilik fenni 

ve Propaganda ilmi noktai ııazuııı

dan teknik bir relcU.m usulü tatbik 
eJmek fırsatından derhal istifade 
etmek ve muvaffak olmak isterseniz 
Türkiye ve Amerika san'at ~ieml&o 
rinde ve ticari reklam sahasında, 

muhtelif Beynelmilel ticaret sergi· 
ler inde miihim mevki kazanmış, en 
orijinal eserleri ile İstaubul, Anka
ra, Avrupa'da şöhret bulmuş bir 
mulalıassısın fikir ve göstereceği 

usullere ehemmiyetle nazarı dikuti
Öizi celhederiz. 

ı - Sergide rapılacak Rekl.tm, 
Propaganda usulleri, (Stand) !arın 

tezı~nau ile dekor ve teşhir §Ckillcri 
krokileri oıeccanen takdim olunur. 

2 - Beğenildiği lakdird e bu 
krokilc; çok ehemmiyetsiz masraf 
ve pek az ücret mukabilinde müs· 
pct, orijinal neticeler verecek şekil
de tatbik edilir. 

Her an emrinize hazır olmak 
üzere. 
Sergire Mahsus Miiracaat Mahalleri: 

ı - .l\n!<ara caddesi Kahraman 
zadC h3tt N. 9 

'.! Ankara caddesi Ay yıldız kır
tasiye pazarı. 

3 - Ser~i dahilinde Resim teş
hir mahalli. 

4 - Telefon 23003 - 21166 

Borsa 
Z'l-7-19.31 

1 
t. tr. t:ı..n .. ı 1 eva ti:>.ı •• ı 
l.lret 9,03 • ı .'llart 2.99 • 1 
Otahınl 96 • 1 ley .'111 • 1 

ı I••. l'ra 2.43. t Dolar 0.47 • 1 

Bir luırlliz lirası da 1030 
kuruıtan muamele ııörmllıtllr. 



YARIN 28 Temmuz 

1 Seyrisefain 
Merkez Acentası : Galata 
Köprübaıı B. 2362 ıube 
acentası : Sirkeci Mühür 
dar:zade Hanı Tel. 22740 

TRABZON POST ASI 

MAHMUTŞEVKETPAŞA 

28 Temmuz ıalı 17 de 
Sirkeci rıhtımından hareket· 
le Zonguldak, İnebolu, Ayan· 
cık, Samsun, Ünye, Ordu, 
Gireıon, Trabzon, Rize, Ma· 
pavri' ye gidecek ve dönü,
te Of, Sürmene, Görele'ye 
de uğrayacaktır. 

AYVALIK 5ÜR'AT P. 
(Mersin) 28 Temmuz Salı 

1 17 de Sirkeci' den kalkacak· 
tır. 

l:nv A TRO ve SiNEMA 

ÜSKÜDAR 
Hale sinemasında 

UAurlu Şapka 
Duhuliye 10 kuruıtur 

1 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden ıonra saat 
(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huıuıi kabinesinde 
dahili haatalıkları muayene 1 
de tedavi eder. 

Telefon: lıtanbul 2398 ı -----

Büyük Tayyare , 
• • 

pıyangosu 
11 inci Tertip 

11 Ağustos 
1 inci Keşide 
1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
30, 000 liradır 

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

Bir Mükafat Vardır. 

Ankara Umumi hapi
shane Müdürlüğünden: 

Ankara hapisaneıinln 1 Ağustos 931 tarihinden Mayu 932 
gayealne kadar beheri üç yüz dirhem itibarile on aylık 204288 
kilo ikinci nevi ekmeği yirmi giln müddete ve kapalı zarf usu· 
lıle mevkii müuakaaaya konmuıtur. Taliplerin 1072,5 lira te· 
minat akçes! veya banka mt ktubu ile yevmi ihale olan 30 Tem· 
muz 931 Perıenbe günü saat on beıte Vilayet mektubi odasında 
müteıekkil komisyona ve ıeraltlnl anlamak üzere de müddei 
umumilik kalemtne müracaatları ilan olunur. 

