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uCemiyet ·hayatını bataete sevekedecektira 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-.... ~~---...... ~~~-'--~~~--~~~ 

Layihanın çok elzem olan münakaşa hürriyetini, münakaşa hareket- ® 

lerinden ~oğacak fay dala ı berta!af edeceğine şüphe edilmemelidir ; 
Bu /ôyiha tasdiki aliye iktiran eyliyerek resmi gazetede ilan edildiği takdirde, Türkiyede cemiyet hayatının 

tam bir durgunluka, kat'i bir bataete uğrayacağına muhakkak nazarile bakılmalıdır 
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Hareketsiz ı Fransız tayyarecileri dün geldiler Defterdarlıkta 

Ülke.. 1 
• ........................ 

Miınakat• hiırrlyetl, miına· 
kıta hareketi kalmıyaoak 
olan, Türklyede, oemlyet 
hayatını tam bir bataete 
aevkadaoektlr.· Bu gayritabii 
durgunlul'lu arzu edenler 
varmıdır 7 

Arif Oruç 

Yeni matbuat kanunu Re· 
lıfcumhur Hazretlerlnln t&1• 
vlplerlne arzedilmtıtır. Evvelki 
rOn de ıllyledlfbnlz gibi Teıkl· 
lltı eaaılye kanununun 35 inci 
maddesi, mucibince, Türkiye 
Relalcumburlarının " veto " 
baklan vardır. Yeni kanun bir 
defa daha tetkik •re mQzakere 
edilmek !lzere Gazi Hazretleri 
taraflarından milli mecllıe 
iade edildlli takdirde, ikinci 
müzakere önQmilzdekl Teırf· 
nisanı lptldaıına kalabilecektir. 

Millet Mecllıl tarafından 

kabul edilmlı olan layihanın 

henüz resmi ıazetede neıredil· 
memtı olmaıı bu buıuıtaki 
Gmitlerl kuvvetler.dfrmekte.dir. 
Mevzubahı "Veton meaele

alııin, birçok vatandaıları ciddi 
ıurette lıral ettlfl muhakkak· 
br : Kanun ne olacaktır ? Re
fllcümbur Hazretleri kanunu, 
milddetl olan on gQn zarfın· 

da llln edilmek llzere taıdlk 

ve bükfimete iade edecekler
mldlr ? Yoksa, tekrar mllza· 
kereilnl mi terviç buyuracak· 
!ardır 7 lıte bugünün en ciddi 
ve meraklı mevzuu budur. 

Henüz tasdiki Aliye iktiran 
elmemlı olan llylhayı birçok 
noktalardan fay.falı bulmlyan· 
lar vardır. Bunlar mütaleala· 
rıoda ne dereceye kadar mu· 
biktirler bilinemez. 

Yalnız, IAyıbanın memleket 
te çok elzem olan münakaıa 
hürriyeti, münakaıa hareket· 
!erinden do~acak olan esaılı 
faydaları bertaraf edecefine 
flipbe edilmemelidir. 

Bu llylha taetlkl lllye ikll· 
ran eyllyerek resmi gazetede 
ilan edildlltl taktirde, Türkiye· 
de cemiyet hayatının tam bir 
durgunlufa, kat'i bir bata
ete ufrıyacağına muhakkak 
nazarile bakılmalıdır. Bu 
durıı.unluktan hıuıl olacak olan 
gayri tabilllltln ileride mem· 
leket için maz.uratlı olmaaı 
biç te mfiıtabat deltlldir. Her 
ıeye, her teıebbfiae muhakkak 
bir tereddüt karııa bilir. Bek
lenen ıilkun yerine cemiyetin 
hayatiyet baualarını öldürecek 
blı rüködet gelecektir. Ve hu 
mtbuat ölltfinlültünün gellrece· 
fi zaruri neticelerden en bl
rlnclıl olacaktır. Öyle bir öl· 
ltiinlük ki: Memleketin içinde 
oturanlar naaıl yaıadıklarını, 
ne yapıp etuklerlnl, etrafların
da neler olduiiunu anlamakta 
yabancı kalacak'ardır. Şu ha
lin arzu edlldif i iddia edilemez. 
Fakat, meırıleket ve inkılabın 
z:ndeleıdırd iği cemiyet buna 
mütelıammilmidir, değllmtdtr? 

lıte buraaı keıtlrllemlyor. 

Arif Oru9 

Beynelmilel 
olan pilotlar 

şöhreti 
beraber 

Tayyareciler bugün Fatih abidesi
. ne gidip, çelenk koyacaklar 

Ceneral Doğolı'ln kumanda· ı 
ıında bulunan 6 tayyareden 
mfirekkep Franaız flloıu dün 
ıaat 10 da Yeıtlköye muvaaa· 
lat ettiler. Türk tayyarecllerlle 
tayyere cemiyeti erkanı ve ko· 
~ordudan gllnderllen askeri he· 
yet tarafından karıılandılar. 

Mlıaflrler dofruca Para· 
palaıa aittiler. 

Saat 14 te Ünyonfranıezde 

recllerı hazır bulunmuılardır. 

Mlıaflr tayyareciler bu gün 
saat 9,5 la Fatihteki tayyare 
abtdeılne gidecekler ve abide
ye çelenk vazedeceklerdlr.Bila· 
hare Vali, kolordu kumandanı 
ve tayyare cemiyeti relılnl zl· 
yarete gideceklerdir. 

Ahıam ıaat 21,5 ta tayyare 
cemiyeti tarafından Perapalaa· 
ta ıereflerlne verilecek ziyafet· 
te hazır bulunacaklardır. 

ıereflerlne verilen ziyafette Fransız hava flloıunun pi· 
hazır bulundular, ve ıaat !otları arasınd Goateı,Pelletıar, 
17,8 ta da Franaız ıefaretha· Dolıy, Challea gibi, beynelml· 
neelnde bir gnrdenparll veril· lel ıöhretl haiz pilotlar bulu· 
dt. Şehrimizde bulunan ecnebi nuyor. 
sefirlerle 8. M. M. Relıl KAzım Ceneral De Goys ile arka· 
Paıa kolordu kumandanı daıları cuma günü Eıkiıehire 
Şükril Naili, merkez ku- ıtidecekler, cumartesi sabahı 
maıadanı Emin Paıala.rla SelAQlk tariklle Atinaya mü· 
Vah Muhittin 8. ve diğer mü· teveccıhen hareket edecekler· 
fettlı Paıalarla ve Türk tayya- dır. ,, .. ,, ............................................ ~ ............ ... 

Bu seneki sergide yenilik yok. 

Mesele yokmuş! 
Yerli mallar sergisine para veril

memesini tabii buluyorlar 
A ğuıtoıta açılacak olan 

yerli mallar ıerglainln küıat 
faaliyetleri devam ediyor. 

Bu ıeneki serginin, evvel· 
kilerinden daha güzel ve hü· 
yük olmaıı için çalıııyor. 

E•aaen tüccar da ıerglye 
lttlrak busuıunda haheıker 
gllrQnüyor. 

Bu ıenekl ıergl hakkında 

malfimatına müracaat ettiğimiz 
lktııadi mebafil erkanından 

bir zat ılly le ıöyllyor: 
Bu sene açılacak olan ıer· 

gide bir yenilik yoktur. Malum 

eıaslar ve yine malum olan 
teknik hudutları içinde ıergı 
küıat edilecekllr, Ticaret oda· 
ıının para verip vermemesine 
gelince, bu gayet tabbil bir 
ıeydtr. 

Baıkaları ıergl açup, mal 
ıatarak para kazanacaklar. 
Ticari mahiyetteki hususi mü· 
e11eseler, kendi reklamlarını 

yapacaklar. Bllyle btr teıeb· 

büı için ticaret odaaı muhak· 
kak para vermelte mecbur 
mu? Bahusuı bu tasarruf ve 
iktısat devrinde .... 

~ 

Siverek kazasında ı Çalışmıyan otobüeslr 

Bir hadise Çalışacak! 
Urfa meb'usunun 
oğlunu Siverekte 

katlettiler ! 
D lyarbeklr gazeteıi Sive· 

rek kazasında Cflreyan eden 
esrarengiz bir cinayet vak'ası 
hakkında izahat vermektedir. 

Diyarbeklr gazeteıi, Urfa 
meb'uıu Sivrekli mahmul Be· 
yln bllyfik ol!lu Mehmet Emin 
Efenıllnln, Sivrekte kahvede 
otururken. arap kıyafetinde 
birlıl tarafından mavzerle 
llldürüldGfilnü ve katılın firar 
ettlflnl ve bu adamın kim ol· 
duğunun bilinmediğini yazıyer. 

ispanyada vaziyet 
Madrit 28, (A.A.) - Zabı· 

ta nafıa nezareti civarında 
gizli b'r toplantı yapmakta 
olan 20 telefon ırevclılnl tev· 
kıf etmiıtlr. 

Eğer seyrü sefere 
müsaitseler müsaade 

edilecek 
Belediyece çürüğe çıkarılan 

14 otobüı sahipleri, otobüılarl· 
rlnln gayrı fenni görülen kmm 
!arını ikmal etmektedirler. 

Bunların aahlplori Vali ve 
Belediye relıl beye arzuhalla 
müracaat ederek tekrar çalır 
malarına müsaade lstemiıler· 
dır. 

Bu otobüslar tekrar mua· 
yene edilecek ve ıeyrl ıefere 

ıalth göriilürae müsaade olu· 
nacaktır. --

Sovyet Rusyada 
Moıkova, 28 ( A. A. ) 

ilkbahar buğday mahıulü pek 
ziyade mebzuldür. Müıterek 
zerlyatın yüzdesi 12 temmuz 
da 57 ye balilt ıdı. 

Değişiklik 
Mühim becayiş

ler oldu 

Dairelerinde mühim tebeddül· 
/er olan Defterdar Şefik B. 

İıtanbul Defterdarlığı kad· 
roıunda mühim tebeddül!er 
yapılıyor. Görülen lüzum üze· 
rlne Defterdarlığın İdari ma· 
kaıılzmaaında rol oynlyan el' 
kanı memurin in mühim bir 
kı1mı becaylı ettlrilmiıtır. 
Bu zeYat ıunlardır: 

Kazanç müdürü Hilmi B. 
(Devamı 2 inci sayfada) 

" ...................................................... . 
Varan iki! 

Garip şey 
Bu defa da yine :'ui

diseyi yapan bir 
kaymakamdır 

Geçenlerd'> bir vatmanla 
btr kaymakam araıındll bir 
hldbe olduğunu yazmı§tık. 
Kaymakam . Beyin iki arkadaı 
aruındakl konuşmaya fuzuli 
müdahalesi o müeulf hadiseyi 
Tevlit etrniotl. 

Vak'anın nasıl nelice:en
dtltlnl veyahut tahkikatın ne 
ııafhaya girdiğini henJz bilml· 
Yoruz. Meselenin üzerinden de 
çok zaman ıreçmeden yine bir 
kaymakam t!e tramvay me
murları araaında bir hô.diıe 
cereyan etmiıtir. 

Aldığımız malumat ıudur: 
Maçka • Bayayıt ıeferlnl 

Yapan (6) numaralı tramvay, 
Galatıua • aya geldiği zaman 

( Devamı 2 inci Eahifede \ .................................... 
Günün 

Karısını 
rinden 

vak' ast 
•• uç ye· , 
vurau 

Feride Hanım 

( Taf•ilıitı 3üncii •a)'fada) 

Mühim bir zat temin ediyor: 

Yunus Nadinin Al
manya dalavereleri 

Kolonya sergisinde Alman matw 
buat müdürünü 50000 lira dolanw 
dıracak mı idi? Buna Falih Rıfkı 

Bey mi mani olmuştur? 
Hamburg'ta tütün ticareti ile meıgul Habip Ediple 

Nadinln Hamburg'ta Türk tütün inhisarı aleyhinde çevir
dikleri fırıldaklarla beraber ıu tahllAtı da bildiriyor: 

Üç ıene evvel Almanya Kolooyada bir matbuat ıergilf 

yapmııtı. Hükiimetlmlze de bir davetiye gönderdi. Türk 

aancafının diğer sancaklar yanında dalgalanma11 lıe iyi 
bir ıeydl. Hükumet lıllrake karar verdi. Vakıa meml~ke· 

timizde makine yapmıyor defildl, bunları teşhir edemezdi. 

Fakat, Yunanlılar gibi birçok gazete el yazma kihp'arımız 
mecmualarımız vardı ki, mümtaz mevki kazanabilirdi. 
Türk pavyonunun ldareelnl Yunus Nadi ele aldı ve bunu 
baıarmaaı için Almanyada bulunan memuru Habip Edip 
ile temaıa girdi. Hükumet bu serğlde bulunmak üzere 1>e§ 
gazeteciyi de memur etmlftl. Bunlar: Hakkı Tarık, Falih 
Rıfkı,~Necmeddin Sadık ve Haydar Rüıtü Beylerdir. beherinc 
3 bin lira tahsisat verdi bu heyet ıerg ' de hazır buluna· 
ceklar ve bizim p'lı vyonu gezmeğe gelenlere yol göstere· 
ceklerdl. (Devamı 2 inci sayfamızda ) _______ _, 

Ticaret odası meclisi toplandı 

iş nelere kaldı! 
--- -

700 sahifelik bir kitap yazılmasına 
karar verildi 

Dün, Ticaret odaaı meclisi ı üçüncü kazanç vergisi tetkiki 
onbeşte dokuzuncu defa olarak itiraz komisyonuna Hacı Recep 
aktı içtima eylemittlr. Bu beyin intihap edildiği hakkın· 
içtimada, muhtelif meıeleler da 1. Hey'eti kararı tesdik 
hakkında müzakerat cereyan edildi. 
etmlı ve içtima daha ziyade Üsküdar Tayyre cemiyeti H, 
ıükunet havaaı içinde geçmlı idaresine Üıküdar ve hıı.valıiıi 
tir. 

Müzakere ruznameıinde, 
Ticaret bonası 1. H. lntlhabına 
dair mazbata ve odaca iki aza 
lntıhabı vardı. Bu azalıklra 
ılgortacı Hamdi ve Hüıeyln 

Sabri beyler ıeçi!dller. Sonra 
Eminönü kazasında mliteıekkıl 

·······························-······················· 
Hararet derecesi 

Otuz iki - -
İstanbulun en sı-
cak zamanları 

Kandilli raaathaneıinden 
verilen malumata nazaran 
dün derece! hararet 32 aı· 
gıı.ri lıe 21 olmuıtur. Bugün 
rüzglr poyrazdan eıecek ve 
ha va açık o' acaktır. .................................. 

Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtlraı 
-20-

peıln alındığına dair bir de 
ıenet vermlttlr. 

lıte aleyhimizde, itte re· 
jlmln aleyhinde yazı yazan· 
!ardan birisi de budur. 

izzet Ulvı 8. (Afyon Ka· 
rahiıar) - Tuu. allah ceza· 
1101 verıln. 

