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.-~Bu ranın bütün manasile ~idde lene ği 
1 

~=~~: •·•;•·•· T içtima mı olacak ? intihar! Vesika buna -~~rlerl 
9e9iyor. Mahsul idrak edili· - - Bak 24 Üncu·· fırka kumandanının 
yor. Bir kısmı da idrakedil· Vekillerin sureti mahsusada davet Barut inhisarı reisi 
mittir. Buseneki ihraç Hl· Vahit B. intihar etti el 
zlyetlmiz nedir? Hangi mah- edildikleri söyleniyor M 

•• 
yazısını gor: 

aul üzer!nde olhan piyasa· Üntehir polis müdiriye· 
sında it yapabilaoe§iz? Bun· Matbuat kanur•ı görütülecek tine bir mektup bırakh 
lar tetkik edilmit midir? ~ Barut ln!ıtıarı mecllıi ida· 
Viltıyetlerden malQmat alın· - - re relıl Vahit Bey dün aabah 
mıt mıdır? Yaktla tedbir l 5 raddelerinde afzına taban· 
alınmazsa sıkıntı 9ekilacektirl ça ııkmak ıuretılc intihar et· 

Arif Oruç mittir. 

---------••• Bu elim intihar hakkında 
1931 Türkiye lıtihsaltnin aldığımız tafsilat ıudur: 

mühim bir kısmı ldrakedll· Vahit B. ~ ıon zamanlarda 

mlı bulunuyor. Mütebaki kı· 
aım da latthıal edilmek üzere• 
dır. Memleketimizin lhrc.cat 
mıntakaları malümdur. Kara• 
deniz ve Akdeniz mmtakala· 
rlle örta A.ıadoluda!U vaziyet 
ne merkezde bulunuyor. Bu· 
ıene huitday bereketinin ge
çen ıeneye nlıbetle alelümum 
yüzde yirmi fazlalıitından bah· 
ııedlllyor. Bu tezayüt, içinde 
bulunulan buhrana göre teh· 
ltkelldlr. 

Hükümetln Bufday meıe· 
leıtnde takip etmek lıtediitl 
hattıhareketln mua11r lktleat 
ı:thnlyetlne uygun olmadılfı 
etraftle anlatılmııtı. Tekrar 
bu bahıe dönmek zait olacak• 
tır. Likln Türkiye lıtihıalinln 
ihraç edilecek kıamının yalnız 
buğday ve hububat olmadıitı da 
IDeydandadır. • 

Memleketimizde, üzüm, 
tütün, incir, afyon, pamuk, 
tiftik, miyankökü, palamut, 
ı:eylln, zeytınyaitı, fındık ve• 
ıalre yetlıtr. Bunların beyne!· 
milel plyaıalardan çekeceği 

para, Türkiye iktisat muvaze· 
neılndekl en mühim amiller· 
den biridir. Halkın iltihlik 
lbtıyacını tatman eden bu mah· 
ıul! er için ılmdiden ne gibi ve 

naaıl tedbirler almmııtır? Ticaret 
odaları lktııat vekaletlle anlaı· 
mıılar mıdır ? lktııat vekiletl 
beynelmilel pazarların bu ıe
nekl mObayaa ihtiyacını tet· 
kik etmtı, ona göre ihracat 
lılerlle ulfraıan Türk plyaıa11 

nezdinde ikazlarda bulunmuı· 
mudur? Ne yapmııtır? 

. Sonra, ıon beynelmilel ahı 
yerlıler mütekabil ihtiyaç me
vadı üzerlıı de mübadele uıu· 
!ünün tatbiki ıekllnde temer· 
küz ediyor. Türklyenln mamul 
eıya ihtiyacı ile beynelmilel 
iptidai latlheal arasında müba· 
dele eıaıları düıOnülmüı, Türk 
mı.hıulüne muhtaç bulunan 
memleketlerle temaı edi!mtı 
midir? 

Rakip milletleri temıil eden 
devif't adamları taref taraf 
ıeyahatlara çıkıyorlar, gümrük 
mukaveleleri, mübadel• müza
kereleri yapmak ıurf'tıı . dünya 
bı. hranından çok müteeılir ol
nıamağa gayret ediyorlar. 
Yunanlatan bunların en ba
ıındadır. Dljter devlet!er de, 
hem kredi hem iatibıal müba
deleılnde b, rblrlerile uyuıup 

uıdııımak ıuretıle iki taraflı 
ihtiyaçlarını ehvenleıtlrmeğe 

ııayret ediyorlar. 
Türklyenln matbuat dedi· 

kodularından baıka bir ıeyle 
m'"fgul olduğu görülmlyor. Fırka 

Ye ikbal t>ndlıelerl dtiter ehem· 
( Deııamı 2 iner aahifede ) 

Gazi Hz. in• mülaki olacak 
v•killerden Hariciye vekili 

Tevfik Rüıtü Bey 

Ankara, (Telefon) - Ma· 
haflll aldeılnde tahkikine 
lmkln bulamadığım fakat çok 
ıayanı dikkat bir ıayiayı bil· 
dlreceğlm. Kaydı ihtiyatla ta
llkkt edilmeıl lca p eden bu 
haber matbuat kanununa müle· 
alllktır. Mailim olduitu üze· 
re Adliye vekil! Yuıuf Ke· 
mal, Hariciye vekili Tevf k 
Rüıtü Beyler Baıvekil Paıa 
ile İıtanbula geldiler. 

Cumarteıl veyahut Pazar 
günleri de lktıeat ve Maliye 
vektllerl lıtanbula hareket 
edeceklerdir. 

Bilha11a adliye ve hariciye 
'l'f'kilerlnln ıureti mehsuıada 

Yalovacla Gazi Hz. in• miildki 
olacak vekillerden Adliye 

vekili Yuauf Kemal B. 

bir davetle baıvekllln refaka· 
tinde lıtanbula gittikleri aöy· 
leomektedir. Vekiller Yalovada 
bulunan rehlcühur hazretlerine 
mlllakl olacaklardır. 

ismet pafAnında üç gün 
Yalovada kalmaları melhuz· 
dur. Hatta meciiı reiıl Kazım 
paıanındu Yalovada Gazi baz• 
retlerlne mlltl.kt olacakları bu· 
radada söylenmektedir. 

Bu ıuretle Gazi hazretlerinin 
nezdinde ismet ve Kizım pa· 
ıalarla adliye ve hariciye 
v .. klllerlnfn toplanarak mat· 
matbuat kanunu etrafında gö 
rüıeceklerl ıaytdlr. 

Gazi Hazretlerinin matbuat 
(Deııamr 2 inci aayfamızcla ) 

·~· .. '" ................... ' ... ' ..... ' .................................. '' .... o'. 
Irakta hükumet ve halk arasında hadiseler 
~-~~=--~~~~~~~~-,,~~~~-~~"-~----

Mevkuf lar bırakıldı 
11 giin kapalı dükkanlar açıldı, ' 
ağır belediye rusumu kaldırıldı 

Baitdaltan yazılıyor: Ahiren 
nt>ırolunan belediye kanunun· 
dakl vergilerin ruıumunu bll
ha11a ıu buhranı ikllıadi zama· 
moda pek fahit ve ajtır olma· 
ıı dolay11Ue, buna karıı proteı· 
to makamında olarak 6 Tem· 
muzda Ba}datta ve baıı:ı ıehlr· 

ler de, bütün eınaf ve tüccar 
dükkan ve mağazoları ve ber
berler, kahvehaneler, ve fırınlar 
kasaplar, bakkallar, velhasıl 
tekmil dükkinlar kapatılmııtır. 

Bu umumi talili lıgale, hn
k6mell hazıra aıleyhlnde bulu
nıınların el atlından vukubulan 

Irak kralı Fayısi Hazretleri (Deıın mı 2 inci •ayfamızda) ......................................................... 
Günün Meselesi 

Kellemizi veririz ! 
Yalnız Matbuat değil, altıyüz senedenberi 

hürriyete aç Türkiye evlatlarının, Cumhuri
yetle kavuştukları hürriyet te 

bu kanunla münseliptir 
Madem ki siyasi biınyemızde hiç bir halel yoktur, Mı· 

dam ki hükOmet reisi vaziyetimizi tabiidir diye ilAn etti. 
O halde böyle bir kanunla gayri tabii 'uri' zamanlarına 
!Ayık hareketlere bizi sevkeden amiller nedir? 

Mııtbuat kanunu mecliste muhalifi de muvafıkı de bir· 
kabul edildikten ıonra haklı leıtırdı. 

Kanunun ıu veya bu mad· 
\Devamı ~ ln•I aaylada) bir endlıe bu nokta etrafında 

çok düıüncell bir hal göıter 
mekte idi. 

Mamafih mumaileyh bu 
düıüncelerlnln ıebeblnl hiç 
kimseye söylemediil gibi dü· 
ıGncell hal ve etvarınıda belll 
etmenıeye çalıımakta idi. 

Vahit B. eyvelkl gecede her 
zamandaki gibi yine ma aile 
ıofra11na olurmuı, yeme• 
flnl yemtı, geç vakte 
kadar aileılle konuımuı, elim 
(Devamı 5 inci sayfada) ........................................................ 

Yakalandı! 
- -

Çete teşkil eden idam 
mahkumu Zilede 

yakalandı 
Adanadao bildiriliyor: 
Mücadele! milliyede hlz· 

metl askeriye ve vataniyeılnl 
ifadan kaçınarak çete teıkllıle 
Tokat, ve Amasya vilayetleri 
dahilinden ıekavet yapan ve 
Erbea havallılndekl pontoacn 
Rum ıakirlerile de teırikl me. 
sal ederek aıker jandarma ve 

ehallden bir çoklarını ıehit eden 
Erbea kazasının Deyirmenli 
köyünde Kasım pehlivan Zile 
kazan da htllnde j&ndarmaları· 
mız tarafından tutulmuıtur. 

Gıyaben idama mahküm 
olan bu caniyi Zile jandarma 
kumandan vekili baıça vuı 
Fikri efendi müfrezeıl efradı 
ile birlikte derdelle muvaffak 
olmuıtur. 

Günün vak' ası 

10 yaşında bir 
katil 

Cün 10 yaıındaki katil tara · 
(ından vurulan Yani 

[Köşedeki katil Alidir) 

Dün bir cinayet olmuı, 
lranlı Caferin oitlu 10 yaıın· 
dakl Ali Yani ısminde gene 
10 yatında bir çocujtu bıçak· 
la vurmuıtur. Yaninin hayatı 
llmltılzdır. Tafailitı 3 ncO 
1&blfemlzdedir. 

•• Yalandır, yalandır, yalandır! •• diyor .• 
Yunus Nadi cidden acınacak hale ııelmiılir. Hele Bakii 

kongreılnln beyannameı!ne 200 lirayı verdik~en sonra 
büsbiltün periıan uldu. Dün: 

• 

24 üncü fırka kumandanı Atıf B. in el yaz ı sının resmid:r 
- Serıerl baımuharririmizi do1andırdık crını •öyl<iyordu. 

diye, ahuvah ediyor, lıitap ve bl!kin bir halde yanııp 
yakılıyordu. Kendisine mükemmel bir vesika ealılarak 200 
Ur.. almak neden dolandırıcılık olsun ? Ahmak neden 
gözünü açmamıı!? İ,te el oğlu böyle yapar ve kemali 
afiyetle de papelleri eldeder. Hem canım kendisi piyasayı 
ıoyup ıoğana çevirdiği milyonlardan 200 llrasmı da Arif 

Orucun ihanet vesikalarına (?!) verirse çok m11? 
Bundan ıonra yenilerine bakalım. Eğer göz göre gere 
kendisinden bir defa daha vesika para11 alınmazsa ozaman 
ne dene dcsın.. Tabii bunu da ilan edeceğiz. Merak 
etmeıin .. Yalnız bek'esin ... 

( n .. ııamı 2 irci sahifod~) 

İki günde Amerikadan İstanbula ! 

Yeni bir rekor! 
İki Amerikalı 
Amerikadan 

tayyareci 
sehıimize 

49 saatte 
gelddiler 

Amerikaclan ,ehrimİ%e iki gü:nde gelen tayyareciler 
[Sağda: Pilot M. Polando, solda M. BoardmanJ 

Amerikalı tayyareci M. Sdakıkada kadederek dünl3 10 
Boardman ve M. Polando A· ..ı,. Yt>tilköy tayyare meyda· 

merikadan l•tanbula olan 49 84 nana en01tılerdlr. 
Mlıaflr tayyarecileri Yeıll· 

millik mesafeyi 49 ıaat (Devamı 5 inci ••)·taaa) ................................................................................................. _,,_, ...... ..... 
Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtlraı 
-21-

Amerikada otuz kırk katlı 

apartman görmüı olan bir 
adam neden bizde yapılan iki 
katlı apatmanları çok görü
yor. O a partriıan karfı•ında 
yıkık bir evin reımlni yapiyor. 
Evin yanı baıında çarıafına 
bürünmüı zaif bır kadın resmi 
yapıyor bundan maksat nedir, 
anlamadınız mı? 

Devamı 4 üncü •aylada.) 

Buf(ünkii. yarışlar 

Deniz ve at 
yarışları 

Bugün Beykoz da mııitakıl 

blrincllıiti için kürek nüıaba· 
kaları yapılacaktır. 

Veli Efendi de de meval· 

min ilk at yarıılarına baıla· 

nacaktır• 

T .. faılit 5 inci ıahlfede 

ıpor ıütunumuzdadir. 



5ahile 2 
I!'!!"'- - - -

Fransız tayyarecileri 
Misafir Fransız tayyare~ileri bugün 

Eskişehre gidiyorlar 
Dün Abideye çelenk koydular 

Şehrimizde mise fir bulu· 
ilan Fran111 tayyarecileri, dün 
Dolmabahçe sarayına gldeıek 
Gazi Hz. ne arzı tazimat için 
defierl mahıuıu imzalamıı· 
lardır. ' 

andanı ve tayyare cemıyetl 

müme11tllerl de lttlrak ettiler. 
Misafirler saat 10 da fa. 

Uhtedl tayyare ıehitler abide· 
ılne bir çelenk vaz etmtıler· 
dır. 

Misafir tayyart"cilt"r, ıaat Bilahare Vali, kolordu ku· 
12 de Ünyon Franıezde ıeref· mandanı ve tayyare cemiyeti 
!erine veı ilen ziyafetle bulun· relılne la del zlyıuet ettiler. 
muılardır. Akııım aaat 21 buçkta tay· 

Zivafetıe, Fransız ıeflrl ile yMe cemiyeti tarafından ıe-

Framız kolonisi erkanı. 3 üncü reflerlne verilen ziyafette hazır 
alay kumandanı ' Muharrem bulur muolardır. 
Maz'um, H8fan Fehmi, Erkanı Fransız hava filoıu, bugün 
harp binbaııaı Vedat hnva ku- Eskişeblre hareket edecektir. 
~ .. , ...................................................................... .... 

Zavallı ahmak acınacak haldedir : 

Vesika buna derler! 
(Bir:sci sahifeden devam) 

Dün (Ömer Kaptan) imza· 
ılle bir mektup neıredıyordu. 
Bu da bir ihanet veıık:uı 
imff... Mahut h kaye: Arıf 

Oruç Bey bir vakitler ipsiz 
Recebe teklif e~ml§li. Ş mdı 

o bitti. Ömer Kaptan efsanetl 
çıktı. 

Şu alımal!ın nekııdar akıl 

muvazenesini kaybettiği ne 
bal<malı ki 28000 altunun kör 
Ali !bıanırı yastığına saklan· 
dığı iddiasına bile lnanınıt·· 

Aşağı yukarı 28000 
altın 140 okkadan faz1a 
tutar.Behey mürvüvetsiz 
iz'ansız bunu dinç ka· 
tır taşıyan1az. Nerede 
kaldı l<ör Ali İhsanın 
yasiığı ?! Bu adamlar oka dar 

ölçü•üzlenmeğe baıladılar ki, 
eazcte okuyucu.arı ile ad.:ta 
htıhza ediyorlar. 

