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Nüshası her yerde 5 kuruş \...Gönderilen evrak iade olunmaz ..J 
(Çlft9i, l19i ve Esnafın haklaNnı mGdafaa eder L•lk Cümhuriyet9i gazete) 

Hürriyet teminatı böyle mi olur? 
Fırka içtimaı ----Jll!lllf"ırka içtimiıınde muhalif 

gazetelerin ne,rlyatı mese· 
lesi görü,üldü. Şimdi Mec· 
liste istizah yapılacaktır. 
jTemenni edilir ki, hükumet 
gazeteleri de badema mu
hataplarının her türlü hak· 
larına te~avüzden içtinap 
etsinler. '. Arif Oruç 

Dünkü gazetelerde, Halk 
fırkası Meclis grupu lçtimaına 
dair müphem bazı haberler 
vardı: Fırka içtimaında görü-

• ıükcek ıeyler zaten malum 
bulunduğu için heyecanla değll
ıe de, merakla bekleniyordu. 

Çünkü : Fırka grupunun 
toplanacağı haberlerinden çok 
evvel, hükumet gazeteleri 
muhalefet ve muhalif gazete• 
ler aleyhine müttefikan taar
ruza geçmlıler, bu arada, 
hükumetten teıklline müsaade 
latenilen lıçl ve Çiftçi fırkau 
.:Oeıeleılnl de, hırpa\amağa ça· 
lıımıılardı. A11l maksat ve 
hedefin ne olduğu el'an an· 
laıılamamııtır. Muhalif gaze· 
lelerin n~ıriyatı mı, yoksa yeni 
fırka mı mevzuu bahiıedilmek 
isteniyordu ? 

Bazı mebus Beylerin •Ha· 
kimiyetl Mllllye " gazeteıine 

11ra ile yazdıkları yazılara , 

1bir taraflı hücumlara bakıla
cak o!ursa , ıon hücum doğ· 
rudan doğruya muhalif neı· 
rlyatı ıat1hdaf etmek lazım 
geliyordu. Buna mukabil, Mu· 
varık gazetelerin karııtırdıkları 
yeni fırka meıelesl nazarı 

itibara alınmak icap edene, 
hem neıriyat hem fırka için bir 
hareket yapılmak istendiğine 
hükmetmek daha münaaebetli 
olacaktır. 

Hülaıa, bu hazırlık ma· 
nevrasından ıonra, dün içtima 
eden fırka grupunun daha 
ııddetli ıurette taarruza ge· 
çeceğl ihtimalleri kuvvet· 
lenmlıtl- Fırkada ne~ görüıül
düğü, ne yolda münakaıalarda 
bulunulduğu henüz malum 
bulunmuyor. Bu itibarla bugün 
için söylenebilecek ıözler de, an· 
cak bir tahmin mahiyetini geç· 
mlyecektlr • Fırka müzakeratı 
esnasında bir hayli hatiplerin 
söz ıöylediklerl, ılddetle hü
cum ettikleri müphem bir su· 
rette haber alınmııtır. 

Yapıldığı ıöylenen hücum
ların ta b:i muhalif gazeteleri 
tatlbda.f ettiğine ıüphe edile· 
mez. Zira, ıon bir kaç gün zar
fında ne alçaklıkları, ne na· 
mu11uz!ukl11.rı bırakmayan iki 
buçuk gazeteye yllpılacak hü· 
cum, ellet daha hal'aretli ola
caktı. Fakat, bunların şekli de 
bu gün için bilinemiyor. 

Yalnız, gelen haberlerde 
Pôzartesl günü Medlate hüku· 
metten fıtizahta bulunulacağı 
hükumetin de htlzaha cevap 
vereceği bildiriliyor. lıtizah, 
hükumetin Mecliıten itimat 
latemeslle neticelenecektir. 
Demek ki, hük·)met ılmdiye 
kadar Matbuat hakkında al
mıı olduğu tedbirlerin klfaye
yetine kani bulunuyor. Yahut, 
bundan sonra alacağı yeni tet
blrlerl Mecllıe] arzederek iti· 
mat latlyecekUr. Bu, yeni 
tetblrlerin de, hazırlanmakta 
olduğu ıöylenen Matbuat ka
nunu olacağı zannedilir. 

Hükul!letln siyaıellne mu
arız bulunan gazetelerin, son 
meselelerde tamamen hakıız 
hücumlara uğramıı veya, kas
ten uğratılmıt olduklarını bir 
defa daha Uii.n etmeği borç bl· 
liriz 

(Deııamı 2 üıci sayfada) 
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Başvekil Pş. ileMclliye Matbuat hürriyeti 
vekili buna razımıdırlar F k d M tb t h .. . . . I h 
Şu tasarruf-zamanında bazı menfa- ır a al a. ua. .urrıyetının e ve 
atler için yapılan resmi ilan şirketi a eyhınde ıkı cereyan var. 
Milleti 150,000 lira zarara sokuyor! 

Resmi münakasa lazım! 

' Resmiilanat Türk Limitet ,irketi 

Haziranın birinci gününden 
itibaren lstanbulda bir reımi 
llanat limitet ıirketi teıekkül 

etmlıtır. Bidayette bize de ma· 
lümat verilen bu ~lrkete mem· 
leket ve millet için hayırlı ola
cağı kanıı.a.tile vereceği ilan· 
ları almak hususunda ıühulet 
göıterecej!imlzi vadetmittlk. 

kile ve bir lnhlıar mahiye
tinde olmak üzere diğer hüku
met gazeteleri sahipleri tara
fından kurulduj!unu baber alır 
almaz derhal müzaharetten 
sarfı nazar ettik. 

Bu yenı (resmi ilan in
hisarı) hükumetin bntçede 

tasarruf yapmaita çalııtıfı ıu 
günlerde milli hazineyi tam 
225000 lira zarara ıokmakta 
ve milletin dltlnden tırnatlın· 
dan arttırarak verdiği vergi 
paralarının bir k11mı bu ıuret• 
le teıvlk eden gazete ıahlbl ile 
dltler rüfekanın kasalarına 
intikal etmektedir. 

Meıele ıudur : 
Türkiye cümhurlyetl reımi 

devalrlnln müzayede ve mü· 
oakaaa ilanları bedeli ıenede 
takriben 300000 liraya balii 
oluyor. 

Yeni lnhlıar bu lllnları 
evvela kendi üzerine çevtrte· 
rek °!o 25 kumlsyon heaablle Bllahara ıirketin bir 

gazete .ahlbinln teıvi· (Devamı 2 inci aayfada) .................................... _, ............................................................ -... -
Seyyiat silsilesinden: 

lzmirdede bir dalavere! 
lzmir, (Huauıi) - Günler• 

denberi Türk erkan umumi· 
yeılnl bihakhin tenvir eden 
neıriyatımızm ilk mütbet ne· 
tlceıl burada. ortaya çıkmııtır. 
Malum olduğu üzere Bomontl 
bira fa.brikaaının lzmırde bir 
ıubrli vardır. 13u ıube blna-
11nın yeri ise elyevm müte· 
gayyibeden Siyonel oğlu na
mında Türk tebealı bir Ruma 

kal etmekte iken kuyudu reı· 
miye ile firari ruma alt olan 
İzmir Bomontl bira fabrika11• 
da hazineye intlkalletmlf, hat• 
tii. fabrikanın ltlrazatı üzerine 
mahkeme bile fabrikanın ha
zineye aidiyetine karar ver· 
mlıtl. Vaziyet bu merkezde 
ve fabrika hazineye devre· 
dilmlı iken Bomontl ıtrketlle 
(?) alakadar bazı gizli eller 
derhal işe müdahale ediyor 

aittir. Mütegıı.yyibelerln malları ve Ankarada yaptığı teıeb-
lıe Lozan muahedesi muce· büıat neticesinde fabrikanın 
hince alelusul hazineye inli· (Devamı 5 inci sayfada) 

Say adamının hürriyetine hürmet! 

Metezori cemiyeti! 
Gönderilen randevü kağıdile ve ka .. 
. rakollara sürüklenerek kayıt! 

onu metbaamıza gelip başlarından ge. 
çent anla-tan zavallı kalafat ustaları 

Hasköyde Büyük lıkelede 
çalııan kalafatçı uıtaları dün 

matbaamıza gelerek garip bir 
mesele anlatmıılardır. Bu kala
fatçı uıte larının bat'ıcalarını 
tı ıkıl eden Yuıuf tı ta, Yah
ya u•ta, Ahmet uıta, Hafız 
uıta, Mustafa usta, ve Hacı 

oğlu Muatafa uıta !arın ıöyle· 
diklerine nazaran kalafatçı 
uıtaları ıefaini ticari
ye ve kalafatcılar cemiyetine 
(Devamı 5 i l sayfada) 

Teşkilatı esasi yede musarrah Matbuat hürriyetinin 
takyit edilemeyeceği cereyanı kuvvetlidir 

Meclisteki müzakerede Gazi Hz.leri localarından müeakeratı 
istima buyuracaklardır 

Evvelki gün Ankarada 
fırka lçtlmaında bulunan 
ııazeteci mebuılarla dlıfer 

bazı mebuslar dünkü eklı· 
preıle latanbula gelmiılerdlr. 
Bunlar pıı.zar ı;ünü akıam 
üzeri tekrar ekıpregle An· 
karaya avdet edecekler ve 
Mecliıtekl İ!tizah celıeılnde 

buır bulunacaklardır. 
Fırkadaki müzakereler hak· 

kında ketummiyet muhafaza 
edilmekte iıe de, alınan mev
ıuk haberlere qöre, Teıkilii.tı 

eıaalyenln (70) inci madde
dnde muıarrah olan Matbu
atın hürriyetini takyit vr 

Maıbuat hürriyetinin takyıt 
edi/emiyecefi taraftarı 

o/dulu söylenen 
VAsıf Bey 

ademi takyit hakkında iki 
cereyan mevcut bulunmak· 
tadır. Bilhassa lzmlr mebuıu 
Vlaıf Beyle Nafiz B. ve bazı 
mebuılar Matbuat hürriyetinin 
kat'lyyen takyit edilmemesine 

Teıkilatı Eaosiyeile müeyet Matbuat hürriyetini müzakereederkerı 
Millet müvacehesinde tal'ihl bir celseye sahne olacak 

olan Büyük Millet Meclisi 

taraftar bulunmaktadırlar • 
Bu zevat , Gazi Hazretlt'rl
nln Hürriyeti matbuat 11nı· 

fındakl vecizelerine btlnat et· 
mektedirhr. Dliter taraftan 
(Devamı 5 inci sayfada) 

·-
Halk Fırkası adamları gene mi başladı 

lzmirde bir rezalet 
Yüksek mevkili bir adamın yap

tığı çirkin hadise 
lzmir, (H.M.) - Bura ls

kln daireıinde çok n:ıühim ve 
mühim olduğu kadar çirkin 
bir hadlıe olmuıtur. Hadise
nin kahramanın İzmir H. fır
kasında yüksek mevkili bir 
zattır. Bu vak'a üzerine yap 
tığım tahk!katı aynen bildi
riyorum : 

Bu zat bir mübadilin vekili 
aıfa.tile lıkAn dairesinde mü• 
hım bir it takip etmektedir. 
Fakat takip ettiği 1§ kanununa 
uygun olmadığından memurlar 
tarafından bitirilmiyor. Buna 
muğber olan mumaileyh bir 
çok halk huzurunda memur
lara cıkııarak czcnmle i 

- • 3en Halk iırkıuında 
fllF.nım ! 

Bu iti her halde yapacak 
11nız.Ben emir veriyorum mut· 
laka yapacakııoız! Ben bu 11· 

(Davamı 5 inci &ahifeti,) 

kooperatif cilik 

HüsnüB.ne 
diyor? 

-··•••••••••u••••-•••••••••••••••••••••••U•••aeaaa••••••••••••••••••U•a•••••& ..... aa•a••··----

Cinayet! intihar l .. 
Bir yankesici kendini 17yaşındagençtaban
haber vereni öldürdü cay la beynini deldi 

Yankesici kat:I Ligor dün 
sevkedilirken 

IVakanın tafsllAtı 3 fincii sayfamızda! 

Jün beyn : nı tabanca ile deten Cavit 

l El. hastanede 
(Yakanın tafsilltı S ılncü uhlfemlıdedlrl 

Tloaret mektebi Alisi mC:dürü 
Hüsnü Bey 

I 

Memleketimizde ıon bir iki 
aydan beri kooperatif slıteml 
etrafında oedlt bir alaka uyan. 
dı: 

Darülfünun bile harekete 
geçti ve hatta Darülfünunun 
kooperatlfcillkle derecei ala.. 
~asının fı'li mi, lrıadi mi oldu
ğu münakaıa edildi. 

Bu meyanda TU;ııret mek· 

(Deuamı Sinci sayfada) . . . .... ' . ......................................................................................................... _,,_,_ . ._..M ..... ~.~·_...._ ... ,.-·-·~·M•M•~·~•.+•••••········· 

1 Matbuatın keşkü.lleri doymak bilmeyen goygoycuları 1 

- Artık burada ekmek kalmadı haydi 6bilf 

kapıya ••• 

j . . 
- M~r~e~ıl~r, cahiller, muhaliner,• mihalifler~ 

mühaltRet, mohallfler, möballflerl... 1 

- inayet ola. baıka kapıya Yarın palavraya 
pabuç bıraLma?.. 

. ---- ----. -



2 Temmuz 
i -

İrak kıralına ne merasim yapılacak? 
( 2 PerY.:moe J 

Irak kıralı pazartesi 
Ankaraya geliyor Darülfünun bütçesi Kaş yapayım derken göz çıkaı;m~nız! 

Siya s I' 
1-i ı-, im 

Muhalefet 

Irak kıralı Emir F ayıal 
Hz.nln iıtıkbal proğramı, hü· 
kumetl merkezlyede ihzar edil· 
mı ıtır. 

c .. ıi bir ziyafet ve suvare 
verilecektir. 

Bitti! Aşkolsun Belediyeye 
1 
ba1~:ı~~1~:t·:u;::!~~ ~:: 
nuı Nadiye, Fatihe, Mahmuda . r muhalefet etmek midir mu· 

Misafirler 8 Temmuz Çar· 
ıamba ~ünü Hariciye Vekill 
köıkünde öğle yemeğınl yl· 
yecekler, ayni akıam Anka· 
radan hareket edeceklerdir. 

Bütce encümeni ke-, lstanbul Belediyesi tasarruf diye ev- halefet? " • H .. Grup lçtimaında muhalif 
Müıarünileyh Hz, Cumar· 

tesi günü tayyare ile Bağdat· 
tan harek"t edecek, Müsll· 

1miyeye gelecektir. Orada ihzar 
edilen treni mahıusla doğruca 
Ankaraya gidecektir. 

silen 3 O bin lirayı 
iade etmiştir. 

vela fukara melceı ayır muessese- ırazetelerin neıriyatı mevzuu 
• bahsolmut-

Kıra! Hz. lstanbul tarl· 
kile Avrupa seyah~tlne de
vam edeceklerdir. 