Devamı 4 üncü •oyfada) 

içtima •dilen Ticaret ~da•ı· 
nın bulundutu Vakıf hanı 

Kadıköy halk tramvayları tfirk 
anonim ıtrketi muhasebe müdürt 

Mllhat Beyin intihap edildiği 
hakkında 1. heyeti kararı ka· 
bul edildi. 

1931 bütçeılnln kütüphane 
mıtddeılne 500 liranın gayrı 

melhuz maarafl&r maddeılndeQ 
nakli hakkında iktisat Veka• 
Jetinin cevabı okundu. 

Balkan memleketleri btrllil 
cemiyetinin meıal ve faaliyeU 
lle alakadar olmak üzere bir 
komlıyon teıkllt muvafık gö. 
rüldü. 

Boraa harici ıatıı muame• 
lelerinden dolayı teczlyelerlne 
verilen Sekbanzade Ali va 
mahdumları ılrketinin lnflsa• 

(Devamı 2 inci •ahifede) 



Sahife 2 

Mühim bir zat temin ediyo: 

Yunus Nadi Al-
manya dalavereleri 

(Bir;rıci •ayladan deoam) ı 
Nadi Bey tstanbuldan 

cıaha evvel hareket etti ve 
(bu heyete ben gireyim, size 
yer tedarik edeyim. İki gün 
sonra Kolonyaya gelirsiniz) 
dedi. Heyet azası bir gün 
alaca karanlıkta Kolonya 
lstasyonu:ıa varC:ılar. istas
yonda kartılarında Haoip 
Edip Beyi buldular. Bu zat 
Kolonya otellerinde yalnız 
bir yatak bulunabildi. Onu da 
Nadi Bey işgal etti. ( Sizin 
için civar köyde bir yer bul· 
du sizi göndereceğim) dedi. 

H .. yet inandı tekrar trene 
atladı 50 kilometre ötede baı· 
k a bir fehre ~ tti, 

Heyet azası köyde uyuk· 
lıya dursun, Kolonyada ser· 

glnin açılma merasimi baıla· 
mıftı. Heyet bunu l§idince 
derhal Kolonyaya geldi. Fakat 
sergiye g1rmelerlnin imkanı 

yoktu. Çünkü, ellerinde dave· 
tiye yoktu. 

Sergi idaresine müracaat 
ettiler: "Büt ün vesilralar Nadi 
Beye verilmiıtir.. Cevabını 
aldılar. Fakat Nadi Beyi 
bulmanın imk inı yoktu.. 

Bir deta hansıi otelde 
oturdugu. bile belli değildi. 
Güc halle otel bu.lu.ndu.. Fa· 

• 
kot oradan da Nadi B. cıktı • 
cevabı alındı. 

Uzatmıyayım, heyet azası 
bin bir müıkilatla aergiye gir
diler ve Nadi beyt Alman 
matbuat müdürünün yanında 

mevkii ihtiramda yerleımit 
buldular. Dehıetli kızdılar. 

Resmi küıat bitti. Heyet azası 
Nadi Beyi yakaladılar bizim 

davetiyeler nerede dediler. 
Nadi hattan savma cevap ver· 

di. Heyet azau kendilerinin 
Kolonyadan uzaklaıtırılmaıın· 
da, •onra da sergi tertip heye
tine yanaıtırılmamaamda mut• 
laka bir ıe~p o!ma11 li.zımge
leceğini düıünmeğe baılamıı· 
!ardı. Bir ıün afızdan: ağıza 
bir ıayia dolaımaya bllfladı: 

- Nadi Bey Alman mat• 
buat müdürünün tavassutu ile 
bedavadan bir makine alma. 
ya çalısıyor. 

Deniliyordu. Bu makine· 
nln kıymeti (100) bin lira idi. 
O ıece, Kolonya Belediye rei· 
sinin resmi bir 2iyafetl vardı. 
Bütün heyet davetli idi. Fakat 
Nadi Bey bu heyeti yine ıö

tiirmeyerek Habip Edibi ala· 
rak ıitmefe çahımı§tı· 

Fııkat, Falih Rıfkı Bey yar 
garayı hastı. Ve g\iç halle da· 
veliyelerl aldı ama, yine mat· 
buat müdürüııün yanına ıo· 

kulmaia imkan bulamadı. Bir 
köttde açıkta kaldı. Ahqan 
matbuat müdürünü ;yine Na· 
eli yakalamıı bir kenara çek· 
mitti. Ziyafeti müteakip heyet 
azası Nadi Bey haricinde ko· 
lonyayı :ikiye ayıran (Ren) 
-ı.rının kenannda bir gazino· 
da va.ır.iyeti müzakere ettiler • • 
Falih Rıfkı bar bar bağırıyor, 
"ılipbeleriın teeyyüt etti" dl· 
y~du. 

EvvelA Nedinin otelde 
Alman hükılmeti hesabına 
misa fir kaldığı buna mukabil 
bütü sraffarı da heyet 
azasına yüklediği anla!ıl· 
~ıştı. Diğer taraftan makine 

. için metbuat müdürünün 
tavassutu He fabrikelaı-la te· 

r sa giriştiğide tahakkuk edi
yordıı. Habip Edibin ağzııt
dan kaçan rivayete göre 
hbı-ika makine fiatının ya· 
rısını yani So,ooo lir,.yı Madi-

den alacak diğer nısfınıdatpro
pağanda hesabına Alman 

matbuat müdüriyeti vere
ceKtir. 

Necmeddln Sadık: 
- Bunu mutlaka İunet 

Paıaya bildirmeliyiz ... 
Dedi. Hepsi de köpürüyor• 

!ardı. 

Falih Rıfkı • : Ben, dedi, 
hadiseyi evvela· timdi pek iyi 
hatırımda kalmadı· ya baıve
kalet müsteıarına yahut ka· 
lemi mahsus müdürürüne 
bildireceğim. Bu zat muhak· 
kak mektubu paıaya göstere· 
cektlr. Gittlfim zaman da iı:a· 
hat veririm dedi. 

Falih Rıfkı bu mektubu 
yazdı mı, yazmadı mı, Anka 
raya gittiği zaman 1amet Pa· 
ıaya ıöyledl mi, göylemedl mi 
bilmiyoruz. Fekat, eminim ki, 
bu heyet matbuat miidürü ile 
konuıtukları zaman (heyetin 
ıadece Nadi Beyden mürek· 
kep olmadığını ) söylediler • 
Matbuat müdürünün Nadi Be
ye kartı IM-ılediği tılmatta bir
den zail oldu. Ve Almanlar 
pratik adamlardır. Nadi beye 
makineyi yarı flata vermek· 
ten vaz geçtiler .. 

Sergide açılması mevzuu 
bahaolan Türk pavyonuna ge· 
lince; heyet azası Nadiye 
"bizim pavyon nerede?" diye 
sordular. Nadi, bunları ren· 
delenmemiı tahtadan yapıl· 
mıı bir barakaya götürdü. 
Barakanın içinde tek bir maıa 
ve maaanın üstünde de !Ha· 
bip Edip imzasile yazılmıı 
Türklyenin vaziyeti hakkında 
üç beı ıahifelik bir risaleden 
baıka bir ıey yoktu. 

Fakat kapısında bir Türk 
sancağı dalğalanıyordu. Nadi 
kendiıinl mazur göıtermek 
için galiba tahkikat meseleılnl 
halledemediğini söyledi. Bunu 
da bilmiyorum doğrumu, yalan· 
mı? Muhakkak olan nokta 
ıudur ki, 

I - Makinenin yarı pa· 
rası olan 50000 lirayı pro· 
paganda diye mahsuba çalı,. 
mıştır. 

2 - Hüfıiımatten dite? 
meb'uslor gibi 3 bin lira yol 
parası almış olmasına rağmen 

kend;ıi Alman hükümeti ha· 
ıabına bedava yeyip İfmiş, 

bedava gezmiş hP.yetin diter 
aza61na İH! ceplerinden para 
harcettirmiıtir. ................ ~--~··············· 
Defterdarlıkta 

değişiklik 
(Birinci •ayfedan devam) 

bey Beyoflu malmüdürlil· 
ğüoe tayin edilmiıtır. Fakat 
bunu tenzili ıınıf addeden 
Hilmi Bey istifa etmlttlr. Bey· 
ollu mal müdürü Saffet Bey 
de Çatalca malmüdürlüğüne 
inha olunmuıtur. Bu meyan· 
da Emillönü g,a} müdürü de 
Silivri kazasına becaylf edil· 
mittir. 

Defterdarlık ikinci ıube 
nrümeyylzl tevfik Bey Fatih 
mal müdilrlü}üne terfian ge
tirilmi§Ur. 

Aynı zamanda üçüncü ıube 
mü meyYlzl Sadık Beyde terfi· 
an Üsküdar kazası mal mü
dürü olmuıtur. Tahııili.t ve Ta· 
ridat müdürlüğüne de, Defter
darlık üçüncü ıube müdürll 
Nafiz Bey nakledilmlıtır. 

20 Sandık alhn 
Roma 27 (A.A.) - Gazete· 

!erin Napo1i' den lıtıhbaratına 
ıöre Nevyork'tan gelen ve 
İtalyan banl<aıına alt 20 san• 
dık altını hamil buluaaa bir 
tran11atlantik Napollde demir· 

lemlttlr. 
Sandıklar heman karaya 

çıkarılarak kuvvetli bir muha· 
fız kıt' aaının nezareti altında 
Romaya aönderllmtıtlr. 

YARIN ·· 30 Temmuz 

./E.HİR · .HAB-ERl!ERİ r JO Perşemoe 

Siyasi 
Takvim 

) 
~.- - ..... 

Belediye Fena bir istatistik Halimize şükredelim 

Sokakları tamir 
edecek . 

Yunanlılar İngiltereye bizden fazla 
tütün sevkediyor 

Çocuk doifumdan evvel ha· 
zırlıklar aruında kız ve yı 
oğlan olacağına göre bir lllm 
hazırladığı da yer alır. 

lıtanbul Belediyesinin ye

ni ıene blitçeıinde, b1lha11a 

muhtacı tamir aokakların ta• 

miratma ehemmiyet verilmek• 

tedlr. Bunun için gerek heye

ti fenniye müdürlüğü, gerek 

tamiratı mütemadiye idareıl 

tamire muhtaç sokakların bir 

listeılnl yapmalı.tadır. Bu llıte

lkmal olunduktan sonra encll· 

menden geçecek, badehu ta· 

mirata baılanacaktır. 

Bundan sonra bir çok isim• 
lngllereye giden tütülerln dan, on binde 3 il Bulgaristan· terden mahrum kalacak gazete 

hanğl memleketlerden aovke- dan gelmektedir. haberlerlr.e ve baı makallerf. 
Kauadadan fazla mıktarda 

dıleceğıne dair bir lıtatııtlk tütün ithal olunmaıının ıebebl ne de laim bulmak epice mQ. 
yapılmııtır.Bu lıtatlstlğe naza• ıudur: lnıiltere hüklimeU. him it olacaktır. 
raıı tütlinlerln hında (668) 1 Domlnyonlardan ıelen tütünlere Yedi tane İıtanbulda almak 
Kanada' dan binde 3 Ü Türkl· kartı tercihi bir tarif tatbik ı - üzere birkaç yüz gazete var• 
yeden, hiLde 5 1 Yunaniıtan· etmektedir. dır. Bunların bazısına hergüıa 

. i~ ·~·~~~i~~~. k~İd~· \ ..... v~~~~··· iki...... ~:k~:.::~~~~ei.~7i ı::ımb:~: 
(I inci sayfadan derıam) '(Birinci sahifeden deoam) cafına göre arğarl hesaplar 

hına mebni takibattan aarfı günde bu yirmi beımakale 

7 milyon okka tütün imha 
ediliyor 

Yunanistan Hariciye neza

retinde Maliye -.e Ticaret 

müsteıarlarının iıtlrakile ya. 
pılan ıon bir içtimada ha
ıara uğramıı tütünlerin im· 

ha11 hakkında Makedonya lÜ.· 

tün himaye cemiyeti tarafından 
vaki olan teklife ait kararı imza 
etmlıtır, 

İmha edilmek üzere mü .. 
lahalllerden alınacak tütünle
rin miktarı (7.000.000) okka 
tahmin edilmektedir. Böylece 

Yunan hükumeti fiatlerın suku 
tuna D>anl olme.k iıtiyor. 

Hangi yollar tamir edilecek? 
Bı haftadanberl, Topkapu. 

Bakırköy yolunun asfalt ıoae 
olarak inıauına baılanmııtır. 

Bu yol, lstanbul Edirne yo
lunun mebdeinl letkil ettlğhı· 
den, ilk kısmın lnıaatı hlttik
tlkten sonra, Nafıa tarafın. 
dan 2 inci kısmında i'>ıa ve 
tamirine baılanacaktır. 

İstaa bul· Edirne ıoael.I bu 
ıuret!e mükemmel bir hale 
getlrllmlı olacaktır. 

Şosenin baıladığı yer mey
dan ve Park dahiline ifrat 
edilecek, bu ameliyat Topkapı 
mezarlıklarında imar itinin 
baılangıcı olacaktır. 

. Bu semtte olarak yapılma11 
kararlaıtırılan Jollar tunlar
dır : 

1 - İatanbul·Bakırköy. edlr 
ne. 

2 - T opkapı- Raınlı • Te 
imtidadı. 

3 - Topkapı • Yediköle. 
4 - Topkapı • Edimekapı 

Eyüp. 

lstanhul • Edirne yolu Ba. 
kır köye kadar asfalt, sonraki 
k11mıda adi ıose yapılacaktır. 

Bavyeraya yardım 
Münib, 28 (A. A.) - Al

manya ve Bavyera hükumet. 
lerl devlet bankası, Bavyera 

ihraç müeııesesl ve Reıch .. 
bank arasında Bavyera haz!· 
nesinin ılmdlki müıkülatı ık. 

tiham edebilmesine müsaade 
bahıolacak kredilerin tedariki 

için cereyan etmekte olan 
müzakereler hitam bularak 
müspet bir neticeye ıktıraııı 
etsnlıtir. 

r 

nazar edilmeıl hakkında bor
ıanın tezkereıl, ve idare he· 
yeti kararı okundu. 

Hububat ve zahire tabi· 
rlnln nıana •e medlulü tef· 
ıir edildi. Süt ıatıı muka ve
lelerlnde muayyen olan had· 
eli azami miktardan fazla ıüt 

verll<liğl takdirde yeniden 
tenzili flat için mukavele 
lazım olup olmadığı ve bu 
sütlerin fJatı hakkında epeyce 
münakaıalar cereyan etti. 