Bu kör Ali ihsanın 
yastığı ne dehşetli ne 
azametli şeymiş öyle ... 

Bu efsaneyi bizzat muhte
rem ve mert bir asker olan 
24 üncü fnka kumandanı mır· 
a'ay Atıf Bey:n nasıl 
tekzip etliğini yazmııtılc. A· 
tıf B.yin el yazıa:nı aynen 
yukarıya koyuyoruz. Zavallı 
ahmak okusunda utansı ... 

Yunus Nadi ömer kaptall 
lmzasile bır mektup yazıyor. 
Bu Ömer kaplan nerede· 
dir? Ne it yapıyor ? K~n· 

di.ini nerede bulmuılar? İtte 
bunlanb hıç biri yok ... Sadece 
Sarı Ç•Zmell Mehmet ağa ka· 
bilfnden... Kim bilir b.çare 
adam nerede reji veya guın 
rük kokusudur. 
Korku.undan yazmııda o~abilir. 
Ekm•k mücadelesi bu.. at 
bu mdıtup mutlaka ı llc8Ce 
Salih bir teJ' değıl ve-ya elyHZI· 
sı ile olmıyaca\. kl; Yıınuı 

Nan fı:ıliıesinl ne,ıredemanit-

Blzim bôyle ef ,.... ka-

• 

lak arımız tıka ıdrt. Aı O ç 
teklif etmlı te, o a ut et .eınir 
te, fal•n ifı o ay · 

efendim Haydi ..• Sen onu 
Rıza Tevfık ile 1\-leh
tnet Aiiye yazdığln de
ha et mektup!arımı far
zediyorsun?Y oksa Zin
ga1 onnanlarımı ? ... 

• ·Ey Tfü-it'ye Anenlopeni. .. 
Yine lbeyh de n.hınct c: ıyor· 
ıun. Bak, timdi de Al ;.an 
matbuat ml ürilınü 50000 
lira dol.,ndırmak meselesi çık· 

• lf'a Rıfkı tl,,y bu iıe 
ma · rehnaı di}·cıiar. Artık 
ıenln hangi fırıld~ından 
bah•edPC<'ği111lzl bi<ı:de ı•ıırdık. 
H.angı birini vaza.lım? 

tıoa :r eri' tt e Mduttet 
Al:ye dehalet el!iğinimi? tıral 
kuvvetlerinden kcnleri nlrunla 
.cluldurmayı bcki .. dıf!nlını?Tur• 
kuvaz hıkayeıinlm.i 7 Müıkirat 

bayililderinlmi? Şeker lşinlml, 
terkoı . fırılda!tınımı? Ekmek 
meıeleleriniml ? 

Eğerlermi,sE'merleriml, dür· 
binlerimi? Halı, zeytinyağ ve
ıikalarınımı? Meıhur Zingal 
ormanları iılerinimı? İstanbul 
Valislnın reımen söylediği buz 
tunk'.arınımı? Tütün dalave· 
relerir.imi ? Krepelden alclıjiın 
he} kel kumus)on'ennı n•ı? Ne
yı, hangi birini?.. Bunların 
birine b le cevap veremıyor· 
ıun ? Ne pi,ktn, ne yüzü kı· 
Z!rmbz adammışsın SPn? ! 

T u uuu • • • Allah 
müstehakkını versin!. 

Hayati 
rilesele 

( Ba,makaledefl devam) 
miyetİi itleri, o eselelerl unuttur. 
n:uı gıbidır. Haıbukl, lktısat 
vckalt:ti. Harıc.ye vekaleti, 
Maliye vekaleti gibi alakadar 
\lckiıleller timdiye kadar pek 
çok fllydalı tqebbüslerde bu· 
lu.ubılirler ve bunların kısmı 
azamını da halledebilirlerdi. 
Ne yazık ki, bu güne kadar 
Türk ıhracat eıy1111 üzerinde 
tetkiklerde bulunan, c;ddi 
iıtatistıkıer hazırlıyan her 
haı.gi ruıni bir l..omisyon, 
bir heyet bile t .. şekkül ede. 
rnemiş.ir. B.r lktısat meclııl 
alısi vardır ki, mesaisi netice
•inl bir Ha.kteala hazretleri 
bilir. Ticııret odalarının vazı. 
yetlcrl tiıccar ve omlsyoncu 
kaydedip defterlere esami 
doldurmak gibi bir faalıyete 
fnhi•ar edıyor denebilir. 

Bütün bunların zevahiri 
iyi telakki edi!se de, gidiı çok 
fenadır. Tehlike ve buhranın 
bütün manasile ıiddetleneceğl 
zaman.ar hemen heme'! gelip 
çatmıı kadar yakınlaımııtır. 
o zaman imıı.nlarla depolarda 
yığı'ıp kalacak olan balyalar 
karıısında muvazenemizi büs
bütün kaybetmezsek hftt;kula· 
de mnvafıakiyet olac ktır. 

Bütün bun'arı büyük bir 
hüsniinlyetle düıünmek ve 
faaliyete geçmek lazımdu 
zaıanudı ir. 

Y okıa çok aıkıntılı geçen 
ıon ikt sene mumla aranıla· 
caktır. Mumla ve ha•retl itti· 
yakla~ Arif Oruç 

··v~i'~~;·J·;···iç·ıi~;· 
(Biri~i ıoyfedan devam) 

kanun ıı henüz taadik buynr· 
mama arıoın ve Adlıye vt:kl· 
lınin bır hafta kadar lsta11bul 
ela kalıp avdet etmesinin kuv
,·etle melh z olmuı bu nok· 
-tal nazardan olduğu ıöylen· 
mektedlr. 

fktiı.ı t ve Maliye vekıll~rlnln 
de beklencceifi tayialar cumle· 
•inden ise de bu ciheti de tah· 
kik imkanını bulamadım. 

Ga;t.I Hazretlerinin veto 
hakkını kullaınp kanunu iade 
buyurııcnldarl hakkında bura 

mah•fı'!inde ne menfi ne müsbet 
bir kanaat iıhar ~ilmemekt<dir. 

Zııten Ankaradıı da bulunan 
mebuıların hemen kısmı azamı 
ya lıtaobula v,.yahut dlier te
hirlere allmiılerdir. 

YARIN 

1 .1 HiR 'HABERL·ERil 
Otobüsler 
14 çürük otobüs tek
rar faaliyete başladı 

Beledly• ce çürüğe çıkarı· 

lan 14 otobüı nokıanlarını 
ikmal elliği için seyrü sefere 
müsaade edilmesi için müra· 
caat etmitlerdir. 

Viliyet bunları tetkik et· 
mit ve muvafık görülerek ıe· 
ferlerine müsaade etmiştir. 

Dünden itibaren tekrar 
seyrü sefere baılamıılardır. 

Başvekil 
Dün Y alovaya 

hareket etti 
Şehrimizde bulunan Bıı 

vekil lsmP.t Pa,a Hariciye Ve. 
kili t efik Rüıtü Beyle birlikte 
dün Ertuğrul Yatıle Yalovaya 
harek"t elmiılerdlr. 

Başvekil Paıa, Gaz! Hz. ne 
mü'aki edecek ve Yalova da 

bir kaç gün iıtirahat edecekler· 
dir. 

Mercan yangını 
Yangının susuzluktan 
olduğu tespit olundu 

Mercan yangını 'bekkınaa 
zabıta ve Belediyece yapılan 
tahkikat neticesinde ya.'gının 
teveuüilne ıebep ol1trak susuz. 
luk teıpit edilmiıtır. 

Yangının neden çıktığı bakı 
kındakl tahkikata devam olun· 
maktadır. Beled'ye ıu için Ter
kos şirketine müracaatta bu. 
lunmuıtur. 

Nesic Sanayi komisyonu toplandı 

Fabrikalar haksız mı? 
Komisyon dün hususi fabrikaların 

halcsız olduğuna karar verdi 
Dün, ticaret odasında ne· ı 

ılç aanayll komisyonu aktı 

içtima eylemiıtır. İçtima ıaat 
lOda yapılmıı ve içtima• Kizım 

Ziya, Mehmet Ali, Dilber zade 
Şevket. Mithat Recai ve Nafiz 
beyler ltlirak etmiılerdir. 

Komisyonun maksadı içti· 
mama gelince; 

Öteden bert devlet fab· 
rikalarının bazı huıull ıeral· 

te tabi olduktan mevvzuıı 

babı ve bu da tikayetl mu• 
cip oluyo•du. MezkQr iddia• 
ya nazaran, devlet fabrikaları 

böylece ıanayt müe11eıelerl ile 
ıanayi erbabını mutazarrır et• 
mektedirler. 

İıte bu meıcle komiıyonca 
tet kik edilmiı va devlet fab
kalarının iatlfadealnl mucip 

alan hususi ıeralt araıtırılmlt
tır. Neticede, kanun_ ve vergi 
nokta! nazarından hususi 
müeneselerle devle fabrika· 
larının ayni ıeraite tabi 
tutulduklarına kanaat getiril· 
ıniıtir. Yalnız, devlet fabrika· 
!arı bankalara istinat eltikle· 
rinden kredi ıuhuletl görü· 
yorlar Tabiidir ki, bu ti· 

ticarette kolaylık ve ucuzluğu 
intaç ediyor. Maamafıh kredi 
ıuhuletinden istifade edilmek 
te gayri m•ıru telakki edile. 
memektedir. 

Böylece aerbeıl ıanayi er
babının ve aanayi müessesele· 
rının devlet fabrikalarından 
olan tikayetleri ıuya dütmüt 
oluyor. Ne yapalım komiıyon 
kendilerine hak vermedi. 

Muallimler birliğinde dün bir 
içtima yapıldı 

Liseler kongresi izahatı dinlenildi 
Muallimler blrliıji, dün saat 

16 da içtima etti. 
· İçtimada Maarif müdürll 

Haydar, Erenköy liıeıl müdürü 
Maıhar Beylerle muhtelif 
vllayetlenlen mezunen ,ehrl· 
rimlzde bulunan Muallim Bey· 
!er bulunmuılardır. 

eörüşülen huıusat hakkında 

izahat verdi. Bu ıamimi hasbü· 
halde, bülün Türkiya muallim· 
!erinin birliğin azayı daimlıl 

olmaaını ve bili. tef· 
rlk, yekvücut bir kütle 

Mes'ut bir izdivaç 
ve b·r suvare 

Evvela l•parta orta mektep 
Türkçe muallimi Sarıcalı oğlu 
Arif Hikmet B. hüzarıo rica· 
sile •Muallim" serlevhalı -ken· 
dl e-oerl· bir manzume okudn 
ve hllzzar tarafmdan alkıılan· 
dı, 

olarak çalışılmasından ve ve
kaletin, birliğin çıkaracaiı 

mecmuaya edeceğı yardımdan 
ve diğar vilayetlerdeki mual· 
!imlerle daima muhabere edl· 
lip mütekabil muavenette 
bulunulmasından [ velha11l bir
liğin inkltafl lcin tümul ve 
menfaatlerden ve mütaıa vver 
ıekillerde uzun boylu bahsetti. 

Şerif Alı zade Suphi Bey 
kerimesi Mi.'rüvvet hanımla 

lstanbul Ticaret ve Sanayi 

Odası t"scil ve muhasebe mü· 
dürü molla Yuıuf zade Tevfik 
Süleyman Beyin evlenme me
rasimi icra edilmiıtlr. 

Dün g~ce de bu mes'ut çif· 
tin izdivaçlarının teıldi mü.ıa• 

ıebetile Makıimde memleke
tin tanınm•ı &imalannın huzu
rıle bır uvare veritmiılir. 

Tarafeyne ıaadetler temen
ni ederiz. 

Sabık maarif müsteşarı 
Maarif müsteıarı iken ve· 

kalet emrine alınan Mehmet 
Emin Bey dün öğle trenile 
ıehrim:ze gelmiştir· 

Fırka katibi umumisi 
Halk fırkası umumi katıbl 

Kutahya mebuıu Recep B. 
dün Yalovaya gitmiıtlr. 

Kontrol nizamnamest 
Yugoslavya hükumeti ke. 

nevir mabıu'.ünün iılihıalile 
ihracını kontrol için bir nizaın. 
name hazır aanııtır. Of:ı, elde 
etti~I bu nizmımamenin bir 
ıuretinl iktısat veka!etine yoj. 
lamı<t r. 

Müteakiben Muallimler Bir
liği relıl ve Yükaek Muallim 

ektebl müdürü Hamdi Bey 
Liıe ve orta lnektep mGdürle· 
rınaen rrütE'tf'kktl kongrada 

Saat 17 de hüzzara çay ve 
biıküvl ikram edildi. 

Bunu müteakip içtimaa nl· 
yet verildi 

Irakta hükumet ve halk arasında 
(Birinci Jnaaehi ef dava .. ) / 

te§vik ve terıılbi neliceıl oldu· 
ğuoda rivayet idilmektedir. 

Fakat henü;ı: hakikat anla,.ı 
mamııtır. 

Bu tatili ifgal bir ve ya iki 
gün devam edeceği tahmin 
ediliyordu ve iptida ite okadar 
e~emmıyet verilmedi. Fakat itti 
haz olunan her türlü tedabire bir 
çok gerevcilerln haplı ve tevkif 

, edılmelerlne rRğmen dükkanlar 
açılmadı ve Hatta ilk günler· 
açılan tektük dükkanlarda 
kapatıldı. 

Nuri Paıa Bagdada muva
salat eder etmez tüccar ve 
esnafın ileri gelenlerini huzll
rana celp i'e onlar1a mülikat 
etmit, belediye kananunda 
ki rusum haddi azami olup bu· 
nun tenzili miktarı ve hatta 
bazılarının terkini de dahlli 
ye n~zaretile t'"lıremanetlnln 

vezaifi dairaainde bulundugunu 
zaten rusumu mezküre c:skl 
belediye rusumundan daha 
hafif bulunduğunu, maha· 
za bu buhran zamanında 
memleket tüccar ve eınafının 
daha 7iyade ınazhan mııave· 
venet ve sühulet olmaları bükli· 
melin arzuıuna muvafık ol· 
duğu cihetle bu bapla icap 

eden muamelenin icraaını ıe· 
hir emanetine emrettiğini be· 
yan etmif, tatili iıgalln mem· 
lekete nekadar zarar ve mÜf• 
külah badi olduğundan he
men dükkanların açılmaaı ve 
ltelerln baılaması zımnında 
neıaylhi hazınede bulunmuı 
ve on bir gün kapalı kalan 
dükkanlar 18 Temmuz 931 
tarıh nde açııarak ıehlr h&U 
tabiisine avdet etmiıtlr. Fil
-lıakika Bı.ğdat ~,.hremanetl 
de 17 Temmuz 931 tarihli 

Bizden söylemek 
"\ .ı(gazeteae: 

1 - Kasaplar 2 - Bak• 
~allar 3 - Aktl\rlo.r 4 - fı· 
rmcılnr 5 - Dülgerler 6- De
mirciler 7 - Boyacılar 8 -
Arzubalcılar 9 - Çamatırca
lar 10 - Hamallar 11 - Ke
l':ıııpçılar 12 - Karpuzcılar 

13 - Dondurmacılar 14 -
Kömürcüler 15 - Oduncular 
16 - Helv~cılar 17 - Sa. 
buncular 18 - Çulha, doku. 
macılar ] 9 - &kırcılar 20 -
Çanakçömlekçtler 21- Atlar 
22 - Katırlar. nıerkeplerden 

eski belediye kanununa mer
but ced,·ellerde muharrer rusu· 
mun ilgasına ve diğer rusumun 
%25 ve 0

/ 0 5 i nisbetinde ten· 
zilin" ayni zamanda relı nuz
za:r Nırrl Pata Dahiliye nazırı 
ile mnzaker .. deıı ıonra tatili 
it~ 1 eınattnda Haplı Ye tev
&ıll edilen bir haylı ethaıaında 
d .. rbal tahlıye edilmtılerdtr. 

bmir Halk f;rk11sınt!a bir 
seneden eri y pılan te· 
becldüner malı1mcur. u 
z~mın zarfında miıte· 
addit reislar va müta· 
ac!dit takım aı: lar da
ğışti. Bu lleğiımeler de 
hep (evvelce yazC:ığımız) 
bazı se eplerl" oldu. 
Son zamanı rda -gene 
bazı tebedcü !erden bah
solunuyor. Di!I r taraf· 
tan Halk fırkı:sının bu 
en ühim tı.besi Anka· 
radaki umumi merkezi· 
ne tomar, tomar mesai 
raporları göndermekte-

dir.Bu ra;ıorlardac!a mem· 
leketin ihtiyaç arı va 
ya~ılan hmnetl9" (!) il· 
diriliyor. 
Her zaman mühim, mu· 
him tebeddüllere maruz 

kalan bu fırka şubesinin 
bir taraftan da memle· 
ket işlerils uğraştığın• 
dair fırka merkezine 
rapor göndermesi ol· 
dukça hayreti mucip 
Olmaktadır. Hep biribir· 
terini çekemiyerek za· 
man, zeman tebeddüller 
yapılmasına sebebiyet 
veren bu fıl'ka şubesinin 
şahsiyat ve biribirleri 
aleyhine uğr3'tıkları or
tada durul'ken onlarm, 
m iletin ihti19catını tes
pi't ve memlekete yap· 
tı. ları hizm~tlerin artık 
ne er ce doğru oldu
ğunu 

ister din!e, 

ister dinleme 
Hllkiım~ttn,hAlk11 kA'"'I .JrÖ9 

tndıaı bu hli•nü muamele cüm 
leyi memnun etmiıtır. 

