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mucıp matbuat diye tutturulan bir buçuk gazeteye tahammül edilemiyecekse, bunun 
olacağı vebalini kendilerine bırakarak 1 kalemleri kırmaya hazır bulunuyoruz 1 

Fırkaya 
Müsaade 

~ Edilmedi 
........ imi ........ 

Programı hükCımett) ve-
rilen· Çifçi ve işçi Jırkesına 
müsaade edilmemiştir. Bu 
vadide bir kaç ıöz ıoylen-• 
mek istenir. Arif Oruf 

Poliı müdiriyetl vantaslle 
latanbul vilayetinden · alınan 
bir tahrlratta, programı bükü· 
mete verilen Çiftçi ve lıçl 
fırkasının reımen teıekkülüne 
müsaade edilmediği bildirll
mtıtır. Vilayetin teıkeresinde, 
yapılan tetkikatın müdevven 
cemiyetler nizamnamesine 
t~vafıık etmediği kaytedillyordu. 

Bu t~vafuk etmemenin ne 
oldui!u malum değildir. Gön
derilen teskerede de tasrih 
edilmemekte idi. Fakat, bu 
müsaade edilmemek cevabına 
takaddüm eden hükumet 
gazetelerinin neırlyalına 

bakılacak olursa, sebep olarak 
lzmlt mahkemeılndeo kefa
letle tahliye edilmemiz meıelt"
sine temas edilmek isteniyordu. 

Esasen, Hük<lmel gazetelerinin 
liu mülahazaları, tamamen indi 
bulunuyordu. Kanuni mahiyeti 
haiz değildi. Açıkça11 her mea
elede olduğu gibi, kanunu 
ellerine alıpta tetkik etmeden 

Çiftçi ve lıçi fırkb11 teıebbüıünde 
de kitaba delili, ıahsl hiılerlne, 
husuıi arzu ve temayüllerine 
göre kalem oynatmıılardı. Bil
miyorlar, yahut 'bilir görünmek 
lıtemiyorlardı 1..1, hukuku me
deniye ve ılyaa · yeılne sahip 
her Türk, cemiyette teıktl ede
bilir, her hangi bir cemiyete de 
girebilirdi. 

Hü Ometln, kanunen varit 
olmıyan noktalı.r üzerinde dur
muı olduğuna ihtimal verile
mez. Resmi mür caata veı ilen 
cevaptan da anlaııldığına göre, 
bül umet münhfisıran cemiyet
ler kanununun üçüncü madde
aine istin.at ctmiıtir. Bu mad· 
de d,.: Asayişi memleket ve 
tomamiy'eti mı,j l kiyei devleti 
ihlAI ve şekli hE zırı hükCımeti 
tağyir .. ve ilaL. maksadına 
müstenit olmak üzere cemi· 
yetler teıklli caif değildir. 
kaydi vardır. 

Bu kanun 1325 senesinde 
aallanııt ,idııresl zamanında 

yapılmı§tır. Kar unnun beıincl 
ve on ikinci mad >eleri Türkiye 
büyük millet mecllelnce bazı 

tcıdilata ul!ram ı ıtır. Fakat, 
üçüncü maddenin bu günün 
zlhn•yetini tatmin edemiyece· 
ğinl ıöylemek te bir vazifedir. 

Bir defa, }eni Y• pılacak 

fırka progremınc'a ne memleke
tin auyi§ini ihlal, ne dıı c'ev
letln mülki tamamiyetin! bo

zacak her hangi bir kayt 
yoktu. Şekli hazırı hükumeti 
değlıtırecek bir maddeye te
aadüf edilemezdi. Zira, kanu· 
nun bıı.hıettiğl 1ekli hazır hü· 
kumet, ıaltanat devrinde 
aaltanatın, Cüı:ıhurlyet d"V· 
rlnde de Cümburiyetln tağyir 
edilemlytcf'ğlni tazammun 
ederdi. Halbuki, yeul fırkanın 
ilk vasfı, laik ve cümhuri· 
yetçi olmak tel. Bu iddia ile 
n1eyd, nıı getirilmek istenilen 

1 T)evamı 2 inci s~yfada) 

Resmi ilanlar meselesi 

Hükumet böyle şey. 
emretmez! 

Bu meselede kat'iyyen bir yanlışlık olmak 
lazımdır. Münakasa ilanlarından mak
sat en çok okunan gazetelerde halkın 
ilanları okumasıdır. Devlet kimbilir 

bu yüzden kaç milyon kaybediyor ? 