Darülfünunun EOO bin lerinın yakasına yapıştı Ya demek hep bu ıtlerı 
muhalifler yapıyor. Hükönıel 
gazeteleri, fırka gazeteleri ne 
günahsız, De altızları temiz, ne 
nezih değil mi? Muhalefet aaıl 
kanunlarla mukayyet Matbuat 
hürriyeti etrafında fırka gru• 
punda konuımaktır. O mahl· 
ler ki derya içredir deryayı 
bilmezler· 'f 'f 

Teşrifat Müdür muavini 
Kadri, Riyaıeticümhur Yayr· 
ler:nden Naılt Har clye kalemi 

Treni mahıuı, pazarteal 
günü saat on birde Ankaraya 
muvualat edecektir. 

Kıral Hz. Gazi Hz. Mecllı 
Reisi, Baıvekil paıalarla, Da· 

mahsus Mümeyyizi Münir Bey· hlllye ve Hariciye vekilleri ta· 
ler, Kıra! Hz. ini Muslimiyede rafından istikbal edilecektir. 
istikbal edeceklerdir, İstasyonda, aakeri ve polis 

Kırallçe Hz. beraber gd· müfrezelerile, bando mllzika 
mediğlnden ziyafetlerde Ha- resmi eeli.m ifa edecektir, 
namlar bulunmıyacaktır. Kıral Hz. ne Irak Batvekill 

Feyzi Pı. ve Maliye Nazırı re· 
7 Temmuz Salı günü, mi· fakat etmektedır. 

safirler ıerefine lsmet Pt• ta· Kıra! Hz.nin ıereflae, Gazi 

liralık bütçeden evvela" 80. bin 
daha ıonra 30 biz lira tenzil 
edilmek lstenmlıtı. Dün g~den 
son bir telefon haberile bu 30 
bin lirada bütçe encümeninin 
karari\e iade tdilmlıtir. 

Eğer muhakkak bu paranın 
kesilmesi icabederae baıka bir 
yerden temin edilecektir. 

Bu münasebetle Ankaraya 
davet edilen Emin vekili M. 
Hd ki B.ln ne zaman dönece· 
ğl belli değildir. 

lstanbul Be!edlyeıi yeni 
sene bütçesinde bazı garibe! 
ler icadediyor. Meıela yeni 
bütçede tasarruf kayguıuna 
kapılan Belediye fuzuli mas
raflara nihayet vermiyor. 
Fakat buna mukabil ıehlr 
bütçesinden bir parçacık 
latifade edebilen hayir müeı· 
seıelerinin tahsisatı fevkalade 
tenlıis ediliyor. 

lstaubuldakl hayır mües· 
ıeselerinin hepıl halkın fakir 
tabakasına muavenette bulu· 
nuyorlar. Bu müesseselerin 
senevi yardım tahshatlarını 

kesmek yerine fazla masraf· 
!ara nihayet verilerek bütçede 
fazla taaarruf yapmak kabil· 
dlr. Fakat bu yol tutulmıya

rak mesel& Himaye! etfalln, 
10 bin llra olan senevi yardım 
tahsisatı bin liraya indiriliyor. 
Bu tenezzül netlceslode me
sela, Süt damlası fe~ce uğrı· 
yacak gibidir. 

Belediye reisi bey bu ha· 
kikat karıısında naaıl bir ce· 
vap verecek? 

itte bunu tayla edemlyo· 
ruz. 

Maskeler 
f mza11z makale yazıpta bol 

bol küfür edenleri biz koı kak 
ve palavrscı kabadayılara ben 
zetlriz. 

Bunun arkadan sövmekle 
farkı yoktur. 

rafından Ankara Pala.ta bir H:r.. tarafından Perıembe günü 
öile ziyafeti verilecek ve bir ziyafet verilecek, ziyafeti 
ayni gece İrak eeflri tarafın· de suvare takip edecektir. 

B-;ş~kif ·pş~·ii~ .. M~üy; 

Zaten bu 800 bin liralık 
bütçe, baremin tatbiklle birlik· 
te müderrislerin maa,larından 
yüzde on bet kesilerek tesblt 
edilmtıti. Tuhaf memnuniyet ! 

lmzaaını aaklamakhüvlyetl 
piçllğldır. 

Er meydani acıktır. Boy 
ülçüımek lıteyenler kimlerse ve 

bizim gibi alınları açıksa ortaya 
kim oldukların söyleyerek çı· 
karlar. 

vekili huna razımıdırlar? 

Bu kadar gülçükle teazün 
ettirilen bütçeden tekrar 30 
bin lira kesmek ve onu mad· 
de fasıllara sığdırmak epeyce 
mühim bir m•?sele idt. İtte 
bütçe encümeni de bu mü~kü· 
)atı nazarı itibara almıt ve 30 

Eczacı mektebinin asıl Fen 
fakültesine raptı lazımdır Ba;kalarının elile gerdiğe 

giren bü insanlar maskelerini 
atsınlarda nekratta adamlardır. 
Yalnızbiz değil efki.n umumi· 
yede gör1iln. 

1 
Şu tasarruf zamanında Cümhuriyet 
sahibinin teşvikile yapılan resmi 
ilan şirketi Milleti tam 150.000 lira 

bin liranın kesilmesi istenmem it• 
tir. 

Geçen gün Tıp fakülteli 
müderrisler meclisi içtimaında 
Eczacı memtebiain de bir 
enstitü hı,Jinde çalııması hak· 
kında bir karar verdiğini yaz· 
mııtık. 

• zarara sokuyor 

Resmen münakasa 
lazımdır! 

(Birinci sahifeden devam) 
tam 75000 lira kazanacaktır. 

Şimdiye . kadar bu iti mil· 
li bir müessese olan Anadolu 
Ajanu yapıyor ve bu ıuretle 
aldığı kumiıyonla Devlet büt· 
çe ine k11ınen bar olmiyarak 
kendi masraflarını görü)ordu. 

Şimdi bu kumlsyon "Cüm
hul'iyet ve şürekAsı Limitat. 
kasasına girecektir. 

Bugüne kadar santimi 20 
kurut üzerlndeo alınan dev• 1 
let ilanlarının santimi 25 ku· 1 

ruıa çıkarılmak isteniyor. Gö· 1 
rüli!yor ki, bu ıuretle de açık· 
tan ve açık bir inhisar ihti· 
karile ayrıca 75000 lira daha 
temin edilecektir. 

Binaenaleyh, bu resmi ilan 
inhisarı bir kalemde 150000 
lira kazanç temin etmit olu· 
)'or, 

Halbuki, Müdafaai milliye 
vek !etinin yaptıOı gibi her 
Vekllet resmi ilAnat münaka· 
sesı yıpıoek olursa, l!An 
sıntlminin 25 kuruşa deAiı, 
15 kurut• indirilmesi kal>il· 
clir. 

Bu takdirde millet hazine
si tam her sene 225000 lira 
kazanacaktır. Çünkü bir defa 
inhtaarıa artlırmak htediğl 
santimde bet kuruıtan 75000 
lira, 300000 lira üzerinden 
ahnan kumlsyondan 75000 il· 
ra ki 15COOO lira eder, bu pa· 
rıı millete kalace ktır. 

Ayrıca fiatların on bet ku· 
ruı" ladirilmesindea de 750\10 
lira millete kalacaktır. 

Binaenaleyh, ( Yarın ) bu 
mu~leyi nazarı dikkate almıı, 
kuru vatanperverlik taala· 
yanlara kartı fiatleri def'a· 
ten 15 kuruıa lndlrmejie talip 
bulunmuıtur. Bizim ııibi diier 
ııazetelerden buna muvafakat 
edecekler bulunacaklarına 
ıüphemiz yoktur. 

Madem ki vatanperveriz. 
Milleti düşunüyoru::. Diyorlar 
o helde devlet ilinlerının 
resmen münakasasına talip 
olmalıdırlar. Resmi münaka· 
sa netioasinda m:ııt hazine· 
nin herhalde daha çok fa. 
i 1 r g6receği !üphesi:ıd'r. 

lıAn ücretlerini arttırmak 

değil, indirmek kabil iken 
fedakfırlık etmeli,millete hepi· 
mizin yardımı dokunmalıdır. 

Vatanperverlik işte böyle 
olur. Yoksa inhisar yaparak 
milleti cebren zarara sok· 
mıkla değil 1 

Bu hususta taaarrufa çok 
ehemmiyet veren Baıvekll 
paıa ile Maliye vekili Beye 

açıkça müracaat ediyoruz. 

Resmi ilanlar münaka· 
sa kanununa tevfikan 
münakasaya konulsun •. 

Dün bir hesap neticesinde 

yalnız lstanbul vilayeti ve 

mülhakatı devairlnden senede 

50,000 lira 

etmek kabil 

tasarruf temin 

oldugu anlaııl-

mııtır. 

Vilayete, dün resmen mü• 
raçaat ettik, Verdiğimiz isti• 
dayi aynen atagıya dercedi· 
yoruz: 

İstanbul Vilayetine 
Muhterem E?ey Ef. 
Vdayet deva:rinden kafe· 

aiııe makamı ali/erince reami 
ilanlarırı üç gazeteye veril· 
meai em:r b11yurufmuı o/dutu
nu istihbar ettik. 

Reami ilanlar ahiren teıek
kül eden bir ıirket vasıtaaile 

oe hazine :ııararma o/aralıı 

. aantimi yirmi kuruıtan ~oerili· 
yor. 

Hükumetin fu mü,Iıül za· 
manda tasarruf yaptıfı malu· 
mu alileridir. Senede üç ga· 
zeteye resmi ilôn bedeli bir 
iki yüz bin lira veriliyor. Biz 
bu ilanların santimini ON 
BEŞ KURUŞA yapmayı ta· 
ahhüt ed•yoruz. Bu auretle ıu 
tasarruf zamanında millete 
senecJİ (50000) liradan fa:ııla 
biT tasarruf temin edecefiz. 

Milld hazinesinin zarar· 
dan vikayesi için reami ilcin· 

ların münakasa kanunu 
mücibince münakasaya 
konmasını ve milli hazinenin 

zarardan vilıayesini tekli/ 
ederi:r;. Efendim 

YARIN MÜDÜRİYETi 

Hazır bulunan bu BCO bin 
liralık bütçeyi aynen kabul 
etmlıtır. 

20 gündür Fransada bu· 
lunan Darülfünun emini M. 
Raılt beyde dün ıabahliyin 

(Karamanı) vapuru ile ıehrl• 
mlze gelmiıtır. 

-
M. Molotof Hüseyin 
Ragıp beyi kabul etti 

Moıkova, 30 (A.A.) - Sov• 
yet tttiha.iı koml>erler mf'clisl 
reiıl M. Moloıoff, bııgün Tür-
kiye sefiri Hüseyin Ragıp beyi 
kabul etmitlir. 

Dün bukararı diıçl ve ec· 
zacı mekteplerinin naııl bul· 
dukları hakkında fıkirlerlnl 

öğrenmek isteyen bir muhar
rlrlmize mezkör mektekler 
müdürü Salt Cemil B. ecza· 
cıların son Tıp fakültesi kara· 
rına çok memnun oldukları, 

ve bu kararı teıekkürle kartı· 
ladıklarını btldirmlıllr. 

Biz de eczacıların bu kararı 
nasıl memnuniyetle karııla· 

dı klarına hayret ettik. Ecza· 

Belediye faaliyette ! Kimsenin haberi yok 

Teftiş varl Kim bilir? 
Neteftişi? Bisküvi 

teftişi! 
Belediye tarafından biıkü. 

vller üzerinde yapılan teftıı 
,devam ediyor. Malum olduğu 
üzere bu teftiı, biıküvllerln 
amon) akla ılıirllmefine taal
luk ediyor. 

Bisküvi fabrikaları ıahiııleri 
Avrupa'da ve Amerlka'da bu· 
lunan bütün meslektaılarının 
bi,küvi imalinde amonyakı 
kullandıklarını makamı itirazda 
serdediyorlar. Ticare odaaı bu 
mesele f'Q meıgul olacaktır. 

iskanda 
Mübadillerin mazbatalan 

tanziın olunuyor 
lıkan idaresi mübadillere 

verilen müddetin hitamından 

ıonra evvelce vntlen arzuhal
ler üzerine müracaat edenle
rin mazbatalarını tanzim ile 
meoguldür. 

Eıaeen kabul edilmlyeceifi 
için sonradan müracaat eden 
de olmamııtır. 

Ancak, evvelce müracaat 
edenlerden tek, tük iıtida ve
renler bulunuyorsa da bu da 
tekit mahiyetindedir. 

---
Maarif emininin 

haberi yok 
Liselerin de haberi yok! 

Liıelerde ücretsiz leyli tale
be araaında bazı zengin ço· 
cuklarının da bulunduğu yazıl 
mııtı. 

Dnn Maarif emini Muzaffer 
beyden sorduk: 

- Bundım malumatıııı yok. 
Lise müdürleri bilir; dedi. 

Galatasaray lıaeılnden ker 
fiyeti tahkik ettik. Mektep 
idaresi ıu izahatı verdi : 

-Hali hazırda leyli ve mec· 
cani 300 talebe mevcut oldu· 
ğunu ve bu talebelerin mek· 
tebe duhullerinde fakrü hal· 
!erine dair, mahalleleri heye
ti ihtiyarlyelerinden getirdik· 
lerl llmüh aberlerle , ıeraitl 
ıalreyl de haiz bulundukları 
anlaııldığından , kabul edil· 
mitlerdir. 

Mektep idaresi , ücret.iz, 
talebelerin ahvali hususiye· 
!erine vakıf deitildir. 

Borsa 
Dün lnglliz lirası 1030 ve 

Dolar 0,47,25 Fransa fraııııı 
12,06,50 liret 9,02,50 kuruıtan 
muamele görmüş\ür. 

Bizden söylemek 
Vakit gazetesi Baımu· 930 tarihli Vakit 11azete· 
harriri Menemen hıtdiıe· ainde intiıar eden yani 
aini kurcalıyarak " Yarı· Menemen lıddiseainin 
n .a hücum etmişti oe patlak verdili gü dade 
ldzım gelen ceuabı da yazılan bir Fıkrayı hatır· 
almıştı. lamııtır• • 
Diln i,i tevil ederek di· Kendi yazısını yine kendi 
yor ki: gcuetesinde tevile kalkan 
Baımuharririmiz Mene· ve bir sene euvelki fikir· 
men hadiaesinden bah1e· lerini hiç miinas-beti 

olmıyan zamanlarda ta• 
derken ne tariz etmif zeliyen bir muharririn 
ne de 11ayrioahi bir lıti· 11g;ııetninin haoadi•lerini 
diseden bah•etmi,tir. ı İster dinle ~ 
Asım 8. makalesini ya• 

ı..;-..z.s_r_k_e_n __ 2_6 __ 1'_a_n_a_n_ue•v•u·e•l...;.l __ ..., ___ fs_,t~r dinleme . ~----··-· - . 

cı mektebi mademki muhak· 
kak bir tarafa raptedilecek ; 
Tıp fakültesine raptedilmeli· 
dır Çünkl: 

Eczacı mektebi kimyasını 
hayvanatını hemen hemen 

bütün derslerini Fen fakültesinde 
görüyor. Böyle olduğu halde 
timdi Eczacı mektebini Tıp 
fakülieaine raptetmekte bir 
mana bulamadık. 