" hıı ıriinl.ü 11ıne anı 
---- • b \. te·•r bıtaKm• u. •u• ·~··· d- - yorı-. gaye yo ıuı, ·-·--
diılnde lır .. bunlan uıunme ..... var 

• ~ Yetllkily 1101 ..,ar•, ........ ~. 
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C3ı Cuma ) 

Siyasi 
Takvim 

Gazeteciler ne olacak? 
Matbuat kanunu tatbike 

baılandıktan sonra matbuat 
kaıiro ve bütçelerinde adam• 
akıllı tensikat ve tenkih&t ola· 
cak ve galiba çok geçmeden 
rüfelı.ai matbuat ta alemi fa
niden elini eteğini çekecek. 
Tabii fıkaral matbuat ta hat
larının çaresine bakacaklar. 
Bu vaziyet karııaında herkese 
bir kaftan aradık. Biçilmtı 
mi biçilmemlı mi orasını kell• 
diler! dütünsün. 

Evvela (vııkıt) tan baıla· 
yalım: 

Refik Ahmt"t (vakıt nakıt 
dtğildir) diye bir kitap yaza· 
cak ve arkadaıı Sırrı ile Rıul· 
min peıinden ayrılmıyacak, 
Rasim kurşunculuk ve hurda· 
cılık yapacak, Nurettin mev· 
lüthanlıga dönecek, Fikret 
ıeyyar sinema i§leterek (mem
lekette vakıt) ünvanlı bir fa· 
ciayı çevirt>cek, Sadri Ethem 
evlenme]ie<'ek ve bir manastıra 
çekilerek kendi yazılannı 

· koleksiyolardan okuyup •Ben 
ne halt ettim,. diye bağıra 
bağıra e~lıyacak. 

Ömer R!za, (evamirl sltte ve 
oeb'un) diye laadan sonra 
Matbuat kanununu tefrika ede• 
rek ekmek çıkaracak. Diğer 

çocuklar da Tarık Ye A11111 
Beylere birer iıtıJa vererek 
bekleıecekler. Vakit gene Ev· 
kafa intikal edecek ve bina• 
dan büyük bir demir ve çellk 
külçeıl piyaıaya çıkacaktır. 

* Milli7et: 
Ahmet Şükrü Bey, Ah· 

met Emin Beye kitip olacak, 
Nail Bey Baylrnıu okuyup 
(Na ilim, Na ilim!) diye ahu 
vah edecek Ethem izzet, Sı
irit mebusuna yanaıma O•&• 

cak (Ya~ ılacak kitap) gibi 
(Yanan yürek) diye okuyatu 
sızım ıızım aızlaodıran hatırat 

netredecek. 
Hilali biriktirdiklerini Ji· 

yerek Yuoan baıvektliniıl bir 
daha lstırnbula misafir olma· 
aıni bekliyecek. 

Tevfik, burnuna çeki düzen 
vererek Evkafa çlra.ıl edilec k. 

Elif Naci kendi ç;zdlğl kart· 
postalları müstakil reaaamlara 
88tma~a çaiııacak ve diğer· 

leri S:ırt m«huıuna, F a1ihe 
müracaat ederek it isteyecek· 
ler fakat avuçlarını yalaya• 
caklar. Jf 

Cümburlyet te: 
Ab.d Da-ver mutlaka yine 

dört ayak üıtüoe iiıe<:ek 'll'e 
vapurlardan birine kapağı ala• 
cak. 

Kemal S .. lih, sıkıntı çek 
meyecek. lı Bank111ına boyun 
bağlıyacak. 

D . ıter çocuklnr yunuıa bea. 
dua edecek:er. Y unut Nadint11 
bu zavallıları birer fınna yer
leıtirmeıl de müıteb'at deiit· 
dit. 
Akıamda: 

Vala, bir .ev tutacak. 
Hıkmet Feridun bir ite ya• 

ramryllcak. 1 kender F abreltt11 
mehtere girecek ve kalacak. 

Diğerleri h .. p ıolcağ-a dö-
ülüp pııra etmey~c .. k. Nec· 

mettln Sadık Bey binayı yer
ıiz yurtwz kalanlara tahılı 
edecek. 

* Son Poıta: 
Peya ... ı St:fa, iıtı~r fnan 

ister inanma aç kalacak. 
Ekrem, Selim, Zelıeriyya 

üç klıililr. bir kumpanya ya• 
pıp dağ tepe demeden (Şeref 
ıokağı taliıfzfığ·),tSon damla) 

( Abdülhamit ) , ( ApHtı· 
manında facia ) , ( baıaııelen 
çekilir ) gibi eı~rler temıH 
ederek ilelebet biri birinden 
ayrılmıyacak. 

'Yeni ııiiıa kale hile alın-
mıy .. cRk. lif 

(Yarın) hep bırd n '!(un us 
Nadiye lt-neke baflıy•ralo iti 
gücu bırakıp Alla~ Allah bey 
beyle vakık ııeçiree<"k • 
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r "o' BAK•i• ı 
Mua limaı· 

Polatikacı mı 2 
. Burdur muallimler birliğin· 
de bir lçUoıa olmu1t bir mu• 
allim kallunıı muhalif gazete. 
lerln aleyhinde bulunmuı-.. 

Efer bu haber doitru lııe 

"cevap veriyoruz : 
O mualllm efendinin ıöz• 

leri kendi p.haı namına aıtzın· 
dan çıkıaydı ok'lmak değil, 
cevap vermeğe deymezdl. 

Çünkü, memlekette temi& 
ve dürüıt bir muhalefetin la· 
zlm olduğunu ıöyltyen sala• 
hiyattar dillerin yanında bir 
tek burdur muallimlnln 
hem de dün mektepten çılian 
bir muallimlnln o ıüılü ıöz• 
lerl, bir lr.ulaiiumzdan girer 
ötekinden çıkardı. 

Fakat mesele hiçte öyle 
değildir. O muallim bütün 
birlik namına kür&iyt ltııal 
etmiıtlr. Ve bütün muallim· 
lerln a11l gönüllerine tercll· 
man oldup iddluındadır. it
te onun için bu ıtunda kendi· 
alne hitap etmeğe bizi mecbur 
etmlttlr. 

Muallim efendi, sen mu• 
halif gueteleri tel'in ederken 
kurduğun müfettiıllk hülyaıı 
gözlerinin önuode ebediyyen 
bir ıere p kalacaktır. 

· Zira cumhuriyet Türkiye
ıinde', insanlarda liyakat, me• 

' ziyet Te tahıl! aranmaktadır. 
Riya, tabaabuı jumalcılık 

devri tarihe de§ll, toprağa 
imparatorlukla gömü'müıtur,. 

Menıup olıluğun Halk fır· 
ka11oın bir maddesini sana 
hattrlatırım • O madde , bir 
takım zümreıile muallimlerin 
liyasetle ul1raıma11nı meneder. 

Sana Cümhuriyetln yarın• 
ki koruyuculan emanettir • 
Oalan hakkile yeUıtlrebilir· 
ııen Ta zifenl yapmıı olurıun. 

BORHANETTIN ALI 
~ ...... •4•••••t•••·· .. ~····· 
İhracatçılarımıza 

· J3erlin ticaret mümessil
liğinin mühim bir tebliği 

Almanya mali buhranı 

hakkında Berlin Ticaret mü· 

meuilllğinden ihracat ofisine 

gelen bir te1grafta idhalat ve 

ihracatın tanziminde müeesur ' 

olacak tedtyata dair, Alman 

bükümetince müttehı z bir 

karar olmadığı bildlrilmııtır. 

ihracat ofisi bu haberi all· 

kadarların nazarı dikkatine 

vaz tmiıtlr. 

Edirnekapı - Çekmece 
yolu teftiş edildi 

Belediye fen iılerl müdürü 

Yuıuf Ziya Bey dün Edlrneka

pı Çekmece aıfalt yolunu teftlt 

etmittlr. 
Ziya Bey teftııten memnun· 

dur. 

YARIN 

. 
Zabıt mu.harririmiz yazıya~: 

a il bir çocuk! 
diğer bir çocuğu 4 yerin
halk tarafı dan yakal dı 

Ali 
de 

• • 
ısmı 

Çakmakçılarda evvelki gece! rahna atm11, zavallı adamın 
bir cinayet olmnıtur. yüz ve gözünü yali:mııhr. 

Uu cinayetin mecruhu 10 yat- lıte Yüçük li:atıl bu derece 
lannda bır çoculi olduğu gibi yaramazdır. 
katilde yine 10 yaılannda bir Mecruhta Feoercfe öekçl 
çocuktur. Yorğinln on yatlarmda olan 

Son günlerde yavat ytivaı, Yani ilminde bir çocuktur. 
çocuklarada intikal eden cloa· Aıııaaı Çakmakçılardn ıan· 
yellerden ikinci olan bıı cina· dalyacı İatavrlntn dükkanında 
yet ıu IW'etla vukua gelmiftir. 

Katıl 10 :raıluınnda bir ço· çalıımakta olup bu çocuğunuda 
cuktur. Validehaoıoda. ikamet b raberinde götürüp gettrınek· 
eden pideci lranlı Cafer ağama tedlr. 
oğlll olup haflll'I, yaramaz 100 lıte yani hergünkl gibi 
derecede yüUilz bir çocuktur. evvelki günde annesi ile dük· 

H kesi yıldırmıf, yaramaz ve kana gelmiıtır. 
Sabahtan ııkp.ma l<adar 

hırçınlığile bezdirip usandır-
yemlı, lçmlı ve oynamııtır. 

mııtır. Konu ve l<omıudan Dl&• • Abıam üzeri olmuı, küçük 
da babasıoıda bezdirip uıan· dırmııtır. bir destiyi olark yokuı baıın· 

Hatta-0 dgreceki evvelki gün daki çeımeye gitmiı, doldur• 
yine olmayacak bir meseleden mağa baılamııtır. 
dolayı yaptığı huysuzluğa. ba· Bu 11rda yine 10 yaşlarında 
baa dayanamıyarak kendiılol bulunan kahveci Habibin ÇI• 

fena halde dövmütı oda bu rafı Mustafayda çe ı:ııe bapna 
dayaktan yılmayarelı aemave- gelmlı, ikisi pkalaımağa baı· 
rln üzerinde kaynamakta olanı lamııtır. 

de bunların yanına ııelmtı, ıa• 
taımağa baılamııhr. 

O ona o ona ıatafJfken tı 
azmıı, bir birlerini tokatlama• 
ğa baılamııtır. Yolcular bu iki 
yaramazı ayırmıı, kavıalarıoı 

keamiılerdlr. 
Fakat, arası çok geçmeden 

Mustafa çocuk: 
- Yazık be Ali, Yani kor· 

kuttu h11.-
Deml1 ve yeniden kavgayı 

ta:ı:elemlttlr. 

Mustafanıo bu sözü üzerine 
Ali tekrar Yaniye vurmağa 

baılamııtır. Bu ıefer Y allide 
kızmıı, yerden bir taı alarak 
Aliye atmııtır. 

- Vay senmiain bu taıı 
bana atan. Diye kızan Alide 

' nereden almıısa almıı, nere• 
den bulmuısa bulmuı olduğu 
bıçal!ını hemen çekmiı, Yani· 
nln sol böğrüne aaplamıftır. 

Tehlikeli ıurette yarala· 
nan Yani itfa! basta hanesine 
kaldırılan,, küçük katil Alide 
yakalanmııtır. 

A. S. • çaylıjı kaldırıp babasının ıu· Bu sırada afacan katil Ali .............. _ ............................................................ - .......•.......... _ ....................................... -.................................... . 
Ticareti bahriye tarife komisyonu 

dün içti a ett · 
Haliç, liman tarifeleri görüşüldü 

Dün ticaret bahriye müdQ. 
rly~tlode tarife tetkik komi· 
siyonu Zeki Beyin riyasetinde 
toplanmııtı. Bu lçtlmaada. il· 
man ılrketlnln, Şirketi Hayri· 

yenin ve Hahç ıtrketlnln tarl· 
felerl mevzuubahı olmuı ve 

bu huıu ta, müzakerat cereyan 
etmitU• 

Haliç ılrketinln zarar ettiği 
iddiası tetkik edilmlttlr. 

Mamafih, bu huıusun kat'i 
ıurette aolaıılabilmeıl için da· 
ha eaaslı tetkikat lnzum gö· 
rilHi)'or. 

Şimendifere zam yap1ld ktan s 
halk vapurlara döküldü! 

ra 

Rakabet cok kuvvetlidir 
Mersin, (Huauıi) - Son 

günlerde ıımendifer yolcu ve 
tenzlıatlı tarifeye dahil mevat· 
tan gayri olan Ticaret emtia 
nakliye ücreti üzerinde yüzde 
yirmi niıbetlnde bir zam ya· 
pılmııtır. 

Bu liuım, daha dofrıuu 
yeni hatlarla eıki hatların üc· 
retierloln müıavl bir ıekle ge
tirilmesidir. 

Şimdiye kıdar yeni hat· 
!ardan dokuz, eski hatlardan 
da "bet misil niıbetl cari idi. 

Nafıa vekaleti yeni hat· 
!arda tenzilat yapabilmek için 
eski hatları altıya çıkarmak 
ve yeni hatlanda dokuzdan 
altıya indirmek suretlle umum 
hatlanda dokuzdan altıya in• 
dirmek surellle umum hatlar 
ü.ı:erinde bir ameliye yapmııtır. 

Bu fazlalık hPr ne kadar 

• 

1 
diğer hallın menfuali icabah 

laedeticarl hareket üzerinde mü· 

1 
him bir zarar yapacak biııne· 

1 
tice eski hatların noksanı his 
edilecektir zannında.yaz. 

Konyadan gelen ve aklı 
eren bir tüccar Konya buğ· 
daylarının badema - her ne 
kadar tenzilatlı tarifeye tabi 
olsada - Mel'linden deniz la· 
rlkile nakledeceğini söyliyordu. 

Şimendifere zam yapıldık· 
tan sonra bir çol< yolcular da 
vapurla seyahat yapmak ını:c· 
buriyetl karımnda kaldılar• 

Bugün lstanbula üçüncü 
mevklle giden bir yolcu ve· 
receğl ücretin nısfıyle vapur 
da ikinci mevki bir kamara 
bileti ala bili yor. Şu hale ıröre 
vapurla ıimendifer araıında 
nisbetslz Lir raka.bet var de· 
meklir. 