(150.000)lira hazineye kalmalıdı!_-

_RESMİ İLANLAR TÜRK LİMİTET ŞİHKETİ 
İST ANBUL.. Ankara Cıt\!d•ıo.i, Kııihr.ı.rnan Z d4 Ha.,, 1r.; 

Reıml ilAnat Limited şirketinin kullandı(jı başlıklar 

Dün devlete alt reımi ilan
lar meıeleslne temas etmıı, 

ortada dönen bir inhisar ve 
türüst zihniyeti ile milli ha
zinenin göz göre binlerce lira 
zarara uğratıldığını yazmııtık. 

Meıele cidden mühimdir. 
Şu taaarruf zamanlarında dev
lete alt m!lnakaıa ilanlarının 

bir iki] hükOmet gazeteılne 

lnhlıar etUrllmeılnln ve bu 
gazetelerin de fltedlk lerl gibi 
flat latlyerek milleti zarara 
aokmalannın çok büyük za• 
rarlar getirdiği ıilpheılzdlr, 

Aldığımız mevauk malöma• 
ta göre, Ankaradan vilAyete 
verilen bir emir üzerine 
vilAyetin bütün devaire huıual 

(Deııamı S inci •ayfada ) 

Ermeniler de biribirlerine giriyorlar 

Ermeniler de ı<lare 
meclisini istemiyorlar! 

Kumkapıda bulunan 

Ermeni Katnliklerl de Ka
tolik olınıyan Ermeniler de 
aralarındaki ihtilaflarla blrl
blrlerine glrmeğe baıladılar. 
Mesele Ermeni cemaallniı:. ni· 
zamnameıl dahili ahkamın• 

da yapılan tadilattan çıkıyor. 

Bugün müntehap heyet on 
kfıllik bir idare mecllll ile 
chmııni mütevellll umumiden 
müteeekkildir. Halbuki bugün 
mecllıl idare müddeti hitam 
bulınuıtur. Hatta reiı Alekıan· 
yon Ohanneı 8. vefat etmiıtir. 

Ermeni patrikhen 

Ermeniler, bu vaziyet üze
rine umumi cismani ıneclisle
rlnln lctlmaa davat edilmeılnl 
lıtlyorlar. Fakat, henüz içtima 
temin edilmiyor. 

Ermeniler, halen heyeti 
idarenin batında bulunan 
zevatı latemediklerinden bun· 
ları protesto etmeğe karar 

verıntılerdlr. Cemaat Iılerlnin 
yeniden ıeçllecelc bir heyet 

'marifetlle ted vlr edllmealnl 
ı.teyen Ermeniler olduğu gibi 
mevcudun lpkasını isteyenler 

-GaziH~ - Siyasi hürrieyt 
Bu ayın ortasın- • _ 

da geliyorlar Hükumet Çif çı-lşçi fır-
Ankar• 2 (Huıuıf) - Gazi k •• d 

Hz.nln bu ayın 15 inde Is- asına ffiUSaa e etme-
tenbulı geleoeklerl ıoyle· 
niyor. 

Gazi Hz. nin buradan 
ayrılmalarını müteakip Fırka 
umumi k6tiplik te,kilAtı da 
lıtanbule hareket edecektir. 

intihar! 
B~r sefalet Faciası 

t!aha 

60 yaıınJa ihtiyarın balkonun 
dan kendini altılı eu 

Dün Balatta bir ıefalet 
faclaıı ve gene bir intihar 
vak'a11 olmuıtur • Bu ıefer 
intihar eden 60 yaıında bir 
ihtiyardır • 

1 Bu intiharın tafsilAlt 3 üncO ı•· 
hlfemlzdedir .ı 

Deniz yarışları 
Bugün Beykozda ilk 

deniz yarışları 
yapılıyor 

Deniz yarııları bugün bar 
lıyor. Bir çok kuülplerimiz it· 
tırak edeceklerdir. Y ıırııların 
tafsilatı (5) inci sahifede Spor 
ıütunumuzdadır. 

Ofisin yeni bir servisi 
Tacirlerimizin Avrupa bir· 

liklerlne yolladıkları veya ara· 
farında alacakları telgrafların 

hal ve tertip etmek için Ofisin 
yaptığı serviı cumartesi günü 
faaliyete geçect'k11r. 

devardır.Fakat,bilhaua 1927de 
intihap edilen idare meclisi ve 
umumi cismani meclisi azaları 
ikiye ayrılmıılardır. Bir kısmı 

Ermeni Patrlkine bile taraftar 
lıl< etmemeğe karar vermfı· 
lerdir, 

lıte Ermeni cemaati lılerl 
halen böyle arapsaçından be· 
te_r bir manzara arzediyor. 

diğini bildirdi! 
VİLAYETİN TESKERESİNDE SE~ 
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Dün vilAyetten gelen ademi müsaade teskeresinin sureti 

Çtfçi ve lıçl fırkaaının te
ıekkülünü bir istida ile vila
yete bildirmlttlk. Vilayet, key
fiyeti teıekkülü umuru hu
kukiye müdüriyetine havale 
etmiı ve umuru hukukiyede 
hatta memhur üçüncü bir fırka 
programı nüshası htfmlttlr. 