• 
Beyoğlun'da L 1 O N mağazalarında 

, Dr. Aristidi ,,
1 

Mevsim sonu satışı 
Zührevi hastalıkları Devam e~iyor. 

Tedavlhanesl L.m mJ 
Emloönü: Sabık Karaka han No.8\ Banka Franko azı·yatı•k 

t.ülbane Tatbikat mektep 
ve serlrlyatı Müdüriyetinden: 

Pratııiyea ettbbaya (Manken Anonim Şirketi 
tatbikat) Kursu 1 Aguıtos 1931 f 
Cumartesi gününden itibaren SERMA YES : 25.000.000 Frank 
baılıyacaktır. Devam etmak Merkezi idaresi; Paris, Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 
utiyen etibbanın Cumartesi, Ş b l • 1 ta bUI Galata, Voyvoda caddeai No. 102 
Pazartesi ve Perıembe günleri u e erı: S n ı 
saat 10. l2 araıında Veladlye Telgraf adresi: Fraıiabank 
mua vlnl Doktor Yuıuf Ziya · Tele fon Beyoğlu 1421 2 · 3 

Posta kutusu Galata No. 376 Beye müracaat etmeleri rica 
olunur. •Harbin Mukden. 

OSMAHU BAHKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz Jirası 

ISTANBUL ACENTALll:I 
Telefon: lstanbul 3318 

BEYOÖLU DAİRESİ 
Telefon: Beyoflu 1303 

Senedat 

bilinde 

ve pollça muka· 

muayyen vadeli 

veya hesabı cari ıuretile 

avanslar, pollça ve iskon· 

toıu. 

Türkiye Cümburlyeli • 

nln başlıca ıehirlerine ve 
memalik! ecneblyeye se· 
neılat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri iraalatı. ( Hesabı 
cari) küıadı, senedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memalik! ecneblyeye 

keılde edilen poliçaların 

teıviyesi, borsa muamelatı 

l lcraaı, akçe bey'i ve ıe· 
rası ıalr bilcümle ban· 

ka ~uamelatı, kaıa ·ıcarı. 
iıııiıiıillll ............. llillS..., 

7 inci icra dairesinden: 
Pdraya çevrilmesine karar 

verilen bir adf t büyük aynalı 
orta masası iki koltuk bir adet 
beyaz çini ıoba bir adet aynlllı 
lavmana ma çiçeklik 10 adet 
madeni lıkör takımı şehir halin 
2 inci Pazar günü Beyoğlu 

Apallnn sokaAında Anadol 
hanı yanında Kiımıl bey apar
tmanı yanında ıaat 12 den 
bire kadar açık arttırma ile 
mahallinde hazır bulunacak 
memuru tarafından satılacağı 
llln olunur. 

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

Tasarruf sandığı - Mekilkatı ecnebiye kambiyo, esham ve 
tahvilat alım ıatımı - Senet lskontoıu - Eıham ve tahvi· 
At bedellerinin tahsili - Adi ve ıirküler itibar mektupla· 
rı - Esham ve emtia üzerine avans - Ecnebi memleket 
üzerine kredi küıadı - Esham ve tahvllıı.t muhafazı veıaıre 

Kelepir satılık otomobil 
Dört kltilik fiyat markalı yeni 

bir otomobil ucuz flatla satılıktır. 
Görmek lateyenler Taksimde 
abide karımnda fikri tevflk 
Beyin mağazasına müracaat 

etsinler. 