ııyor ve sızlıyan batını elleri 
arasınrla sıkıyordu: 

Matbuat için 
İki müddeiumumi mu

avini ilave edildi 
l.tanbul müddeiumumlliil 

kadraauna iki müddeiumumi 
muavini daha ilaveli kararlaı· 
mı tır. 

Bu muavinleri adli itlerle 
beraber gazeteleri de tetkik 
ile meıgul olacaklardır. 

Adliyede gazete kolekıl· 
yonlan iç.in bir oda tahılı 
edilmJıtır. 

Afyon yükseld! 
Afyon fiatleri 16 liraya 

kadar fırladı 
Afyon flatları bugünlerde 

yükıelmeğe baılamııtır. 

Bir ara kıyyesi (9) liraya 

kadar düterken, timdi {16) 
liray kadar fırlamııtır. 

Maamafih, daha bir mik· 

tar ftatlerlo utması muhte· 
meldir. 

Istanbul mebusu Hasan 
Rerşit B. 

İstanbul meb'usu ve sabık 

poliı müdürü muavini Hasan 
Reılt B. dün, Polia müdürlye· 

1lne gelerek arkadaıla.rı olan ıübe 
müdiranmı ziyaret elmltlir. 

Polis futbul kulubü 
Şehrimiz poliılerinden 

mütetekktl futbul kulubü ha· 

zırlıklarıoa baılamlştır. Yakın 
zanıanda faaliyete geçect>ktlr. 

Klod Löhodakio bu sözle· 
rlnl kıskançlığa atfetmlı, ehem· 
miyet vermemiıti. Bu kadar 
ay hasta hı.nede koğuştan labo· 
ratuvara dolaşmııtı öğrendiği 
ne idi? 

Muharriri: Mütercimi: 

- Şimdi ne yapmalı? 
Klod, onu teskin etmek 

ilted;kçe, b~ saf yürekli temiz 
adamın yanında bir o kadar 
daha küçüldüğunü hissediyor. 
du. Hakikaten yaptığl feY 
çocukluk idi. 

Bu cihetle Ktod, Fılibe hak 
veriyordu ve kar111ıoda inliye 
inliye dolaısn zavallı adama 
acıyordu. 

Reynonde Maoliard Ahmet Fürkln 
- hansız edebiyatııı<lan bilrük aık rorııaru -

170 inci binden tttcilme edilmlttir ... 

- Dinliyorum. 
Ve FiliP.: Meğer ben "Ue 

kadar ıı.ldaomııım, diye baıı 
elleri içinde odada doiaııyor• 
du. 

Bir mahcubiyet heyecanı 
Klodu da iatlla etmeğe baıl•· 
mıtlı• Kartuındaki adamın 
kalp çöküntüıü müthi@li· 

Zav-llı çocuk bir külçe 
haliodo ıayılabillrdi. 

Klod, OilU teskin etmek 
istedikçe, o yanan Beynliıl •· 
kıyor, kuruyan dUdaklarını 
emi,o.d•J. 

Kaıki onları bir yatakta. 

kucak kıicağa görmeıeydl, 

ozaman, bu liakikat kendisine 
söylenseydi bile, inaom;ı.k gilç 
olurdu.! 

Klodun tahılli, terbiyeıl, 

seciye ve ahlaki, aleyhinde 
heme söylenirse söyle.an bu· 
nun hakikat olmadığına liiplle 
bırakmazdı. Bahusulkl, K..lod, 
as ım hayvanileplirecek dl· 
ye eylenmekten bile vaz 
geçmletl. Kendtliırl bu yilzden 
reıHletmlı defllmfydi? 

Şimdi n~ yapmalıydı 7 
P'illp odada dooüp dola· 

Franıuvanın nesine aüve
nlyordu: Hiç! 

Kalbini yoklıyordu. Fllha· 
kika Franıuva, keodlılne çok 
tatlı ve leziz dakikalar yaıat· 
mıflı. O nevi erkeklerdendikl, 
•kadm naııl sevilir ve naııl 

elde edilir, biltrdl. 
Şimdi Klodun gözleri önGn· 

de milthit bir hakikat daha 
açılmııtı. Lohodek ona deme
mif mi idik! bu, bir zengin 
züpbedlr. Bunun tahsil ede· 
ceğl fili.o yok. 

Eğer tahıl! edecek oluna 
bul<adar gece dersleri, fakill· 
teler. açık omı bekUyor. 

Diler taraftan aklına gel· 
dikçe dudaklarını emiyor, ve o 

' zeman Franıuva nın dudak· 
!arından bakiye kalan lezzeti 
hiuedlyordu· 

- Sizi rahatsız ettim Klod. 
- Hayır, beni bilakit mem· 

nun ettiniz. 
- Teıekkür, ederim. lıter· 

ıeniz biraz odanızda istirahat 
ediniz. 

- Yalnız kalmağa thtiya· 
cıaumı vat? 

- ETet. 
- Öyle iıe ben ırideyim, 

<Qleden ıonra ltonuıalıın. 

Yarım mi~yon liray 1 

' 
y 

Türkiye 
emniyet 
Planf arı satılıyordu ---1 

-52-

Kurnaz casus önünde 
müşkül bir, vaziyet! 

Nakilde devam ediyordu: 
- Bu bahiı birkaç kiti ara· 

1tnda cereyan ederken tedbir· 
!erim oeticeıinde iki nihayet 
üç kiti araaıoda bir mübahase 
ara11ra münakaıa halinde ce• 
reyaoa ,haıladı. Mutaha81ıs ve 
ısrar ile alakadar muhatapla· 
rım memleket müdafaasının 
çok emniyetli ve • metanet!! 
olduğuna beni ikoaa çalıtıyor
lar, ıebepler, deliller ıerdede· 
rek iddialanoı tevfike uiraı•· 
yorlardı. 

' Bu, muvaffakıyete doğru ilk 
liatTe idi. Bu gibi münakaıa· 
!arla planları görmeğe ve mat· 
hlp planı Bu suretle ele geçir
meli! dOıündüm. 

Fakat bunun bir faide te
min edemiyeceğlol, bundan 
daha mühim olarak muhakkak 

1 

Casuı rıılıl kıvılcım ııaçaıİ 
gözlerile aüzlerime bakıror, 
söyle dinlemek manaeioı ba· 
kıparımdao anlayacakmıı ııibl 
dioleyordu. Ben herhangi bir 
tedbirsizliğe düımemekliğim 
için karıımdaki profesor caıu· 
ıun keskin nazarlarına lal(la· 
men bıırane yalnız, cuuı he
rifi tertip ettlilm dübe diis 
tuzaiia düıürmek için, tane tane 
bir macera ıribi anlat.,-ordum: 

- Bu suretle temin edebil· 
diAlm ıamlmlyet ve yakınlıia 
müsteniden mühim bir 
ıahsa ıöyle hafif yollu 
açılmaymı tasarladım ve hl· 
raz açıldım. 

Caıuı ıebekeıl rei~ür
ler ıılbi ıordu : 

Bu kim? 
bir felaket bir haile neticele• - Tanıyamazslnız !. 
neceğlnl tahmin ederek, kaleyi - Sötleylnlz tanırım! 
içerden fethetmek lc;in çareler Eyvah ! .. Bu adam ne aöy; 
taharrilloe koyuldum. Esrat' liyordu. Ben muhayyel esrar 
ile alakadar eıhaa ile 11kı fıkı üzerinde komedya nakleder· 
görüımekltğlm, üzere ~uradan ken kurnaz casuı ile komed· 
veya buradan toplauacak her· yamı bir anda darmadağın 
türlü ıüpheyl izaleye ki.fi idi. edecek. Taoıyamazaınız ! De-
Çüokü en mühim eıhaıın bana diAlm muhayyel bir adam 
karıı tam emniyet ve tevec· için, ıöyleylniz tanırım diyor. 
cühlerl görünüyordu. (Devamı var) 
~ ................ ~ ..... ,, ...................................... ..... 
z ir ilk çekirdeksiz üzüm mah. 

sulünü idrak ett\ 
lı:mir, (Huıusl) - Mah· 

sullerlmiz incirle üzümden, 
çekirdeksiz üzüm dün ilk defa 
olarak ıehrlmlze getlrilmlt ve 
plyaıaya arzedilmittir. Bu, 
haber, yalnız İzmirlo değil, 
tekmil Türkiyenin haberidir. 

Üzüm çuvallanoı hamil 
olan araba bayraklarla dona· 
tılmıı ve amelenin davul, 
zurna çaldırarak izhar etlllil 
meıerretll tezahürat araıında 
Çakaloğlu hanında tücı:ardan 

Adil Bey gitti 
Mühim bir vazifeye tayin 

edilecekm'ş . 
Maliye heyeti tefllşeye 

relal ve Borsa komiseri Adil 
Bey, dün öjtle trenile Ankara 
ya gitmiştir. 

Adil Beyin bu ıeyahatl, 
ruzmerre itler için Maliye ve
kaletıle temaaa matuftur. Ma· 
amaflh, bazı rivayetlere inan• 
mak icap ediyorsa, Adıl beyin 
daha mühim bir vaT.ileye ta· 
yinlne de ihtimal vermek icap 
ediyor. 

·- Olur. 
Klod odadan çıktıktan son· 

ra, Dr. Filip Löhodek oda 
hizmetçlıloi çağırdı : 

- Bana bir otomobil ıöy• 
ieyioız. 

- Peki efendim. 
Otomobil geldiği vakit, 

Ftlip valizini almıı, otel kapı! 
sında hazır bulunuyordu. 

Otomobil iıtasyona yollan• 
dı. 

Ve Ftlip Parlse döndü. 
Artık ayni hastanede kal· 

mlyecektl. .. 
Klod oıiaaına dönmüıtil. 

Fransuva orada yoktu. Tabii 
odaaına kaçmıı, neticeye in· 
tizarda bnlunuyordu. Vaziyet 
Klod için mühim idi. Hiç ar 
.uı etmediği bir vaziyette bir 
eski dostunun WfJaıoda bu· 
lwına.k.. Bunu dütündükçe 
Kloıl kıpk.armız.ı kealllyordu. 

Kapı vuruldu: 

• 

Hıfzı.Şükrü Beyler tlcaretha• 
nesine indlrilmitlir. 

Bu mübarek mahıu'ü b11 
ıene ilk yetlıtlrmek ıerefl Me
nemene nasip olmuıtur. Gay• 
retli , bal!cımızın ilmi Deıtiban 
Alinin Süleyman ağadır. Me· 
nemeole lzmir arasındaki 
ilk mutava11ıt ticarethane 
Menemende tüccae Cevahir 
ve Abdullah Efendiler ticaret• 
haneıidlr. 

1 

iRTiHAL 
Mü1ga Ayan azaamdao ve 

esbak Bahriye ve Nafia nazı• 
rı Feri!• Çilrükaulu MAHMUT 
Pava irtihali darıbeka eyle· 
mittir. 

Merhumun cenazesi buııliıı 

saat 11 de Kabataıtald liaoe
sioden kaldırılarak cenaze na• 
mazı Beıikta'ta Sinan Pata 
camisinde kılınacak ve oradan 
Üıküdar'a nakl ile Karaca 
Ahmettekl aile kabrlıtanına 
defnedilecektir. 

_: Girlnlz. 
- Franıuva içeri girdi ve 

sordu: 
- Ne oldu bizim budala 

dostumuz. 
- Vazıyetl ehemmlyehis 

telakki ediyorsunuz galiba? 
- Rca ederim K.lod, Fi· 

lip budalasının avukatı mı ol
dunuz, yokıa. 

- Unutuyorsun ki bizi ne 
vaziyette gördü. 

- Ne vaziyette gorurae 
· görıüo, senelerce bunu dOıü· 

oecek deiflliz. 
. Haydi (htüoü baıını düıe)\, 
; Kızıl kayaya gldeceiilz. 

- BugOn perlıanım, bir 
yere gidemem. 

1 - Fthpln buraya aelmed , 
· ama te•lr yaplı üııerfnclSı.. 

- Rica ederini, kül. 
- Klft be, pelııı i 
Ve Franauva hiddetle oda· 

ı d- çıİlmı,ti. 
( Deıxımı s>Ar ) 

• 
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übadele kanunu 
Tahsis, teff iz suretile mal alanların 

vaziyetini gösteriyor 
Ankara 36 - (Huıusi) Yu· 

nan hükumeti ile yapılan itilaf 
tlzerlne Mecllıte kabul edilen 
•übadeıe kanun layihasının 

mevadı' eaaalyeal şunlardır: 
1 - Türkiye Cümhurlye

Ule Yunan b!lkômetl ara11nda 
mubadelel ahaliye dair Lozan 
muahedenameıl ve Atına ltl
llfnameıinln tatblkından mü
tevellit meıallln ıuretl kat'iye
cle halll iıakkındakl 10 haziran 
1930 tarlbU mukavelename 
hük6mlerlne tevfikan sahiple· 
rlne iadesi l&zımıelen ıayrl· 
menkul mallar hakkında aıa· 

fıda yazıldıAı veçhlle muamele 
olunur. 

1 - Bu ıayrlmenkul mal· 
lardan elyevm hük6metln. lda• 
rel mahalllyelerln ve beledi· 
Jelerln emrlnde:veya lııalinde 
bulunanlarla hilkümet tarafın· 
elan 'blllbedel devlet müeue· 
eatlle miti müeıaeıelere terk 
't'eya tahılı edllmlı olan!ar 
lıll6.kaydütnrt tahliye ettlrlllr. 
Takdiri bedelle verllmlı olan· 
larda bedelleri iade edilmek 
auretıle tahliye ettirilir. 

2 - Bu ıayrl menkuller
den her hangi bir suretle fu. 
&ulen lıltal edillpte ıag•llerlne 
laptt verllmemit olanları mab· 
keme kararına hacet kalmak· 
aızın idareten tahliye ettirilir. 
lıu suretle tahliyeye mechur 
tutulan ıagillerln tahliyeden 
ıonra mahkemeye müracaat 
hakları mahfuzdur. 

3 - Bu gayrimenkuller· 
den tefflz ve tahılı ıuretlle 
temlık ve tapuya raptt'dilmlt 
olanlar lptidaen teffız veya 
tahılae esaa ittihaz edilen kıy· 
met Qzerlnc!en mecburi lalim· 
IAke t6.bl tutulur. 

4 - Bu gayrimenkullerden 
aıüzayede ıurelfle ıat•lmıı ve
fa borçlanma kanununa tev· 
fıkan temlik edllmit olanları 
tapuya raptedllmit olıun...ol· 

maaın ıtmdiye kadar lıllfa 

edllmlı bedellerlle ihaleden 
mütevellit maarafları yek6nu 
Uzerlnden mecburi lıtimli.ke 

tabi tutulur. 

5 - Mülkiyeti herhangi 
bir aebep ve suretle mabke· 
me kararlle aharı ubdeolnde 
takarrür etmlt ıayrlmenkul 
mallar haklıında mahkeme 
hükümleri caridir. 

2 - Üç ve dördüncli fık· 
larda yazıiı l"Yrimenkul mal· 
larda tefrikı kabil olmıyan in· 
faal, tamirat, tesisat gibi zevAlt 
ve lllvelerln ıah•plerl bunların 
bedellerini mal kendlıine iade 
olunan klmıeden dava edebilir. 

3 - Bu ıuretle tahliye et· 
Urilen veya htimlak edilen 
ıayrl menkul mallar Muhtelit 
MubadPlP Komloyonu bitaraf 

azaıının lrae edeceği sahiple· 
rtne teılım olunur. Muhtelit 
Mubadele Komlıyonu Türk 
Heyeti Murahhaaaunca ladeal 
lıtanbul Villyetlnden talep 
edılecek gayrimenkullerin tah· 
llyeıl için azamı (15) gün müh
let verilerek lnkızaıında tah· 
llye edilmediği taktirde Yıla· 
yetçe idareten tahliye ve mez· 
kür heyetin ıöıterdiğl ıablple· 
rlne teıllm olunur. 