Mademki henüz kat'i bir 
karar halinde bulunuyor. 

Daha eıaalı bir tetklkatla, 
daha cok alakası olan bir Fa· 
külteye reptedllse daha doitru 
bir karar verilmlı, hem de Ec
zacıları bihakkın sevidirecek 
bir karar elde dilmiş olur üml· 
dindeyiz. 

Müjdeler olsun! 

Vergiler! 
Belediye arsayı 

alabildi 
Cerahpaıada "ıo. bio met· 

re murabbaı vüsatinde bulunan 
arsa Belediye tarafından alına· 
rak Verem haıtahanesl yapıla· 
caktı. Bu arsa sahlplerlle Be· 
ledlye bir türlü uyuımak imkanı 
bulamamııtı. 

Hatta bir zamanlar Bele· 
diye oraya hastahane yap· 
maktan bile vaz geçmittl· 
Dün aldığımız yeni bir habe· 
re göre Belediye bu araziyi 
almağa muvaffak olmuıtur. 
Yakında ilk keıfl yapılacak, 
daha sonra da büyük bir Ve
rem hastanell lnıa edilecektir. 

Ticaret mektebi 
Mektepte yeni tesisat 

yapıldı 
Ticaret mektebi müdürü, 

Hüsnü B. Ticaret mektebi llial 
hakkında bir muharrirlmlze 
dün ıu beyanatta bulunmuıtur. 

-"İmtihanlar, lıenüz bit· 
medi. Aldıgım netice, bizi 
memnun edecek derecededir. 
Mektebin kısımlarının üavan 
ve dereceleri hakkında mü· 
derrlsler meclisinin verdlfl 
karar Vekalete arzedilıniıti. 

Zannediyorum ki Maarif 
veki.letlle muhabere edilmek· 
tedir. 

Mektep dahilindeki labo· 
ratuvara yeni teslıatla bir 
ta\bıkat derunul daha ilave 
ettik. Bu, sırf talebenin filen 
çalışmasına mahıuıtur •• 

Yeni kanun komis
yonu 

Ankara 1 (Husuıi) -Yeni 
komiıyon Dahiliye müat99arı 
Hilmi Beyin riyasetinde, Da· 
hlllye Hukuk müıavirl Ekrem 
ve Emin Alı Beylerle Ad!J. 
yeden intihap edilecek zevat· 
tan tereküp edecektir. 

.. 

Zannederiz ki isimleri ken• 
dilerlne ki.fi cevap olacaktır, 

... 'f 
Yazın bakalım 

Yazın bakalım . 
"Bu memlekette ıuurlu 

muhalefet yokmuı. 
"Bu memleketle muhale-

fete yer vermiyoruz .• 
•Biz inkılapçıyız, polltl· 

kaca değil, keseriz, yeriz .• 
Nuhalefet mütereddidlr .• 

Hepiniz ıakır ıakır ötüyonu 
nuz. Hepıl güzel, muhalefet 
ıöyledir lıöyledlr. 

• Peki ıtmdiye kadar aklınız 
nerede iJi? 

Fırka muhalefet ararken 
si:ı:ler nerede idiniz? 

lı keseye dokununca bam 
telimize dokunulmuı g;bı çala 
kalem harak<'te geçtiniz. 

KHvan yürüyor iıte bu 
kadar! 

Fırka içtimaı 
(Baımakaleden devam) 
Ôııümüzdeki Meclis içtima· 

ındda bazı insaflı ve hakikat 
perest mebusların biraz da 
hükumet gazetelerindeki ne,. 
riyalı göz önünde bu!undUl'" 
malarını, bunların her tür!ü 
nezahat ve nnaketi bıraka· 
rak Muhalif gazetelere hücum 
ettiklerini, mil!et küraüıünden 
haykırmaları lazımdır. Bir 
odaya kapatılarak mütemadi
yen dövülmek iıtenen bir kedi 
bi!e, nihayet adamı tırmala· 
ya bilirdi. 

Hükumet gazeteleri, ardı 
arası bir türiü kt>silmeyea 
tarizlerle, muhalif gazetelere 
hücum ederler, hatta onlarda 
vatendaı l.akkı görmedikle· 
rini, onlara sövüp saymanın 

mubah olduğunu dillerinden 
dütürmezlerae, alacakları ce
vap ve aörecekleri mukabele, 
neden ayni olmasın ? 

Baıta bulunanların: - Hür
ı iyet var. Teminatına muka· 
bele böyle mi olmak icap eder
di ? Şuurlu tenkit iatlyen bti· 
kumet gazeteleri, ıuurauz\ufu 
bizzat kendileri gösterirlerse, 
ortada muhataplarını itham 
ve ilzam edecek de\11 lı:alırmı 
idi? 

Yeni Matbuat kanununun 
iki tarafa da ıamil olması, ıl· 
yasi basımlara ıahsi vesileler
le hücumların önüne geçebll· 
mesi, çok büyük memaunl• 
yetlerle kareılanırdı. Mulıallf 
gazeteleri kapamak, yahut 
onları tehdit etmekten mem
leketin kazanacağını tahmin 
edenler, herhalde aldanroıı 

oluı lar. Böyle bir f"'yden ha· 
111 olacak boıluğa gel'nc'!!: 
Jun'i yağmur:.ırın o g;rılı.bı 
dolduramayacağı ıüı he~iz~ırl 

.t'ır;r Cruç 
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5 Temmuz 931 
Türk takviminde bir ta· 

lam mes'ut ve muzaffer gün· 
ler vardır: 

O gllnlerde, Tiirk milleti 
bayram yapar, aevlnç içinde 
gündüzünü geceye, geceainl 
gündüze katar, buna mec· 
burdur. 

Çünkü o günler, onun ta· 
rihinde ıerefli birer iz hıra· 
kan günleulir. 

lf 
~ İ§te 5 Temmuz 931 de bu 
,erefli:günlerden biri olacaktır. 
•. Zira o gün Dördüncil B. 
M. mecllal, hürriyetini kabul 
ettljl Türk matbuatı hakkın· 
Cla yeni ve eaaslı kararlar 
verecektir. 

Tiirk gazetecileri kadar, 
efkln umumlyeye de Büyük 
bıecllıln, büyük kararını aabır
ıızlıkla beklemektedir. 

Hiç tüphe yok ki, bir çok 
hatipler o gün ıöz aö_yleyecek· 
!erdir. 

Millet veklfieri, ajızlarm· 
dan çıkacak her kelimenin 
Türk matbuatına degerli telir· 
!eri olacağını unutmamalı ve 
ıözlerlnl tartarak, kııkanarak 
ıarfetmelidirler. 

Dördilncü büyük millet 
1necliai topl nırken, Türk mil· 
!etinin hakiki mümeıııllerln· 
den, tarihe geçecek büyük 
ve aıil kararlar bekledl4imizi 
yazmııtık itle o günler yaklaı· 
mııtır. iı: 

Türk matbuatı, 5 Temmuz 
931 kararını Türk takvimlerile 

. beraber kendi kalplerine ve 
onun makesl olan efklrl umu· 
mlyeye yazmak için sabıreız· 
lanmaktadırlar. 

BÜRH.A.NETTIN ALI '"'n•••·--·-· ..... --·••D••• ............... . 

Yakalar 
Bir ay zarfında 

199 dur 
1 Hazirandan 30 Hazıra• 

na kadar ıehrimizde 6 cina• 
;vet, 48 cerlı, 21 veıaltl nak· 
liyc kaza11, 15 intihar, 68 slr· 
kat, 23 yankeıicilik, l l zabıta· 
ya hakaret, 7 de eve taarruz 
Yak' ası olmuıtur. 

Sefaretlerde: 

Mısır valisi gitti 
Şehrimizde bulunan Mmr 

valiıl Mehmet Şahin Bey 
evvelki gün ıaat 10 da Sey· 
risefalnln "Eğe,, vapurile M111ra 
hareket etmlılerdlr. 

Brezilya sefiri geldi 
Brezilya ıeflrl Müıyü Oupl 

Mantel Pazar günü ıehrlmize 
gelmlıtlr. 

* Uzun zamandanberl ıehrf· 
mizde bulunan Japon sefareti 
baıkatlbl Müsyü Kumabe bir 
müddet daha burada kalacaktır -·-'3elediyede maaş başladı 

Dün Belediyede maaıların 
tevzilne ba,Iandı. Bugünde 
dünden verilemlyenlerin tedi· 
yatına devam edilecektir. 

f icaret odası toplanmadı 
Ticaıet odası mecllıl, dün 

mutat içtima günü olmaeına 
rağmen içtima etmemlıtır. 

UMU . Yarım milyon liraya 
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Yankes"ci Ligor bi adam öldürdü! 
1

... emniyet 
Rüştü Efendi Ligoru cürmü meşhut halinde ya- I ___ Planları satılıyor u ---ıl 
kalamış fakat bu ona olüme malolmuştur -

------- 26-
Evvelki 

Tokatlıyan 
bir cinayet 

Bu feci 
ıudur: 

gece Beyoğlunda 

oteli sokağında 
olmuıtur. 

cinayetin içylizii 

Şehrimizin sayılı azgın ve 
maruf yankeeicilerinden biri 
olan Ligor, 26 ya§larında 
kııa boylu eımer, iri ve kor· 
kunç gözlü bir sabıkalıdır. 

Küçük yatından beri yanke· 
llcilife ba9lam11, bu ane kadar 
birkaç kim elerin para saat ve 
ıalre gibi itine yarayacak kıy· 
metli eıyasını çalarak geçin· 
mele baılamııtır. 

Ligorun yeri ve mekanı 
olmadılı için tehir dahi inde 
mevcut meyhane, umumhane 
ve kahve kötelerinde vakit 
geçirir... . 

Allahln günü tramvlly, va· 
pur, ılmendifer, lstaayon ve 
buDa mumHil kalabalık ma· 
hallerde gezer, dolaııp bir fır· 
ıabnı bularak gözüne keatir· 
diğl adamın cüzdanını atırır. 

İki üç ıanlyelik bir zahmet· 
ten ıonra muvaffak olduğu 

cüzdanı alır almaz hemen, ao· 
luğonu yukarda uydığımız ma· 
but yerlerden birine gider, bir 
kaç saat zarfında cüzdan için· 
den çıkan paralan yer içer. 

Bittikten eonra yine, gider 
ve bir kaç kitinin canını daha 
yakar. 

İıte bu can yakıcı mahut 
aabıkalı Llgor, evvelki aqam 
yine anlatıldığına nazaran 
pıırasız, pulsuz kalmıı olacak 
ki hemen, kudı:z köpekler gibi 
Beyoğlu caddesine çıkmıt, öte· 
ye beriye bat vurup eal· 
cbnnağa baılamııtır. 

Fakat tesadüf olacakklogihı 
ve o akıam için ne kadar gez· 
mit1 ne kadar tozmupa da 
gözlediği bir yağlı ava raetlaya
mamııtır. 

İıte bu aabıkalı ve bu azılı 
yankcıicl o gece gele gele To
katlıyan oteli önlerine gelml.t, 
gözlerini dört açarak çarpa hl· 
leceğl adamı seyre baılamıı· 
tır. 

Bu sırada karıısına RiiJtü 
isminde biri dıkılmtı, onu hab 
hareketini seyre baılaınııtır. 

Rüştü 30 yatlarındadır, 

seyyar satıcılık yaparak geçin· 
mektedlr. Yalnız baıına oldu· 
ğu için Beyoğlunda Küçük 
Bayram sokağında 16 numa· 
rada bir oda klralamıı orada 
yatıp kalkmağa batlamıttır: 

lıte bu Rüıtü Efendi, o 
gece için nasılsa bu yankesl· 
ciyl görmüt, vaziyetinden ıüp· 
helenerek belli etmeksizin Li· 
goru tarauuda baılamıttır• 

Fakat, kurnaz ve ılnll olan 
Ligor bunu anlamıt hemen 
elleri cebinde ıslık çalarak, 
ufak ufak adımlarlle Takılme 
doğru yürüm~fe baılamııtır. 

İki elıerl cebinde, omuz' arı gözüne ke Udiğl adamın yanı· E - - ıı• • 
kalkık, kasketi baıına geçaıı,, na sokuımu}, eııerile bir ıkı nte IJeDS 
ıslığına devameden Ugor sanat· marifet yapark cüzdanı aıır· 

• 
servıs me-

kar sinema artisti gibi yürü- mağa çalıımııtır. murlarını 
mesine devam edeıken Rüıtü Bu hali gören Rüıtü, he-
de peıinl takibe baılamııtır. mr n üzerine atılmıı, cürmü 

aldatmak! 
L'gor gitmif, Rüttü gitmiı, m~ıhut halinde yakalamak 

nlhay~t Taksime kadar gelmlı· için bileğine ıarılmııtır. 
!erdir. Fakat, bu itin kurdu olan 

Bu ıırada Ligorun canı Llgor da: 
ııkılmıı, bir tramvaya atlaya. - Ne var, ne var be ya· 
rak tekrar Beyoğluna doğru hu, ne var ? 
gelmeğe baılamı§trr. Diyerek kendlaini ve bile· 

Ligorun tramvaya atladığı· ğlne yapıan Rüıtüyü de aıa· 
nı gören Rütlü de, ayni tram· ğıya indirmlıtir. 
vaya atlamıı, yine birlikte Bu aırada cüzdanı çalma· 
gelmeğe baılamıttır. dığına meyus ve müteeaalr 

Bu hali gören L!gor, büs· olan Ligor hemen, bıçağını 
bütün kızmıı, hitddetlı!nmeğ, çekmlı, zavallı Rüıtö Efendiyi 
baılamıfır. 4 yerinden yaralayıırak firara 

Fakat, o esnada tesadüf buya teıebbüs etmiftir. 
Lfgorun gözledifi bir ande Fakat, 4 yerinden vurulan 
tramvaya blnmlıtlr. Rüıtü, can acısile bu sabıkalı 

lıte bu avı i:.Ören Llgor, veaz.gınıelindenkoyvermemlı· 
kendi kendine: tir. Bunun üzerine ıon bir bıçak 

- Ne olursa olsun, ne bah. atmıı, Rüıtüyü yere sererek 
sına olursa da olsun ya bu firar etmlttir. 
ada'Dın cüzdanını çalar, ya. Arası çok sürmeden bu terlr 
hut ta bu adamla baıım belaya ve azılı haydut yakalanmıı 
girer. Adliyeye teslim edilmlttlr • 

Demit ve hakikaten de ba· Rütlü Efendi de haatahaneye 
ıına gelecek belayı hemen kaldırılmıı, fakat çok sürme· 
taıarlamıı, hem de anlamııtır. den yarasının ıidı!etınden öl-

Bu kararı üzerine hemen müıtür. A. S. 
,j ~ 

Feci bir intihar ! 
17 yaşında bir genç beynine 
tabanca sıktı, hayatı tehlikede! 