latanbul İkinci icra memur· 
luğunda: Borcdan dolayı mah· 
cuz ve paraya çevrilmesi mu
karrer konsol ve Ayna, orta 
masa çini soba ve ıalrenln 
Ağustos ayının üçüncü Pazar· 

teıi ıünü saat 12- 14 Beyoğ· 

!unda Emin cami samancı A'I 
ıokak 22 numaralı hane önünde 
furuht edileceğinden talip olan· 
!arın vakit ve muayyen saatte 
mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

lstanbul icra memurlğun· 
dan: Doktor iamail hakkı bey 
ve'.reseılnin Azime Hanımda 
3-11-337 tarihli ipotek senedi 
mucibince matlubu olan 2500 
liranın maa masraf ve faiz 
tahsili talebi üzerlr.e borçlu 
Azime Hanımın Fatihte Ma· 
nisalı Mehmet psoada Des· 
giıhcılarda ki hanesinde mukim 
iken elyevm ikametgahı meç. 
hu! olduğu bildirildiğinden 
cdeıı:e ememrlnin ilanından 
itibaren yirmi günde itiraz 
edebilmek üzere altmıı gün 
müddetle ilanen tebliğine ka· 
rar verildiği ve borç ödenmez 
veya itiraz olunmazsa evvelki 
ıkametglhı olan merhunıın 

ılltılacaliı ilin olunur. 

Deniz gezintisi 
7 Ağustos 931 Cuma günü 

(Gürbüzler Yurdu) spor kulü
bü tarafından Yalova - Ada. 
lar - Marmara - Boğaziçi ne 
bir tenezzük tertip edilmiıtir. 
Vapurda Saz, Cazbant, ve 
mükemmel bir büfe bulunacak 
ve Tiyatro, Monoloğ veaalr 
eğlenceli spor harekatı yapı· 
lacaktır. Biletler: 150 - 100 
Kuruıtur. 

latan bul 7. inci İcra me· 
morluğundan: l•tanbulda Li· 
mon iakelesinde 36, 34 nume· 
roda mukim iken halen ıtal
ya ya gidüp ltalyada ki adresi 
mecbul bulunan Ovadya Na· 
tan efendiye: 

Aziz Beyin bir kıta senetle 
zimmetinizde alacağı olan 397 
lira 60 kuruıun temini için 
takip talebinde bulunması üze· 

rlne gönderilen ödeme emri ma· 
hallı ıkametlnlzln mechul olması 
dalayiıile blla tebliğ iade edil
mit olduğundan tarihi ilandan 
ittlbaı en 68 gün zarfında bu 
ite alt 931 1878. numeraıile 

gelerek itirazda bulunmadığınız 
taktirde muamele! kanuniye 
icra olunacağı malum ve öde
me emri teliğ malıamına ka· 
im olmak üzere ilan olunur. 

İstanbul yedinci icra daire
ılnd~n: Bir borçtan dolayı 
mahcuz dört kalem tulumba 
ve makkap ve saire itbu ağus· 
tosun ikinci pazar günü saat 
dokuzdan itibaren Calatada 
Mahmudiye caddesinde 75 nu· 
maralı mağazada 

ıuretıle paraya 
ilin olunur. 