4 - Maliye Vek&letl yu· 
lrarlkl maddelerde yazılı atim· 
ilk bedelleri mukabilinde bir 
buçuk milyon liraya kadar 
yllzde bet faizli hazine bonoıu 
ihracına mezundur. lıtimlak 
bedelleri bu bonolarla teavlye 
olunur. Bu ıuretle ihraç oluna· 
cak bonolar müzayede ve mil· 
nakaıalarda temınat mukabl· 
ltnde ve bu kanunun neırlnden 
ıonra aatılık milli emlak be· 
dellerlne mukabil nakit olarak 
k,.bul edilir ve en nihayet 1933 
malt ıennal nihayetine kadar 
tamamen itfa edilir. 

5 - iadesi takarrür eden 
lıu gayrimenkullerde ikamet 
eden ve kanunen !akan hak· 
kını haiz olan muhacir, mül· 
leci ve barlkzedelere ellerin· 
den alınan gayri menkul mu· 
kabilinde l1tanbul ve lzmır 
harlclnde hklnı adi derece• 
ıinde meccanen temlik ve harç 
alınmak11zın tapuya raptedilir. 

6 - Bu gayrimenkuller 
mlitevefflzinden baıka bir ıa· 
hıı uhdeıine geçtiği ve bu 
ıahıın latlmlak mukabili ve· 
rilen bono bedellerinden faz'a 
mutalebeıl oldufu takdirde 
aradaki fark için müteıelıllen 
laz·m g4'lenlere rücu hakkı 
mahfuzdur. 

Kadın kaçırılıyor 
Adanadan haber veriliyor: 
Aıağı Nariıdere mevkilnde 

16 yaılarında ge»ç bir kız, 17 
yaıınola bir genç tarafından 

kaçırılmııtır. Bu genç kızın adı 
Emine hanımdır, Narlıderede 
oturan Veli efendi namında 
birinin kızıdır. Kaçıran genç 
Haaan oiilu lbrahlm efendi· 
dir. Bu genç, Emine hanımı 

bir g~ce evinden gizlice ka· 
çırdıktan ıor ra civardaki köy· 
lerden birine gltmtı ve gece• 
yl orada ge çirmlıttr. 

Zabıta derhal faaliyete 
geçerek firari Atıkları yakala· 
mııtır. Emine H. llileıl bu 
genç kızıo lbrahim efendi 
ile evlenmesine nza göster· 
memektedlr. • 

!Ş Dün ıabah ıaat ıekizde 
Halil Rifat Paıa caddeıinde, 
keresteci Mehmet bey hanın· 
da, mukim Antalyalı Emine 
hanımın l 7 yaıındakl kızı 
Servet hanım ıoför Mehmet 
Ali oğlu Ahmet tarafından 
kaçırılmııtır. 

Servet hanımın validesi, 
dün zabıtaya müracaatla key• 
fıyeti haber vermtı ve bu ii.tık· 
lar da yakalanmııtır. Servet 
banırn alleılne teallm edil· 
mfftiT, 

---·--~ -

Poliste: • 

Yankesici 
Yarın hudut harcine 

çıkarılıyor 
Şehremininde yankesicilik et· 

mekte olan Romanyalı L!iior 
ile Yunanlı Yaniyi polıı 2 inci 
ıube müdlirlyetl yakalamıt, 
hudut haricine sevkleri lçlİı 
evraklarının tanzim jandarma 
kumandanlığına telllm etmlıtır. 

Yarın hudut harıclne çıka.· 
rılacalardır. 

Tramvaya binerken öldü 

Kaıımpaıada oturan 60 
yaılarında Bekir ala dün, 
Emin önünden Fatih • Harbiye 
Tramvayına bindiği bir aırada 
ıektel ka•pten vefat etmlttlr. 

Esrar yı>takları 
Çayır baıındıı 61 numa· 

ralı kemancı Tevfıkfn meJ,• 
hanesinde taharrlyat icra eden 
tütlln inhisarı memurları dlln, 
25 dirhem earar de bozuk bir 
Brtavnlng tabancaaı bulmuı, 
muıadere etmlılerdlr. Tevfik 
hakkında tahkikata baılanmıı· 
tır. 

iskambil oyunundar:ı 
cinayete 

Şeref oteli kltıbl Buraalı 
Ali Ef., dün Sirkecide Aımalı 
kahvesinde itılz küruhundan 

]Halit oğlu Zeki ile lıkambll 
kliiıdı oynarken kavıa etmlt, 
net' cede Zeki bıçakla Aliyi 
ıol böltründen yaralayarak fı· 
rar etmlıtır. 

Ali haataneye 
Zek! de aranmağa 

tır. 

,, 
yatırılmıı, 

baılanmır 

Havaya ateı 

Sabanca mektep mualllml 
Ali Rıza efendi aarhoılukla 
Takıim cumhuriyet abideal 
öniinde havaya 7 el allih 
atmıf, yakalanarak hakkında 
tahkikata baılanmııbr. 

Bir deniz kazası 

Küçük Muıtafapaıada tuğ· 
la tüccarı Haıan Rahmi bey 
ile ki.tıbl Yakup efendi dün 
Haıköyden Erzincanlı Dervl· 
ıln ıandalına binerek Yemi· 
ıe gitmekteler iken yt:lken 
açma yüzünden ıandalları dev• 
rilmlı, denize düımüıleraede 
kurtarılmııl.udır. 

Karpuz, kadın, bıc;ıtkl 

Kumkapıda oturan karpuz 
cu Muıtafa ile Bahaddin bir 
kadın yüzünden kavga etmlı· 
ler, neticede Bahaddin bıçakla 
Muıtafa)ı yaralamııtır. 

Mişon muzipliainln oezasını 
c;ekti 

Yedıkulede Cazlı çeımede 
oturan 18 yaılarında Miço 
lımlnde biri ayni mahalle sa• 
kinlerinden 60 yaılarında bu. 
lunan canbaz Haaan ağa)a 

takılarak kızdırmııtır. 

Fena halde kızan Haıan 
ağada yerden bir taı alarak 
Mitonun baıını tehlikeli ıu• 

rette yaralamıı, yakalanmıılır, 

E N Y E R P A Ş A içindedir. Fakat, lklalde zinde· 

"'ı dır. Mesela, halkın çar önün• 

T an imparatoru J de secde etmeılne ve çarada ur • bir nim Allah gibi "küçük pedern 
-------- Hatıratını yazan: .J .l ________ .. lıminl vermesine ne diyebilir-
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E k R •b • k Cehalet değilml? 
s i Rus gazetecisi, usyanın çar gı ı 0 - Halbuki, Korland, Kafkaa 

münist reisini de bir küçük allah olarak Türkistan ve Lapon gibi un· 

ilan edeceğini iddia ediyordu ıurları haricinde kalan yüz 

rum. Yaıım altmııı g•çtl. 
Fakat, 24 ıenede Moıkovada 
gazetecilik yaptım. 

Ga:ı:etecllık te 1 Her halde, 
bir devletin idari, ılyaal me
selelerini btlmeğe mecbur eden 
bir meılektır. Bunun için, 
ıöyledlaim ıö:ı:lerde bir ıey 
6ğrenmlı bir adamın fikirleri 
vardır. 

Doatumun ıözilnü keıtlm: 
- Ôyle ile, ıizl sonuna 

kadar dınleyeceğlm. Söyleyi· 
nlz, dedim. 

Yeni tloıtumuz,portföyunden 

1 
bir kart çıkardı. kartta tu ya
zılar vardı: 

Arkesıen Belu Mensehtein 
Novya Vremya Ouetaıı iktisat ıubesi şef! 

Petrograd 
Ve ıonra devam etti: 
- Bu, eıkl bir karttı. Fa

kat, on on lıeı sene ıonra, 
kuv•etleıdliilnl göreceğiz. 

ÇünkJ, Ruıyada iki eara· 
renflz kuvvet vardır: 

l - Aıyanın Buda mate· 
rlyaltzminden çıkan mı.tık ruh 

2 - Bilyilk Petronun Av· 
rapa pozitivizminden Ruıyaya 
getlrdliil reallat ruh. 

Bu iki ruh daimi bir kavğa 

milyonluk Ruıyada 23 mil• 
yonluk okur, yazar bir cemi· 
yet vardır• K~vvetll bir Ruı 
edebiyatı da bu cemiyeti tda· 
re etmektedir. O halde, Ru .. 
yanın bu kuvvetli "volit" lertl 
halkı idareleri altına alamaz_ 
mı? 

Bugün, hükümdara ibadet 
itikadı olmuıtur : Ne lıl&.m 
6.lemtnde, ne de bırııtlyanlık 
Aleminde böyle bir iman yok· 
tur. 

Halbuki lıli.m alemi de Ruı· 
yadan daha aerıdır. Düıünü-

1 

Adliyede: 

Toplatıldı 
. --

Son posta ve bir 
mecmua toplatıldı 

Mliddel umumilik gazete• 
lerden ikili aleyhine müıteh· 
çen neırlyat davıP,11 ikame et· 
mittir. 

Dava ikame olunan gaze
telerden biri Son Poıtadir. 

Bu gazetenin za tarihli 
nuıhaıında çıkan hikaye mllı· 
tehçen ıörlllmüt ve bu nuı· 

banın toplanmaaına karar ve
rtlmııtır. 

Diğer gazete lae Bıldırcın• 
dır. 

Bunun da 1011 nuıha11nda 
ki müıtehçen reılmler davayı 
lcab etUrmlıtir. 

Bu gazetenin de toplan• 
maıı için pollae emir veril· 
mlıtlr. 

Son poıta davaalle yedinci, 
Bıldırcınedavaılle de dördüncü 
muatantıklikler metııuldur. 

Biletçl kaymakam davası 
Blletçl Nuri Ef. tarafından 

Eminönü kaymakamı Haluk 
nlhat B. aleyhine açılan, darp 
ve mevkuflyete ıebeblyet davaıı 
hakkındaki iıtlda mliddelu• 
mumlllkçe tetkık edılmlı ve 
kanun muhtezarı olarak vl· 
l&yet memurin muhakeme en· 
cümenlne ıevkedilmtıttr. 

Kara Ali çetesi 

Gebzeli Kara Ali çetealnlo 
ıon muhakemesi dün ağır ce
za mahkemeılnde yapılmııtır. 

Bir tahll dlnlenmlt, iddia 
ve müdafaa için kalmııtır. 

Şayanı dikkat bir iddia 

İzmir, - Bucada oturan 
72 yaıında Hatice lımlnde bir 
kadın dün poliıe mllracaat 
ederek ıu iddiada bulunmuı• 
tur : 

ueen 72 yaıındayım. ~ır· 

tehirli Sadık oğlu Halit ismin· 
de blrlıl evime girdi ve zorla 
ırzıma taaall6t ettl.n 

Pollı, bu iddia üzerine mü· 
tecavlzi aramaya baılamııtır. 

Komünist tahkikatı 

Komünlıt hadlseıl tahkike· 
tına dlinde devam edllmlt:ir. 

Tahkikatı dün milddelumuml 
muavini Cevdet Bey idare et· 
mittir. Bu hadisenin bazı dü. 
ıüncesiz ktmıelerln eıerl ter· 
tıbi olduğu anlatılmaktadır. 
Maznunlar mahkemeye verile· 
cektır. 

~---
Zavallı çöpçü! 

Ankara caddeılnde vlla· 
yet konağı duvarlarındaki ot· 
)arı topla.makta olan çöpcü 
Habip ağaya otomobil çarp· 
mıı, baıından yaralamııtır. 

Belediyede maaş 
Belediye bütçesi henuz gel• 

mediği için Belediye memur· 
farına cumarteıl günü avanı 

olarak birer miktar para ve• 
rllrcektır. 

Henuz göcebe aılret haya· 
tını yaıayan lalam Efğanlıtan· 
da ve Hırıstlyan Habeılıtanda 
bile hük6mdarlara ibadet edil· 
mez bu hükümetler, kuv· 
vetll bir hırsa lıtlnad eden Rus 
milleti ile mukayeıe olunabi· 
lirml hiç? 

Çarın "küçük pedernolma• 
ıı, cehaletin eıerl değildir. 

Belk Ruı bunyeainde 
ki mlıtik ruhun bir ifadesidir. 

- Doıtum, bu Ruı mlstlslz· 
mini itidir, dururum buna 
dair, bir çok ıeylerde okudum. • 
Fakat, ameli ıekilde bir izaha 
tesadüf etmedim. 

Müıyü Blunniıtayn, fikri· 
mi anlamııtı. Zaten, ıözlerln· 
den de anlaıılıyıırdu. Kültür 
sahibi bir adamdı. Beni ikna 
edecek ıekilde müıbet fikir· 
erile meıeleyi izah ediyordu: 

- Bu Ruı miıtlzml, Ruı 
felaefeıile Ruı edebiyatında 
yatamaktadır • Büyük Petro, 
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TTI 
İzmirde bir vaka 

Tekme ile ölüm 
Refik isminde bir amele arkada
şının karnına bir tekme vurdu 

Evvelki gün Çayırlı bah· baılamıılardır. 
çede bir hldlıe olmuı ve bir Fakat bu 1t:fer iki arki.-
amele arkadaıını tekme at- daı iti ciddiyete dökmütler 
mak ıuretıle öldürmüıtür. Ar· ve birbirlerine tekme ve yum· 
kada11nı öldüren amelenin la- ruk vurmalfa baılamıılardır. 
mi Refiktir. Arkadaıı tara• Tam ı.u eanada Refik Ali· 
fından llldürülenln ilmi de nin karnına kuvvetli bir tek· 
Alidir • Her iki&! de Çayırlı me 't'urmuı ve arkadaıı yer• 
bahçede Felemenk tütlln kum- !ere yuvarlanmıttır. 
panyaıında çalıımaktadır. Bu Ali memleket baıtaneıine 
iki arkadaı evvelki gün it· kaldırılırken yolda vefat et· 
lerlol bitirdikten ıonra her mittir. 
vakıt yaptıkları gibi iptida Refik hakkında zab 
ağız ve ıonra da el 14kalarına tahkikat yapılmaktadır. 

••••• ,,,,,,,,,,,,,.~ ••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t,, ........ ' 
ılf eclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-21-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birinci •ayfadan deaam) ! yorum (Gülmeler). 
Efendiler, dünyanın nere· Haydar Rüştü B. (Denizli)....; 

ıladeıörillmilt)ıkıkevlerl Hü· Yalardan yılmaza geçiyonun '' 
kumel tamamen hepsini yap· ıalıba ! 
tırun da sahiplerine iade ahin. Ali Saip B. (Devamla) -

Sonra haatalıklar, dünya· Bu yılmaz, Düyunu Umumi· 
nın her tarafında h~stalık yeden yetıımlt bir adamın oiihi 
vardır. Onunla mücadele için lmıı. 
birçok tahılaat koymuıızdır. K6zım Pş. (Diyarbekir) --, 
Bütiin varlıiiımızla bunun önü· lıml Yılmaz mı? 
ne ııeçmeğe çalıııyoruz, Mak· A1i Saip B. (Devamla) -
ıat bıı değildir efendiler •• Sinıi Bu Kadri ... Düyunu Umumi• 
ılnal memleket lçerlıine feıat yeden aldı~ı ruhla ilk gazete• 
ıokmak, fenalık sokmak hl· clliğe girer girmez Alemdara 
yanet tatıyor. Mlıyonerler onu intisap etmlı. (MPnfei kuvvetlt 
çok ıı:üzel yetııtırmlf, memle· ıeılerl). İik gazetecilliie oradan· 
ketlmhıl yıkmağa çalıııyor. baılanıt ve meşhur hain Refi 

Efendiler, bu adam Ame· Cevat ve hain Pehlivan 
rikadan gelir gelmez, ilk evel Kadrlden feyiz almıı •e ıonra 
meçhul aakere taaruz etmlı· yüz ellilik hain Salt Mollanın' 
Ur. Dumlupınardakl meçhul çıkardığı türkçe gazeteye na.' 
atker aleyhinde yazı yazmıı· kletmlı ikmalı tahıl! için ora~ 
tır. Nihayet yakayı ele ver· dan feyiz almıı. 
mlı, lıtıklal mahkemeıinde Hadar Rüştü B.(Denizliı-;, 
muhakeme edilmtı ve flç ae- Şehadeten.ı.meılnide Yılmaz.' 

dan aldı. neye mahklm olarak mllddetı 
mahkümlyetınl bıtirmı1, latan· Ali Saip B. (Devamla) ~ 
b 1 1 1 ti B k ki b 

Ondan ıonra hazl gazetelerde u a gem ı r. a mıı u 
çıkar it deiill, hıyanete baıka muhabirlik etmlı ve Balllı vci 

Çıturl namında iki rumla bir·' yolda devam etıntıtır. Bu ae-
fl!r de yazdıiiı yazılarının altı· leıerek bir kitap ıtrketl yap• 

.. 1 k mııtır. Sonra Müıyü Ballı, Ce. na arııının mzasını oymuı. 