Oda mecllal süt me· 
ıeleılne ehemmiyet veriyor· 
du. Bu meyanda bileli ıütler 
de mevzuu babı oldu. 

Jlunlardan maada, geçen 
içtimada müzakere edlllpte 
karar verilemeyen "ıerl sevk. 
ve "derhal sevk" tabirlerinin ne 
demek olduğu tayin edildi. 

Ayni zamanda , Ticaret 
odasının 2 kinunıanl 1932 de 
ellinci seneılnl idrak etmeli 
münasebetıle ( 700 ) sahifelik 
bir kitap yazılmasına karar 
verildi. Bu eıer , memleketi• 
mizln (50) ıenellk lktlıadlya· 

tile lıtanbul Ticaret odaaının 
faaliyetini mutazammm bulu-
nacaktır. Kitaptaki bütün ma· 
lümat ta vesaike jstlnat ede
cektir. 

Kömür buhranı 
Londra. 28 (~A.) -Avam 

kamaraaında maadln bütçeıl· 

nln müzakereıl e•na11nda nazır 
İngiliz kömür madenlerinin Va· 
ziyetl hakkında lzahatte bu· 
lundoktan ıonra ayni eıefnak 
ıeraltln diğer müıtahsel mem· 
leketlerde de mevcu olduğunu 
ve vaziyetin ancak Avrupa 

kömürünün flatını tanzim edecek 
beynelmilel bir ıtıtafıname aa· 
yeıiode lılah olunabileceğini 

beyan etmlltır. 

Almanya da 
vaziyet 

Berlln, 28 (A.A) - lktıaa· 
di buhran tuirat ve tahriba· 
tını icrada berdevamdır. 

Bugün bir billur •ofra ta
kımı trüıtüniin lflaa ettiil bil· 
dirilmektedir. Birkaç yüz bin 
liralık bir açık te11>it edilmlr 
tir. 

Berlin, 28 (A.A.) - Bug\in 
neırolunan bir emirnamede 
bankalar tarafından yapılacak 
tedlyat miktarı tezyit olua
muıtur. Salahiyattar makam· 
lar önümüzcldd hafta bidaye
tinde r o•mal para muamelesi· ' 
nln tekrar tedeıinl derplf et• 

mektedirler. 

Bizden söylemek 
Geçenlerde bir kaymı. bu mamurlar böyle ya-
kam bir vatman1 döv. parlarsa vay geldi başı-
müştü. Dün de gene mız. 
bir batkı kaymakam Kıymak mlar, anlqılan 
bir biletçiye ve bir vat· , bu son günlerde fazle 
mana füzull müdahalede faaliyettedirler. Bunu da 
bulunmuıtur. isbat için kendilerini bu 

suretle gösteriyorlar. 
Şayanı hayrettir ki, vak- Şu halda bunların bu 
aların ikiside tramvıyda, vaziyetlerin! gördükten 
ve ikisede kaymakamlar sonra halkın işlerimiz 
ırasında olmuttur. geç görülüyor dediğidinl 

• 

Memlekette, halkın ifle· İster dinle, 
rini görecek ve haklarını 
müdafaa edecek olan ister dinleme 

' 

tramvaya üç kiti biniyor. mevzu ve ilmi bulmak lcabe-
Bunlardan birisinin paaoıu der. Haftalık gazetelerin de 
vardır. bu zat Eminönü kay- miktarın ' n aığari hesapla (105) 
makamı diğer ikisinden blrlıl kabul etı.ek ve güne takllm 
Eminönline diğeri Bayazıda etsek (15) düıer. 
bilet lıtlyorlar. Demek yalnız Baımakale 

900 numaralı biletçi Nu- için (35) mevzu lcabedlyor. 
rettin efendi biletleri keılyor. Ayda (1050), senede (12600) 
Fakat biraz ıonra, bunlardan , mevzu lazımkJ [günlük ve 
birlıl kondöktörü çağıraralı:, haftalıkların baımakaled 
yanlıı bilet verdli!lnl. kendi· çıkım. 
ılnln Bayazıda defi!, Emlnö• Matbuat 
nüne bilet istediğini ıöylüyor 

Te bileti geri iade etmek lt
tlyor, biletçi ise lmki.nı olma· 
dJfını ve kendiılnln Beyazıda 
arkadı f ııın Emlnönüne . lııte
dlflni ila"'" ediyor. 

Bu vaziyet karımnda kay
makam olduğu bili.hare öğre
nilen zat kondöktöre küfür 
ederek tıe '.müdahale ediyor 
ve bizzat memurun ıöyledlğl· 
ne nazaran: 

- Siz memur düımanııı· 

nız, sana timdi gösteririm dl· 
yerek arabayı bağlatıyor. Bi
raz ıonra gelen 6 pollıle bir· 
likte, Akıaray depoıuna ve 
orada biletçiye heıap bile 
verdlrilmeden tekrar Beyazıt 
polis karakoluna gidiliyor. 

Orada komıer ifade ala
rak vatman 777 Notu Yakup 
Efendiyi aerbeıt bırakıp me· 
selenin buudan sonraki skfha· 
11 hakkında bizzat memurun 
dediğine ıöre : 

Biletçiyl karakolda dövü· 
yorlar. Muayeneıinde kulağı· 

nın patladığına dair hüklimet 
doktoruda rapor Terlyor. 

Gerek kondöktör gerekse 
bileiçi Vilayete, Adliyeye mü· 
racaat etmiılerdir. Müfetttılık 
lıe vaziyet etmlıtlr. Evrak 
numaraları da ıudur : 

9643-931. 
Geçen hadiae tramvayda 

ve bir kaymakamla olmuıtu. 
Bu vaka da gene tramvayda 
ve &ene bir kaymakam ara· 
ıında cereyan etmlıtır, 

Hadise Eminönü kayma
kamı tarafından yapılmııtır. 

Dün bu müna.ıebetle ken· 
dbinden sorduk söylediflm 
aynen yazıyoruz: 

- Evet bir k&vga ! Benim 
kim olduğumu bilmiyordu. 
Bana biletçi münasebet.ız 

ıeyler yaptı ve ıöyledi. Tevkif 
ettirdim. İfadeıinl bizzat ken· 
dlm aldım. 

Bu çok gariptir. 

Biri Kadıköy diğeri Emin
önü kaymakamı ribi kanunları 
iyi bilmeıl lazım relen lkJ hü· 
kumet memurunun bu çirktn 
hadiselere aebep olmaları 
hayret ve teeııürle karıılıyoruz. 

Haber aldığımıza göre Tat
man ve biletçinin tiki.yeti üze
rine vilayet keyfiyeti Eminönü 
k&ym.akammdan J<ormu§tUJ'. 

At yanşları 
Chantllly, 28 (A.A.) -

Thleffry, 1000 metrelik 20000 
frank mülıiifatli Sai•t·Makıl· 
mtn yal'lflnı kaıı:anm1flır. 

Bu at ee.ktz rakibıw pek 
haktm bir koıu ile malfOp 
etmlftlr. 

lugatından m\lo 
him tasarruf oldufuna ıöre 
baı makalelerde eplce müt
killt çekilecek. 

Biz diyoruz ki menuda g'ÜQ

lük çekmemek için bira• 
Niıte latlrabatla m~rırul olan 
Ahmet Cevdet Bey gibi gözll 
açık olmak kifldir. Eılı.llikte 
Ahmet ihsana bılfill hlzmetlle 
taı çıkaracak olan hazret 
eline kalemi aldı mı turiltler. 
konferanı verir gibi, ziraat 
mektebinde hocalık yapar gibi 
yazmadııtını bırakmu ve bir 
( tereyağı naul imal edilir 7) 

Yazar vallah hlr tereyağcı 
',,ile yanında halt eder. 

Bundan Jbret alalım. 

İtte blnihaye meTzuları 
S:Jtten yoğurt naııl yapılır? 
Nasıl elle hamur açılır? 
Tavuk mu yumurtadan yu• 

murta iDi tavuktan çıkh7 
İyi kabak naııl yeUıtirilir7 
Davulun ıeıl niçin uzak 

tan hoı gelir? Yonca naul 
yetiıtirilir? 

Küçük balıkları büyük 
balıklar naııl yer? 

Kündeden atlamak neye 
derler? 

Dilıizlere nasıl den Terl
llr? 

Ve kııaı alelbevakl ... 
Bunlar hepaf günün me.e

lealdir. yazmakla bitmez oka
makla doyulmaz. 

Yazı itleri müdürleri de 
ezcümle ıunları yapmalıdırları 

1 - (Belediye reiai ıu 
malumatı verdL (Belediye re
isi beyanatını bizzat yazmlf" 
tır. lmzaıı yukarıdadır.) 

2 - Bugün karllerimlz· 
den hiç bir ıey yazmadıfımız 
için özür dileriz. ÇünkQ filin 
Be:yln tavzıhinden beıka neı· 
riyala yer bulamadık.) 

İntiharların yazılması mem• 
nu olduğuna göre : 

-Dün bir kadın kendi kendini 
vefat ettirdi. Tafıilatı potle 
müdüründen alabillralnlır.. 

Ve k1111 alelbevakl .. 
Muhbirler ıunları yapma· 

lıdırlar. Akıl taktirde mesul 
edilmeleri katlyyen melbıııs 
olur. Her halde bir baılyeı 

Yazı itleri müdürüne Bu 
baberl vallahi biJibi, iki ıözüm 
kör olsunki Nuri B. verdi dofnı• 

dur kalıb,_ı baıanm." Her yazı
nın altına tahıillerl derecesıaı, 

künyelerini ve bilhaHa hiç 
bir cünha ile bile maznun 'fll 

mabküm olmadıklarıaa daJr 
mahalle ilmühaberJol ilaak 
etmelidirler. 

Ve k1111 alelbevakı .. 
Bunları yaptıktan ıonra 

korkacak ne var? 
Pek ali mathuattır, pek 

a1a muharrlrliktlr, pek ali. be
yanattır, kek all baı ml'lkaledir. 

Halimize ıükredelım. 
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r KUŞ BAKıiı j 
Go zetecilik 
Ne mele 

Gazeteciliğin, önceleri bir 
tabiri daha vadı: IDodikodu-
culuk. 

aylarda, balolarda, gizli 

• 

l:JN K.A·/ • Yarım milyon liraıa 1 

abıta muharririmiz :)'azıyor: 

·- em H. üç erinden v :rıu du! • 
konuta:ı k lsUyenler, 

-J\ramızCia gazeteci yokya! 
Dıye soğuk etprller de wa· 

parlardı. Hıtlbukl -ıımill, 

sa i 'ide 1ıanımı kapıya çağırmış ve 
bıçakla :ü~ ~erinden vurmiıştur 

ıye 
lanları satılıyordu __ __. 

Casusa verilen An ... ~ bu meslek ub&bıda ununu 
eledi, eleğini auvara astı. "Mü· 
hhıı baYad.. ya%111ak töYle 
duRun, matbaadan bahsetmek 
bile kimsenin itine gelmlyeeek. 

Eeeeee ... Ne olur ·ne olmaz. 
'ıf 

Kanun henüz ta tblk edil· 
·mi yor, edllr:ityor -ımıma ga:te
teeller -ıtmdlden ken(lllerlnl 
ona alııtırıyarlar. 

Düne kadar ba~makalelerlle 
ılyawetl bir ekmek• hamuru 
aıbi istedikleri ıekle .. okmağa 
~hf8n baımuharrlrler, k.. 
lemlerinl alarga yürütüyorlar. 

Küfürleri, keten heW.11 gl• 
bl ağı:ıluının içinde -erilen 
köte muhal'l'lrlerl udan, wabun 
köpüğünden yazılar yazıyorlar. 

* Size bu yazıların aaile ser• 
levhalarını okuyacak oluranm, 
bana yerllen göğe kadtu hak 
nrlnlnlz• 

Yeni matbuat kanunu, ba· 
kın gazetııcllerl ne ,ekle oktu, 

'nelerden bahıedlyorlar : 
•. 1 - f\ vrupada tahsll eden 
talebemiz. 

2 - Münakaıa beveekar
larını tatmin. 

3 - Çift.çiyi himaye. 
4 - Avrııpatla tahsil me

aeleıl. 

5 - Kavun, karpuz. 
6 - Geni§ ve dar lugat• 

çell edipler. 
7 - Sıcakta yazı yazmak. 

~ 
Görüyorsunuz y.a ılık ga• 

ietecilik te (uıtuıuplu) laf 
moda oluyor. 

BORHANETTIN 'ALI ...... ,,.,, ....... ,.,,,,,,....,..... 
1\esik bacak 

Kimindir ve niçin nasıl kesildı? 
Büyükodada Nizam caddc

ılnde Mauıun bahçcıi altında 

kesik bir bacak bulunmU§tur. 
Bu bııca~m üzerinde siyah 

;renkte beyaz çizgili pantolon 
jile krcm renginde bir de .çorap 
vardır. 

Zabıta bu ba~m.kime ait 
.oldugu lıwkında tahkikat ve 
takibata batlanmıttır. 

iki • 
şertr 

Henüz; dsrde~l •dilm1tdiler 

lzmlr, (Huıus?) - Torbala 
y4lunda otomobilleri durdurup 
10yan iki azılı haydudun .lu• 
tulması için çal ılmaktadır. 

Yapılan 11kı taharriyata rağ· 
men haydutlar lıiila buluna 
mamıt!.ardır. 

Mamafih izleri bulundu. 
ğundım yakalanmalarına inli• 
zar edllmekteclır . • 

Sebrl .umlnde ,IJfr .manav, ı 
evvelki gece 7 ayi!anberl ayrı 
,-apdı4ı -ceel Ferlnile hanı·.ıı 
mı bıçakla llç '71lrlnden :va•· 
lamııtır. 

Bir inal yUiünden ı ııerı ge· 
len bu kanlı 'V11.k!anın •tç yüiü 
'fudıır: 

Sabri kimdir? 
Sabri aılen 'Bandırmalı olup 

27 yaılarında zayif, orta boylu 
yakıııklı bir gençtır. 

'Bandırmada çınar mahal· 
leılnde doğmuı büyümüıtür. 

Beı sene evvel Bandırma· 
dan ıehrlmlze ıelmif, Akıa· 

rayda manavlık ederek baya· 
tını kRzanmağa baılamııtır ... 

Feride H. kimdir? 
Feride Hanım da İıtanbullu • 

olup 23 yaflarında kı .. boylu, 
tıknazca bir lnıdındır. 

Altı ıene evvel Sabri ile 
. tanıtmıı, ı&vlftiklen COl11'a ev· 
lenmiıtır. 

Bundan ı;;ı:ıdi ey ~cVveline 

lı:adar ıen, ıatırıgeçlnmiıler ve 
birlikte Sultan Ahmet te.Alem· 
dar caddcıinde 7 numralı ha· 
nede oturarak il.yat ıümıür 
!erdir. 