Dün öğle llz~ri 17 ya la· 
nnda bir çocuk beynine ta
banca 11kmak ıuretlle intihara 
teıebbüs etmlıtlr, 

Bu feci intiharın iç yüzü 
hakkında almıı olduğumuz 

mufa11al mala.matı bildiriyoruz: 
Cavit 17 yaılarında zeki ve 

oldukça da asabi bir çocuktur. 
Pederi vefat etmlt, bir val· 
deıi!e Cevat bey isminde ki 
ağabefıinln tahtı terbiyeılncle 
bulunmaktadır. 

Ağabeyıi Cevat beyde 
23 yaılarında bir genç olup 
Sirkecide Hamldiye cadde
ılnde Kılıncçı zade Bedri 
Beyin gramofon mafaza11nda 
çalıımaktadır. 

Cevat Bey , bir sene ev. 
ve! kardeıl Cavid! de yanı· 
na almıtı birlikte çalııarak 
hayatlarını kazanmağa baıla

mıtlardır. 
itte geceleri evlerinde, 

gündüzleri de dükkanlarında 
dalma bir arada bulunan bu 
iki kardet dün gene, dükkan· 
larında iken olmıyacak yere 
ufak bir kavga etmtılerdır. Bu 
kavgaya sebepte: 

Cevat beyin kardeti Ca. 
vlde: 

- Şu camların tozunu niye 

Sabahlayın, Döbetçl ası.tan 
raporunu haatanenln dahi· 
llye mütehaas11ı Filip Löhodche 
takdim ediyordu. 

- Raporda bir ıey unu· 
tutmadı ya .•• 

1 

almiyoraun, ~u ufak tefek itleri 
niye görmlyorsun? demiıtır. 

İıte bu iki kelimeyi dük· 
kanda bulunan müıterilerln 

onünde ne için söylendi diye 
Ca vlt izzeti nef.ine yedir eme· 
miı, aıabileuip öfkelenmefe 
baılamııtır. 

Aradım bir aaat geçınlı, 

dükkanda bulunan Bedri Be· 
ye ait Negant bir tabancayı 
gizlice alarak dükkandan 
uzaklaımıttır 

Doğruca Darülfünun mey· 
danına gelerek kule dibinde 
beynine alet etmlttlr. 

İeabet edeı:ı kurıunun tesl· 
rinden yere dütmüt· baygın 

ve bitap bir halde inlemeğe 

batlamıtlır. 
Vak'a mahalline yeliıen 

pollıler Cavtdi haatahaneye 
kaldırmıt ve tahkikata batla· 
mııtır. 

Kadınlar birliği 

taşınıyor 

Kadınlar birliği bugün yı-ni 
binasına taıınacaktır. Bu mü· 
naıebetle dün yapılamıyan iç· 
tlma bu hafta içinde bir gün 
yapılacaktır. Bu içtimada irtat 
heyetleri aeçilecektır. 

Dediğiniz fllkakika Yar· 
itti. Gözde görünür •hiç bir 

lrlmıe Entellijens •erviıe aldana· 
bllmit değildir, böyle olmakla 
beraber, bu itte ben de onları 
aldatamam demek değildir. Bu 
nu ıamll manaeile düıünme· 

mek, baeit düıünceye deli· 
!et eder. 

-Sözlerin bana hayret ve• 
rlyor, bütün tanıyanlarca mü· 
sellem olnn cür' etinin bu dere· 
cesinl ben sende tahmin ede
mlyorduı:... Enteltijens serviı 
memurlarını aldatmak. Bu, 
eski adamların dediği gibi bel· 
kt de ıeytanla çelik çomak oy• 
namak kadar mütkiil bir it 
olacaktır!. 

- Fakat olacaktır!. 
- lnıani ve milli hıslerden 

bir IAhze vareste kalmamak 
ıartlle nihayetsiz muvaffak1.· 
yellerini temenni ederim. 

- Muvaffaklyetlerlnl de, 
ğil, muvaffakıyetlmizl de! 

- Neden? 
{ 

.... 
- Çünkü ıen de bana za• 

bir, muin olacaksın!. 
- Bu mümkün mü? Beni 

mel'anete ıerik mi edecekıin?. 
- Ben mel'anet yapmam 

ve alçakça düıünmem!. 
Yalnız ıana defli bütün 

tanıdıklarıma karıı hi11iyatı 

aliye ile dolgunum. Sevgili· 
!erimin ıadetime ortak olma• 
ıını candan istediğim gibi , 
beni ıevmlyenlerln bile fela
ketlmden zerre kadar müte
eHir olmasını istemem! Dil· 
ıüncelerlm fena bir mana 
ifade etaeydi, ıüphe etmekl 
bunu ana bile söylemeğe 

lüzum görmezdim. Fakat dü· 
ıüncelerim her halde mem· 
nunlyetle kaı ıılanacak kadar 
şeffaf ve berraktır. 

- Entellijenı ıervlı mev• 
zuunda da teffaflyet olur mu? 

( Deoamı O<J1') 
,., .. , ........................... ~.~·~·~····-·-·-·-······ .... ············•·• 

Şehirde karmanyola! 
-

Şoför Viladmir 
buğazlıyarak 

• • • ve muavınını 

soydular 
Şoför Viladmir evvelki ge· ı 

ce Taksim otomobil taksisinde 
beklerken üstü baıı temiz üç 
kiıi gelerek: 

-Bizi Kigıthaaneye götür. 
Demit ve otomobile binmltler· 
dir. 

Hürriyet abidesi önünden 
geçmiı, Kagıthane 11rtlarına 

· doiru inerlerken müşterilerden 
biri bir ipi ilmek yaparak bir· 
denbire Şoför Viladmir'in 
boğazına geçlrmlttir. 

Bu ani tecavil:ıe maruz ka· 

lan Viladmlr de otomobiU 
durdunnuıtur. Bu ıırada dl· 
ğerlerl de mua vlnl bağlamııtır. 
ıoförler bayılmıı, mütecavizler 
de V ıladmirin üzerini arayıp 

96 lirasını alarak ıa vuımutlar
dır. Bir iki saat ıonra ıoförler 
ayılmıt, hemen loıara!c Beyof• 
lu jandarmasına meseleyi an· 
latmıt ve mütecıvizlui.:ı eıka· 
!ini tarif etmiıtir. 

Beyoğlu jandarmau tahki· 
kata baılamııtır. 

Otobüsler derdi -
Belediyenin bu işi bir an 

halletmesi lazımdır 
evvel 

Belediye daimi encümeni 
günün en mühim meıeleıi 
olan otobüı talimatnameılnl 

hala çıkaramadı. Geçen gün 
otobüılerln bilet keımediklerl 
hakkıoda bir yazımız çık· 
mııtı. Belediyede encümenin 
yeni aklının batına geldiği 
anlatılıyor. Çünkü: 

Takıim ye Boğaziçinde it· 
!iyen veıaltl nakliyeden alınan 
"bir kurut köprü para11, on 
para Gazi koprüsü. rüsumu, 
alındığı halde bu tarafta itli· 

üstünde gezdiriyordu. Bu ki· 
lapların hemen hepıl çocuk, 
doğuran ve ana olan ve ana 
olmak için ıstırap çeken ka
dınlarının ıstıtaplaıının tah· 
fifi emelile yazılmııtı. 

1 yen otobüslerden bu rüıum 
alınmamııtır. Daha doiruıu 
ihmal edllml§tlr. Ve hAla da 
ihmal edilmektedir. Bu ihmal 
yüzllnden Hazirandan beri bu 
otobüılerden rüıum alınmıt, 

deiildir. Kanunen alın ma11 
mecburi bir rüsumun bugüne ka· 
dar alınmaması ıayanı dik· 
kattır. 

Belediye Daimi encü :neni 
reiıi Tevfik B. bir gün ottbüıler 
talimatnameılnln geciktiği hak· 
kındakl bir itiraza: 

- Yllzlerce kitinin ekme
ğile alakadar bir meaeleyi bir 
kaç günde çıkaramayız, derniıtL 

Muharriri: Mütercimi: 
Ve raporu imza edip nöbet• 

çi asistana da imza ettiriyordu. 
Aaistan, bu imzalı kajtıdı def· 
terine kaydettikten sonra, ra· 
poru da bir musannif içine 
yerleıtırlyordu. Asiatan sordu: 

icaplarını yapmııtı. Halbuki 
evvelce böyle değildi. Halla• 
nede bir Yefat vuku bulduğu 

zamıın yerinden çıldırırdı: Çün· 
ki bu taze analar, lztlraptan 
kurtulmak için kendilerini 
hastanenin kucağına atıyorlar· 
dı, onları iyi etmek lazım ge· 
lirdi. 

Kartıdaki duvarda bütün 
profeıörlerln bir arada alın· 
mıı bir fotoğrafla! ile blruı 
ötede Klodun bir büstü da· 
ha ileride Piyer Ambuvazın 
çok mahirane yapılmıı bir 
karikatürü duruyordu. Bu ka· 
rlkatür, proreıörü elinde bir 
kamçı ile mikropları terbiye 
eder bir vaziyette yapılmııtı. 

Halbuki ciddi çalıımak, 
haftalık tatillerinin bir lkiıinl 
feda etmekle bu mesele her 
halde yakın bir zamanda 
halledilmıı olur, Bel•diye bir 
klıiden alınacak "50. paradan 
mühim bir yekün tutacagt 
muhakkak olan bir varidat 
kaybetmlı olmaz, bir aydır 
de•am eden yolsuzluğa mahal 
kalmazdı. 

Raynonde Machard Ahmet Fürk6n 
- Fransız edebiyatından büyük aşk romanı -

170 inci binden tercüme edilmtıtır ••• 

Klod madam Dö Trey'e 
dedi kt: 

- Ne kadar seYlmllıinlz 
bu günl 

- Ya batka günler ? 
- Daha az. 
- Evet, bir görüt! 
- Belki .• Ve Klod da ma· 

damı muhabbetle öpilyordu: 
Franıuva'ya dönerek: 
- Hastaneye gitmek için 

lmvvetliılniz değil mi müıyü?. 
Diyordu Ye llAve ediyordu. 

- Babam otomobilde bizi 
bekliyor. 

Onu bekletmek doğru 
drfil. 

- Vlzita tam dokuzdadır 
ancak vaktimiz vardır. 

- Ôyle ise haydi gidelim. 
- Allaha ıamarladık anne. 
- Allaha ıamarladık, bü· 

yük dostum. 
- Güle güle yaYrularım. 
Bu iki genç salondan çık· 

tıktan sonra, madam Dö Trev 
orada uzun bir düıüncenln 
içinde gömülü kaldı ... 

• • • 
6 Haziran 1929 geceıl eaat 

yedide izabe! namında bir 
kadın, hastahanede vefat et· 
mitti• 

--J'--u-.yur 

- Cenazeyi ne yapalım? 
- Anflteatr'a 
- Peki. 
Nöbetçi asi.tan cenazeyi 

nakletmek için odadan çıkmıt 
ve lıorldorları geçmeğe baıla
mııtı. 

Flllp odada yalnız kalmııtı. 
Düıünüyordü ... 

Bütün bir geceyi bu ölen 
kadının yanında geçirmittl; 
ölüm ile mücadele etmiıtı, 
Neticede de mağlllp olmuttu. 
Mağlüblyetten fazla teılr duy. 
muyordu: Çünkl fennin bütün 

Halbu:d, timdi üzerinde 
çalııtığı hutalardan birisi öle· 
cek olaa, o bundan memnun 
oluyordu. Çünkü artık onunla 
uğraım yacalr, iıl üç dakika 
daha evvel bllmit olacaktı. 

V azlfe ve vicdan bunu mu 
emrediyordu ... 

Ftlip, ölen ve timdi beyaz 
bir marmet mua üstünde ya· 
tan kadının yerinde olmak 
ııtlyordu. Artık ne düıünıün, 
ne de ça lıtıın ! 

Bu afır düıünceler ara· 
11nda kendini bir kanepeye 
atan Ftlip, gözlerini kütüpha· 
nenin içinde duran ve uyuk· 
layan binlerce cilt kitabın 

Fltpin gözleri Klodun büı. 
tGne kaydığı zaman, o cesa• 
retlenerek gözlerini bunun 
üıtünde durduramıyordu. 

Flip daha derln dütünf'bil· 
mek için gözlerini kapamııtı. 

Bir haıtabakıcı içeri gir· 
dı. Ve doktoru orada görünce 
bozuldu: 

- Ah affedersiniz , efen· 
dlm, bilmiyordum. 

(Devamı ııar) 

Parise davet 
Ticaret mektebimizi de 

çağırdılar 
Parlıtekl Ticaret mektebi 

aliainin büyük ıenel deYrlyeıl 
tes'it edilecek ve bu merallm 
iki gün devam eyleyecekitr. 

Buna bQtün dünya ali 
ticaret melıtepleri gidacelderl 
ııibi binde daYetlye ııelmlttlr. 

Bunun için da•etlilere en 
müaall aeraltle ıeya hat va 
Pariate ikamet edebilmeleri 
temin e.lJ!mııtır. 
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.Parlayan pala! .•• 
Aman abicim, canıma kıymada ne 

yaparsan yap! 
{ t 1 ı ı d baktıktan sonra güldü ve uyu· ıte bu düoünce eri ç n e 
çırpınırken dolap kapağının ıuğa hitaben: 

- Ölüsü kınalı ~dalga, az açıldığını gördü ve: 
- Aman ablcim, canıma daha ayıltmaaaydın küçüğü-

lı.ıyma da neyaparaan yap, mü yaptığım gibi büyüğümü 
diye yalvarmata baıladı. de yapacaktım. 

Pırıl pırıl palaıı parlayan Dedi ve hemen donunu 
külhanbeyi de: çıkarmak için kahvenin bir 

- Ulan ıenl bana aayile mi köıeılne doğru çekildi. 
bağııladılar? Diyerek elinden lkı ıaniye ıonra tekrar gel· 
tutup odanın ortaıına fırlattı. dl ve: 

ı Bu 11rada canı acıyan Dede - Uyuıukcuğum ben vol· 
aultan rerelı: korkuıundan ve tamı alıyorum. Hepsine ayrı 
ırerek can acıaından keıkln ve ayrı ıelamlar. Diyerek kahve· 
avazının çıktığı kadar bir ıeıle: den çıkıp gitti. 

- Ab .. Ah aman ah!. Diye Bunun üzerine kahveci 
lıir ni.ra attı. uyusuk ta Poatabaıının yanına 

Narayı atar atmaz gözlerini reldl. Sıra ile: 

Yllmarak : - Haydi bakalım delikanlı-
- Yet11ln, imdadıma ye- lar, dalıra reçmeyinde ayılın. 

tııln! diye feryada baıladı. 
Dede Sultanın bu feryadı Diyerek hepılnl ayılttı. 

&zerine kahveci Uyuıuk koıtu, Bunlardan evvela Poatabaıı 
11ıulcacık kolundan tutarak: gözlerini bir iki defa açıp ka· 

_ Dede Sultan, Dede Sul· padı. Etrafına da dikdlk ba· 
tan! Kendine rel ıahım ken· karak tenbelvarl pis bir gerin· 
dine, diyerek ayağa kaldırdı. meğl müteakip biribirl arka· 
Var kuvvetıle yerinden bir ıına eınedlkten ıonra: 
;cık gibi fırlayan Dede Sultan, - Amma da kıyak ve ay· 
ayağa kalkar kalkmaz ırözle· nalı bir dalgada idim ha! Dedi. 
rint açtı Etrafına dlkdik (Deoamı oar) 
~··~ ... ~ .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ ........ ..... 