Efendiler, kadınlara karıı olan )6.1 Nuri ve kendiıl müıtereken 
clvanmerdane hareketimizden Yılmazı çıkarmağa karar ver• 

miılerdir. 
lıtlfade etmek için bu kadına Ef 

endiler:Celal Nurinln bıı 
yazı yazdırmııtır. N•hayet ka· 
rııı da. ıorguya çekllmıı, sen 
bu ıılere karııma denmlı ve 
evine gönderllmlıtır. lıte 
efendiler Zekeriya denilen 
adam budur. 

Efendiler daha ıöyllyecek 
bin bir davamız vardır. Fakat 
ıizl fazla iz' aç etmek lıteml• 

rum. Onun için Yılmaza geçi· 

garpte aliteılle bu ml§izml 
öldürmek iıtemlıtı. Fak at, ak
ılne bir netice verdi , Ruı 

felsefesi, nihilizme döküldü. 
Prenı Krupatkln, anarılıt 

nazariyelerlle Avrupanın de· 
mokratlk fikirlerini öldilrmek 
lıtiyordu. Ruı edebiyatı he 
heman hemen denıokratık hı; 
bir esasını benlmsememlttlr 
bile! ' 

Bu fikri hareketler, Ruıyada 
bir tek iman yaratmıtlardır: 
Nıhltıtllk! 

Fakat, Nıhllıtliğide münev· 
Yerlerin imanı zannetmeyiniz. 
Bu iman, hem 25 milyon mü. 
nevverln, hemde 75 milyon 
cahilin müıteıek noktasıdır. 
Ruı cemiyeti, bu iman ile bir 
milll bünyeye malik olmuıtur. 

Nthliıtllk nedir? 
Bu, lıem cemiyeti, hem de 

kendi benliğini yok bilmelıtır., .. 
Bu yolduk atkı, bayatın elem 
olmaıından doiimaktadır. 

( Devamı 11ar ) 

gazeteyi naııl çıkardıfını ve 
ıazeteden naııl ayrıldığını bil
dlfinlz için safahatından bab· 
ıetmeyec<"ğlm. Yalnız bir za
man memleke yaptığı ihanet· 
ler ve yazdığt ·yazılar eğe~ 
yüz ellıliklerın yazdılh yt zı· 
larla mukayeae edilecek olur~ 
bunun naaıl bir adam olduğu 
derhal meydana çıkar. 

Efendiler: Hala Mehmet 
Alt telgrafı yazmadan bir 
h'lfta evvel ayni telgrnfa ben• 
zer bir yazı görülmüttür. Bunu 
Kadri yazmııtı. (Böyle mecliı. 
olur mu, böyle intihap olur 
mu?). 

Efendıler; Mcmet Ali de 
bundan baıka bir ıey ıöyle· 

mlyordu. Binaenaleyh bunla· 
rın lklılnin ve hatta diğer 
hainlerin bunlarla alikau 
vardı. Asıl dütllnülecek tamik 
edilecek cihet budur. 

Muhterem arkadaılar. Bu' 
Müıyü Ballı yazı yazmamıı, 
Kadri de hiç yazı yazamamıt 
eli kalem tutar bir adam de· 
ğ!lmlı. Muhabirlik yaparm•t• 
Fakat bu mühim makaleleri 
kim yazdl? içimizde otuı an 
bu hainler kimdir, aceba kim 
yazı vazdı? Yoksa harlçteml 
yazdı. Aııl ıurulacak cih~t 
buraııdır. 

(De11amı "'" 
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1 ~-· 1 
la Heye de mühim bir nutuk -

Harp mı çıkacak? 
Binaenaleyh Almanyanın buna 

dokunmağa hakkı yoktur 
Lahaye, 29 (A. A.) -

Adaıet divanında İtalyan aja· 
nı M. Pilottl, Cenevre prolo· 
ko'ünün gümrük hudutlarının 
alal!de ortadan kaldırılması 

salahiyetini vermemekte ol· 
duğunu ıöylemlıtir. 

Mumaileyh, Viyana proto· 
kolunda hukuki mü~avatın 

tam olduğunu, fakat Alman 
menafonin heyeti umumiyeıl 

ile, Avuılurya menafiinin 
heyeti umumiyesının yek· 
diğerile mrıkayese edllml· 
yec~ğinl ilave etmiotlr. Hatip 
netice clarak, ıöyle demiıtir: 

Eğer Avusturya, müstakil ise 
kendi iltiklali kaygusunda bu
lunmak v .. ya bilhana bunu 
düşünmek mecburiyetind~dir, 

ltalyanın avukatı M. Scio· 
laja, ezcümle ıöyle demiıtlr: 

Biz buraya ıu veya bu da· 
vayı müdafaa etmek için 
gelmedik; biz, metinlerde 

h k kati aramaktan ibaret olan 
yüksek vazifeıinde divanın 

1 
ıjunu çünkü bu istiklaldan 
feragatin Cemiyeti akvamıo 

muvafakatine) bağlı bulundu· 
ğunu söylemiotir, Bu istiklal, 
cihanın menfaatlerine baltlı· 

d 'r. Ve bıoaenaleyh Alman• 
yanın buna dokunmaga bak· 
kı yoktur. 

Hatip ilaveten demiıtlr ki: 
M. Briand, hiç te mecbur 

olmadığı halde, Cemiyeti Akvam 
mec!ı.ıneAvrupa birllltl projes nl 
getirdiği zaman, milletlerin bir-
birinden müstakil olarak hr.· 
reket edemlyeceklerinl iabat 
etmiıtır. İki hukuki metin 
muarız olduğu zaman he ev• 
levlyet!e bu böyledir. 

M. Sciolaja, netice 'ola· 
rak, Avustu~ya'nm Almanya• 

ya ilhakı huıusununda Alman· 
ya'nın tahtı ltırafında bulunan 
bir ideal olduğunu hatırlatmıt 
ve dtvana hitaben vazlfeıiqln 

ıon derecede mühim olduğnnu 
çünkü bu meselenin hap veya 
delalet edebileceğini ıöylemlı· 

mesai arkadaşıyız. tir. 
' Hatip, bunu müteakip, Divan, cuma günii, İtalyan 

Avuıturya istiklalinin bu da· murahhaslarının! beyanatında 

vada cihanın(umumi siyaseti verilecek cevapları dinliyecek 
tar .. fını le§kil etmekte oldu· Ur. 

'll ~ tll 

AFman maliyecileri ile sanayi 
erbabı arasında itilaf olmadı 

Bcrlln, 29, (A.A) - Hükü· 
m et esas itıbarile önümüzde· 
ki hafta bidayetinde başlama· 
11 lazırngeleo normal banka 
muıımelatına tekrar glriıılme· 
sini lt min maksadile gece ve 
bu sabah müzakerelerine de· 
\'am etmiotir. Şimdiye kadar 
kabul ve takıp edilecek en 
iyi siyasetin hanıri ıiyaset ol· 
dJğu neıelesincle malıyeciler 

aanayi ve ziraat erbabı arasın· 
da noktai nazar ihtilafları 

mevcuttur. 
Maıi mehafil normal mu 

amelatın mümkün olduğu ka 
dar sür'atle ve mümklin oldu· 
ğu kadar tam olarak yeniden 
lcraaını tf'mln etmek, kredil('ler 
haklond.ıkl Lütün takayyüdatı 
rPfrtmek. ve is~onto fiyatını 
0/u20 den °/0 25 e çıkarn ak 
müt~ laasında bulunmaktadır. 

Rhin ve Vestfalta ıanayl 

erbabı ile ıarki Prosya 'd,.kl 
vıui arazi sr,hipleri iskonto fı. 

atının h,.r ne miktar olursa 
!ezyldlni ıiddetle proteıto et· 
mektedlrler. 

Bunlar tedavül mevkllne 
1neıelii. Rentenma k ııibt mu· 
vakkat bir para çı:.arılma• 

aını ve bu paranın halk bey· 
ninde alelade para gibi te
da vül etmesini arzu etmekte· 
dlrler. Bittabi Reichsbank bu 
peranın karıılığını temin te
meıi ve muhtelif ihraç ban· 
kaları ~ra11nda heıap bllan· 
çolarını teshil eylemesi icap 
edecektir. 

Bu tetblrlerln fazla miktar· 
da bankonot ihracı demt'k 
olduğu itiraz götürmez bir ha· 
kikattır. 

Mali mehafll, bu tediye ça· 
rf'lerinin tatbikinden nihayet 
Relchıbank'ın mütee11lr, ve 
mütezarrır olacağı ve bunların 
milli lktiıadlyat üzerinde de· 
vamlı neticeler hasıl etmlyece· 
iti fikrindedir. 

~ ~ ~ 

Hükumet kuvvetleri mühim 
bir muvaff akiyet kazandı 

Londra, 29 (A.A) - Tımes 
gazetesi, Şanghay'dan istihbar 
ediyor: 

Hükümet kuvv('tlerlnin Ki· 
angeıi ayaletinde Ninglin ya· 
kinında n:ühim bir muvaffaki 

m ~ 

Lidenberg ve zevcesinin 
büyük bir seferi 
New-York, 29 (A. A.) -

Lindenberg ile zevcesi Nort • 
Haveıı, Manie'ye .;çmuılardır. 
Oradan Tokyo'ya doğru bir 
ıefer icrasına taıebbüs ede· 
ceklerclir. 

M· Makdonald'ın telgrafı 

yet kazanmıı oldukları resmen 
bildirillyor. 3 fırka. 50,000 ko· 
müniste taarruz ederek 20,000 
esir almuı, 13,000 tüfeok, 25 
nıl eralyoz ve bir çok sahra ve 
siper topu iğtinam etmlttlr, 
~ 

Lortlar 
kamarasında 

Londra, 29 (A.A.) 

Lortlar kamaraaı iısizliğe karıı 

•lııorta kanununun tatbiki do· 

layisile vukubulan ıuflstimal· 

lerl ortadan kaldırmağa matuf 

kanun layihasını kat'ı surette 

kabul etmlıtır. Binaenaleyh 
Londra 29 (A. A.) - Ha· 

va tarlkile Almanya'dan av• 
det eden M. Mac Donald, dün 
akı•m Haudon tayyare karar
gahına vaul olmuştur. M. Mac 
Don•ld, hemen M. L\oyd Ge· 

. bu layiha kanun halini almııtır. 

acrge'a bir telgraf çekerek ahi· 
ren kendisine yapılmıı olan 
amelıyatın tam bir muvaffa· 
klyetle neticelenmesi •e pek 
yakında tamamile iadel afiyet 
eylemeel temennisini izhar 
etmiıtır. 

Yüzme rekorn 
Loodra,29 (A.A.) - lnglllz 

yüzücülerinden Suttan 100 Yar· 

dalık mesafeyi 54-2 5 saniyede 
katederek İngiliz amatör yiizQ. 
clilere alt 54 4 5 saniyelik re• 
koru 2-5 lndirmlıtır. 

54 ıanlyellk İngiliz rekoru 
Macar y(lzüc(I Banyi'ye aittir. 

YARIN 

I Günün Meselesi 

Kellemizi veririz! 
(Birinci aahifeden deuam) 

desi üzerinde tevakkuf ederek 
hır tahlil yapmak niyetinde 
değiliz. Tarihi meıullyetl olan 
mecliı bunu bir muhalefete 
karıı ekseriyetle kabul etmlt 
bulunuyor. 

İrade! milliyeye iktiran edip 
etmiyeceği hakkında da menfi 
veya müsbet bir kanaat ihza• 
rına imkan yoktur. 

Ancak matbuatın bugünldl 
revlt ve mevcudiyetinin bu 
kadar ağır bir kanuna lhU• 
yaç meı etmediğinde bizde 
dtğerle.ı gibi muslrrlz. 

Memleket, Cümhurlyetln 
temelleri atıldıit günden beri 
mütevali hadiıelerln taıflye
rlle uğraomak ve daima . onu 
ettiğimiz gibi artık kanaat· 
!erde ve kalplerde ne cum. 
hurlyet ve ne de lcabatı et· 
rafında meıkiik bir nokta kal· 
mamıştır. 

Türkiye, tıuflye edilmlttlr. 
Bugiin Türkiye ıiyaıi bünyeılni 
gerek hariçte ve gerek dahilde 
kuvvetli emniyet eıaslarına 
bağtamııtır. 

Son gerileme hareketlerini 
de tepeleyen Türk ıuuru, Türk 
rüıtü, artık. cemiyetinin lıı.na 

ihtiyaçlarını du}'muf ve ouu 
latihdafı inkılabının ıon gayesi 
olarak edinmiıtir. 

Memlekette tek vaziyet 
mevcuttur ki bugünün ana 
meıelesi, bugünün can nokta· 
sıdır. 

Bütün diiaya milletlerinin 
dahi çok kuvvetli iktıaat ve 
ıan' at memleketlerinin hercii 
mercin! yalnız ıktııadi se· 
vlyelerlnde aramak yolu kal· 
mııtır. 

görülüyor ki dünyanın bugün. 
kü 11yaaet makanizmaıını el· 
!erinde tutan büyuk ve zengin . 
devlet'er bile iktısadi buhranın 
bir milletin ılyaıi mevcudiye
tini tahrip için fırsat olamıya• 
cağında müttefiktirler. • 

Türkiye, artık ıu veya bu 
mefkurenin memleket için 
müfit veya mu'l!lr olup olmıya. 
cağını idrak edecek kadar re· 
ıittir. Milletin rüıdünü kabul 
etmlyenluln gayri ıamlml ka· 
naat ve iddialarına, Cümhurl· 
yetin sarsılmaz mevcudiye
tinin teılsl ve beolmsenmeıl 
kafi cevap teıkil eder. 

Artık on beı milyon Türk 
içinde bu güniin mukaddesa
tına el ve dil uzatacak dil ve 
kalem beklemek haksızlık olur. 

Ve çok oayanı şükrandırkt 
Türkiyeye, ne Almanya gibi 
iktisadi buhre nın tesirlle lflaı 
edecek seviyeye gelmittlr, ne· 
de Macaristan gihi fevkal&..Je 
tedbirler ittihazına lüzum &Ö· 
recek vaziyettedir. 

Fakat bir taraftan da artık 
kabul ve itiraf etmeliyiz ki 
Türlı.iye ispanya gibi yeni ıs. 
ti ha le eden ve ıstıfa gören 
bir memleket değildir. 
Şüphelerimizin kıymeti ol· 
madığını ve bugün memle· 
ketimizin hiç bir gayritabi
liğe şahit bulunmadığını 
senelerdenberi hüklımetin 
başında bulunan İsmet Pş.da 
meolis kürsüsünde açıkça 
ilı\n etti. Ve hakikaten bu. 
gün de vaziyet tamamile 
İsmet Patanın dediği gibidir. 
Yağmurdan ördek hi1<ı\yesl. 
ne intikal edecek memle
kette hiç bir muzmir yok
tur· 

Bugün Türkiye y11lnız in· 
k 'ii.bının iktisadi noksanlarını 
ilmi esaslarla hazırlamak ıstı. 
yor. 