Fakat, yedi ay evvel ara· 
larına giren geçimsizliği ,mü· 
teaklp ayrılınca 5abrl dükkl 
oımda, 'Feride Hanımda yine 
eıki<len oturduAu Sultan Ah· 
metete ki evinde oturmağa 

baılamıılır. 811 müddet zar· • 
fında ne Ferıae Hanım ve 
ne de Sabri birbirlerinin yüz(i. 

nü görmÜ§lÜ~. 

Evvelki gece 
Yedi aydanberl ıerbest ve 

yalnız baıına yaıayını Feride 
Hanım, kandil ınünaıeheUle 

evvelki gün akrabalarından 

Ş1thzade batında oturan Cemile 
fltnmılaıın evttn! gtdl!nk bir 
kaç gece misafir olmuıtur. 

Bu sırada nereden e1ınl1se 
esmlı, Sabri de Farlde'Hanımı 
görmek ve tekrar barııınak 
için konı.İıınak ilzere Sultan• 

bmettekl ~ve gelmlıtır. 
Fakat, kafayı adam 

akıllı UitsOlemeğl •de unutmıtur. 
Kapıyı çalınıı, F erlde Ha· 

nımı ıormuıtur. •Kiracılar da 

evde olmadığını ve Cemlle 
Hanımlara misafir glttl#lni ıöy· 
lemiılerdlr. 

Bu 11rada :ıll zurna sarhoı, 

olan Sabride oradan kalkmıı, doğ· 
ruc:a Şehzade başında Cemlle 
Hanımın haneılne giderek 
kapusunu çı.lmıştır. 

Muharriri: Müterdmi: 
Raynonde Maohard Ahmet FürkAn 

- fr:ıns•z ~debi;-atındaıı büı iık aşk mm anı -
170 tnci binden tercüme edilmiıtır •.. 

Oıladım: Clrlu!ı, sesi gel· - Müıyü Löhodek ıalon· 
Jn!ş ve F'lllp k!!pıyı açıp içeri- da bekleylntz ılmdl .geliyorum. 
ye bir adım atınca gördüilü Ftllp Löhodek heman onu 
manzara karıısında ilonup· terkml etmek yahut '!\]odun 
L:almııtı: dedf41 gibi salonda bekh.ylp 

Ktod ve Fır t'suva bir bu rezaletin taf.allabnı mı din· 
ya~akta yıı.tıyor!ardı .. , lemek lazım geleceıfinl lı:eıU· 

• • · • • • • • remi yor, odaıında bir aıaiı 
Fiiip için ya~eaL: hiç .hlr· bir yukarı dalaıırluın, .gözle-

ıey yc!:~u: rlnden kıvılcımlar UÇUfuycmlu: 
- Pard:ın, <l~di ve o.W..dan Ah elinde büy!lk bir kuvvet 

\"tktı. olaa ve bu 111.htekil.rlan kana 
K.a! ıi!ıl ldl, ~:!ıan<U,lıer bıilata! .. 

llmtdl ltırı!mı!tı... 'Dııardan Klodun acı! ı• 
"Pl'.lp l:a;ndan çıktılı vakit llyordu: 

K!od içzrldeıı b!lırıyorüu. -:- 'Müı)'li 'l:öhllek banıl 

hpu açılmıı ve ne istediği 
ıoYulmuıtur. 

Sıibri de Feride Hanımı 
ııörmek ve onunla biraz ko· 
nutmak llledijtlni söylemltlir. 

Hayret ve meraka düıen 
Ferin Htnım da kapıya gel· 
mlı: 

- 'Ne Tar, ne lltlyorsun? 
D~ ıorınuıtur. 

Sabri. 
- Daha benimle barııma 

ifa ve tekrar birlikte oturma· 
ğa gönlün olmayacak mı? 

Demlıtır. 

Bu ıöz üzerine Feride Ha· 
nım: 

-Yedi aydanberl arayıp ıor· 

madın da tinıdi mi aklın batı 

"" geldi? 
İmkanı yok, havada bu· 

lut ıen beni unut demtıtır. 

O ara Sabri de: 
- Ya... Demek ki batka 

birlılnl buldun ha, öylemi? 

Demıı ve hemen elinde 
•aklı bulunaq ıullalı ile 

Feride Hanımı üç yerinden ya· 
ralamııtır.J 

Feride Hanım hastaneye 
kaldırılmış, Sabri de yakalan• 
mııtır. 

A. S. 

Dün Burhan Cahit B. in istinabe 
·ıe · f ad esi alınmıştır 

Evrak Ankaraya ğönderildi 
"OrJu defteri" isimli bir ı 

eserden dolayı Ankarada bir , 
zat tarafından Burhan Cahil 

B. aleyhine açılan intihal da vaıı 
nın rü'yf!tl Ankaradadır. 

Yalnız Ank11ra mahkeme· 
meılnden İstanbul müddelumu• 
mlllğine bu hususta bir istinabe 
evrakı gönderilmlı ve bu evrak -

tehrimtze gelerek birinci ceza 
mahkemeılne verilmiıtir • 

Dün birinci ceza mabke·. 
mc..tnde Burhan Cahit B. in 

btnnlyabe ifadesi alınmıstır. 
Talimatname evrakı ınüd· 

c!etumumlllk tarafından Anka· 
ra müddeiumumiliğine gönde· 
rllecektlr. 

ı faaliyet raporu 
-51-

Casuı reli mutlak btr aml· ı yetim bu eaaıa ınilatenıt ol; 
rlyctle: muıtur. Samimiyet teesıÜ!ÜD• 

- faaliyetiniz pkllnl ve .den .aonra ._tlüp me1eleoııııı 
muvaffaklyetlnlzl timdi en in· temaı edebilmek, yani alkerl 
ce teferrüatına kadar bana p'Anlarından \relnkl bir ta• 
bildirtnlz?! ... dedi.. ne1lnl iıteyebllmenln ne mil· 

Caauıun ıe1inde madeni btm bir tehlike tqkil edece-
bir ahenk vardı. Gözlerinden 

ğlnlnl dütünmek kafidir! .• 
zeka ve teceuüı kıvılcımları 
saçan tu korkunç caiua kar• Profe~ör caıuı gözlerlle 
ıııında inılcamlı bir komedi beni tasdik etti. Devam ile : 
gibi oyun oynamak ve bu - Bittabi böyle vahim 
mülhit herifi aldata bilmek , bir le bltke altına ııirmek 
hakikaten bir ordu ile dövü· akılsızlıktır. Oaun lçlıı bea 
ıe bilmekten daha müıkül alakadar aıker dostlarıaıJa 
daha tehlikeliydi. Ufacık bir dalma harbe mütedair baht .. 
tereddüt, tedblrs12ltk veya dG· ler açlım, bııjtazların ıerbes· 
ıünceslzlik bana nihayetsiz bir thlnden ciddi enditeler göı• 
bahaya mal olabilirdi. Temkin terdim. Bu ıuretle makıada 
ve teyakkuz ile : yaklaıtyorum. 

B~azların ıerbest vazl; 
- Ankaradıı. ilk itim aı· yeti dolay11lle memleketi leh• 

keıi planların muhafazaıile likede görmek ıuretinilekl 
alakadar erhaı ile temas oldu. enditelerim, a ker dostlar-
'Bazı iyi tesadüfler, bazan de ciddi ve ı:-aıimiyet hinl ve!: 
ehlbba veaatetile bu temaıları miıti. 
derin bir ıamlmlyet vadisine Ben anlatırken caıuı'· ıe-' 
inle muvııffak oldum. Ra· bekeıl relıl bntün ıöyledikle-
porlarda tafsil eylediğim veç- rlml, ilaç mahiyetinde içiyor: 

Ceza mahkemesinde ÜÇ hile, içki Alemleri, bir kaç mut g 'bl dinliyordu. Ko~e-, 
da d

•}d ziyafet, samimiyetin derinle,· dyamın muvaffaklyetlnl gor-
Dün ağır 

VaSI ?Uyet e ı İ meıine vesile teıkll etti. As· dGkçeben.dehem ıevlniyor, tıem 
Davalardan ikisi nakzen gelmiş olanlardır ker ruhlarını daıına ateııı de daha emn ' yettı bır ıerup t1e 

katil 
addettlilm için bütün faali- (Deuamı var) 

Geçenlerde ıehrimizde dl hakkındaki karar temyiz mah· •••••• ................. ••••---·•••• ................ _ ......................... ... 

örümceksiz dede de arabacı· keme•lnce nakzedilmiş "" Mers1 de polis silahları ile bir 
lar cemiyeti azasından Meh- davanın yeniden rüyeti karar-
met Ef.yi öldüren kahya Za· laımııtır. çefeyİ meydana Çlkardl 
fer Ef. nin muhakemeıine dün * Menin Poliıl müıellah bir \ 

devam olunacaktı. Üıküdarda Yani iliminde bl· çele meydana çıkarmııtır. Bu 
Fakat ıahıtlerl gelmedlil 1 çele efradı Şarktan gelen ve 

için talık edildi. rint 0 düren ve 17 &ene hap1e 
lf- Jf mahkum olan Niko hakkındaki ötcdenberl gözümüzün önünde 

k Gümrükt" çalııan hammallar• 
Saraçane baıında Az'.zln arar temyiz mahkemesince 

dandır. 
meyhanesinde Arap Kadri la- nakzedllmfıttr. Katilin yaıı Bu çetenin Silifke köyle-
mlnde birini öldüren ve IS ıene yeninden betine! hukuk mah· rinln birini basmıı olduAu ve 

hapse mahkum olan kaıııp Ham· kemealnce tespit edilecektir bazı yol kesme cürümleri lrll· 

İstihsalatımız Maarif işleri 
Son hafta zarfında iyidir Maarif emanetinin lağvı 

Son hafta zarfında mem- üzerine, ıehrlmlzdekl ecnebi 
lleketimizln muhtelif mıntaka· mektepleri busuıabna bakan 
larındaki ihracat mıktan ıun• Maarif vekalf!ll müfettiıl umu· 
lardan ibarettir: mllerınden Reıat Şemsettin 

lıtanbul' da: 37 4 çuval fın· Bey evelkl gün öğle trenlle 

dık, 165 çuval kabuklu findık, 
Ankaraya gltmiıtir. 

Reıat Şemsettin Bey Vc-
3os balyc tiftik, 30 sandık af· kaletle temas ederek ecnebi 
yon, 50 çuval kufYeml. mekteplere ait bazı işler hak· 

Mersin mıntakasında: kında emir istihsal edecektir. 

1191930 kilo arpa,1442950 (Tütün stoku 7004369 ki· 
kilo pamuk. ( Stok 504o749 lo olınanna rağmen ihracat 
kilodur.) Yapılmamı§tır.) 

Samsun mıntaka11nda: Aııtalya mıntakaslnda: 
2261 Sandık yumurta. 1524 metre mik'abı kereıte 

odadasınız, demindenberl sizi 
arıyorum, canım. 

Ve garsonlar genç dokto
run odasını göıterlyorludı. 

Klod, kapı}ı vurmağa bile 
lüzum görmeden içeri girdi. 
Ve ellerini genç dostuna uzattı. 

- Hoı geldiniz dostum 
Flllp. 

- Teıekkür ederim mat· 
maıel. 

- Bu fikrinizi bana yaz· 
madmızdı. 

- Ani bir karar verdim. 
Klod bir kanapcye yaılan· 

mıı. aenç doktorun çehreıini 
tetkik ediyordu. 
. - Ne tyi yaptınız. Bura11 

pek güzel bir yer. İnsan aene· 
!erin verdiği yorgunluğu bu· 
rada birkaç gün zarfında dn· 
bal unutuyor. 

- Hakkınız var, pek gü· 
zel bir yer intihap etmlıılnlz. 

- Evet, bir türlü dönme· 
ie ııönlDm ra<,ıı olmuyor. 

- Daha çok kalmak uiye. 
tinde misiniz. 

- Bilmem ki... Onbeı yir• 
ını gün daha diyorum. Fakat 
babam hastahanede çok yal· 
nız kaldı. 

Klod, güya aklına bir ıey 

gelmlı ııtbi: 
Siz çok mu kalacakıınız. 
Hayır. 

Ne kadar? 
Heınan timdi hareket 

ediyorum. 
Nereye Parlıe mi? 

- Onu bilmiyorum azb:im 
Klod; Pariıe mi, müstemleke· 
lerden birine mi, Hındlstana mı? 

Oo... Bu naaıl karar böyle. 
Partile ve babamın yımmda 

iyi bir mevkıJniz ••ardı. lıu 
mevkii caybetmek ne den? 

- Me,.kı Ulan tıtemlyo

rum arlık. 
- Peki amma, bunun· tçln 

mühim bir ıebep olmalı. 

Çekirge mücadelesi 
Muuaffakiyetli surette devam 

ediyor 
Mahwlatımızı mahveden 

mebzul çekirgelerle mücadele 
etmek üzere celbedllen M. Vo· 
rof ve ziraat baomühendisl ile 
ziraat memurları ıon haftalar 
zarfında milyonlarea çekirge 
imha etmlılerdlr. 

Urla, Menemen, Tire, Kuı· 
ada11, Söke, Aydm bavaliıln· 
deki çelıirgeler taınamile imha 
edtlmiılerdlr. M. Vorof :ziraat 
memurlarının göaterdijti mu· 
vaffakiyetlerden dolayı çok 
memnundur. 

- Siz o sebebi pekA!a bl· 
liyorsunuz. 

Klod gülıneğe baıladı: 
, - Ah, benim saf dostum ... 

Şimdi anlıyorum, Franıuva yı 

odamda gördüğün için. 
- Bu beni alakadar et· 

mez matmaııel. 
- Pel.I amma , öyle ile 

bu karar ne ? Ve bu haliniz 
nedir? Bir defa '8ynaya bek· 
ıanıza ... Yüzllnm.hı bir damla 
kan kalmamıı, gözleriniz çu• 
lı:ura batm11. 

- Bir saniye içinde ça· 
kan tlmıek teılrlle neden 

lblrdenblre ölınedijjlme ıatıyo· 
rum. 

- Niçin c1mun ? 
- Klod, ıizl tertemtz bir 

atkla "9e't'Cn bir adamın de
minki ma02ara ile lcarıı ı· 
iı zaman lkti••P eıfeceğl bal 
•e hareketi biraz tahmin et· 
Hnlze.. ilen alze izdivaç eli 

kip etlikleri ö:ronllnıiıtir. . -Çete mengubinı tüfenk .. 
cephaneleri ile lılrllktc adliye: 

ye teslim edilıniılerdir. 
Yaptıkları cürümler Silifke 

köylerlnae ve yo'unda o!dııi~ 

için Sillfkf!ye gönderilmeleri 

muhtemeldir. 