.. işçi mebuslardan 
Heler istiyorsunuz? 

l•çiler: Bu •utunlarımıza acıkca istediklerinizi bildiriniz. 

lzmir tahmil tahliye amelesi 

Ücretten şikayetçi · 
-----=--

Bu işin hal1edilmesi için bu sefer de 
Ticaret müdirliğine müracaat ettiler 

İzmir, 1 (H.M.) - İzmir 
Limanı tahmil tahliye ame
lesi Ticaret müdürlüğüne mü
racaat ederek bir türlü halle

dllemlyen yevmiye lıinln hal
lini lltemlılerdlr. 

Liman tarlfeılne bakılıraa 
tahmil ve tahliye ameleılnln 

Jevmiyeıl 250 kuruıtur. 
Halbuki ıtrket) bu tarifeyi 

nazarı itibara almıyarak ame
leye 150 kuruı yevmiye veri· 
Jor. Bunun 11 kuruıu ka· 
zanç olarak kHillnce gerlve 

139 kuruı kalıyor. Bu hesaba 
llazaran ıirket lnıaat kereıte

llnln vapurlara tahmil ve tah
liyesinden metre mlkabına 55 

kuruı aldıfı halde ameleılne 
18 kuruı veriyor. Kutuluk ke· 

reıte de lıe metre mlkibına 
355 kuruı ücret alındığı halde 

ameleye 18 kuruı veriliyor. 
Amele ticaret müdüriyetin;" 
verdiği istidada bllhaua, 
bu noktaları kaydetmişler· 

dır. 

Bundan evvel lzmlr vali· 
ıloln meseleyi halletmek yo· 
!undaki vadi de bu ıuretle 
tekrar mevzuubahıolmakta· 
dır. 

Bursada 
Şiddetli yağmurlar 

devam ediyor 

Bursa - Burada çok ıtd. 

detli yağmurla yağdı, bütün 

caddeleri ıu kapladı. Bazı cad· 

deler, ıuların ıürüklediğl büyük 

taılarla doldu. Hasar çoktur. 

ENVER PAŞA " 

~-T_u_r_a_1! .•. !~!!~~~-t_o_r_u_I__.I 
İttihatçılar, bir inkılabınyeni kanunlarla 
idare edilmesi icap ettiğini anlayacak 

kabiliyette değillerdi! 
-4-

YARIN 

Adliyede: 

PiliÇ 
._Sahibi Yusuf Ziya 

mahkum oldu 
Piliç mecmuası meı'ul mü 

dürü Yuıuf Ziya B. in muha· 
kemeıl dün ikinci cezada ne· 
ticelenmlıtlr. 

Heyeti hakime mecmuada 
çıkan reılm ile yazıyı muga
yir! arühaya göterek maznu· 
nun bir ay hapıe ve 15 Ura 
cezayl naktiye mahkünı et· 
mittir. 

Yuıuf Ziya B. in eskiden 
mahkumiyeti olduğu için ce· 

1 ]za11 tecil edllmemııtır. 
Zabıt katiplerinin mu

hakemesi 
Para almakla maznun ildn· 

el ceza mahkemeıl zabıt ka· 
tiplerinden Turhan ve Sallh 
B.lerln muhakemeıine dün bl· 
rlncl cezada devam edllmiıtlr • 

Eınayl muhakemede ıahit· 
ler dlnlenmiıtır. 

Heyeti hakime müdafaa 
ve karar için muhakemeyi 
baıka bir güne talik etmlıtlr. 

Müddeiumumi davası 
N ıırl Bey isminde bir zat 

tarfından da vaıı açılan Çatal· 
ca Müddeiumumlıl Ferit Be· 
yln muhakemeılne dün Ağır• 
cezada baılanmııtır. 

Heyeti hakime Ferit Bey 
aleyhinde baıka bir dava ol· 
duğuııdan tevhit için dava ev• 
kının celbine karar vermııtır. 

Müddeiumumi 
mahkum oldu 

Poliste: 

Bir 

ölüm 
hamal birden
bire öldü 

Galatadıı Mumhane cadde· 
ıfnde bir hamal dün ani IU• 

rette yere düıüp ölmüıtür. 

Zabıta [tarafından yapılan 

muayene neticeli bu ölüm 
ıüphell görülmüı ve ceıet 

morga gönderilmiıtir. Hüviye· 
tide teabit edllmlıtır. 

K adın kavgası 
Sarıyerde arabacılar kah

yası Hayri Efendinin karısı 

Hayriye Hanım aynı evde 
oturan Zııan Hanımla kavga 
etmlı, neticede Ztıan Hanım 

ıopa ile Hayriye Hanımın 
baıını yarmııtır. 

Çocuk düştü 
l.angaıia oturan madam 

Nazik dün , kız çocuğunu 
bahçede kurduğu aalıncakta 
bırakıp eve rlrdiğl bir 11ra • 
da çocck düımüı, beyninden 
yaralanarak hutahaneye ya· 
tırılmııtır. 

Sukut 
Beılktaı'ta oturan Hacı Naz· 

mi Efendinin hancılnde hiz• 
metçi 45 yaılarında Madam 
Marl dün, evin üst katından 
düıerek ağır ıurette yaralan
mıt, berayi tedavi kadın bas· 
tahaneılne yatırılmııtır, 

Nara atarken 
Beyoğlu İstiklal caddeıinden 

geçmekte olan Rizeli Tahir 
oğlu Zülküfül ıarhoılukla nara 
atmakta iken yakalanmııtır. 

Kaza 
3231 numaralı pollı me-

Şıle Müddelumumlıl Naci muru Aptullah Efendi dün, 
Beyin muhakemeıl dün Ağır· Kızıltoprakla Ziyve' Bey nok-
cezada neticelenerek karar tef· taıında nokta beklerken na• 
hım edtlmlıtır. ıılaa hat muayene treninin ıa• 

Naci Bey Mehmet isminde demeılne maruz kalmıı, baıın· 
blriıinl darp etmekle maznun· dan ve kaaığından yaralanarak 
dur. Tıp fakültesine yatırılmııtır. 

Heyeti hakime. müzakere- Görülen lüzum üzerine Ürkü· 
den ıonra Naci Beyi bir lira dar müıtantlkl meseleye va· 
ağır cezayl nakliye mahkum zıyet etmiı, tahkikata başlan· 
etmlıtır. Ceza tecil edilmiıtir. mııtır. 

··-••llllllllllllllll .. lllllllllllllllll-lllllllllllllHllllllllllllllllllllUHUlllUlllllHllllllllllllllllll 

MIWLl~ITTI 

Tarsus istasyonunda 
Bir çocuğu öldüren tayyareci Bek

ler bir sene hapsi istendi 
Tarauı (H.M.) - Bundan 

bir buçuk ay kadar evvel 
Tanuı lata1yonuna dGıerek 
bir çocufun ölümüne sebebi· 
yet vermlı olan beynelmilel 
tayyareci Bekler henüz nievkuf 
olup kefaletle tahllyeıi redde· 
dllmlıtir.Tayyarecinln ikamet· 
ri.hı olmama11 bu talebin ka 
bulüne mani olmuıtur. 

Mumaileyhin iddlaıına na• 
zaran kendlıl Tanuıa lnml· 
yerek Adanaya reçecekti. Fa 
kat vakit akıam olduğu için 
Tanuaa lnmlye mecbur ka· 
!arak bir müddet inecek saba 
aramıı ve nihayet futbol ma· 
hallini görerek oraya inmek 

teıis etmek iatemtılerdı. Ab
dulhamıt, Bu Cümhurlyet 'me
aeleıi için Mithat paf&yı bo
fazlatmamıt midi? 

Anlatılıyor ki, 10 temmuz
cılar 93 ellerden daha geri 
fikirlerle ıahneye çıkmıılardı. 

O halde, ıo Temmuz inkı· 
l&bının hareket kuvveti ne idi? 

\ 
latemlıtır. Fakat tayyareci telg
raf tellerinden birini rörüp 
ııeçmlt ilede iklnclılnl görme
diği için teller pervaneye ıa· 

rılıp motör 11top etmlttlr · 
Ve yine anlattığına göre 

teller gevıek olmaıaydı tayya. 
renin önünde bulunan maka11 
telleri keıecektı. 

Bu vaziyetin teılrl ile uzak· 
ta yıkılmıı olan bir direk tay. 
yareyl görmek için koıup 
relen bir çocuğun kulağı üze
rine çarparak öldürmü~tiir. 

Adliyede tayyarecinin katil 
11fatile ve tedbiralzlik madde-

Namık Kemal mektebi, 
93 Ruhu idi. Bu mektep, 

Felek bütün ceorü cefasınr 
topla•ın gel•İn 

Dömır•em lr.ahbeyim millet 
yolunda bir azimetten! 

imanını halka yerleıtirmlıtl. • 
Bu imanın hiç bir lıtipda t 
idaresi tarafından yıkılamı· 
yacağını da : 

Mademkl,Abdii.lhamlt fda· 
reılnin kanunlarile haraket 

Bu muammayı halletmek Kendilerine inkılapçı iımlnl edilecek, Abdii.lhamlt ılyaıeti 
kol•y değildi. veriyorlardı. Bütün lnkllip- takip edilecekti. 10 Temmuza 

Kaldır,idrakini muktedirsen 
ademiyetten ! 

Yalnız, Pranırmatlzme da· cılıkları, "Kanunu eıasl.yl Dev· ne ihtiyaç vardı? 
yanmak tartlle bir ip ucu bu· let aalnameılnden tatbikat sa· Şimdi, bir meıele karıııın· 
lunablllrdl: [Neticelerden eaaae hasına çıkarmak iddia1ında da kalıyorduk: Türkiye, 93 ten 
orftmekl k 1 
• • mıttı. 10 Temmuza kadar yeni bir 

Bu adamlar, ne Y•pmıılar· 93 ı k J•b b " K 1 
n ı • ını o.an ızı ıey öğrenmemit miydi? 

clı? Hiç ılbl bir teY! Sultan bile tahtından in· 
93 meırütıyetlnln kara kıta· b Bu de11lrde üç fikir cere· 

dtrilmemlı, lr Evliya! gibi yanımız vardı: 
bını alm11lar, onun maddeler elleri öpülmüştü. N k 
il 1 b ı 1 - amı Kemal mek-e t •tına reçmlt erdt. Beynelmilel görüıleri de tebl 
Apdlllhamlf devrinin ııııııab, Abdulhamfdln Almanya ıiya- 2 - Edebiyatı ciddiye 
iktııadi,tçtlmal ve idari nizam. ıeUnden baıka bir ıey deflldl. mektebi 
farını da aynfJe tatbik edJ. Halbuki, 93 inkılabının 3 - 10 temmuz neırfyat 

_elardı. -~_._,k. ııhra'\lj.nl:!.az.ıc.. Çj:iillllıu:WM,. ı~.~~kt 

Hakikati ile yaıatıyordu. 
Bir mli.atebit, muvakkaten zın· 
danlara, ıehpalara ve lnıan 
mezbahalarına hüküm edebi· 
lirdi. Fakat, bunlarla fikri 
öldüremezdı. Hangi müateb't. 
lnıandan idrakini kald,,.a),tJ 
mitti? 

lnıanın mahlüku olaa" 
idrak, bütün mültebitlw(, 
pelemiı, klmlılnl ha1alamı.. 
da, kimlılni de tariht., Iİı.n•' 
lemlttl ! ..... ,,-

2 Tfrrmtı2 
. 

r---lşçi ve Çiftçi Fırkası etrafında---, 

Memlekette 
Ne düşünülüyor? 

Mersinden akisler! • 

Mersinde· çıkan Akın gazetesinin 
bir bas makalesi • 

Memleketimizin bir çok 
yerlerinde yeni Çiftçi ve fıçı 

fırkası hakkında bir çok yazı· 
lar yazılmakta, fikirler serde· 
dllmektedlr. Karllerimize yeni 
fırka hakkında memleket te 
ne düıünüldüğü hakkında bir 
fikir vermek üzere Son poıta 

ile gelen ve Merainde lntltar 
eden Akın gazeteılnde gördü· 
ğümüz ( İıçl ve çiftçi fırkası ) 
ünvanile bir baımakaleyl ay· 
nen alıyoruz makale ıudur: 

1 
larının mümessilleriyle, hatla 
memurların terfilerini bile el• 
le rinde bulunduı arak, kendi 

Beyannameılni hükümete 
veren ve proğramını neıreden 
•isçi ve Çiftçi" fırkaaı, mi'ite· 
dil ıoıyaliıt nazariyelerini ıı· 

kı bir mllllyet hududu içine 
ııkııtırmıı bir ıekilde meyda· 
na çıkmak istiyor. 

Yeni fırkaya buırünkü dün· 
ya fırkalarına göre bir va • ıf 
koymak icap ederae "Naayo
nal Soıyallıt" demek caiz ola· 
billr. 

Fırkanın proğramına göre, 
memleket on iki ıkıuat mınta
kasına ayrılacak ve dahili ıi· 
yaıet, mıntakalara verilecek 
genlı ve hatta tam bir ıala

biyetle lktuadl bir ıiatem 

üzerine kurulacaktır. lıviçre 
idari tetkilatı gibi ••• 

Bu proğrama göre, bükü· 
met merkezi, Mllli Müdaffaıı, 
Hariciye ve doğrudan doğru· 
ya vergili olmıyan Maliye de 
ıalahiyet buluyor. Diğer Ve· 
kaletlerin bir çok meıalsi 
mıntakaların emrine veriliyor. 

Bu Proğram , §Üpheılz , 
İsviçre ve Almanya Sosyalist 
Proğramlarından iktibaslarla 
vücude getlrilmiıtir. Ve bun· 
dan dolayıdır ki muntazam 
hatlarla yeni bir idare silteml 
manzarasını haizdir. 

Yeni Fırka, Reisi Cümhuru 
Temyiz relılnl, Baı müddeiu· 
mumlyi, Ziraat Bankası ve iç
timai ılgorta teıkllatı umumi 
müdürlerini re' yi am ile ve 
mıotaka lılare reialerinl ve mın· 
taka müddeiumumilerlni mm· 
taka re'yl Amlariyle intihap et· 
tlrlyor ve yirmi yaıını bitiren 
kadın ve erkeklere intihap et· 
mek ve edilmek hakkım veri· 
yor. 

Mıntakalar, iktısadi teıkilat-

kendilerini idare ediyorlar. 
Proğramı tetkik eden bilgili 

bir adam, memleket ıeraltinl 
düıünerek, her kuım önünde, 
hayretler içinde kalıyor ve bun• 
lar, bizde de yapılabilecek ıey• 
lermiı, demekten kendini ala· 
mıyor. 