Anlatmak istiyoruz ki, mat· 
buatı memlekette bir kont· 
rol kuvveti olmaktan ref 
etmek z•manı ne mevcuttur, 
ne de böyle bir zaman gele. 
cektlr. 

Bunun durendfı olmağada 
liizum yok.Bugünkii Türklyenin 
lıtikametl bellidir. Harici va· 
zlyetlmlz de bellidir dahili va• 
zlyetlmlz de ıneçhul değlljlır. 
Bugörüılere kartı samimi kana· 
alimiz ancak lımet Pı.nın ifa· 
desi ıılbt cılabillr, Memlekette 

anormal bir vaziyet yoktur. 
Ohalde matbuatın dilini 

kesmek, matbuatta kalem 
hürriyetinin önüne ge9mek 
münakata kabiliyetini nez
etmek lüzumuna sebepte 
yoktur. 

Bugünün kalem ve matbuat 
hiirriyetl vaziyeti, ortada mev· 
cut matbuat kanununun bile 
kaldırılmasını icap ettirecek 

kadar cümhuriyetin hakiki malı· 
dır. Değil çok ağır bir kanunun 
mevkii merlyete vaz'ını dii· 
tündiinüoj 

Muhalefeti halktan meclise 
alan fırka, program ve ba· 
yannamesile memleketin ar. 
tık muhalefete ihtiyacı oldu· 
ğunu söylediği tarih ile mat
buat Kanununun kabul tarihi 
arasında çok dar ve kısa bir 
zaman var. 

Bu tarih, Cumhuriyet ev
latlarına münkat bir hareketi 
ifade edecek mahiyette gö. 
rünmüş bulunuyor. 

Yalnız matbuatın değil, altı 

yüz ıenedenberl hürriyete aç 
Türkiye evlatlarının cumhur!· 
yelle kavuıtukları hürriyet te bu 
kanun'a müseliptir, 

Sorarız: Efendiler, memleke
tin bünyesinden kopan bir iki 
muh.IJf eazeteden bu güne 
kadar memleket ne zarar gördü? 

Velevkl 'bir zarar da gör· 
müt olsa bütün matbuatı sin· 
diren bir kanuiı yapmağa lil· 
zum göriileceğlne ceza kanun· 
!arımız bu ·vaziyeti halledeml· 
yecek bir haldemi idi? Ve bu 
güne kadar senelerdenbert 
menfi ve müıpet fikirler etra· 
fında mütemRdlyen taazzuv 

ve inklıaf edeoTürkiyedede mat· 
buat diye bir mesele görül
memlt ki bugün buna neden lü· 
zum görüldü? Tiirkiyenlo isti· 
kametini gizlemeğe lüzum mu 
var? 

Almanyanın lfliil haline 
gelen vaziyeti maliyesini bü· 
tün dünya biliyor. lıpaoyayı 
bütün dünya biliyor. 

Bizim bugiinün tek mese· 
leıl olan iktısadiyatımız etra· 
fında ıırlaıtırılacak bir ha· 
reketlmiz mi varkl böyle bir 
kanuna lüzum görüldü? 

Mademki slyaal bünyemiz· 
de hiç bir halel yoktur, ma· 
demkl hükumet reisi vazlye·I 
timiz! tabiidir diye ilan etti 
o halde böyle bir kanunla 
gayri tabii ve ıurlt zaman· 
larına layık hareketlere bizi 
ıevkeden amiller nedir? 

Matbuat kanunu kabul 
edilebilir, kalemler kırılabilir, 
diller keıilehilir, Matbuat öle· 
bilir. Fakat bundan cumhu· 
riyetin eline geçecek falde 
nedir? 

Eğer mem!Pket hesabına 
bir zerre faydası olduğuna 
kani bulunsak ve bütün mat· 
buat ve hür cumhuriyet evlat· 
lariyle beraber matbuaıın 
mu:r.fr olacağına bizde inansak 
dalma ıöylediğlmfz gibi d~ğil, 
kalemlerimizi kellelerlmlzl 
kurban veririz. 

Reisicumhur hazretleri 
son tetebbu ve telkik aeya. 
hatlerlndeki kanaatlarını be· 
yanname!erı le kısmen izhar 
buyurmuılardır.Memlekct gör
dükleri gibi ve memleket 
Devlet reisi Gazi 1-lz. hükümet 
reisi ismet Patanın bildikleri 
gibi ekmeğinin üzerinde ikti· 
ıadiyatının rehaaile meıguldür. 

Matbuat bu gün ceza kanu· 
nunun en hafif c,.zaJı fasılla· 
rının bl'e müdahalesini icabet· 
llrmiyecek kadar cumhuriyet 
emellerinin malıdır. işte cum
huriy,.lln adil mahkemeleri 
ve itle gazetelerin mazileri 
bu gün memlekf'tf idare eden· 
lerio aözlerl önünde açık ve 
eırı<r.,zdır. 

Neden t ~v.,hhüm ediyoruz, 
neden fÜph,.mız vardır? 

Bütün ümitler Gazı Hazret· 
lerindedir. Çünkü , matbuatın 
memlekete ve memleketin mat 
buata boğıılanmasını bekllye. 
CPğlmlıı ıon kuvvet mllletın 
lrade•lnl büvük ıahıslarıoda 
teksif eden Gazi Hazretleridir. 
Htlrrlyetten zarar aeld,ğl ııün 
memlekeıe biz en mütevekkil 
kurban oluruz. 

Salııife 5 

~:;ili• 
Deniz yarışları 

Kürek mıntaka birinciliği bugün 
Beykozda yapılacaktır 

Knrek yarıtlarının iklkcill 1 yar11larda mıotaka blrlnclllft 
bügiin yapılacakbr. içindir. Renk renk kulllklerlo 

Ayni zamanda bu yarıı'ar 
bize mıntaka birincldni de olan hanımlarımız bu yarıı• 
tayin edecektir. lar için muntazam bir ıuret• 

İlk kiirek yarıılan zevkliz te çalıımıılardır • Bılha1ta 
geçmiıtı.. Buna .la sebep iki Galatasaraylı Hanımlar bGtiln 
kuvetll rakip olan Galatasaray eeçen günler zarfında Kala· 
la Altın ordunun yarıılara itti· mıı koyUJada ciddiyetle an-
rak etmemeleri idi. trenmanlarıoa yapmıılardır • 

Bugün ise Galataaaray da Kendileri de neticeden Gmlt 
miisabakalara ittlrlk etmifr vardırlar. 

göreceğiz. 

1 
Bu yarıılarından mada ay• 

k müsabakalardan sonra rica profeslyonel bir ve lkt 
kuliiplerimiz mıntaka birin· lf I d 
ciliği için çalı•blu. Bittabi ç te yarıı arı a vardır. y arıf-
netlcede bugün yapılacak lara saat birde baılanacakbr, 
olan yarııların daha :ı:evkll ilk at yarışları bugün 
ve daha heyecanlı olacağına lik at yarıılarına bubtın 
delildir. Veli efendi koıu· mahalllode 

Erkekler arasında yapıla• bafiaoacaktır. y <1r,ılar altı haf. 
cak yarıılar ıunlardır : 

ta devam edecektir. 
Bir, iki, üç çifte dtraekll, 

iki çifte kıdemli ve kıdemıiz, Diğer koıular 7, 14, 21, 28 
bir ve (iç çifte kıdemılz ve Ajtustos ve 4 EylO.I tarihlerin· 
bir de Padılbot. dedir. Y arıılara mıktarı klfl 

Hanımlar arasında yapı· yerli ve ecnebi atları sokula-
lacak yattılarda ıunlardır. caktır. Bu itibarla yarıılanıt 

Bır, iki ve üç çifte ile iki heyecanlı olacağı anlaıılıyor, 
çif e direeklı ve Padelbot. Koıulara saat tam 2,30 da 

Hanımların yapacakları bu baılaoac•ktır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Elim bir . iki günde Ame-

lntihar ! rikadan Istanbula 
(1 inci aayfadan ~vam) (Birinci aayfadan devam) 

kararı hakkında hiç kimseye ğöyde Vail, Amerika sefiri 
biç renk vermemi§tlr. Geç Belediye muavini, kolordu: 
vakit odasına çekilen muma· dan bir heyeti a kerlye tay. 
lleyb u.baha karıı ıaat 4 , 5 te yare cemiyeti mümeuılleri 

1 
Türk tayyare zabitanı v; 

sa ona çıkmıı, 11ece hiç uyu- muhte'lf heyetler tarafından 
mamııtır. Vahit 8. ıalonda istikbal edildi. 

polia müdirlyetine iki satırlık Misafirler doğru Amf'rf. 
bir mektup zazmıı. beı rad· rlka sefarethaneslne giderek 

tertıp edilen ziyafette hazır 
delerine kadarda düıiinceler bulundular. 
içinde salonda kalmıı, nihayet Saat 16 da, iatlral-ıat et. 
hemen tabancaımı alarak ağ• mek üzere, Puapaluta ılı.zar 
zına sıkmııtır. edilen dairelerine çekildiler. 

Zavallı Vahit Bey, kurıu- Milafirler, bili fasıla 4984 
nun tesirile hemen yere diiı· mil mesafe kat etmiılerdlr. 
rnüı ve bir tek kelime söyle- Dün bir muharrirlmiz Ame• 
meden gözleri kapanmııtır: rlka aefarethaneslne giderek 

intiharın ıebeblne nelince misafir tayyareci M. Board· 
• mania görüımüştür. 

Vahit B. bundan bir miiddet Muharrirlmizl büyiik bir 
evvel muallimlikten çıkarılmıt nezaketle karıılayao muma· 
sadece lnhisardakl vazifeslle lleyh fU beyanatta bulunmur-
kalmııtır. tur: • 

Vahit B. in aon günlerde 
barut lnhiaar • idaresinin de 
lağvı üzerine açıkta kalmasın· 
dan müteesairen intihar ettiği 

anlaıılmaktadır. 

Vahit 8. Polis müdürlye· 
tine hitaben yazdığı mektupta 
da hocalık ve inhıaardakl me
muriyetlerinden çıktıdığı içıo 

intihara karar verdiğini bil· 
tlirmektedir. 

V ahilB. Kani Pi· zade Rıf'at 
Beyin oğlu 55 yaslarında bir 
zattır. 

lstanbulda doğmuı, mektebi 
harbiyeden neş' et etmiıtlr. 

Erkanıharp kolağalığından 

Miiotafa olup 1922 aenesiode 
Duyunu umumiye mektupçu
luğuna tayin edılmiı, 1925 se· 
nesine kadar burada ·vazife 
görerek memleketine h;zmet 
etmiıtir. 

Lağv üzerine 
boıta kalmııtır. 

1928 senesinde 

bir müddet 

Barut lnhl· 

sarı meclisi idare rly asetine 
tayin edilmif , '011 zamana 
kadar burada çalıomıştır. 

Bunlardan maada Güzel 
sanatlar akademi~ndco de mu· 
allımllk etmekte idi. 

Bir kaç lisana apna ve 
milli kütüphanemizi tezyla 
deden bir çok kıymettar 
eserler ıahihldir. 

Cenaı ı bugün 12 de teıvl· 
kiye camı•ında rıamazı kılı · 
ouak defnedilecektir. 

- Seyahatimden çok mem 
nunum. latısaıatımı Türk mat• 
buatına blldlrmekten zevk du. 
yacaktım. Fakat bill fasıla 
havada geçen 49 saat 5 dakika 
bizi çok yordu. 

Şiddetle lıtlrahate ihtiyacı• 
mız var. Yalnız 1 ü•üo bu .., 
yahatlmız müdJeı nce en enle· 
rtaan manzarayı, lstanbul ür 
tünde aeyrettik diyebilirim. 

Seyahatimiz arlzaıız aeçmlt· 
tir. Fazla izahat verı:ılyece• 
ğlm. Beni mazur göreceğinizi 
ümid derim. 
~························· Müessif bir irtihal 

Merhum kabz·,.,~I Hüseyin 
Beyin kerimesi ccaranı 

muteberedeo Alt Hüseyin ve 
Hayrettin Hüıf!yio Beylerin 
hem§irelerl ve Sanayi ve Ma· 
adin banka.ı memurlarından 
Hüseyin Zeki Beyın refıkaıı 
Nadide Hüseyin Hanımfendl 
dün eece kısa bir rahats,zhğl 
müteakip rahmeti rahmana 
kavuımuıtur. Cenazesi bugün 
sabah ıaat dokuz buçukta Ka· 
dıköy rıhtımından hareket ede
cek husu•i bir vaporla doi:ruca 
Anadoluhl•arındııki aile kab
rlllanına defnedilecektir, 

Mevla rahmet eyliye 

Yeni es ,, rıer 

Zi)'agôk Alpın 

Hayatı 
A11 Nüzhet Bey tarafından 

cemedilip P'tredilen (Ziyagök· 
Al~ın hayatı)eıaerl cidden çok 
kwmetlldir. 

Ctltsız (75) , ciltU (100) 
kuruıtur, tevsiye ederr~. 

• 



&.hife 6 YARIN 

Sablık ·ev 
Akşamları sandal gezintilerini'ide yalıtız · Akıaray Horhorda 

Sofular mahallealnde 
Ragıp bey sokağında 
14 numaralı hane 
1atılıktıır. Talip olan 
zevat "Yarın" gazete· 
ıinde mürettip Nev
zat Efendiye ve bu 
adres ile görebilirler. 

1EGLENCE RAKISI 

-.-

ile eğlenebilirsiniz. 

-

·-----·-

EÔLENCE RAKISI, nefis olduğundan kat'iyen asabiyet ve hırs 

vermez, baş döndürmez, dili kurutmaz, geceleri su içirtmez ve 
ertesi sabah VÜ<;!!da kırıklık verme?. ) 

İstanbul 4 üncü icra me
murluğundan: Mehmet Arif 
Beyin Yunan tebeaaından Mıl
tlyadi lstamul!s Efendiden 
borç aldığı yirmi cört bin 
ıekiz yüz lirııya mukabil birinci 
derecede teminat gösterilen 
Boğaziçiode Kı•ruçeımede Ku· 
ruçeıme caddesinde atik 
89,91 cedit 101 numaralı ha
rem ve selamlık dairelerinin 
ve müttemilAtı salreyl havi 
maa bahçe 111hilhane otuz gün 
müddetle birinci ihaleli ya
pılmak üzere mevkii müzaye
deye konularak on hin lira he· 
delle talibi uhtesinde olup 
ihale! katiyesl icra kılın ınak 

ilzere ve yüzde beı zamla on 
bet gün müddeti~ ihalei katiye 
müzayedesine konaıuıtur. Hu
dudu Kamluı bat kadın efen· 
dl aahilbaneıl ve bahçesi ve 
bir tarafı lebl deryaya mutta-
111 tarik ve bir tarafı Memtı 

zade Abdullah Bey merhumun 
vereıeai aehılhane bahçesi 
tarafı rabll Kı.ruçeıme cadde
ılle mahduttur. Muahaaı 52~0 
arıın terbllnde eraziden 493 
arıın selamlık ve 710 arıın 

harem ve 57 arıın zemin katı 
l<Arğ'r kıı bahçeli lak elli do
kuz buçuk arcın harem kısmı ile 
lll ve kısma giden iki katlı altı 
kaı gir "ilstü ahıap koridor. 180 

erıın illve kıs'l'ı 24 buçuk arımı 
mutbah ve aksamından kar, 
alr fırın ve ıalre, 81 arım 
mutbah 101 arım üç kmm ser. 
78 arım kuruçeıme caddeıl 
tarafında kapıcı dairesi ve 28 
arıın harem ve selamlık ara· 
11nda asma koridor. Mütebakiıl 
bahçedir.Evsaf ve müıtenıllatı 
'" amlık c h~ti:Bır ncl kat hah· 
çeden iki tarllftan kapısı o'an 
camekanlı zemmi mermer met
halden yine zemini tatlığa gl 
r 1 r tavanı karton Pıyer ıkl 
oda. 

bir ıofa odası iki hala biri· ı 
ıinde zemini çinko döşeli bal
konu hııvi iki oda ve bu kat
ta çatı arasında yük ve sofa 
ve bir eandık odası vardır. 