Biri boğuldu 
Poıta müvezzii Muhtarın 

cesedi bulundu 
Trabyada Baki Beyin }'&be 

•ı llkeleıi üzerinde bir kat el
blıe bulunmuı, tahkikat nett: 
ceıl posta müvezzllerlnden Muı.; 
tar isminde biriıine alt oldu· 
ğu anlaıılmııtır. 

Muhtar, yıkanmak üreni 
denize glrmlı, loğulmuıtur. 

cesedi de bulunmuıtur. 

Tarife içtimaı 
Tarife komisyonu dün Ti· 

retl bahriye müdllrü Zeki 8. 
in riyasetinde toplanacaktı. 
bugllne teahhür etmiıtır. 

uzatmııtım. Ben sizden rıı:hat 
bir yuva lstemı,um ben siz· 
den temiz bir hayat lalebet• 
mlıtım. Ve ıiz bütlln bunlara 
karıı, izdivaç etmlycceltl· 
nlzl vamızdakl aamlmiytlin 
aık mabiyelınl alsa bile dal· 
ma ilibi kalacağını ıöylenıiı· 
tiniz. Aıkın beıerl nrzuiarl& 
klrlenmealnl ula hazll?l ede· 

• 
memekte idiniz. 

Meger, ben nekar aldım• 
mııım .•• 

Ve Ftllp baıını elleri içine 
alarak inlemejie baıladı: 

- Meğer ben neler düıün· J 
mii}üm, hakikat ne lmiı? 

- Aıabın çon bozuk Fılip. 1 
- Bozulmaması içm ıcbep 

ffTmı? 

- lıı büynltıyorsun ? 
Düt!lndüiünüz ı....dm J 

küçük mü? 
- TelAf etme, c;&nmı, saııa 

anlaLacak .aö:züm V'Ar. 
lD&vamı vat} 

• 
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IMLlalTTI 
. lzmirde iki intihar 

Müntehirlerden biri 70 yaşında 
Ülfet H. isminde bir kadındır 

Evelki gün Reıadiyede Ha· 
llm ağa tarlaaında gene bir 
intihara teıebbüs vak' an ol· 
muı ye Mülkiye hanım na· 
mında bir kadın kendini ae
mak ıuretiyle canına kıymak 
fatemlıtk. 

Mülkiye Hanım tam bu ha· 
reketi eınaıında görlllmüı ve 
hayatı kurtarılmııtır. 

Dün Tılktllkte Menzil ıo· 

kaltında bir intihara teıebbüı 
hadiaeıi olmuı ve Ülfet Ha· 
nım namında bir kadın kar· 
nına bıçak ıokmak ıuretile 

hayatına kaıtetmek latemlıtir. 

YARIN 
-·--- -·-- --

Poliste: 

intihar - -
Bu bir 62 lik 

ihtiyardır 
Trabyada Kilise yanında 

Vasilin haneıinde aakln 62 
yaılarında Zlslo sefalet yil:ı!ün· 
den Salıpazarı önlerinden ken· 
dini denize almıısa da korta• 
rılmııtır. 

Kaza 

lira -- -
Dolandırıcıların müc-

rimiyeti istendi 
Bağdatlı Ferit B. lımln· 

de bir zatın 1100 küsur lira· 
aını dolandırdıkları l\:in mev• 
kuf bulunan meıhur mani· 
tacılardan Vehbi, babası Sil· 
leyman ve Yuıufun muhake· 
melerlne dün ikinci ceza mah· 
kemeılnde devam edllmiı ve 
maznunların tecziyeleri talep 
edilmiıttr. Muhakeme, karar 
için kalmııtır. ........................................................ 

1 

30 Temmuz 
-- ----- -- -- __ ] -------- -- --

y A R 1 .l\T iN llmilııılıı 
HALK GAZETESi 

Bu ıü~unumuz~n muharriri, muhabirJ. mUdBrü. bizzat halkın 
k~ndlsıdlr. \atandaşlar - ıahslyat haricinde - etraflarında 
gordiiklerl fenalıkları kendi gazeteleri oları bu sütunumuza ser
bestçe yazar ve mlllete bildirirler. 

idman ittifakı var mı? 
Darülf Ün un takımının Rusya seya· 

ha ti nizamnameye muhaliftir! 
Hem Darülfünunlu , hem 

ıporcy bir karimiz yazıyor: 
hak vermek lazımgelecektir. 
Eski bir Darülfünun münte• 
ıtbl olmak sıfatile bu ciheti 
söyliyorum. 

f a Mülkiye hanımın intihara 

teıebbüı etmeılne ıebep ko
caıiyle olan daimi geçimılz· 

lııtıdır, Karı ve koca en ufak 
bir hareketten mea'ele çıkar
makta Ye bQyük kavğalara 

sebebiyet vermektedir. 

Bu halden en çok müte
euır olan Mülkiye Hanım ev· 
Telki gün intihar etmek fıte· 

mlı, eline geçlrdlltl ipin bir 
ucunu tavana bajtlamıı, diğer 
bir ucunu da ilmikli bir hal· 

ka yapara~ boğazına geçlr
Plittlr. 

Ülfet Hanım 70 yaıların 
dadır ve ıenelerdenberl sinir 
baatalığıoa mllbteladır. Bu haı 

talık son zamanlarda vakıt, vakıt 
cinnet alametleri göstermeğe 

baılamııtır. 

Şoför Recebin idaresindeki 
1723 numaralı otomobil, dün 
Ankara caddesinden geçmekte 
iken hamal Devrlı ile Hakkı. 
ya çarpmıı. lklalnlde hafif ıu• 
rette yaralamııtır, 

Bıçakla cerh 
Kumkapıda oturan 25 Yaı· 

larında Garbls, ayni ıemt ve 
hanede oturan Agop lımlnde 
birini bıçakla yareılıyarak fi· 
rar elmlı, sebebi anlaıılma· 
mııtır. 

dün, limanda bulunan bir va· 
pura 5 okka esrar kaçırırken 

yakalanmıı, hakkında tahkl· 

kata baılanmııtır. 

Tabanca bulundu 

Zabıta memurları evvelki 
gece Unkapanı taraflarında 

veslkaalz tabanca taııyan bir 
kaç klılyi yaklamıtır. 

Türklyede ve lıtaabulda 
Türkiye İdman cemiyetleri 
ittifakı diye bir teıkilat var
dır. Lakın bu teıkilitın ne 
zaman var ve ne zaman yok 
olduğu belli değl'dlr. Meıela 

ıon ıllt hadisesi, Galatasaray· 
Fenerden Şildin alınarak la
tanbulspora verilmek isten· 
mest bu teıkilitın muhtelif 
derecelerdeki Hey'etlerini ha· 
rekete getirmek itibarile Fe· 
deraılyon vardır diyeceğiz. it. 
tlfaka mensup bir azayı ve 
bir Kulübü cezalandırmak için 
nizamın bütün maddelerini 
tatbika fıraat arayan bu 
Hey'etler bazı kerede yok 
oluyor mlıali de tıte önü· 
müzde duruyor : Darülfü
nun takımının Ruıyaya aeya· 
hatı ve ittifak nizamnameıine 
mugayır noktaları : 

!e >ror kmlerinizdeu 
eski bir spor~u 
Şükrü Ragıp 

Arnavutların tescili 
Hakkı hiy, r arını Türkiye 

lehine kullanıpta henilz teıc :1 
edılmlyen Arnavutların poliı 
vasıtasile teıpit edilip, elle· 
rlne hüviyet cüzdani veril· 
mest Nüfus memurluklarına 
tebliğ edilmlıtir. 

İhracat ofisi 

Ülfet Hanım dan böyle bir 
ılnir nöbetıle eline geçirdiJtl 
ekmek bıçağını karnına ıap· 

lamııtır. 

Ülfet Hanım Memleket 

haıtahaneslne kaldırılmıı ve 
tedavi altına alınmııtır. 

ne bildiriyor! 

. Vaziyet ne halde? -------
Rusyaya sevkedilecek mal ihracat 

farkını izale edecektir 
İhracat ofisi 1931 seneıl 

ilk beı ayının ithalat ve ibra• 
cat karıılaımaaını yapmııtır. 

Bu iıtattstılte nazaran, 1931 
aeneıl ilk beı aylık ithalatı· 

mız 57,791,603 lira ve ibra· 
catımız 50,980,976 liradır. 

Bu vaziyete nazaran 1931 
ilk bet ayı zarfında 6,801,677 
liralık ithalat fazlalığı vardır. 
Geçen senenin ilk beı ayı zar• 
fında ihracat fazlalığı 3,580, 
480 lira idl. Yumurta En fazla 
ihracat yaptıJtımız maddelerin 
baıında gelmektedir. 

1930 ilk beı ayında yu· 

murta lhraratımız 4,506,930 
lira iken 1931 de bu miktar 
6,426,760 liraya çıkmııtır. Fın 
dık ihracatımız da geçen ıe· 

nenin ilk beı ayında 515,648 
iken bu senenin ayni ayların· 
da 1,918,028 liraya çıkmııtır. 
Zeytinyağı ihracatımız da beı 
milyon 663 bin 337 liradan 
6,913,653 liraya çıkmııtır. Ar· 
pa ihracatımız 1930 ilk beı 
ayında 49591 liradan 483 bin 
646 liraya çıkmıştır. 

Diğer taraftan 1930 aeneıl 
ilk beı ayındaki ihracattan da· 
ha az ihraç olunabilen mad· 
deler ıunlardır : 

Tütün 20,841,482 liradan 
11 milyon 147,573 liraya düı· 
müıtür. Bu tenezzüle sebep, 
fiat dü,künlüj!ü olmakla bera· 

ber M111r ve Almanyanın bu 
ıene pek az tütlln ıatın alma· 
11dır. Bundan maada Çekoı· 

lavya tü ün rejilerinin mem• 
leketimlzde tütün satın almak· 
tan Jctinap etmeleri bunun 
baılıca sebepleri araaındadır 

Hah ihracatımız, 1986,576 
liradan, 1015626 liraya, incir 

ihracatımız da 905005 liradan 
610765 liraya düımüıtilr. 

1931 ıenıi ilk bet ayı zar· 

fındakl ihracat azlığı, ihracat 
mevılmlnln ıonuna teıııdüf 

etmesindendir. Yeni ihracat 
mevsiminin baılamasından do 
layı bu fark az zamanda telifi 
edilebilecektir. 

Bu ıene bllha11a Rusyaya 

yapılacak ihracatın fazla ola· 

cağı ye bu farkın bu ıuretle 
izale edileceği tahmin ediliyor. 

Buğdayı tahdit 
Aldığımız malümata naza· 

ran bu ıenekl buğday htih· 

ıalatı geçen seneye nlsbetle 

(250·300) milyon noksan ola
caktır. 

Bu vaziyet tahmini olmak· 

la beraber Cemahirl Müttebi· 

del Amerika bOkümetl tedabir 

almağı faldell görüyor. 

Bulunan çare de ıudur: 

Buğday ıatııını tahdit! 

ENVER PAŞA 

f ..... _T_u_r_a_~ ... !~P.~.~~-t_o_r_u_!_. 
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Moskovada yirmi dört sene gazetecilik 
Y,apan MüsyüBlomennştayin, Okranyanın 
~üstakil bir devlet tesis edememesinin 

sebeplerini söylüyordu 
\'erecektir. Yarım ıaat ıonra, Aıırılan milyonlar: 
bütün odalar tertemiz olmalıdır. Talat, eıyaları da yanına 

almak latedl. Fakat, otomobl· 
le taksim edilmlt olan yükleri 
kaldırmakta münaıebetalz bir 
ıey olacaktı. Bllha11a, Alman 
kumandanına karıı bir emnl· 

Emrini verdı. Bu emrin 
bili hükllmran olduğunu zan· 
aetmlyorum. 

Fakat, Almanlar demir gl· 
bı ıert hareket ediyorlar, harp 
kanununu elifi elifine tatbik 
ettiriyorlardı. 

Y anm ıaat ıonra her ıey 
hazırlanmııtı. Fakat, bizimki· 
lertn insanlardan baıka bir 
ıeylerl de vardı: 

yetalzllk 1 . 
Ben, paraları düıüııenler· 

den deiilldım. Rahat bir uy· 
kuya her ıey, bu firarileri ve 
onların aervetlertnl de çliner, 
geçerdim.Fakat, merasim içine 
ııtrmtıtık. Sadrazam kalkma· 

Hem kel hem fodul 
Küçükpazarda Leblebici 

ıokaltında oturan Haaan oğlu 
Hasan dün, Sebze pazarı nh 
tımında bağlı olan ln.,bolulu 
Oımanın mavunaaına girmlı 
eıya çalmakta iken Osman 
tarafından görlllerek yaka. 
lanmııtır. 

Fakat, bu ıuada kaçmak 
için bıçağını çekmlı ve Os
manı yaralamııtır. 

Osman hastaneye yatırıl
mıı, ıarık ve carlh Mehınet 
te yakalanmııtır. 

Pencereden düttü 
Balat ta köprü baıı cad. 

desinde sakin Muıevl 50 yaı· 
larında Rabeka dün, evinin 
taraçasında bağçeye düımüı, 
vücudunun muhtelif yerlerin· 
den yaralanarak Balat Musevi 
haatahaneslne yatırılmııtır. 

Kadın kaçırırken 
Galatada dol!ru yolda 

oturan Kır kor efendinin kızı 

16 yaıında Vellçayı dün, 
Mehmet isminde bir ıoför 
kaçırmıttır. 

Arası çok (:eçmeden ya· 
kalanmıı, tahkikata baılan· 

mııtır. 

Esrar kaçırırkeh 
Ahmet lamlnde bir hamal 

Haklarında tahkikat evrakı 
tanzim edllmıı ve adliyeye 
verllmlılerdlr. 

Adlıyede yolsuzluk 

Dün birinci ceza mahke· 
mesinde dava dinleyenler ara· 
ıına giren ıabıkalılardan Oı· 

man müskirat lnhiaar me· 
murlarından Mehmet Haıan 

Beyin cebinden saat ve taba· 
kaaını çalarken Adliye polial 
Necati Efendi tarafından cür· 
mü meıhut halinde yakalan· 
mııtır. 

Evı·akı tanzim edilmlı , 
müddei umumlllğe verllmittlr. 

Yangın 

Evvelki gece Flncancılarda 
L<!!bleblcl Hanının altında bu· 
luaan Ebeyen Efendinin mef· 
ruıat mağazaaından yangın 
çıkmıı, Onnlk, Muiz ve Yani 

Efendilerin dükkanları yandık· 
tan sonra ıöndürülmü{tür. 
Zabıta tahkikata baılamııtır. 

Dayak ııtmış 

Rumeli kavaiında balıkçı 

Sürmen eli Ahmet, arkadaıı 
Hasanın zevcesini ~ dövmüı, 
yakalanmııtır. 

ılfeclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
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Meclisteki son matbuat 1nünakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birisci sahifeden devam) 

Ali Saip B. (Devamla) -

Efendiler; Son Poıta gazetesi• 
ne nakli kelam ediyorum. 

Zekeriya namında birisi 
Tar, bu adam son zamanlarda 
mlayonerler aleyhine yazı ya. 
zıyordu. Sakın inanmayıy PO· 

filika oyunu yapmak istiyor. 
Çünkü bu adam karıslle bir· 
ilkte milyonerler tarafından 
okutularak yellttlrelerek meoı. 

dıktan ıonra, kimse kalka· 
mazdı. Filhakika, böyle bir 
aıfat kalmamııtı. Ne çare ki, 
Almanlar böyle bir sıfatı tanı· 

yorlar, ona göre hareket edı. 
yorlardı. 

Talit Paıa, uyumamak 
fikrinde olduğunu söyledi. Fakıı.t, 

bizim yatmamızı da emreder 
gibi ıöylemlıtı. Hiç klmıe, 
bu teklifi reddetmedi. Hepimiz 
bir Alman müfrezeılle ıeh
rln eıraf evlerine gitmek için 
yola çıkmııtık • Gözüme üç 
Alman aakerl ılııtı. Bunlar , 
mülazım Kraösün emri altın· 
da otomobillerdeki eıyaları 
muhafaza kuvvetine çıkmıı· 
!ardı. O halde, Talat Paıanın 
ujumamaaı da manaaızdı. Belki, 
baıka bir fikri vardı. 

Şlmaldekl Rus evlerini bı. 
llrdlm. Okranya evleri de bun· 
!arın bir çeıidi idi • Yalnız, 

flmal evleri ııtbl merkez 

leketlmlze hediye edllmiıtlr. 
Efendiler; bu bahıe girmek 

için hatırınızı iıtipdat devrine 
irca etmek lıterlm. 

O zaman da birçok miıyo· 
nerler memleketin her tara· 
rafını dolaıırlar ve ermeni 
çocuklarını toplarlar, okuturlar 
ve hatta bunların içerl•lnde 
arzularına daha ziyade mu• 
vafık bulduklarını daha uzak· 
lara götürerek kulaklarına bir 
ıeyler okuyarak memleketi· 

fırınları yoktu • Kalın 
tahtalarla örlllmüt birer abur 
gibiydi. Odalar, yiln perdelerle 
a) rılmıt bir tahta kerevetll 
yataktan ibaretti. Yalnız, 
ocaklarda bol odun vardı. Bir 
kaloriferli ıalon gibi sıcaktı. 

Ddikılz birer uyku ile aa· 
babı bulduk. 

Herkes ıöylü7ordu. Her ev 
ıahibl, misafirlere kartı mül· 
tefıt görünmüıtü. Her evde 
milkemmel kahvealtıları ve· 
rllmiı, ev halkıda bayram ei· 
btıelerlle bu ıabah ziyafetle
rine lttirak elmtıti. 

Bizim evin sahibi bir Mu· 
sevi tüccardı. Herkes Rus Mu. 
sevisi gibi Almanca bilirdi. 

Sabah kı.hvealtıaında ya: 
rım ıaatlık doıt olmuıtuk. Şu

radan buraden hahıederken 

dedim ki: 
- Okranyanın bueiinkü 

muvakkat ldareıi devam ede· 

1 - Darülfünun lmlübü 
diye bir kulüp yoktur. 

2 - Darülfünun takımı· 

na dahil diye gösterilen sııor· 

cular Darülfünunlu deJtlldır: 

3 - Darülfünun kulübü 
federaıyona dahil değildir. 

4 - Darülfunun takımının 
bütün oyuncuları ittifaka nıen· 
sup kulüplerin azasıdır. 

5 - Müttefik kulüplere 
menıup azanın ittifak haricin· 
deki kulüplere lıtirak ve mü· 
ıabaka yapmaları ceza tehdidi 
altında menedilmlotir. 

ltlifaka mensup kulüpler· 
den bir aza lttlfak.t dahil ol· 
mayan bir kulüpte müsabaka 
yaptı diye ceza veren heyet· 
ler nerede? Bizde ft.derasiyon 
yoktur. Diyenlere her halde . ................................... . 
mlze iade ederek hediye eder· 
ler İtte efendiler, zaman za· 
man memleket içerlainde, Van· 
da, Bıtliste, Adanada, Kay• 
seride. lıtanbulda ellerinde 

bombalarla ya iatıklı\I, ya Ö· 

lüm diyerek vatandaı döken, 
memleketin hayatına kasteden 
o hain çetelerin baıındı.ki 

boğuslar, haçaturlar hep böyle 
misyonerler tarafından yetııtırlle· 

memleketimize hediye edılmiı 
adamlardır. 

Efendiler; lstanbulda eline 
bomba alarak Osmanlı Ban· 
kasını baaan, babı aliyi basan 
ve Türk vatandaılarının ka· 
nını akıtmak lstiyen ve ha. 
mıı.lların sırığile baıları ezilen 

cekmidir? 
Muıevl, müıtehzi bir lisan• 

la : 
- Moıkova, Okranyaaız 

yaıayabilir mi? 
Bu sonıuz O\'alar, Rusya-1 

nın laıe ambarıdır. Moıko· 
vada ister çar olsun, lıter Lenin 
bulunsun, Okranyayı bıraka· 
maz. Bir iki hafta ıürmez', Bi· 
zlm ıanlı Hatmanlarımızın 
yıldızları sönecek, Moıkovanın 
emri altına gireceğiz. 

- Fakat, doıtum, dedim. 
Ukranyanın ayrı bir ltaanı 

\'ardır. Bir Ukranya tarihi de 
mevcuttur. Bu millet, buglln· 
kü Ruı ihtılilinden istifade 
edemez ml? 

Yahudi, bugün Rus Yahu· 
diler! gibi okumuı, Rusyanın J 
siyasi itlerini esaaından öğreıı· I 
mlı bir adamdı. Bana · diyor· J 
diki: 

Şimdi, ticaret yapıyo· 

(Devamı var 1 

lstanbulda bu kabil Arna• 
vutlar pek ço~ olduğundan, 
sicili nüfuıa kaydedilecekler 
dır. -
Sırrı B. tetkik istiyor 

Söylenildiğine nazaran 
Yunanlılar lehine, lıgal zama· 
nında çıkardığı (Kozmoz) ga· 
zeteıinde neşriyatta bulun· 
masından, yeni Matbuat ka· 
nunu mncibtnre gazetecilik 
yapamıyacaJtı söylenen "Hal· 

kın ıesi. ıahibi Sırrı B. Baıvekil 
ismet Pı.ya bir telgraf çekerek, 
keddislnln Yunan amaline 
hizmet etmediğini ve keyfi· 
yetin bir heyet tarafından tet 
kikin! rica etmiıllr. 

Zeytin -yağı ~hsulü 
ne halde? 

Bu sene Yunaniılanın zey. 
tlnyağı islihsalatı geçen se· 
neye nispetle fazla olarak tah 
min ediliyor. Rekolte mıkla· 
rının (90 000) tonu geçme61 
muhtemeldir. 

Bilhaua Korfo ve Cirit 
taraflarındaki mahıul mebzul· 
dur. 

ihracat ofiıi, hem Türkiye· 
nin ve hem dünyanın bu sene• 
ki zeylin yağı lılihsal rekor• 
!erini gösteren bir rapor haz:r• 
lamaktadır. Bu hususta rapor· 
tör Akıl ve Halil Beyler fev• 
kalıide sarfı meıal ediyorlar· . , , . , , , , , ,..,..,.... ............. ..._. 
o haçaturlar, boğuslar hep 
böyle misyonerler tarafından 
yetiıtırllerek memleketimize 
hediye edilen hainlerdir. 

Efendiler, değil bunların 
erkekleri, hatta misyonerlerin 
elinde yetlıen kızları bile har 
bi umumide kendi vücutları· 
na, kendi kanlarına bazı sa· 
ri hastalıklar aıılayarak 

memleketimize hıyanet eden 
kadınlar hep bu misyonerler 
tarafından yetııtirllerek mem: 
leketımlze hediye edllmiılir. 

Efendiler, hiç biliyor mu· 
ıunuz ki misyonerler ermeni· 
!erden b•ıka bir millete iti· 
mat etılnler. 

Hiç bir Rum çocuğunu, hif 
bir yahudı çocuğu:ıu götür· 
düklerini gördünüz mü? Yal. 
nız bir de kendi vücudllı; if· 
tıhar ettiğimiz bir ıairimizin 

çoculfunu götürdüler. Ona da 
dinini, milliyetini tebdil ettir· 
diler ve bize göndermediler. 
lıte efendiler, aarın en ıon 
ıllahı olan gazete partisi, pro· 
p11ganda ıll&hı olan gazeteci· 
ilk desisesini öğretmek için 
mütarekenin kanlı günlerinde 
Zekerlyyayı (ve karmnı ıesle
rl) ve karısını münasip gör· 
düler. Beraber götürdüler ve 
yetıtirdller memleketimize he
diye ettiler. 

Efendiler, ıize ıoruyurum. 
Bu Zekerlyyanın bir zaharya 
olmadığı ne malüm. 

Hakkı B. (Van) iftira etmeı 
dönmedir. 

Alı Salp 8. (Devamla) 
Muhterem arkadaılar; Bir 
apartmanlar ılblleıl beıladı. 

( Devamı var ) 
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Ş,oyanı dikkat nutuklar 

Makdonalt diyor ki: 
Almanyaya olan itimadımızın ber

kemal olduğunu ilan ediyoruz! 
Berlin, 27 (A.A.) - Baıve• 

kil M. Brüning, İngiliz nazır· 
ları ıerefıne verdilil ziyafette 
bir nutuk Irat ederek demiı· 

Ur ki: 
Alman milleti İngiliz dev· 

let adamlarının Almanyaya 
yaptıkları bu ilk ve mühim 
ziyaret hakkında derin mlo· 
net hiıleri beslemektedir. 

Endişe ile dolu bir za· 
manda buraya geliyorsunuz. 
Almanyanın vaziyetini uzun 
uzadıya sizle11e izah etmek 
fır.alına nail olmuıtur. Al· 
manya buhranı durdurmak 
için bütün kuvvetile çalıımak· 
ta ve kua vedeli kredileri çek 
mek suretile bu buhranı hat 
bir devreye cetiren diğer 
memleketlerin bu husuıta 
kendiıile teıriki mesaide bu· 
lunacağını ümit eylemektedir. 
Hoover planını bilakaydü 
ıart kabul etmek ıuretıle lngl · 
Uz hükümetinin bize yaptığı 

iyiliği müdrikiz. Sizin de müı· 
kil devir geçirdiğinizi biliyoruz. 

"Avrupa iktlaadiyatının salah 
bulması ancak bütün milletle· 
rin ha!işane uıriki mesabile 
kabildir. Bu teıriki mesainin 
temel taıı Londtada atılmııtır. 
Ş:mdt bu ise devam olunacaktır. 
M. Mac Donald cevabında de
miotir ki: 

Biz Berline yaloız Chaquera 
ziyaretini iade için deği bügün
lcü vaz;yetin müşkilatına rağ
m •n Almanyaya olan itima· 
dımızın berkemal bulundu· 
~unu bütün cihana göstermek 

için geldik Yapmak mecburi· 
yetinden bulunduğu mücadele· 
de Almanyaya nıüzahiriz ve 
Almanyaya karıı hayırhaoız 

ve eğer bu mesaiye devam eder 
ve ümitsizliğe düımezse, dl& er 
milletlerin de yardım edecek· 
)erine ve Alman mllletinhı 

mahvolmasına meydan verml• 
yeceklerlne eminiz. Kendi kıy· 
metini müdrik serbest bir Al· 
manya medeniyet camıası için 
zaruridir. 

Sanat iktiıat ve zeka ile 
sahalarında temayüz eden bir 
mllleUn, diğer milletlerin mu· 
zaheretine nail olmamasını 

akıl almaz. 
Bugünkü buhranın ıebep· 

lerl açıkça nazarı itibara alın· 
malıdır. Buhranın izaleıi için 
birinci ıart ta milletler araaın· 

da itimattır. Londra konfe
ranıı bittiktenberı birçok oey· 
ler yapılmııtır. 

Evvela Franıanın yardımı· 
nı ehemmiyetle kaydetmek 
ve Fransız-Alman devlet adam 
ları arasındaki müzakeratın 

icabında diğer milletlerin de 
iştiraklle devamı temennisinde 
bulunmak isterim. Maziyi unut 
m"lıyız. Çünkü, istikbal, teırl
kt mesai fikrlle hareket eden 
hüsnü niyet sahibi adamların 
takip edeceği siyasete bağlıdır. 

Genç nesil düomanlığı ve iti· 
matsızlığı bırakmalı ve müıte 
rek. anlaımaya doğru dönme
lidir. 

~ ~ G 

Macar Başvekili hükumetin aldığı 
fevkalade tedbirleri izah ediyor 

Macar tahtı meselei 
Prıte, 27 ( A . A. ) 

Bnıvekil kont Bellen, gau· 
teclleri kabul ederek muh· 
telif meseleler hakkında uzun 
beyanatta bulunmuıtur. Kont 
Betlen demiıUr ki : • Lomlra 
konferansı bir ıükünet dev• 
reıl açmııtır . Bu Almanya· 
dakJ vaziyet tenevvür edin· 
ceye kadar bir intik•I dev· 
reıl olacaktır. 

Bazı endiıeleri mucip olan 
ıiyaıi meıelelerde bu eıular• 
hallolunacaktır. Macarlstanm 
iktisadi ve milli ve mali haya
tını 1br11ntıdan ve kısa vadeli 
ecnebi kredllaain çekilmeıl 

üzerine ' Almanyada olduğu 

gibi halk araıında maneviyat 
bozuldufundaa vikaye için 
Macar hükümetl bir takım 

fevkalade tetbirler almııtır. Ya
kında normal vaziyete avdet 
çarelerine teveasül olunacaktır. 
Fakat bu tedricen ve ecnebi 
kredllerlııln Mac•rlstanda ka
lacağına dair kat'i teoıiaat 
alındıktan sonra yapılac:aJctır. 

Bu k11a vadeli kredileri 
Macarlstanda idame etmeie 
mütemayildirler. Billhue uzun 
vad<"ve tahvil olunmak üzet'e 

1 m i ık kıra vadeJı bir lıtıkraz 
akdı derplı olunmaktadır. 
Fransız bükümetl Fransaoın 
lıöyle bir istikraza mühim İ>lr 
l'llıbette tıtlrake amiide oldu· 
ııu bildumfıtir. Paria vasıtaıile 

Demiryolu kazası 
l'erplgnan, 28 (A.A.) 