Maarif ılyaıetl güzel, Mali 
ılyaset güzel, lktııat ıiyaıetl 
güzel, Hele köylü ve Amelenin 
refahına haaredilen fikirler, 
içtimai ıfgorta ile memur mü· 
tekalt. eytam ve eramlline te 
mln edilen (Son memuriyetle
rin tam maaıları ldeah)çok gü 
zel; düyunu umumiyenln, yal 
nız afyon varidatından öden 
meal, merkezi Anadoludan ıarli 
hudutlarına üç koldan daya 
nacak tlmendifer hatlarının 
lnıaıına lazım olan ıermayeyl 
Balkanlardan vaki olacak 
Türk muhaceretlnin Şark vila 
yetlerinde llkanında huıule 
gelecek "Colonlıatlon" hakları 
ve bir kaç neele takılın edil 
meıl gibi bir ılyaıetle temin 
edilecek lıtikrazların meydana 
getlrmeıl pek çok güzel. 

Proğramda, bazı yerlerin 
muğlak ve müphem olmaıın• 
dan baıka tercümede bir ku 
ıur yok. 

Proğram, mutedil bir ıoı• 
yallıtlikle milli hakimiyeti biri 
birine mezcetmek cihetinden 
hakikaten bir ideal ılsteml• 
dır. 

Fakat •••• 
lıte •fakat" a gelince, in• 

aan ıap diye ıapa oturuyor; 
çünkü •İlk defa milletin için• 
den doğduğu iddia edilen fır.ı 

kanın 'bu "muktetaf" progrıı• 
mı karıııında, memlekette bu 
fırkayı ıuurla benlmsemeğe 
değil anlamağa kabiliyetli ve 
bugünkü memleket ıartlanna' 
göre tatbika ıalahiyetli birkaç 
yüz kiti bulmak imkanı yok 

O halde, • lıçl ve Çiftçi fır• 
ka11 bir fikir hatla mücerret 
bir fikirden ibarettir. 

Biz de, "lwçı ve Çiftçi Fır• 
Kaıı Programını,Madde: Sn ile 
beraber bu fikri hürmetle kar• • 
ıılarız. 

• • • •••••..,. .................. , , •••• ~•~•~•H•H•~·~••••••••••••••••••~•~•~•H•~•~••••••••••••• .. •••• 
ılne tevfikan bir ıene bapıl M • d 
lıtenmlıli:. ersın e 

Tayyareci he her kaıabada 
bir tayyare yeri olur ve tay• 
yareler oraya iner ve bu 
meydanlığa tıaret için fllama· 
!arda konur binaenaleyh be· 
nim kabahatim yoktur de· 
mekte lmlf 

Maamaflh tayyareci Bek
lerin çocuğun kanını tazmin 
etmeie hazır olduğu da ıöy· 
lenmektedir. 

Namık Kemalin bu hare
ket kuvveti, Mıthat paıanın 
imarcı teıkilatçılığı ile kartı· 

laııyordu. 

Bu devrin Türk harıında
ki ifadesi ıu olabilirdi: 

Hürriyete dayanan yeni 
teıkılat! 

Talata ıordum: 
- Niçin, hürriyete daya· 

nan yeni teıkilat yapmadınız? 
Talatın cevabı, hala kulak· 

larımda çınlıyor: 

- Yapılacak bir ıey yoktu. 
Memleketteki kanunlar iyldi. 
Yalnız, bunları bakklle tatbik 
etmek lazımdı. 

Biz, lunu yaptık. 
Bu cevap Şehiılamın fetva 

Htabından faiz! ahkamı ara· 
<11aama benziyordu. Hocalar, 
•ctlhıı' ı.apııını kapamıılardı. 
lkuhatpl.&r he, fikir kapuını! 

811 nal, bir düzüne it• 
'·'ı.ıı-. !."" tı liıkadar etti. Hepıl 
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İşçiler kooperatifine· 
memurlar da girecek 

Menin, ( Huıuıi) - Vali 
bey riyaseti altında devairl 
reımlye rileaa11 toplanmıtlar· 

dır. 

Meninde liman inhiıar tir· 
ketlnel bağlı bulunan lıçller, 
kooperatifine umum memur• 
!arın lıtıraki ile Mersin koope
ratifi namile tevıimlne ve, 
muamelatının tevıllne karar 
verilmiıtlr. 

Memurlar her ay maaıla• 
rından ıkııer buçuk lira öde· 
mek üzere lıtedikleri miktar• 
da akılyon alabilecel.ıerdir ve 
bu huıuata teahhudde bulun· 
muılardır. Kooperatif ılmdikl 
bulundujtu mahalden daha iyi 
bir mahalle ne.kledilecektır. 
Ortaklara her husuıt~ teshl!at 
ıröaterilecek ve ucuza mal ıa· 
tı'acak deniliyor. 

Yeni Asır 
Hükumeti tahkirden 

beraet etti 
lzmlr, (Huıual) - Hükii· 

metin manevi ıahılyetlnl tah· 
kir cürmlle mahkemeye ve· 
rilen (Yeni Asır) gazetesi tem· 
yizden nakzen yapılau muba• 
keme nellceıinde beraet ka-

dı.ı:::;;miii 
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2 Temmuz 

1 10 1 
Fırka içtimaında 

Matbuat meselesi 
münakaşalar nasıl 

etrafındaki 
cereyan etmiş? 

Ankara l(Huıuıi) - Fırka 

grup içtimaı hakkında burada 
yeniden duyulan rivayetler 
ıunlardır; 

Afyon mebuıu Alı B. cel
seyi açtığı zaman ilk ıözü Ziya 
Gevher B. almııtır. Ziya Gev· 
her B. ıon Matbuat münaka· 
ıalarının bir halasasını yap· 
mııtır. 

Bundan ıonra bir çok ha· 
tipler daha ıöz almıılardır. 

Söylenen ıözleri ıöyle hulasa 
etmek mümkündür: 

- Bazı gazeteler matbu
ata verilen bğrriyeti ıullıtlmıı.l 
ediyorlar. İfııı.dat, tahrikat 
yapıyorlar. • 

Bu hareket memleket, za. 
rarınadır, önüne geçilmelidir. 

Bu arada birtakım kat'i 
tedb~ı!erde mevzuu bahsol
muıtur. içtima çok hararetli 

olmııt ve tiddetli bl lisanla 
cereyan etmiotir. 

Meıelenln bir defa da Mil· 
let meclisinden ve hükümet· 
ten istizah ıekllnde müzake· 
reılne karar verildiği için taf· 
ıilıitı yakında öğrenmek müm· 
kün olacaktır. 

Ankara, 1 (Hu•uıi) - Halk 
fırkaaı grup lctlmaında mat· 

buat kanununun tadilide görütül 
müıtür. Burada en mühim 
nokta olarak melul müdürlük
lerin kaldırılmaeı ve meı'uli· 
yetin imtiyaz sahibi ile baı 

muharrire tahmil edilmasl 
mevzuubahıolmuıtur. 

Yalnız bu nokta da , bir 
teY buna mani olmaktadır. 
HükCımet gazeteleri sahip ve 
baımuharrlrlerl mebuatur. Te,. 
rlt masuniyete malik olmalan 
tereddüdü mucip olmaktadır. 

istinaf mahkemeleri 
Tekrar 

layiha 
Bir ihyası düşünüldü. 

hazırlandığı da şayjdir 
Ankara, 1 (Husuıi) - Meclll Adliye encümeni, eıki iıtl· 

naf mahkemelerinin tekrar lhyaaı temayülünde bulunmak· 
'adlr. Hatta buna dair bir layiha hazırlandığı da ıayldfr. 

tJ ~ ~ 

AkçoraB. 1 

Mebusluktan istifa-
sını geri aldı 

Ankara Geçenkl fırka grup 
içtimaı hakkında ortaya yeni 
bir takım ıayıalar daha çık· 

mııtır. Bu içtimada vekiller 
heyetinin otomobilleri hak· 
kında Yusuf Akçora B. bir 
takrir vermlt ve bu ıtddetlt 
münakıı.ıayı mucip olmuıtu. 

Yusuf Akçora B. kendisi· 
ne tiddetll hücumlardan mü· 
tee11lr olmuı ve mebusluktan 
istifaya karar vermlıtır. 

Bu karardan haberdar olan 
Afyon Karahlaar mebusu ve 
Fırka grupu relal Ali Bey ile 
bazı arkadaıları Yusuf Akçora 
Beyi teıkln etmı.ler, istifa ka· 
rarından vaz geçlrmtılerdlr. 

ihtiyat zabitleri 
Talime çağrılanlar hak· 

kında bir tefsir 
Ankara, ihtiyat zabit ve 

ihtiyat askeri memurları ka· 
nunu muvakkat mandealnln 
"D. ve •c. fıkralarının tefsiri 
hakkındaki Baıvekalet tezke· 
resi üzerine Milli müdafaa 
encümeni meeeleyl konuımuı 
ve mazbatasını hazırlamıttır. 

Mazbataya göre hizmet ve 
talime çağrılan ihtiyat zabit 
nıımzetlerlnln ıilah altında 

bulundukları müddetçe maaı 
ve memuriyetleri hakkında da 
27 Kanunuevvel 928 tarihli 
tefsiri kanuni hükmünün tat· 
bikl lazım g~ldiğl taarih edil· 
mekte ve talim davetine lca· 
bet etmeyenlere tertip edilen 
cezaların ayni olacağı ilave· 
ten zikredilmektedir. 

Muamele vergisi 
Müstacelen müzakeresi 

için takrir verildi 
Ankara, 1 (Husuıi) - Büt. 

çe encçmenl lktuat vekaleti 
bütçealnl tetkik etti. lıtanbul 
mebusu Hasan VAsıf Bey mu· 
amele vergitlnln muhtelit en• 
cümende müstacelen müza• 
keresi için bir takrir vermlttir. 
Muhtel;t encümen yakında 
teıekkül ederek ite baılaması 
muhtemeldir. 

Sosyalist kongresi 
açıldı! 

Bael, 1, (A. A.) - Cihan 
Siyonist kongreıl açılmııtır. 

Ko greye 3,000 murabbaı ft· 
ti Rk t't<nektedir. 

lzmirde 
Sandalla devri 

alem seyahaları 
lzmlr, 1 (A.A.) - 3 Par· 

çadan ibaret portatif küçük 
bir sandalla devrlalem ıeya• 
haline çıkmıı olan Yuhan Be
yzel ve Hanı Bek namında iki 
almam seyyah ıehrimize gel· 
mlılerdır. ~Almanyanın Ayla

brok ıehrlnden Tuna nehrine 
a tılmıı ve Karadeniz tarik ile 
latanbul ve oradan sahili takip 
ederek ıehrimlze gelmlt olan 
bu seyyahlar Jzmirden sonra 
Surlyeye ve oradan Mısıra, 

Şapdenlzlne ve Bahreyn ada· 
ları civarından Hindiıtan 

ıahillerlne geçeceklerdir. 
Fırtınalı havalarda kara· 

dan yaya olarak yollarına 

devam eden bu seyyahlar 
devrlaleml muvafakıyetle 

baıaracaklarından emin gö
rünmektedirler. 

Konya haberleri 
Konya, 1 1A. ..\.,) ~ İki 

gündenberl yaiimur yağmak· 

tadır. Yağmur buğday mah•u· 
lü için çok faydalı olmuıtur. 
Akıehlr ve Karamanda afyon 
ve Vilayetin her tarafında 

arpa haıadına baılanmııtır. 
Konya, 1, (A. A.) Mual· 

llm mektebinden 28, San'at 
mektebinden 5 genç ıahadet· 
name; almııtır. 

Konya, 1 (A. A.) - Kon· 
ya mıntaka futbol beyetı An· 
kara Çankaya kulubunu üç 
maç için Konyaya davet ede
cektir. 

Konya, 1, (A. A.) - Er· 
menek kazıuının bezı köyleri 
Çeklrııe iıtilaaına uğramııtır. 
Çeglrgenln lmhaaı için milca· 
deleye baılamııtır. 

Alman - İtalyan 
mülakatı 

Roma, 1, (A. A.) - Bü. 
tün gazeteler ltalya hükümet 
reisi Alman nazırları arasında 
vuku bulacağı bildirilen mü· 
!&katın ehemmiyetini dikkatle 
kaydediyortarlar. "Le Tevere • 
ııazetesl ezcümle diyor ki : 
"Avrupa • Fransız • Alman 
mülakatının ıür' atle tahakku· 
kunda bir fayda görmüyor, 
Fakat ltalyan • ltalyan müla· 
katının ıür' etle tahakkuk etti· 
ğlnl görecektir. 

YARIN 

Matbuat hürriyeti Kooperatifçilik -(Birinci aoyfadan devam) 
malCımdur kJ fırka umumi kong· 
resinde okunan umumi rlyaıet 
beyanname•inde kanun har!· 
cindeki neırlyatın adliye ile 
karıılaımaıı tabii bulunacağı. 
na dair ltaretler mevcut bulu
nuyordu. Bu itibarla yeni ya• 

'pılacak Matbuat kanununa 
bilhaaaa Matbuat da;alarının 
süratle ve bet on gün içinde 
bitırllmeılne dair bazı 
ahkam vazolunmak temaylil· 
lerl vardır. Esasen eıkl Mat· 
buat kanununda istintak dal· 
reıi nihayet yirmi dört aaat 
zarfında maznunu celp edece· 
ği, ıorguyıı. gelecek ve azami 
bir hafta zarfında evrakı ma· 

hakemeye vereceği muaarrahtır. 
Mahakemelerde, nihayet üç 
gün içinde ve her muhakeme· 
ye tercihen Matbuat davasını 

göreceklerdir, kaydı vardır. Tem
yiz mahkemeleri için de ıra· 
yet ıeri hal kısmı vardır. 

lıte meıelenln bu ıuretle hal· 
!inden büyük faideler goru~ 
leceğl tahmin edilmektedir. 

Diğer tarafta, Matbuat 
aleyhine ııddetle hareket edil· 
meıinl latemektedirler. Hfikeı. 
kümetln tlmdiye kadar aldığı· 
•e alacağı tedbirler hakkında 
vereceği izahat kafi görüldü. 
ğü takdirde yeni Matbuat 
kanunu Mecliste müzakereye 
konacaktır. 

Bu müzakerede Gazi Muı
tafa Kemal Hazretlerinin zat. 
farına mahsus locadan müna· 
kaıaları i•tima buyuracakları 
kuvvetle tahmin ediliyor. Fır· 
kaya menıup hatiplerden ba. 
zılarının olddetle hücümlarda 
bulunmaları me1huzdur. 

~························· 
lzmirde bir rezalet 

( 1 inci aohifeden devam) 
fatla ılze değil, müdürümüze 
hatta vallnlze bile emir veri· 
rlm.. demlıtır. 

Bu çirkin tecavüz karıı· 
aında memurlar, mumaileyhe 
sadece: 

- " Biz kanun haricine 
çıkamayız. " Cevabını vermlt· 
)erdir. 

Vak'a memlekette derhal 
ıayl olmuı ve nefretle karıı· 
lanmııtır. Bu zatın bu 
suretle hareketi memurin 
arasında da hayretle ve ıı.ıa· 
biyetle telakki edilmiştir. 