müzayede 
çenileceği 

bip 1 u-···· • b!Jr teılr bıraıtmıtu• 
.. r. bu günkü ilme 8 

,.,_ diıtode ı ca me· 
gaye yoKtur, 

İstanbul Yedinci İcra memurlu
ğundan: 2600 lira kıymeti mulıam
mene!i G~dikpaşada Çadırcı Ahmet 
Çelebi mahallesinde Asmalı sokakta 
eski 17 ve 17 mükerrer yeni 19 ile 
mürakkam eski 56 arşın bir çatmak 
tan ibaret bir bap hanenin tama
mını tarihi ilAndaıı itibuen ikinci 
a:rtırmasmııı icrası için onbcş gün 
müddetle açık artırma suretilc mü
zayedeye konmuştur. Talip olanların 
kıynıd muhammeniıı yüzde yedisi 
nispetinde pey akçesi v~rmeleri 
lazımdır. ikinci arttırma lstaııbul 
Yedinci icra dairesinden 17 Aiius
tos 931 tarılıind~ saat on allıda icra 
olunacaktır. Birinci arttırmada 1900 
liraya talip çıkmış ise de kıymeti 
rnulıaınmeneyi bulmadığından ihalesi 
icra euilmeıniştir. ,\\üşteriler bu işe 
ait açık arttırma şartnamesini ve 
930-138 ııunıaralı dosyayı okuyabi
lir. Gösterilen günde arttırmaya 
iştirak edenler arttırma şnhıanıesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
bunları temarnen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. üstünde bırakılan 
gayri menkulün bedeli zamanında 
verilmezse gayri menkul ikiııd bir 
arttırma ile satılır ve bedel farkı ve 
mahrum kalınaıı yüzde beş faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın mcmuriyetimizçe alıcı

dan tahsil olunur. 5 numaralı fık
radaki şart tahakkuk etmek kay
dile 3 defa bağırıldıktan sonra gayri 
menkul en çok arttırmaııııı üstünde 
kalır. Şart tahakkuk etmezse arttır
ma yeri birakılıp alıcı teahlıütlerin· 

den kurtulur ve teminat da kalkar. 
Arttırıııanın birinci veya ikinci ol· 
masına veya gayri menkule taalluk 
eden kanunı hakka ve satışın tarzına 
göre diğer şartlar. 

İstanbul 4 cü İcra memurluğun
dan: 

Lazarı Cambaz oğlunun Anğili
kos Unıpolos [fendiye olan bo·
cundan dolayı mahcuz Al.lettin ma
hallesinin Yeni cami sol,ağmdan 
cedit 5 ve Haseki hamamı sol<a
daıı cedit 1 No. lu elyevm iki kay 
den bir dükkan ile, Haseki Hamamı 
sokağı ı da cedit 3 No. lu KJ.rğir 

Dükkanın altında bir lıissesi b«r
cun verilmemesinden dolayı birinci 
ihalesi yapılmak üzere otu?. gün 
müddetle açık artırıniya konuldu: 

Şiiyle ki: Yeni Cami sokağında 
cedit :ıo ve haseki hamamı soka
ğından ı Nuıııar.1 alan Dükkanın 
bir tar.tfı Yeni cami cadde,i diğer 
tarafı l IJse~i hamamı sokağı ve bır 

tarafı yedi parsel diger ı.arafı dokııı 
parsel No. lu mahaller ıle mahdut 
16 metre terbiindc ve hali hazırile 
1 ve 50 ı 'uınaral;ırla ikiye tefrik 
edilmiş bir halde lıir ~akafla. m~stur 
zcıııııı katıııdaıı ibaret ışbu dukkanın 
Haseki sokağında ı l'\o. lıı kısmı 
mahiye cllı !ıra kira ile Şapkacı b
rah ııı !ley ve Yeni c.nıi cihetinden 
50 !\o. hı kısmında bakkal Yorgi 
Ueııdi ıııalı;yC 57 lira kira ile müs
tecirdir. Tamaınıııın kıymeti mu
haıııınrnesi (()600) liradır. Ve yine 
Haseki lıaınamı sokağında cedit 3 
No. lu clüklraum hududu bir tarafı 
sekız arka tanlı ile diğer tarafı üç 
parsd , 'o. hı cephesi Haseki ha
mamı sokağilc mahdut on üç metrc
tcrbiiııJc beş hin lira kıymeti ınu-

lıanııncneli dan!elıkı l\lıgırdıç Uen
dıııiıı mahiye elli lira kira ile tahtı 

isticarındadır. Mczkiır Dükkanın da
hi altında bir hissc>i açık artırma

ya koı:ulacağından iştirasına talip 
olanlar ve da!:a 1iyade nıalfımat 
almak istiyenlcr hisseye musip kıy
meti muhammcnelerinin yüzde onu 
nispetinde pey akçelerini ve 910-456 
Dosya nuınarasilc memuri1etimize 
müracaat etmeleri 29-8-931 Tarihin
de saat 14 ten 16 ya kadar birinci 
artırması yapılacağı iJ;in olunur. 