Barcelone ile Parb arasında 
~şleyen sürat katan dün Bkn
yulı·Cerbere aruında taat 19· 
30 da yoldan çıkmııtır. Şef 
dö tren ile maldaltt •iır •u· 
l'ette yaralanmııtır. Maddi 
:ı:arar ve batar oldukça ehem· 
mlyetlıdtr. 

ı 
diğer piyasalarla müzakerat bir 

müsait tarzda devam etmektedir 
Bu istikraz 7 milyon luglliz 
liralıktır. 

Bu istikraza Macar ban. 
kaları da ııtırak edeceklerdir. 
Bu istikraz sayesinde Maca• 
ristanda ecnebi para11 çofa• 
lacak ve binaenaleyh vaziyet· 

• le emin bir esas bulunmuı ola· 
caktır. İttihaz olunan tahdl· 
dat tedbirlerinin vergi meae
lelerile alakası yoktur. Emval 
üzerine vergi tarhını hükümet 
ula dütünmemiıtir. bir takım 
Macar banka~rının ihtiyatkar 
bir siyaset takip ettiğ i hakkın· 
dakl haberler de yalandır. 

H çblr malt müeıseae Ma· 
caristanm borçları yüzünden 
lflaı tehlikuine maruz bu· 
lunmuyor. Umumi borçlarımı· 
zm taksitleri senelik milli va· 
ridatm 0

/ 0 8'tnl geçmemekte
dir. Binaeneleyh, mali vazı. 
yetimiz diğer birçok memle· 
keıledııki.,den daha Jytdlr. • 

Kont Bellen Maear tahtı 
meselesine de temas ederek 
Haalıourg han edanının te.krır 
Macar tahtına çıkmaıı ve Ma· 
carlstan ile Avusturya arasın· 
da tahsi bir rabıta tesiıl me· 
aelelerinl görüımek üzere 
Franuz Baıvekilinin yakınd• 
Romaya gideceği haberlerini 
tekzip etmit ve demiıtır ki: 

•Bu hususta hiç bir müza· 
kere cereyan etmemlıtır ve 
etmemektedir. 

Yeni Zalandada zelzele 
Wellington, 29 ( A.A ) -

Hawkes Bay'ın merkez kıJmm 

da tiddetJı bir zelzele olmuı, 
ahali araaında büyük bir kor· 

ku ve telaı uyandırmııtır. Bu 
zelzele waitukurau ve Eporan• 

gah•u oehirlerlnde cüz'i haıa· 
l'at yapmııtır. 

YARIN 

Matbuat hanunu 

Esba.bı mucibe 
Tahrir esaslan ve 

rafında esbabı 
mes11uliyet et. 

mucibe ne? 
Teıkllltı Esasiye kanunu 

ile müeyyet olan bu hürriyet, 
tahrir esrarının kabulünü bir 
netice! mantlklye olarak lktı· 
za ettirir. Fakat matbuat 
hürr'y !ti budü mücerrette mu• 
tasa vver bir nokta! hendesiye 
deılildtr. Bir taraftan devletin 
otorite ismini taııyan hür· 
rlyetıle daima temas ve 
taarruzda bulunmakta diğer 

taraftan da ferdin, namus ve 
haysiyet tablrlle ifada edilen 
hürriyetıle tahdide uğramak· 

tadır. Matbuat hürriyeti ferdin 
hürriyetine tekaddüm ettirile. 
biline de asla devletin hürrlye. 

' tine yani otoritesine kartı tercih 
edilmez ve gazete uhiplerinln 
velayeti amme müessesleri üze. 
rinde ıulta ve tahakkümleri tec
viz olunamaz. Bu ıtıbarladırkı 

layiha devletin emniyeti dahiliye 
ve hariciyesine karı• yapılan 

suçlarla esrarı askeriyeyi faı 

cürümlerinde mahremiyeti tah. 
rlrl kabul etmemit ve muharriri 
ıormak ve ölirenebllmek hakkı· 
oı devlete temin etmlıtlr: Mab. 
remiyetl tahrir esaaı gerek et
hasın ve gerek devletin hürrf. 
yetine kar11 lrtlk!p edilen suç. 
!arın meçhul kalmasını temine 
medar bir melce teıkil etıneri 

I 
bizzat hürriyeti matbuatın aley· 
hlndedlr. Çünkll mes'uliyet• 
iltlnat etmiyen bir hGrrlyeUn 
inkarını ve kavı ile ıerlrln 

zayıflarla afifler üzerine ta• 
hakküm;.;nü ifade eyler.,, 

Mes'uliyet 
Layiha suilı!imallere mani 

olmak için gazetenin neırlya• 
lını filen ·ve hakikaten idare 
eden zatların malum olmaaını 

temine çalıımıı ve beyanna· 
mede gösterilmelerini emret· 
miıtır. 

Beyannamede gazetenin 
neıri yalını filen ve hakikaten 
idare eden zat olarak ııazeteyl 
gerek idarehaneıinde, gerek 
hariçte bihakkın temsil edemi 
yen zatlardan birinin gölle
rllmeıine ağır bir müeyyide 
ile mani olmuıtur. 

Baımuharrlr ve yazı lılerl 
müdürü olarak ancak gazetenin 
neıriyatında bihakkın hakim 
olan ve gazeteyi hariçte temsil 
edebilecek olan ~tlar ııösterl• 
le bilir.,, 

Gazete 
"Memleketimizin taamülü· 

oe göre gazeteler, ancak sahip 
ve baımuharrirlerlnln ıehslyetl 
fikriye ve ahlakiyelerlnin ma· 
kuidir. 

Umumi sokakları telvis edenler 
mahkmeye verilecek 

Mahazd bu yeni bir kanun değil 
Dün akıamkl bir gazete, ılne göre eıaıen bu tekilde 

sokaklarda karpuz, kavun ye- umumi caddeleri telvlı etmek 

menin Beiediyece menedildi• nakli cezayı mucip efalden· 
ğlnl yazmakta idi. dir. Buna nazaran, umumi 

Bu bu susta alakadarlar neıt· caddeleri kavun, karpuz ka· 
dlnde tahkikatta bulunduk. buklarlle telvls edenler zabı-

Belediyece bu tekilde ye· taca tespit ediline zabıt tulu· 
niden verilmiı bir karar yok· larak, nizamata muhalif ha· 
tur. reketten dolayı ıulh mahke· 

Yalnız, Belediye nizamname meılne verlleceklerJlr. .. ,,.,, ............................... ,.,, ...•.........•.• ,,,,,,,,. 
Yunanistanda · mesele oldu 

Nutuk şayanı dikkat! 
Diktatörlük bize bir takım ihti

laflar ~iras bıraktı 
AUna, 27 (A.A.) - Bat· 

vekile vekalet eden hariciye 
nazırı M. Mlhalokopuloı Pat· 
raı da oereflne yerilen bir 
ziyafette mnhtm bir ılyasl 

nutuk ıöylemlıtl. 

M. Mibalokopuloı nutkun· 
da ikti~adi buhran hakkında 
demlıtır ki : 

• Dünya buhranı Yuna• 
nlıtana da sirayet etmtıtir • 
Fakat Yunaniıtan miltetloin 
hayatiyeti ve müıkil vazı. 

Diğer taraftan evvel· 
lerl Yunanistan ile İtatya ara· 
aında mevcut olan rabıtaları 

t~krar teıiı etmek istedim. Çün. 
kü 6 Avrup!l devleti içinde Yu· 

nanlıtanın çok mütkil . olanların 

da Gind'ın Yunanistana ilhakı

nı ilk olarak teklif eden ltalya· 
nın hakkımızda ancak doıtluk 

beıleyeb.ileceilol htnedlyorum. 

Venizeloı lı<lkümetl bu eserini 

de bitirdi. Beynelmilel hakem 

vaziyetlere uymaşını mümkü' maddesine iltihak etmek sure· 
kılan mukavemet kuvveti sa· tl!e beıeriyetln sulh esatları 
yeslnde Yunaıılıtan buhranı dahilinde tensikinl kat'iyen 
diğer memleketlerden daha ha. · arzu ettlğlmiıl gösterdi. 
fif geçirmektedir. Türkiye ile olan doıtane 

M. Mthalokopuloı, Pango• münasebatlmlze gelince bu 

loı diktatörlüğünün miras bı· Yunan milletine yalııız huzur 

raktıtı müıkülata temas ede. temln etmekle kalmamıı fa· 
rek demlftlr ki: 1 

kat aynı zamanda askeri büt· 
Diktatörlük bize ezcftmle 

k b çemizde müspet tasarruflar 
Yugoıla vye. ile bir ta ım 1 ti· 

laflar mlraı bırakmııtır. Bu 
1 memlekette yalnız çok eıkı 

rabıtalarla değil, • 
Ayni gaye için dökülen 

müıterek kanlara bağlı bulu· 
nuyoruz. Hariciye Nazırı ıı· 

fatile zemini temizledim. Fa· 
kat bu zemiıı üzerinde sağlam 

YııD.aD • Yoğotlav dosluğunu 
kuran M. Venlzeloı olmut-

• 
tur. Artık Yunanlatanda dik· 
tatörlük tehlikel.I kalmamıt
tır. Fakat bat kaldırırsa ddr· 
bal ezilecektir. 

yapmamızı mümkGn kılmııtır, 

Bulgarlıtanla da uyuımak 

huıusunda hwııü niyet göster• 

mekten hali kalmadık birçok 

senelerdenberi aramızda mün· 

haııran malı olan ihtilafları 

halisane halletmek içiıı çalııı 
yorum.,, 

Gazeteler, M. Mih•loko
puloıun nutkundan hararetle 
bahsetmekte ve Patras balkı· 

nın hariciye nazırına göıter

dıfl hüsnü kabulll ehemmi
yetle kaydeylemektedtr. 

Sahife S 

A.Q.:Wiiiiiiii 
ilk lstanbulspor - Altay maçı tafsilib 

Maç nasıl oynandı? 
Altay zayıf çıkmasına rağmen iyi oynadı 

ve fahat c;oh fırsat haçırdı 
lzmlr spor mubarrlrlmlz· hiç olmazsa iki eayı kayded .. 

den: - Üç maç yapmak üze- bilseydi muhakkak ld maçın 
re ıehirimlze gelmtı olan mu~aclderatını tayin etmtı 
lstanbul spor birinci futbol olacaktı. Fakat bu maça zayıf 
takımı cuma günkü llk ma· bir muavin hattı ile çıkmır 
çını Altay ile yaptı. Saat olan altaylılar muhacim hattı-
(17,45) te İstanbul spor takı· nın kaçırdıklan müteaddit fır• 
mı alkıılar araıında sahaya satları milteaklp oyunun vakit 
çıktı. Onu mütaaklp Altaylı• vakit kendi n111f tabalanna 
lar da tabaya çıksılar. latan· intikal eımeslne mani olama· 
bulda bulunan Altaylı oyun· dılar. 18 inci dakikaya doğna 
culardan Baron Feyzi B. ku· Jstonbulıpor ani bir bGcum 
lübilnün telgrafını vaktinde yaptı. Sa!Ahattin topu kaparak 
almamıı olduğu için bu ı:ı;ıa• ıahsl bir bücumle mlldafilerl 
ça yet l 1ememlıt1. geçerek yakından sert bir ıüt• 

Vehap Bey ise makul le ilk gollerini yaptı. Altaym 
bir dGıünce ile hakkındaki kaçırdığı sayı fırsatlarına mu• 
cezanın mevcudiyetini düıü· kabil lıtanbulsporun beklenll· 
nerek maç• lıtirak etmemlt- mlyen b 'r anda gol kaydetmed.l 
tir. Fakat bu iki mühim nok· oyuna heyecan vermitUr. 
sanı Altayın bel kemiği va· Şimdi Altaylılar rakipleri· 
zifefinl IOD zamanlarda rDU• nfn ilk dakikalarda gÖründüğ(l 
vaffakiyetle ifa eden merkez kadar zalf olmadıklarını anla• 
muavin Hilmi Beyin de ı•kat• yarak daha azlmk&r oynuyor-
lığı dolay111le oynamamaaı lardı. Altay muhacım hattının 
inzimam edince Altay takımı gayreti nihayet 30 uncu dakl· 

zayif bir kadro ile sahaya çık· kada semeresini verdi. lstanbul 
mağa mecbur kaldı. İki takım spor kalesine kombine bir bal 
ıu ıekllde kartı karııya dizil· de inen Altay llç orta11 
dl : lamall Hakkının ayağından 

İstanbul Spor beraberlik eay11ını temin ettiler, 
Kazım Hakki ant bir ıutla aol 

Samih Tevfik ilıt zaviyeden güzel bir gol 
İımail Haean Murat yapmııtı. Devre sonuna kadar 

Nihat, Salahattin Azmi Sa!Ahattin N. ekseriya Altay ve bıızen 111 
Altay: Fehmi, Niyazi, Fa· tanbulıpor hakim oynaddar. 

ruk, Nevzat, Fehmi, Ömer Fakat, neticeyi değlıttremedt· 
Hakkı, Vefık, Ekrem, Hakkı, ler. 

ikinci devre Sezal. 

Oyun Altınordulu Hüseyin 
Beyin idaresinde olark 6,5da 

· lotan bul ıporun derhal keıkln 
bir akını ile baıladı. Saj!dan 
mukabil bir akın yapan Alta· 
aylılar Sezalnin çok güzel bir 
ortasından muhakkak bir sayı 
fırsatı elde ettiler fakat Vefik 
bu fırsattan hiçe fltlfade ede
miyerek topu avuta attı. 

Oyunun bu ilk dııklkalıırı 
temamile Altıayın lehinde idi 
lotanbul Spor Her halde saha· 
ya o1an yabancılığın teıirJle 

olacıık, maçın bu ilk 
dakikalarında çok bozuk bir 
oyun oynuyor, ve müıkilatla 
kalesini müdaf• a edebiliyordu. 

Altay bu fınatlar arasında 

Bu devrede lıtanbulspor M• 

haya daha çok allfmıı bir 
vaziyette aör!inGyor ve dalaa 
dilzgün oynuyordu. 

Fkat Altay da ilk devrede 
den daha canlı idi. Oyunun 
neticesine bir çeyrek kala 
artık karanlık baımağa baı· 
lamııtı. Top ancak görülebl· 
liyordu. Bu vaziyette iki ta• 
rafta topu kendi nmf sahda· 
rına yaklaıtırmanın tehlikeli 
ni anlayarak bütün ııayretle
rlle oynuyorlardı. Altay, ma 
çın sonlarına dofru 
VeflkB.ln güzel bir ıütll ikinci 
bir gol yapmıt ile de hakem 
bunu ofsayt olarak telAkkl 
etmlıtlr. Neticede maç 1 • 1 
beraberlikle bltmlıtır. 