Bu vak'a üzerine bu zat 
hakkında i!aha mühim dlAer 
bazı ıaylalar deveran etmeğe 
baılamııtır. Bu ıayialara na· 
zaran bu adam nufuzu saye· 
sinde bu kabil birçok itler 
görmüt ve arzularına muha· 
lefet eden birçok zavallı me
murları da memuriyetlerinden 
azlettlrmlıtir. 

Tecavüze maruz kalan 
memurlar muhakemeye ve 
yüksek makamata müracaat 
elliler. Bu zat hakkında tah. 
kikata baılandı. 

Ticaret M. müdtJrd 
(Darülfünun koope· 
ratif yapamaz!) diyor 

( Birinci aayfeden devam ) 
tehi aliıinln rolü bile oldufu 
Dr. Abdullah Cevdet B. tara• 
fından ileri ıürüldil. Enn koo· 
peratıfçlllk ve münakaıaları 

hakkında Ticaret mektebi lll•I 
müdürü Hüınü B: ile görüıen 
muharrtrlmlze Hüınü B. ati· 
deki beyanatı vermtıtir. 

Darülfünuna ıu veya bu· 
ıahıı hlkum edebilir. Ceva· 
hını allkadarları veraln. 

Kooperatif mefkiıre.tnl 

yaratmak için evvela buna 
lnanmıı olmak ıarttır. Gerek 
Darülfünunumuzun, gerekse 
Darülfünunun haricindeki ilim 
adamlarından salahiyettar 
zatların vazifeleri bunu da 
her hidlıe gibi bin vak'a 
halınde tetkik etmek ve 
ilimle çerçevelemektlr. 

Memleketimizde koopera· 
Uf cereyanının salim bir 
tarzda yürümeıi ve iyi neti
celer vermesi için ıüphe•lz dl· 
!.kate, lrıada ihtiyacımız var. 
lrıat vazifelerini görmek, tel· 
kik ve tahuride bulunmak ilze· 
re darülfünunun hlmayeılnde 
bir kooperatif cemiyeti kuru). 
duğunu biliyorum. 

Nizamnamesini programını 
henüz görmedim amma aıaiiı 
yukarı tahmin edilebilir. Ce· 
mlyetln lfl, bir ilim müe11eılne 
istinat ettiğine göre, kooperatif· 
çillk hareketine istikamet ver· 
mek için tetkikatta bulunmak 
ve neırlyat yapmaktan ibaret 
olacaktır. Hariçteki kooperatif 
hayatına ve bunun fi'li netice
lerine doğrudan doğruya mü
eaalr olmak esaıen mümkün 
değildir. Kooperatifçilik ilmini 
yapacaklarla kooperatif kura• 
cak ve iıletecek olanlar ayrı 
ayrı zümrelerdir. 

Btnaenaley gerek Darülfü· 
nun gerek cemiyet veya ilim 
heyeti kooperatif vücuda ge• 
tiremez. Olsa olsa vücuda ge· 
leceklerln veya gelmit olanla· 
rın yaıaması için fikir ve 
iman vermeğe çalııır. 

- Fakat, Beyefendi, Ab· 
dullah Cevdet Bey koopera· 
tlfçilik hareketinde Ticaret 
mektebi iill•lnln fi'li rolü ola· 
bileceiilnl söylüyor. Bu fikre 
karıı na11l bir muhakeme 
yapıyorsunuz ? 

" - Biz Ticaret mektebi 
allıinde kooperatifçiliğin na
zariyatı iktıaadlyesl hukukiya• 
tı, muamelat ve muhasebesinin 
tedrisatını yapmaktayız. 

Bu ltlmlzle kurulacak ve 
lttetılecek kooperatif müeueae
lerlne adam yetlıtırmek gaye. 
ılnl takip ederiz. Ancak allyen 

[bir taharri ve tetkik müeHeıe· 
ıeıl halinde mektepte ayrıca 
bir teıekküle vücut vermek 
lmklnını buluuak umumi ve 
ıamil bir manada memlekete 

Siyanıettln daha faidell olmağa çalııırız.~ ............... ~······ ..... ····· ........................................... ........ 

Belediye nalbantları asrileştirecekmiş? 

Hangi nalbantlar? 
İhtiyar bir nalbant hayretle acaba 
bize sermaye mi verecekler? diyor! 

Nalbatların aırlleıtlrilmeal 
için Belediyece bir lata vvur 
olduğu yazılmııtı. 

Bazı Nalbantlarla görüıen 
bir muharririmlze, ihtiyar bir 
Nalbant fikrini ıu suretle 
ize h etmlıtir; 

- Suratı, Türklyenln en 
büyük bir Vilayetidir . Bu. 
na nazaran , Nalbant olup 
dükkanı olan pek a:ı:dır. 

devamederse,dükkanı bırakmak 

mecburiyetinde kalacağım. 

Belediyenin, akalllyette 
kalan nalbant eınafını aarileı· 
tlrmek iatedllllnl ıl:ı:den duyu· 
yorum. 

Aceba bize sermaye mi 
verecek? 

Btz bir kutu çivi, bir dil· 
züne nal, Ôra, Çekiç gibi mah
dut r malzeme ile çalııır fakir 
bit esnafız. 

Belediyenin, bi:ı:lm eınafı 

asri bir tar:ı:da tekemmOI ettir
mesi için para lazımdır. 

Sahife' 
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~Masa başı hikayeleri: 
fstanbulspora vurulmak istenilen 

darbenin iç yüzü nedir? 
2-

Bu ıeı o zaman futbol 
heyetinde bulunan Süleyma· 
ıılyell Oarhan Beyeln ıeıl ve 
emri idi. 

1 
da böyle bir kayıtla kıı.rıılan• 1 

mııtır. 

Hatta muvakkat bir za· 1 

- Terfi mllıabakatı bir 
defa değil,!tki defa olur. 

man için glttlfl yerde hiçbir 
kulnbe bile glrmemıı:oyun dabt 
oynanmamııtır. 

Bu böyle oldufu baldo 
bQyük bir lararla lıtanbulıpo
run oyuncuıu gayrı nizami 
addedildi. 

Kitapta, nizamnamede ye
ri olmayan bu emir bittabi 
tatbik edildi. Menim dola· 
yıaile futbolü bir müddet 
için bırakan latanbulıpor kıy· 
metli uzuvlarının seyyahatte 
bulunduğu bir aırada ikinci 
oyunu da oynayarak bir sayı 
farkla mağlup ,oldu. 

Böyleltkle Jatanbul bük• l , 

Bu suretle berabere kalan 
her iki takım ücüncü ve ton 
maçı da yaptı. 

İstanbulıpor hasmından 
çok güzel bir oyun oynayarak 
maçı 3-0 kazandı. 

Bu ıuretle sarı siyahlıların 
kolay kolay mağlüp olacak 
bir takım olmadığı görüldü. 

men mıığlCıp olmuıtu. 
Lakin e tıralarda mıntaka ] 

heyetleri birdenbire deı}lıtı. 
Bu talisiz kulüp hakkını aradı.: 

Yeni hey'et de verilen bu 
kararı mantıkaız bularak ma
çın tekrarına karar verdi. 

Artık canını dıılerlne takan l 
ıarı siyahlılar dördüncli maçı da 
oyn&dı ve 3-1 gibi bariz bir 
farkla Süleymanlyeyl yenmek
le o meı'um talılerlnl de ken• 
dl lehlerine çevirdiler. 

latanbulıpor 29·30 ıene• 
ılnde birinci küme dördilncQ• 
lüğünü aldı. 

Fakat bu da çok görüldü. 
Puvan itibarile dördüncü olan 

yine masa batından bir emir 
1 

bu takım ııol itibarile beılncl 

Bu galibiyetin [önüne geç· 
mek için kat'i bir çare 
bulmak llzımdır . Bu sefer 

ıtanbuhporu hükmen mağlOp aayıldı. 

etmlıtl. Mıntaka heyetleri yine de-
Sebep olarak ta vakant #itti. Bu ıeferkl heyet te ilk 

zamanında aileılnl ziyarete giden kara lru ti kararını vermııu. 
bir oyuncuyu mıntaka dellit· Birinci küme takımı oldu· 
tlrmlt olarak gösterdiler. tlunu zanneden Jıtanbulapora 

Halbuki bu gayri nizami ikinci kümenin yolu görilndil. 
addolunan oyuncu ne kulübOn· Çünkü bu karar dlı}er hey-

den bUfa etmlt ve ne de mıotaka· etin kararından da ilıtündü. 
~ " i!1 

Yunan muhteliti gelecek mi? 
Son gelen Yunan gazeteleri 

muhtellıle yapılacak maçla· 
rın teehhür edeceğini yazıyor· 
lar. 

Suna ıebep te Yunan muh· 
telitine oyuncu veren takım· 

ların ve ıon zamanlarda da 
çok mühim maçlar yaparak 
yorgun bulunmalarıdır. 

Bu ciheti nazarı itibara 
alan Yunan federaıyonu maçla• 
rın Teırlnlevvelde yapılmasına 

müsaade verllmiıtır. 
Maamafl daha henl\z ıeh· 

rlmlze bu ıekilde bir ba her 
gelmemlıtlr. 

Bu tekilde haber geldlft 
takdirde kamptan flmdilik 
•arfınazar edilecektir • Akal 

takdirde Cumaya futbolcu• 
!arımız Yeıil köyde kampa 
&ireceklerdlr. 

Futbol heyeti bu Cuma 
günü yapılacak Galatuaray. 
Fener ıllt maçını tehir etme
diği takdirde kamp Cumarted 
günü baılıyacaktır 

Nf;ı;~~;f~~-~iYeti, ... u~··sehyylai·u·si.isli'B"sl·ô-~erı·:·-
(Birinci aahifeden devam) J • d d b" 

zorla kaydedilmek lttenlyor· zmır e e ır 
larmıı! Bu cebri cemiyete d 1 1 
girmek usulünün tatbJk ıekli a a vere . 
de ıöyle imtı: ( Birinci sayfadan devam ) 

Evvela kalafatçı ustalarına Bomontl tirketine teslim edil· 
cemiyet merkezinde değil, meılne muvaffak oluyor. Ma-
bilaklı Balatta Eylp Ef· lamln· 
de bir zatın kahvehaneılne liye vekaletinin, fabrikanın 
randevü ka41dı yollanıyor. firkete teılimlne dair lzmlr 

Şimdiye kadar hiç bir emlak müdlrlyetine verdift 
reımi yerden bu tarzda kah- 91Dİr burada büyük blrteeıürlo 
veye davet tezkeresi alma• karıılanıyor. Çünkü mabke-
mıı olan kalafatçı uataaı, hay mece bile hazine ubd.,ıine 
retle ve meıeleyl anlamak tesciline karar verilen bir fab. 
Ozere oraya gidiyorlar. kiranın Vekaletin em !le tek. 

Kendilerine, Kizım Bey rar ıahlbi olmıyan firkete 
namında biri, cemiyetin kati· teılim edilmeılne kimsenin akb 
blumumlıi aıfatıle ıu teklifi ermemektedir. Burada umumi 
yapıyor: kanaat mevcut dalaverenin 

ilk defa k•ydiye ve saire kimin tarafından çevrildiği 
ücreti olmak üzere 375 kurut malümdur. 
bilahare de aydan aya 125 , .. -111111111111!1-l!ll!l-1!111--.• 
kuruı vermelerini ıöyliyor. KÜÇÜK iLANLAR p 

Kalafatçı uıataları fakru Yüz, yüz yirmi çuvallık 
hallerinden bahsederek bu bir delllrmenl noksansız yeri· 
parayı yermeyorlar! Bunun ne montej edip iıletmek ıar-
üzerlne Kazım Bey gidiyor. tile kelepir olarak veriyoruz. 

Fakat, iki polis ge· 
lerek kalafatçı ustalar•nı Mektup kabul olunur. 
karakola davet ediyor. Ka· Galatada Havra ıokaAında 
rakola giden Ahmet, Yusuf, Cemaat hanında Nuri Bey• 
İbrahim uıtalar müddei umu· müracıat. 
miliAe götürlilmek letenlyor 
ve evamlrl hülcümete muhale.· 
fet. le itham ediliyorlar, ve 
kefıılete rapten terbeıt bırakı· 
lıyorlar. 

Matbaamıza gelerek ııka· 
yelle bulunan kalafatçı usta· 
(arının ifadeleri bu maaldedir. 

Hiç klmıe, celbedilerek ve 
kahvelere getirtilerek tavla, 
iskambil oynar gibi cemiyetle· 

'f 
Acele satılık 

Üsküdar Jnadiyc Tavas Ha 
ıan a4a mahallesi Mektep 10• 

kak No. 10 hane ratılıktır 
(ahıap) 

Bahçesi kumpanya ıuyu 
ve kuyıım dahi vardır. 7 odalı 
ve iki bö!üklür . 

Hane derunundakllerine 

Bir çok nalbantlar •ey~ 

yardır. Baıka it te bulurlaraa 
yapıyorlar. Ekseri nalbantlar 
tebdili me•lek etmiılerdlr. 
Çünkü bu ıan'ata rağbet kal· 
mamııtır. Mecburi pahalılık 

karıısında birçok arabacılar 
da nalbant olı:nuılardır. Ben 
bu aan' ata ıülak edeli kırk 
ıeneyl mütecavizdir. Bu hal 

Bütün eınaf bir araya gel· 
ıek, bu sermayeyi cem etme· 
miza inkar yoktur. 

re aza kaydedilemez,Blr teıekkü. 
müracaat. 

·Bu meıelede komise-;-mu· 
a vlnl tarzı hareketi hakkın

da da polis müdürü Ali R za 
B.ın nazarı Cdikkatıni celbe
deriz. 

Jıte olllum bu gün,on para 
ılftahım yoktur. Böyle giderao 
hep dükklnları kapaJacağız. 

lün evveli sabit bir mahalli 
olur. 

Kahvelerde randevu veren 
cemiyet katibi umumisine 
hayret ediyoru:s. 
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1 TiYATRO ve siNEMA 1 
ÜSKÜDAR 

Hale Sinemasında 

Karnaval faciası 
Mümeasili 

Elen Rihter 
Duhuliye 10 kuıuıtur 

lf-

Sahir Opereti 
Bu akıam Beıiktaı büyük 

parkta 

LOZAN SULHU 
Büyük fantazi operet 3 perde 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar 1stan· 
· bulda Divan yolunda (118) 
. numaralı husuıi kabineıinde 
dahili haıtalıkları muayene 
ve tedavi eder. 

Telefon: lstanhul 2398 

~Vantilatör sayesin
de serin hava 

6 6 
Ay Ay 

v v 
A A 
D ·o 
E E 

i • 
1 

L L 
E E 

-~s A T·I E...--• 
Or. Hayri Ömer 

dı~'m:eny:üh!~ı;:ı ce~:: Emlak ve arazi icar 
yeti azasından Beyoğlu 
Ağacami karıı ııraunda m •• za d • 
133No.öğleden sönra mü· u ye esı 
racaat. Telefon: 3586 ı icar il••-•-• müddeti Numarası Mevkii Ciası 

Hane Ga,ip aranıyor 1 sene 4 Kalataryada köy içinde bir katta iki oda 
1 • 3 Kalataryada köy içinde iki katta dört oda Harbiumumlde (Cebelllüb· 

nan) da bir mektepte beraber 
bulunduğum kardeıim Şükrü 
oğlu Nizam ettin o tarihten beri 
galptir. Bulunduğu yeri bilip 
malümat vereceklere (500) lira 
hediye edeceğim. 