Binada Karton Plyer olmıyan 
tavanlar ve doğramalar kapı
lar tamamen yağlı boyalı ü&t 
kat döıemeler yağlı boya ve 
tavanlar 11tampa nakıı•ıdır. 

Zemin katı bodrum zemini 
çimento mutfak mermer ya
laklı bir musluk ve bir ka
yıkhaneıl. vardır , Hı.rem 

ciheti: İki ayak mermer merdi
venle çıkılarak üzeri camekan 
lı kapıdan girildıkte zemini 
mermer pabuçluk tekrar ca
mekanlı kapıdan glrildikte ah
fap merdivenle çıkılarak mer
diven baıı üzerinde tavan ve 
duvarları karton plyer bir 
ealon ve döıemeli bir oda bir 
aralık üzerinde bir banyo ma
halli ve bir oda. ikinci kat: Bi
rinci katın aynıdır. içki inhl
ıar müfettıılerinden Müfit 
Bey mahiye kırk lira ile müıı
tecirdlr. Bodrum katında: Mer
mer taılıktan inilir mermer 
koridor üzerinde mütbah ha· 
lloe ifrağ bir oda bir hela mev-

cuttur.Harem cihetinin zemin ka· 
tı: Zemini, mermer taılık bir 
koridor üzerinde üç oda iki 
halAıı olup taılığa bahçeden 
zemini çimento etrafı came· 
kanlı methalden girilir. Harem 
kısmı ile lla ve kmm arasından 
zemini çimento koridor Vftr· 
dır.. Zemini mermer bir ev 
altı ve koridor üzerinde iki 
kiler zemini çimento maltız 
ocaklı ve mermer musluk:u bir 
mutbah bir yemek odaoı bir 
merdıven aiti olup ev altı 

taılıktan ahıap merdivenlerle 
ikinci kata çıkıldıkta merdi
ven batı üzerinde bir balkon 
ve duvarları kısmen kumaı 
kaplı ve eabit bir aynalı ve 
ıümınell bır yemek salonu ve 
bahçe cihetind~n üzerinde ca-

mekan zemini çıçekıi kArgir çıni 
kıı bahçeli ayanalı lak vndır. 
Yenıek salonundan diğer bii
salona geçılır beı oda hır ha
lan vardır. Üçünçü kal: kar
ton pi yer hır od, ve bir büyük 
sa on iki oda bir hamam bır 
hela odanın birisinin dıvar ve 
tavanları kadife kaplı ve dl· 
ğer odanın önünde bir balkon 
vardır. Çatı katı: Bır koridor 

dir. Tavan arası: Bir sofa 
üzerinde iki oda iki hela bir 
balkon bir kiler hamamın 

üıtünde cemekan üç dolap 
bir balkon vardır. Selamlık 
mutbahı bir hela bir kiler 
hır fırın bir odunluğu havi 
zemini çimento kargirdlr. it
tisalinde üç kısımdan mü• 
rekkep zemini çimento ay
nalı lak ve havuzu havi ser 
ve tulumbalı bir kuyusu var· 
dır. Kuruçeıme methali itti· 
ıalinde bir katli bina: iki aralık 

iki oda iki hela bir bodrum var· 
dır. Bahçede: Üzerinda köprü 
ve üç helezoni havuzu ve ay
nalı lak ve müteaddit çam, 
manulya, lçamfıstığı, Pallmye 
ıeftalı ağaçları ve gül fidan· 
ları ve hava gazı fenerlerini 
ha vl olup etrafı duvarla mu
hattır. l ave kısmında kori
dorun üzeri galvan.z ıaçtır. 

Binalar haricinde yağlı 
boyalı ve pençerelerl pancur
ludur. terkoı ve elektrok le-· 
ılsalını havidir. Ayrı senetle 
takılm ve halt yolu vardır • 
Karglr olmadığı z kredilme

yenler ahıaptır. Mrzkiır gayri 
mrnkulatın tamamın.o kıy· 

meli muhammlnesl yüz yirmi 
heı bin stkiz yüz yetmit dört 
lira olup talip olanlar kıymeti 
muhaınmlneıinln yüzde onu 
niıpeelinde pey akçelerin! ala
rak 927-7198 dosya numara· 
ılle aaat on dörtten onyediye 
kadar 20 8 931 tarihinde İs
tanbul 4 ncü ıcra memurluğu
na rr.üracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

DUMLUPINAR 
2 v~~~:~os PAZAR 
günü akıamı saat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hare· 
l elle (Zonguldak, lrıe.,o'u, 
Ayancık, Samsun, Ordu, 
Gıreson, Trabzon, Rize, Ma
pa vrl ve Hepe) ye tzlm•t ve 
avdetle avni iskelelerle Sür· 
m"ne, Görele ve Ünyeye 
uğrıyuak avdet edecrklir. 

fftz 1a tafsi At için S rke
cic!e Meymenet h•nı altında 
acenteliğin~ mürac•at. 

Tel. 22134 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar muteha3s131 
Cumadan maada her 

gün öğleden ıonra saat 

·-F adimenin Aşkı! 
Yazan: Ahmet Süleyman 

intişar edecektir 
sabırsızlıkla bekleyiniz 

Yakında 

i.Y 
Sı~hatinizi Çocu~larınızı, yemeklerinizi ve -~en~inizi 

mu~afaza e~iniz. 
Sinek, tehtakurusu, pire, bit, güve ve emsa!i haşorat 

tehlikeli hastalıklar tevlit, yemeklerinizi telvis eyler. 
Uykunuzu kaçırır rahatınızı selbeder. 

Haşarattan ve hastalıklardan ve ıztıraptan hurtulıırsuııu7. r A \"D,\ lı.ı
şaratı yumurt:ı ve tolıumlarile beraber katiyen imha ,.e ifna ecler. Yerli 
malıdır. Türk zekası, Türkamelcsi ve Türk parasile yapılım~ olur daha mü
essir, daha mühlik olduğu gibi yarı yarıya ucuzdur. Kat'iyyen leke yapmaz. Ko
kusu hafif ve latiftir. İnsanlara veçocııklarazarrn yoktur. Bütün dc\·airi dede!, 
ecnebi müessesat, Seyrisefain, Şirketi Hayriye, hastaneler, 1 lilaliahmer, yatı 

mektepleri, vapur kumpanyaları, Devlet demiryolları, Amerikan l'oru kum
panyası, büyük oteller, Bursa hamamları, Yalova kaplıcalm ve lıütiiıı 
müessesah milliye !'AYDA istimal eyler. 

FAYDA diğer bazı fena müstahzarat gibi sersemletip bayıltıııaı. Kat'i 
olarak öldürür, ve haşarat bir daha dirilmez. Aksini iddia edene beş. bin 
lıra tazminat verilir. 

Servetimize acıyalım ve ecnebi Yaldızlı rek
lamlarına aldırmayalım. 

Büyiık 75, bir kiloluk 125, pompası 75 l(Uruştur. 
Hasan ecza deposu 

Büyük Tayyare 

11 inci Tertip 
11 Ağustos 

1 inci Keşide 
1931 dedir. 

Büyük lkr miye 
30, 000 liradır · 

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

Bir Mükafat Vardır. 

[skişe~ir Hususi mu~ase~e Müdiriyetinden: 
Esk'r birde ldarel hususiyeye ait asri sinemanın üç ıenel'k 

bedeli icarı kapa'ı zarf mulile 26-7-931 tarihinden il ibaren ylr• 
mı gün müd.\etle 17 8 931 tarihıne müıadif pazartesi giinü 
ıaut. 16 da ih11J~ı kat'lyesl icra kı'ınmak üure münakasaya 
vazolunmu~tur. Taliplerin !daıel huıusiyeye veyahut encümeni 
vılavf't"! mü .. nca-..• ermeleri ilB.n olu"ur. 

·, Dr. Aristidi 
Zührevi hastalıkları 

Tedıvlhanesi 
IF."'f""Öf1İI: Sah·l: fi r kP hPn Ntı. R 1 

Zı\ \ i. - 217,5 liralık '.:Al mı· 

maralı is~aa istihka!< vesikası ç-.lın· 
mış'.:r. Vcn'siııi alacağımdan lıiik
mü olın.ıdığı iJ;ln olun• ·r. 

Albayrak eczayı tıbbiye 
depo~u: Mehmet Ali 

Kelepir satılık otomobil 
Dö t kiılllk fıyat markalı yeni 

bir otomotil ucuz fiatla satı'ıktır. 

! ................... . 

Doktor feyzi A~met 
Cut, saç ve zührevi has

talıklar mütehauısı Cu
madan maada her gün 
saat 10 dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

31 Temmuz 

CTIYATRO ve SlNEMm 

ÜSKÜDAR 
Hale ıinemasıncltı 

Zemane Aşkı 
mümeuili 

LiliAn Haid 
Duhuliye 10 kuru~lur 

:.t#

Mısırlıoğlu Bağçesinde 
Sanatkar Fahri B. Tem•illeri 

Kemani Ali B. !daretlnde 
INCESAZ 

Odeon muganolyeleri:ıden 
Sabriye, Ayten, Ferda 

H. ların ıant•lerl 

OSı~ANU BAi KASI 
Sermaye3i 10,000,000 

İngiliz Jirası 

ISTANBUL ACENTALIGI 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat 

bilinde 
ve pollça muka

veya 

muayyen 

hesabı cari 

vadeli 

ıuretile 

avanslar, poliça ve iskan· 

tosu. 

Türkiye Cümhurlyetl -

nin baılıca ıehirlerine ve 
memalik! ecnebiyeye se
nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir
nameleri lrsalatı. ( Hesabı 
cari) kü~adı, senedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahsilaiı, Türkiye 

ve memalilı:i 

keılde edilen 

ecnebi yeye 

poliçaların 

tesviyesi, borsa muamelatı 

akçe 

ban-

İstanbul 3 üncü ıcra me• 

murluğuııdan : Bir borcun öden• 

meıl için mahcuz ve paraya 

çevrllmeılne karar verilmiı 

olan müstamel 125 pardüsü, 

140 palto açık arttırma su· 

retile 8 Ağustos 931 Cumar

tesi günü ıaat 10 da Çakmak· 

çılarda Büyük Yeni handa 

Hamparsumyan mağazasında 

ıatılacağından ta 'ip olanlıırın 

günü ve saatinde mahalll 
mezkürda memuruna müra
caatları i?B.n o;unur. 

Kadıköy Suıh İcra Dairesin• 
den: Fatma H. v~kili Bodasekl 

ef ye vefaen mefruğ birkıta ana 
bt'delinden 65 ıra borç!u Kadı
köyünde Kurbalı d.. de 7 inci 
S. Osman ağanın önesinde 
ikamet etmekte iken gaybube 
ti anlagılan Ahmet d.nin ı!An 
tarihinden itibaren bir itirazı 

varsa yedigüıı zarfında v·fr hen 
ve ya tahriren bildirilmesi ve 
yahut altmıı gün zarfında lor• 
cun ödenmesi aksi halde ka
nuni yollara giriıileceği malum 
olmak üzere ilanen ı...bl ğ o.u
nur. 

Acele satılık ev 
Mahmutpaıa maballesi.,de 

küçük Yıldız han Eokağında 

beı oda' mutebah ve taraçay 
havi 21 numaralı hane aceleı 

ıatılıktır, Mahall bekçisine 

müracaat. 

Diğer bir cam .. kanlı kBpı 
l'e zemini çimento koridor
dan zeD'inl ç•mento taılığa 
&irillr birisi yiik lü doloplı iki 
oda. Bir aralık üzerinde iki 
kiler bir hıı!a keza bir aralık 
üzerin.le mermer musluklu bir 
kileri Vl\rdır. ikinci kat taılık· 
lan zemini ahıap gezinti ma· 
hallınden tek merıJıvenle çıkı
larak gezinti mahallinden iki 
taraflı pıu ke döıell balkonu 
havi ve zemini parke düıeli 
bir oda olup yine zemıni parke 
tavan v~ dı..varları karton 
plyer balkonu havi ıalon 
kf'za ıa'ondan zemini parke 
duvar ve tavanları Karton Pi
yer diğer bir odaya buradan 
yine zemini parke ve tavanı 

karton plyer odaya girlli~. 
Bahçe tarafında zemini [çinko 
büyük bir balkonu vardır. Bir 
aralık üzerinde mermer mus· 
luk ve tenekeli ve bir heli ve 
harem kısmı ile ıellmlik ara
ıındakl renkli cıımek&nlı köprü 
tarzındaki koridordan methali 
ve bir ıoğuklu~u havi z~mlni 
ç nko mermer !l'uıluk tenekeli 
bir hamam ••cdır. Üçilncü kat 
Bu kuma koltuk merdivenle 
çıkılır bir koridor ilzerinde 

üzerinde bir hala üç kiler iki oda 
vardı~. İlave kısmın altında 
zemini çimento üç boılrum 
mermer merdivenli koridor 
üzerinde bir aralık olup mer
mer bir koridor üzerine mer
mer ıoğuklui u havi zarları 
mermer bir kurnalı l1amam 
bir helli bir oda ve zemini mer· 
mer blr koridor üzeride 
zemini D'ern:ıer iki ıablt kazan 
ve iki bakır tekneli çamaıır
iık hır kömürlük üzeri came
k&nlı Zf'ı:::ıinl çinko bir ara'ıL. 
l1Avo kısmın birinci kaıı: bir 
ıofa bir oda bir hela ve bir 
korid.,r hır aralık iizerlnde iki 
od;ı bir he'& bir balkon olup 
blla k.,ntural mürebbiye Ma· 
dam Pyaao ikamet etmekte-

l2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huıusi kablneıinde 

dahili haıtalıkları · muayene 
de teda vl eder. 

Görmek isteyenler Taksimde 
abide kar111ında fıkrl tevfik 
Beyin mağazasına müracaat 
etsinler. 

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

Telefon: l•tanbul 3899 - 1 31Temmuz1931 =Hızır 87 
-c --= uma=-

·ııode bir tealr 

Telefon: lıtanhul 2398 

Zayi 
Aksaray ıubeslnden 134 l 

ıeneıinde almıı olduğum aı· 

keri terhiı teıkereml zayi 
ettim. Y enlılnl alacağımdan 
eıkıalnln hükmü yoktur. 
Aksray Kürkçübaıı mahallesi 
almaca ıokak No. 5 Hüeeyia 

düıünıneyormu. ıaye J \ .. -

l,t-anbul 5 inci icra memur
luğundan: Mahcuz ve ıatılma~ı 

mukarrer azmüstamel ve 4 kol
tuk bir kauapeden ibaret oda 

takımı ile bir konsol ve ayna 
5 8 931 Çarıamba günü ıaııt 
9 dün itibaren Ü .küdarda 

Bağlarbaıında Çıfle gazino1ar
da allame caddesinde 155 - 1 
No. lı hane önünde açık a•ltır
ma ile ıatılacaiı ilan olunur. 

var 

Doktor Agop [ssayan 
Langa cami so·kak No16 

Hergün hastalarını kabul 
ve tedavi eder. 

Nazarı dikkate 
Sağlam ve şık kundura kıy

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

Arabi Rumi 
1 SRebiülcvel 18 Temmuz; 

Vakit - ı::,,nl Vskii"V' .. n 
tv~at S. D. t::Vkat 

Saoah 7 46 Sabah 3 
ıJ .. ı. 4 53 Öğle 12 

kindi 8 •9 ikindi 16 
.\kşam 12 00 Akşam 19 
(aUU 1 49 Y •. tsı 21 
ıınsak 7 23 lms\k ı 

Mesul müdür ve ını.iıu&:.ıtiıl 

Bürhanettin Alı 

12 
20 
15 
27 
18 
5~ 