Terkibinde külliyetli miktarda iyot 
tanen ve foıfat mevcut olup ensicel 
uzvlyeye ıür'at temessülü sayeıinde, 
kansızlığa, vereme istidadı olanlara 
ve bifhassa emrazı asabiye ve zafiyeti 
umumlyeye teslratı tlfaiyesi vardır. 

Genç kızlarla, çocuklarda teslratı 
naftası pek seri olup renksiz, hastalıklı, 
zayıf, sıraca veya kemik haıtalıklarına 
müptela çocuklar az zaman zarfında 
dit çıkarırlar. Çabuk yürürler. Tom• 
bul tombul olurlar. 

Sui llyatln ıabavrtinl ve gençliğini 
suiistimal eyliyenlere, ademi iktidara 
pek müe11irdir. Kanı tezyit ve tasfiye, 
hazmı teshil, renge tazelik ve veçhe 
teravet bahıeder. Bez, evram, cedir, 
çocukların yüz ve baılarındaki çıban• 
!ar, ergenlik ve Lkzamada pek 
müessirdir. 

Hasan kuvvet ıurubu Avrupa'da 
birinciliği ihraz eylediği gibi bütün 
alemi tabıı.bette takdir tevlit eylemi§, 
ecnebi ve memleketimizin etibbasının 
raporlarını kazanmutır. Şiıesl 60 
büyük 100 kuruıtur. Deposu: Hasan 
ecza deposudur. Eczacılara ve toptan· 
cılara büyük tenzilat. 

istikbalini sigorta ettirmek istiyenlere: 
Bilhassa serbest sanat o;ahiplerine 

Sirkecide Şahin Paşa oteli karşısı. ı.ribi lıalkııı gece ve 1;ündüz kaynaş
tığı bir yerde iki üst katında ınulıtelıf ces;ıınette beşerden on oda ve alt 
katında üç dükkandan ibaret olarak müceddeden yaptırılan bina tamamen 
veya kısmen kiraya verilecektir. 
.. Bilhassa tarzı inşası itibarile otelcil~r1 Doktorlar._ dişçiler, avukatlar 
ıçm her vakıt aramakla bulunabilecek bır fırsat olıııadıgma ıtııııat bııyrııl· 
sun. Birıa adeta lisaııı lıiilile •Al beni. diye geleni ve geçeni cezbetmek
tedir. 

Sultanhanıanıında ikinci vakıf hanında • 'o: 4 
Lyyip Sabri Beye müracaat. 

İstanbul Dördüncü icra 
dairesinden: Arnavut köyün· 
de Aya nufrl sokağında Aya 
nufri mahalleıinde eski 4 ve / 
4 mükerrer yeni 6 ve 8 nu· 
mara!arla murakkam bir 
bap hanenin elli ziralı mu· 
ayyen mehallinin tamamile yüz 
on altı ziralı d•ger muayyen 
mahallinin sekız hissede ye· 
dl hissesini tekrar üç hisse 
itibarile bir hi11esi Madam 
Eleninln borcunda.o dolayı 
kırk beı gün müddetle birinci 
ve ikinci ihalesi yapılmıı ve 

müıterisi uhdesinde bin liraya 
tekarrür etmıı Jsede kıymeti 

mezküre hattı layıkını bul· 
madığından bir ay müddetle 
temdidi müzayedeye vazolun· 
muıtur. 