Çenberlıtaı, kurıunlu han 
ıahibl Şükrü oğlu Abdülkadir 

OSMANU BANKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz Jirası 

ISTANBUL ACENTALIGI 
Telefon: latanbul 3318 

BEYOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyojjlu 1303 

Senedat ve poliça muka· 

1 
bilinde muayyen vadeli 

veya heaabı cari ıuretile 

a vanalar, poliça ve bkon· 

toıu. 

Türkiye Cümhuriyeti • 

nln baılıca ıehlrlerine ve 
memalik! ecnebiyeye ıe

nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri inalatı. ( Heıabı 
cari) küıadı, ıenedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memaliki ecnebiyeye 

keıide edilen poliçaların 

tenlyeıi, bona muamelatı 

icra11, akçe bey'l ve ıe· 

rau, sair bilcümle ban· 

ka muamelatı, kaıa icarı. 

Zayi mühür 
Namıma malıkük 1931 la· 

r rihli mühürümü Z'ayi eyledim. 
Şimdiye kadar mezkür mü• 
hürle hiçbir kimse ile muame• 
lem olmadığını beyan ederim. 

Samatyada balıkçılar içinde 
(2)numaralı dükkanda bakkal 

Yervant 

Üıküdar Hukuk hakimli· 
ilinden: Balıkçı mektebi mü· 
dürü Kemal B. tarafından 
Kadıköyünde Kördere ıoka· 
iiında 45 numaralı doktor Se· 
zai Beyin baneılnde mukim 
Nazlı H. aleyhine ikame olu
nan kat'i nafaka davaunın 
yevmi muhakemeılnde müd· 
deialeyhıı. gelmediğinden hak
kında gıyap kararı ittihaz 
olunarak yevmi 1 muhakeme 
11 7-93• tarihine müsadif Cu
marteal &\inü ıaat 10,30 talik 
kılınmıı olduiiundan gıyap ka· 
rarının bir nüıhaıı mahkeme 
diyanhane•lne yapııtırılmakla 
keyfiyet gazete ile de ti.la 
olunur. 

bir mutfak Hane 
1 
1 

• ı 

15 
Kalataryada köy içinde bir dükkan Dükkan 

" 
Kalataryada köy içinde iki katta üç oda 
bir mutfak Hane 

1 
1 

• 
• 

17 Kalataryada köy içinde iki katta dört oda 
19 Kalataryada köy içinde iki oda 

Hane 
Hane 

1 • 116 Kalataryada köy içinde iki katta üç oda 
ve sofa Hane 

1 n 90 Kalala•yada Bağlar mevkllnde bodrum 
katı mvtfak, birinci katında gazino, 
ikinci katında 10 oda ve dört dönüm 
bahçeyi müıtemil Ftloryapalae oteli. 

Bakırköy kazası Malmüdürlü
ğünden: 

Hazine uhdeıinde bulunup kiraya verilecek olan yukarda 
• 

yazılı emlak ve arazi 2 Temmuz 931 tarihine müıadif per· 
ıempe günü ayrı ayrı ihaleleri yapılmak üzere açık arttırma 

uıulile müzayedeye konmuıtur, Şeraitini anlamak laliyen• 
lerln her gün, müzayedeye l§tirak için de yevmi ihalede 
Bakırköy Malmüdürlüğünde müteıekklt aatıı komisyonuna 
müracaatları. 

Şirketi Hayriyeden: 
Temmuzun 3 üncü Cuma günü tarifede mevcut seferlerde İlilveten atideki 

postalar icra olunacaktır. 
Köprüden Boğaziçine: 

Köprüden saat 7, 8, 8.45, 9.30, 11.30, 14.30, 15.30 16.30 da birer 
vapur hareketle Beşiktaş doğru Yeııiköy, Trabya, Büyükdere, Sarıyer, 

Yenimahalle ve Rumeli Kavağı iskelelerine uğrayarak Altınkunıa gidecektir. 
Boğaziçinden Köprüye 

S.D. S.D. S.D. 
Allıııkumdan hareket 18 19 20 

S.D. 
21 

Rumeli Kavağı 18, 10 19, 10 20, 10 21,10 
21,20 
21,24 
21,30 
21,40 
21,50 
22 

Yenimahalle 18,20 19,20 20,20 
Sarıyer 18,24 19,24 20,24 
Büyükdere 18,30 19,30 20,30 
Trabya 18,40 19,40 20,40 
Beykoz 18,50 19,50 20,50 
Yeni koy 19 20 21 
Köprüye muvasalat 19,40 20,40 21',40 22,40 • 

Bu sene deniz yarış ve ınüsabakalrı Boğaçinde yapılacaktır. 

Birinci yarış 3 Temmuz Cuma günü Beykoz'dadır. 
Yarış rnünasebetile köprüden 11,30 ve 16,30 da kalkacak vapurlar Yeni

köy'den sonra fazla olarak Beykoz'a uğrayacaktır. 

lıtanbul Beılncl icra daire· 
sinden: Mahcuz ve furuhtu 
mukarrer etyayl beytiyc 5 7-931 
tarihine müsadif Pazar günü 
ıaat 9 dan itibaren Kasımpaıa• 
da camlikeblr nıahalleıinde 
neva sokağında NO 14 hane 
önünde bilmüzayede aatılaca· 
ğından talip olanların aıahal
llnde hazır bulunanları ilan 
olunur. 

Beyoğlu Üçüncu •takim· 
llğinden: Kumkapıda Kömür 
tüccarı Sefer ağaya: Fatma Ha· 
nımın aleyhinize ikame eyle
diği iza 1 .. ; fÜYU davaaının 24 
Haziran 931 celaei muhake· 
mesinde lkametgahınızın meç 
hullyetl hasebile bu baptaki 
tebllğalın ilanen fcraaına ka· 
rar verllmiı ve muhakeme de 
12 Eylül 931 saat 10,5 talik 
kılınmııtır. Tarihi mezkO.rda 
vakti muayyeninde mahlceme
de hazır bulunmadığınız ve 
ya vekili muıaddak gönder
mediğiniz takdirde muhake
menin gıyabınızda cereyan 
edeceği teblli makamına ka· 
im olmak (lzere keyfiyet llAn 
olunur - . 

-Kiralık ~aireler 
ikdam yurdunun 

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

Doktor feyzi A~ınet 
Cilt, saç ve zührevi haa

talıklar müteha11111 Cu
madan maada her gün 
saat 10 dan 6 ya kadar 
basta kabul edilir. 

Adreı: Ankara caddeıl 
No. 43 

Telefon: lıtanbul 3899 

2 Temmuz 

Manisa belediye riya- 1 Seyrisefain ---------setı.nd·en •· Merkez Acenta11 : Galata 
Köprübaıı 8. 2362 ıube 
acentaaı : Sirkeci Mühür Manha ıehri elektrik teıbab proje ve ketifnameıinin tan· 

ziml iti 1000 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf uıullle 
münakaıaya konulmuıtur. 

Şartname örnekleri Manisa . belediye daireıinden verilir. 
Tallplerjn, timdiye kadar ıehir elektrik tPsisat projesi yapmıı 
ve yaptığı projeler taıdik edilerek tatbikat aahasına geçilmit 
olduğuna dair muıaddak vesikalarını ve Ticaret odasında mu· 
kayyet bulunduklarına dair mus.:dd11k ılcil numaralarını tek: 
lifoamelerine leffeylemeleri lazı~dır. 

Teklifoamelerin münakuanın sonu olan 13 7 931 tarihine 
müıadif pazarteıi günü saat ona kadar Manisa belediye riya· 
ıetince kabu! edileceği ilan olunur. 

Doktor 1 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp· 

haneıl üstünde No. 66 
Te'efon: İıtanbul 2385 

DANTiN 
Nasuhi 
Diımacunu· 
nu ve Safa 
ıürmeıi ile 
kıl podraaı· 
nı her yerde 

Büyük Tayyare 

piyangosu 
6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 ~e~ir. 

Büyük ikramiye 

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

UGUR EVi ---.................... 
NURİ - DANIY Al 

Bilcümle Devalr ve Müeueaatı resmiye ve hususiyede, 

1 
Mali, idari, Hukuki iıleri, Emlak sahiplerinin emlaklerini 
idare etmek, ifraz, Ferağ, intikal, ikraz, İıtikraz, Alım 
Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

Telefon: Beyojjlu 4515 Galata, Eski Gümrük 

~ Cadde•İ U/jur H-· 

darzade Hanı Tel. 22740 

TRABZON POST ASI 
(Cümhurlyet) 2 Temmuz 

17 de. 

( Anafarta) 3 Temm'uz 
10 da Galata rıhtımından 
kalkacaktır. 

ALEJ\\OAR ZADE i\IEI Jı\\[T 
VAPURLAR! 

Lüks ve seri Karadeniz postası 

Bu .. lent v A P u R u 
6 Temmuz 

Pazartesi 
günü akşam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareket edecek iskele
lere azimet ve avdette uğrayacaktır. 

\'ük ve yolcu için Sirkecide 
Vezir iskelesi sokak No. 61 
acenlasına Müracaat. Tel. 21037 

İstanbul dördüncü icra me
murluğundan: Kuzguncukta 
lcad 'ye caddesinde eski 109 
yeni 95 numaralı ve İaak oğ· 
lu Miıon E~kenazi efendinin 
borcundan dolayı ve ilk pey 
bedeli olan iki bin lirayı teca• 
vüz etmek suretlle otuz gün 
müddetle mevkii müzayedeye 
vazolunarak bin lirada talibi 
uhdesinde olup bu kene yüzde 
bet 1:amla on beı gün müddet· 
le ihalei kafiyye müzayedesi· 
ne vazolunmuıtur. Sokaktan 

• kapı ile içeriye girildikte mer· 
mer bir havlu bir kömürlük ve 
bir sarnıç ve yine zemini ah· 
ıap bir ıofa üzerinde mermer 
plaklı musluk ve bir abdes· 
tane ahıap merdivenle aıa· 
ğı lnildikte bir abdes • 
tane zemini mermer dö~ell 
mutfak ve mermer plaklı mal
tız ocaklı mutfak kapı ile ze· 
mini malta döıeli üç göz kömür 
ve odunluk ve bir kurnalı muh 
lacı tamir hamam Ah;ap mer· 
divenden birinci kata çıkıldık· 
ta bir sofa üzerinde iki oda 
ikinci kata çıkan merdiven 
altında üç gözlü dolap vardır. 
ikinci katta bir sofa üzerinde 
bir yüklük ve ıahniıenli bir 
oda ve maltız ocaklı ve zemi· 
nl çinko döıeli bir mutfak ve 
bir abdeıtane üçüncü kata ah· 
ıap merdivenden çıkıldıkta bi
ri yüklük küçük ıofa üzerinde 
yüklük ve tarasalı bir oda ve 
önü korkuluklu demir parmak· 
lıklı bir taraaa vardir. 

Derununda avukat Azrz 
Ezra Efendi maa aile ıakinı!ir. 

1-••••••••••••-••••••-ı••-- Hududu bir trrafı müsyü krun• • 1 yo haneıi ve bir tarafı Spiro 

1 BANKA KOMERÇIY ALE 1 ve bir tarafı yine Splro bostanı 
cephesi İcadiye caddesile mah· 

ITALYANA dut umum mesahası yüz kırk 1 

ıeklz arıındır. Nımkarğir ve 

Sermayesi: 700.000.000 Liret, İhtiyat akçesi: 580.000.000 

Merkezi idare : Milano, İtalyanın baılıca ıehirlerinde. 
Şubeler: lngiltere, laviçre, Avuıtıırya, Macaristan, Çe· 
koılovakya, Lehistan, Romanya, Bulgaristan, Mısır, Ame• 
rlka Cemahlri Müttehldesi, Brezilya, Şilt, Uruguvay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbiyada Afilyaıonlar. 

istanbul şube merkezi: Galata Voyvoda cadde Kara. 
köy Palaı (Telefon: 2641·2 • 3- 4 • 5) 

Alalemciyan 
caddesi Telef. 

derununda terkos ve havagazı 
tertibatı vardır. Berveçhi gayri 
menkul on beı gün müddetle 
mevkii müzayedeye vazo:un· 
muıtur. Kıymeti muhamır e ~e· 
ıi üç bin beı yüz lira olup talip 
olanların kıymeti muhamme· 
nesinin yüzde on nisbctiode 
pey akçtlerinl alarak 927- 10085 
doıya numrasile ve fazla ma· 
lümat dosyannd; n t:ı cdıl ce· 
ğiııden 20-7-931 tarihinde Pa· 
zarteai günü saat 14 den 16 ya 

1 1 kadar bizzat ve bilvekale lıtan· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bul 4 üncü icra dairesine mü· 
~ racaatları ilan olunur. 

İltaııbul Malıkeınei Asliye Birinci 
liukuk Dairesinden: Müddei Hanri 
Rozental [fendi tarafından müdde
ialeyh mefsuh Dulıaııi Zade Hüsnü 
ve nıahtumları şirketimrsul kollektif 
azasından Duhani zade Hüsnü Efen
di eleyhine ikame olunan alacak da
vası üzerine berayi tebliğ irsal kılı

nan dava arzuhalı surnti munıailey

hin ikametgahının meçhul bulunması 
cihelile tebliğ edilemediği meşruhat· 

tan anlaşılarak ollıaptaki istida 
sureti ilıiııen tebliğ edildiği halde 
cevap verilmemiş olduğundan yevmi 
tahkik olan 19-7-931 Pazar ııünü 
saat 14 de müddeialeyhin !stanbul 
birinci Hukuk mahkemesinde bizzat 
veya tarafından bir vekil ııöodernıesi 
suretile hazır buluıııııası ve aksi tak· 
dirde hakkında muamele! gıyabiye 

icra kılınacağı malCııo olmak ve teb
liğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. 

lstanbul mahkemeıl aaliye 
6 ıncı hukuk dairesinden: Ma
lik efendi tarafından Akıaray
da Haıeki caddesinde 24 No h 
hanede sakin karısı Lütfiye 
Hanım aleyhine ikame eylediği 
boıanma davaaının 29 6 931 
tarihili celseıl tahkikatında 
ilAnen vuku bulan tebligata 
icabet etmediğinden hakkında 
ıon muameleli gıyap kararı 
ittihaz olunarak bet gün zar· 
fında itiraz etmediği ve yevmi 
muhakeme olan 18 Temmuz 
1931 tarihine mü•adif Cumar· 
teıl günü ıaat 11 de huzuru 
muhakmede lıbatı vücut etme· 
dlğl takdirde bilcilmle vakıları 
kabul ve ikrar etmlt addoluna
cağı hukuk usula muhakemeleri 

kanununun 402 inci maddeıi mu
cibince ilin en tebliğ olunur. 

Doktor Agop Essayan 
Langa cami aokak NolG 

Hergün hasta'larını kabul 
ve tedavi eder. 
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