................................................. ~~·········· 
M. Lloyd 

pıldı 
George'a ameliyat ya- . 

hiçbir tehlkie yok 
Londra, 28 (A. A.) - M. r 

Lloyd Ceor~e'a bu sabah ame
liyat yapılmııtır. Ameliyat eı· 
nasında hazır bulunan dok· 
torlar arasında kralın huıuli 
doktoru Lort Davaon da bu· 
lunmakta idi. 

Ameliyattan sonra neşre· 
dilen reımi bir tebliğde 

F ransada bir şimendi
fer haz.ası 

Parla 28, (A.A.) - Petlt 
Parislen gazetesinin Perflanan· 
dan tstıhbarına aöre Barcelone 
Pariı sür'at katarı dün saat 
19,30 da yoldan çıkmııtır. 

Vagonlar, yol kenarına 
yatmııtır. Tren z:yade ıüratla 
gitmekte idi. Yalnız ıef de tren 
ile makinist ağır ıurette yara• 
lanmııtır. 
Maddi ha1arat ehemmiyetlidir. 

haıtalık ıebeblnln tamamlle 
ortadan kaldırılmıı oldutu, 
ameliyatın ehemmiyetine na• 

zaran hastanın 11hht vaziyetinin 
memnuniyeti mucip bir halde 
oldufu kaydedtlmlıtır,M. Lloyd 
George 68 yaıında bulunmak· 
tadır. 

Yanlış bir haber 
Trabzon Müddeiumumillğinderu 

Yarın gazetesinin 13·7-931 
tarih ve 560 N. lu nüshasının 
5 inci sahtfeslnin 6 ıncı sütu• 
nunda (Trabzon baplahane&lnln 
aram• esnaaınıuda bir feytan 
merdiveni bulunduğu vıı Boıı
cukcu İımall gardiyan Muit&• 
fayı darp ettllil) gibi neırlya• 
tın kııtıyyen aslı eıaaı olma• 
dığı gibi boncukçu İsmail n&• 
mında mahkO.m ve Muıtafa 
isminde gardiyan haplıanemlz· 
de yoktur. Nazırlar arasında 

Berlin, 28 ( A.A ) - M. 
E -- - =sı:w 

lktisaôi sahada bugün mevcut 
olan müıkılatı izale tedbirle
rini tetkik etmtılerdlr. 

Brün!nr, M. MacDonald ve M. 
Henderaon mülakatı öğleden 

sonra bltmtıtır. Mülakatta 

bilbaua Londra konferansı 
mukarreratının ameli bir tuz. 

da tahakkuk ettirilmesi glir!it

ülmüıti!r. İki memleket ~azır
ları umumi tktııadl vaziyet ve 

Bu çiimleded olmak üzre 
beynelmilel madeler ıti afna· 
meslnln mer'ı .ete konulması 
müzakere edilmııtır. Mükale
mat çok dostane mahiyette 
olmuı ve temaıların devamı Ye 
tevsii huıusu kararlaıtırılmıttır. 

.. 
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Türkiyenin ve 

bütün dünyanın EN NEFiS YAGI HASAN ZEYTINYAGIDIR. 
Kum, taı, böprek, mesane ve 

~1 .... v.en•i .. e•s•e•rl•e•r .. IJI\ 
MUHİT 

Muhit'in 34 üncü ıayıaı 

üç renkli nefis bir kapak için 
de çıkmııtır. Bu nüıhada 
Ahmet Cevdet, Mustafa Şekfp, 
Abdülhak Şinasi, Kenan Hu· 
lusi, Nahit Sırrı, Kazım Se· 
1'inç Beylerle, Mebrure, Emi· 
ne, Saffet, Halide Nusret, Se· 
niha Sami Hanımların muhte· 
lif yazıları vardır. 

Muhit bu nüıhaaından iti· 
haren Homer'ln Odile'ıinl tef. 
rikaya baılamııtır. Asri Sat· 
ranç dersleri, Y edl hikaye, 
tllrler ve neılrler, Kadın, moda 
ıinema, sahifeleri, iki tablo, 
yüzlerle reılm, kıy111etli mün· 
derecatını teıkll etmektedir. 

Karılerim • ze hararetle tav 
ılye ederiz. 

CnvATHO ve SINEIVIA 

ÜSKÜDAR 
Hale ainemasında 

Zemane Aşkı 
mümeuili 

Lilitın Haid 
Duhuliye 10 kuruıtur 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

riln öğleden ıonra ıaat 
(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huıuıi kabinesinde 
dahili haıtalıkları muayene 
de tedavi eder. 

Telefon: lıtanhul 2398 

Nazarı dikkate 
Sağlam •e şık kundura kıy

mek için Beyazıt Okçular başında 
67 numarada Seyfi ırnnd:.ıra ma
ğazasında imal ettiriniz. 

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. 

. ,,~,., ~ .. -. . ' . . '' ~ -

PLAJ 
Mevsimin en güzel eğlence gazetesi 

bol ve güzel resim 
l'emiz ve nezih yazılar 

ROMAN - HIKA YE • TEFRiKA 

ZAMBAK 
Aşk ve heyecan romanı 

İlk sayısı bugün çıktı 3 kuruştur 
Müvezzilerden isteyiniz 

Plajı görmeden hiç bir eğlence 
gitmeyiniz. ! 

Akıaray Horhorda Sofular 
mahalleılnde Ragıp bey ıo· 

kağında 14 numaralı hane 
ıatılıktıktır. Talip olan ze· 
vat "Yarın. gazetesinde mü· 
rettfp Nevzat efendiye ve 
bu adres ile görebilirler. 

Mahmutpaıa mahallesinde 

küçllk Yıldız han ıokaAında 

bet oda' mutebah ve taraçay 
havi 21 numaralı hane aceleı 

ıatılıktır. Mahall bekçisine 

müracaat. 

ANKARA OTEL 
Bütün 

Telgraf 
konforü 
- Taşhan 

havi. 
Ankara 

• 
F adimenin Aşkı! 

Yazan: Ahmet Süleyman 

edecektir Yakında intişar 

sabırsızlıkla bekleyiniz -. . .. ..:...~ . - ' ~ . . . . ' 

BankaFrankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMA YESI : 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi ; 
Şubeleri : lstanbul, 

Paris, Bur do (Boudrean) sokak NO. 9 
Galata, Voyvoda caddeıi No. 102 

Telgraf adresi: Frasiabank 
Telefon Beyoğlu 1421 2. 3 
Posta kutusu Galata No. 376 

•Harbin Mukden. 
Bilcümle Banka · muamelatı 

Heıabatı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -
Taıarruf ıandııtı - MekClkatı ecnebiye kambiyo, eıham ve 
tahvilat alım satımı - Senet iskontoıu - Eıham ve tahvi· 
lt bedellerinin tahıill - Adi ve sirküler itibar mektupla· 
rı - Eıham Ye emtia üzerine avanı - Ecnebi memleket 
llzerlne kredi küıadı - Esham ve tahvilat muhafazı vesaire 

D~ktor Agop Essayan 

Ankara Ticaret Mahkemesinden : 1 
Ankarada Taşhan Palas m~stecirle-

1 rinden lsrail Levi Efendiye lstanbul
da Oalatada Cam tüccarı lsak Ni
yeko efendi vekili Ankara Avuk~t
larından Mustafa Kemal beyin aley. 
hinize ikama eylediği davada mah
cuz aynaların aynen iadesi ve müs
tehlik ise bedelile masarifi muhake· 
me ve ücreti vekalet ve faik olan 
348 lira 95 kuruşun tahsili talep edil
miş ve ikametgahınızm meçhuliyeti 
anlaşılmamasına binaen arzuhal su· 
retile davetiyenin il~en icrası tekar
rür etmiş ve tahkikat günü olan 
15 • 1 - 931 tarihine müsadif Çarşan
ba günü saat on olarak tayin kılın· 
mış ve olsuretle vaki tebligtaa rağ
men yevmi ıne1kOrda mahkemede 
hazır bulunmadığınızdan evrakı da
va ve tedbiri ihtiyati dosyasında 
mevcut vesaik ve merbutat okunduk
tan sonra hakkınızda gıyap kararı 

ittihaz ve kararı gıyabinin hukuk 
usul mahkemeleri kanununun 402 nci 
maddesi mucibince bersabık ilanen 
tebliğine karar verilmiş o mağla ka
rarı gıyabinin bir sureti mahkeme 
divanhanesine talik kılınmıştır. Bina
enaleyh müddeialeyh lsrail Levi 
efendi kararı gıyabinin gazete ile 
tlAnı tarihinden itibaren on gün nr
lında itiraz etmez ve Ankara asliye 
rııahkemesi ticaret daireoine müraca
atla bir gün tayin ve hasma tebliğ 
ettirirse hakkınızdaki tahkikat ve 
mahkeme gıyabında cereyan edeceği 
ve kanun mezkOrun 405 nci madde
sine tevfikan bir daha mahkemeye 
kabul olunmıyacağı ve 408 nci mad
d:sl mucibince hasmın dermeyan et
tıgı vakıaları ıkrar etmiş addoluna

lıtanbul ikinci lcrl\ memur cağı ilanen tebliğ olunur. 

Langa cami aokak No16 
Hergün hastalarını kabul 

ve tedavi eder. 

Dr. Hayri Ömer 
Almanya Emrazı eli· 

diye ve zührevlye cemi· 
yeti aza11ndan BeyoAlu 
A§acami karıı ııra11Dda 
133 No. ll§ledeıa aönra mü· 
racaat. Telefon: 3586 

luğundan: Bir borçtan dolayı -~:-:---=--------
Gülhane Tatbikat mektep 

mahcuz ve paraya çevrilmesi ve ıeririyatı Müdüriyetinden: 
mukarrer muhtelifülclnı ve eb' PraUılyen etıbbaya (Manken 
atta halı, kilim 3 Ağuıtoı tatbikat) Kursu 1 Aguıtos 1931 
tarihine ıi•adif Pazartesi Cumarteıl gününden itibaren 
rünü ıaat 13 den itibaren baılıyacoktır. Devam etmak 
Sandal bedesteninde açık art· utiyen etibbanın Cumartesi, 
tırma ile ıatılacaıtından talip Pazarteıl ve Perıembe günleri 
olanların mezkClr gün ve ıaat ıaat 10. 12 arasında Veladiye 
te mahallinde hazır buluna· muavini Doktor Yuıuf Ziya 
cak memuruna müracaatları Beye mllracaat etmeleri rica 
ilan olunur. olunur. 

Tiirkiyede başka Resmi ilan müessesesi yoktur. 
Yalnız: 

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

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

nın gene kendi cebinizde kalmasını arzu ederseniz. 

Anadolu Ajansı ilanat şubesi 

Is tan bul 
ve 
llanat odasl 

Vasıtasi ile ilanlarınızı veriniz. 
Türk şirketler·, en büyük suhuleti gösterirll?r, ilanların, 1 

muntazam bir surette neşrini taahhüt ederler 

(Yarın)ın Resmi ilanat limited şirketile 
hiç bir alakası yoktur. 

Dikkat ediniz! 

TAŞ HAN PALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 

PERTEV 
Çocuk pudrası 

Ayni zamanda 
Ayak terlemelerine karıı pek 

mükemmel bir mllıtahzardır. 

Doktor feyzi Ahmet 
Cut, ıaç ve zilhrevi ha .. 

talıklar müteha11ııı Cu
madan maada her gün 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddeıl 
No. 43 

Telefon: İ•tanbul 3899 

L'
.SAN tedrisane,intlcıı: Divany~ 

fr. Kur. 2, 6, 11, 12 cu
martesi. İngilizce 1, 4, 12 yazılan
lar pazara gelmeleri. 

Darüşşafaka terbiyeibe
dedeniye kulübünden: 

Hey'etı umumiye içtimaı 

yarın ki Cuma günü saat 9,30 
da Nuruoımanlye, 

0

İkbal k.rat· 
haneıl üetündekl kulüp Mer• 
ke.ı:l:.de aktedlleceğinden bil'· 
umum Darünafakahların teı· 
rifleri rica olunur. 

ZAYi: - 217,5 liralık 241 nu
maralı iskan istihkak vesikası çalın
mıştır. Yenisini alacaj{ımdaıı hükmü 
olmadığı ilan olLııur. 

Anbaurak cezayı tıbbiye 
deposu : Mehmet Ali 

zayi -- Çanakkale asker· 
ilk ıubeslnden aldığım vesika· 
yı zayi ettim. BP,ıiktaı Tram• 
vay depo kondöktörlerinden: 

Hüwevin Hüsnü 

OSMANLI BAHKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENTALIGI 
Telefon: lstanbul 3318 

BEYOGLU DAiRESİ 
• Telefon: Beyoglu 1303 

Sen edat 

bilinde 

ve poliça muka· 

muayyen vadeli 

veya hesabı cari ıuretlle 

a vanalar, poliça ve iakon· 

toıu. 

Türkiye Cünıhurlyeti • 

nln baılıca ıehlrlerine ve 
memaliki ecnebiyeye ıe· 

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

kıymetli etya muhafazası. 
kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memali ·i ecnebiyeye 

keıide edilen poliçaların 

tesviyesi, borsa muamelatı 

1 
icrası, akçe beyi ve ıe· 
ra11, ıalr bilcümle ban· 

ka muamelatı, kaıa icarı. 
iıııııı ......... llllllİ ........... 

. ZAYi 
20 ıenedenberl kullanmak· 

ta olduğum müaaddak Arap 
harflerile Sinop ı,ı, üstü kafeı· 
it gömme ve kabartma. yazılı 
iki taraflı gümüıten mamul 
imza ve mühürümü zayettlm. 
Mezkür mühür ze imzam ile 
hiçbir kimseye borcum olma• 
dığı ilan olunur. 

Üsküdar Çarşı boyu 
No. 161 Kavaf 
Mehmet Nazmi ---

Deniz gezintisi 
7 Ağustos 931 Cuma günü 

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

Kelepir satılık otomobil 
Dört kitilik fiyat markalı yeni 

bir otomobil ucuz fiatla satılıktır. 

1 

Görmek iıteyenler Taksimde 
abide karıuında fikri tevfik 
Beyin mağazasına müracaat 
etofnlf'r. 

30Temmuz1931 = Hızır 86 
-:: Perşembe:-

Arabi Rumi 
14Rebiüleoel 17Temmuz -Vakit. tZAnl V•kit V •atı 

~vkat s. lı. Evkaı ). - - --
Sabah 7 41 Sabah 3 12 
Öğle 4 51 Üğle 12 20 
ikindi 8 47 ikindi 16 16 
Akşam 12 00 Akfnm 19 27 
Yatsı 1 50 Vahı 21 21 
ım,:\k 7 23 lm~f,k 2 50 

Al•sul mUıJ.Ur ve ını.arat:.SS.I 

Bürhanetlin Ali 
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