Mezkilr hanelerden 8 cedit 
numaralı hanenin mesahaaı 
kırk bir metro on ıantlm olup 
bodrumda zemini çimento a• 
ralık maltıs ocaklı mutbah bir 
merdiven altı olup ve kömürlük 
zemin katta kırmızı çini ile altı 
ufak bir ıofa üzerinde iki oda 
bir hala üst katında bir küçük 
sofa üzerinde iki oda üç do
lap ve bir taraçayı havi olup 
dahilen ve haricen yağlı bo· 
yalıdır elektrik v~ terkos su· 
yu tertibatını ha vldir deru· 
nunda hi11edar Liğor efendi 
sakindir. 

6 Cedit numaralı hanenin 
meıahaaı iki metro sekesen 
santim terbllnde olup bodrum 
katınta zemini meltıs ocağı 
mutbah bir hala olup ve kö· 
mürlük ve odunluk zemin ka· 
tında çini antre ve bir wfa 
üzerinde iki oda bir hala ve 
dolap ve bırlncl katta bir sofa 
üzerinde üç oda bir alafranğa 
hala bir dolap ikinci kat Çilli 

olup bir sofa üzerinde bir kü. 
çük oda ve zemini çinko tara· 
çayı havidir, derununda hisse· 
dar madam Ameliye sakindir 
haricen ve dahilen yağlı boya· 
lıdır el~ktrik ve terkoı tertibatı 
vardır. 

' 

- Or. Hayri Ömer 
Aimanya Emrazı cil· 

diye ve zühreviye cemi· 
yeti azasından Beyoğlu 
Ağacaml karıı sırasında 
133 No. öğleden ıönra mü· 
racaat. Telefon: 3586 

latanbul 3 üncü icra me· 
murluğundan: Alı Hayri Byin 
madam Eliza zimmetinde ala· 
calı olan mebaliğden dolayı 
mezburenln 500 lira muka· 
bilinde. emniyet sandığına re
hin etmlf 01duğu ve emniyet 
sandığınca 850 lira kıymet 

tahmin edllmiı bulunan ve 
bedeli rehin fazlasına haciz 
vazedilmfı bulunan Tokalı pır• 
lanta bir inci kolyenin para· 
ya çevrllmeal takarrür ede· 
rek 1-8 931 tarihine müsadif 
cumarteıl günü saat 13,30 da 
sandal bedesteninde 1 inci 
arttırmaya çıkarılarak kıymeti 

muhammlneıinl geçtiği tak· 
dirde ihalesi yapılacağından 
ta 'ip o!nnların ıandal bedes· 
teninde bulunacak memuruna 
müracaat etmeleri ilan olu. 
nur Ef. 

Zayi - 4176 skil Numa· 
re.lı ıöför ehliyetnameml zayi 
ettim hükmü yoktur. 

Şaban Avni --------1--. 

Kiralık ~aireler 
ikdam yurdunun 

üçüncü katı kısmen 
mefruş o'arak kira
bk Dördüncü kat 
dahi kiralı!~tır Ga
zete idarehanesine , 
kitapçilık ve müret
tiphaneye elverişli -
dit Görn1ek için ka
pıcıya müracaat o
lunur. 

Telefon Hevel(hı: 4515 
NI 

Hududu: Bir tarafı aya 
nufr 1 caddesi bostan sokağı 
Fotaki varisleri Domna ve 
Ser• fim han ve bahçeleri ve 
lsaakidl haneleri ile mahdut
tur, tamamının kıymeti mu· . 
hamminesi 4500 dört bin beş 
yüz liradır ta.ip olanlar kıy
meti muhammineıinin his<• ye 
musip yüzde on nlıbetinde 

pey akçesini müstashabeu 

\ 28 Temmuz. l!:ı3 I = ~H.t:ır ~-4 ı = Salı= 

3 9-931 tarıhinde saat 14 den 
16 ya kadar lstanbul 4 üncü 
icra memurluğuna 34- 1362 
numaralı doıya ile bizzat ve 
ya bllvekale ımüracııatla fazla l 
malilmat dosyasından ita edi· 
leceğl ilan olunur. 
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