V azlyet bu merkezde iken 

dün akıam makamı vilayetten 
Fazlı 8. in lmzaıile ıu tezkereyi 
aldık: 

Bundan, L. c· Çıftçı ve 1ıçl 
fırka11nın teıekkülüne kımunt 
merasimin lfaaı beklenirken 
resmen müıaade edilmediği 

anlaıılıyor. Yalnız, mezkür mü• 
manaatın neden tevellüt ettiği 
belli değildir. 

Şehrimizde elim bir tanassur hadisesi 

Tanassur eden kız 
kendisi ani .. tıyor .. 

Genç kız yeni dininde ısrar ediyor 

Nedim Arif Hanım lsmınde 
bir Türk kızı tanassur ettiril· 
mtıtır. 

Bu hadise hakkında ,. dün 
tahkikat yaptık. Elde eltlflmlz 
tafsilata nazaran hadlıe ıu ıu· 
retle cereyan etmlıtlr: 

Kadıköyünde Kuı dib al· 
neması karı11ında oturan Ne
dim• hanım, lstanbullu olup 
24 yaılarmda kıaa boylu eımer 

kara kaılı, ve kara gözlü bir kız. 
dır. Pederi Arif bey bundan 
beı sene evvel vefat etmlttlr. 

Bu kızcağız küçük yaıta 

iken tik mektebe girmlf, altı 

11enelik tahlil müddetini ık- j\ 

mal ederek çıkmııtır 
(Devamı 2 inci •ayfada) 

Tanaasıır eden ve gazetemize 
bu hdJiseyi u.:un u.:adıya an• 
latan Nadlme Arif H. namr 

JiJter mad .... a:z:el Gifilya 

Fırka ictinıaı gecesi Cevdet Kerim B. 
• 

in hükumet gazetelerine telefonları ... 1 

Cevdet Kerim B. :.... Çnk rica ederim Fırka 
içti aından ne haber?Muhallf gazetelerin kapan
ınaeına dair emir ıeldl mi? 

Hükumet ga;ı:eteal - Bekliyoruz efendimiz. 

Bir ıaat ıonra: - Hala haber yok mu efendim. 

- Bekliyoruz efendimiz. Fakat hala bir ıey 

yok. 

Sabaha kartı yirminci telefon : - Merakta:ı 

çatlıyorum efendim. N •· haber ? 

F yhat Beyfendl ••• Maalesef .• 



Şehrimizde bir 
tanassur hadisesi 
(Birinci •oyfadan devam) 

Orta tahsili içinde yine 
kadıköyünde Moda İtalyan kız 
mektebine glrmlıtlr. 

Son amıfa kadar Q)cumuıtur. 
Fakat bu mektepteki tahıll 

müddetinin neye müncer ol· 
duıtunu ararsak, o zaman vazl· 
yeti anlarsınız! 

Dün, Neılime Arif Hanım 
daktilo maklnaaının üzerine 
kapanmıı, incecik [rarmakları 
mekik gibi ıılerken gördüm 
ve dedim ki:) 

- Affedersiniz efendim, 
Nedime Arif Hanım ıizmlalnlz? 
Sebebi ziyaretimi yanımdaki 
foto muhabiri arkadaıımdan, 
ani mıı olacaktı kl: 

- Evet bendenlzlm, fakat, 4 
ıene evvelki Nedime. Şimdi 

be "G ~ çllya. yım dedi ve ken· 
dıalnl katolik olarak takdim 
etti. 

Bu genç fakat, tahıll Cİ• 

belinden değil, ıln cihetinden 
tecrübcıiz olan kızım katolik 
dinine mensup olmaaına ve 
Giçtlya il':z.lnl almasına hayret 
ettim. 

Henüz daha hayretimi top· 
lıyamamııtım ki: 

- Niçin, niçin ıaıtımız? ..• 
Mademki ta!lauurun kanunda 

veri var, o halde garip gör· 
memelhlniz dedi. 

Ben de: 
- Bu noktayı münakata 

edecek değilim. Siz, yalnız 

bana cereyanı vak'a hakkında 
malümat veriniz, dedim. 

- Estafurullah efendim, 
eıtafurullah, diye ıöze baıla· 
yan bizim Nedime Hanım, 

yahut Katoliklerin Matmazel 
Giçilya (!) 11 gözlerini ıablt 
bir noktaya dikti ve : 

- Hiç bir Rahip ve Sö· 
rün propaganda ve tahtı te· 
ılrlnde lurlıtiyan olmadım. 

Kendı arzu ve kendi ka· 
naatl vicdanlyemle laanın 
dinini daha yükaek ve daha 
111ğlam bulunduğu için tananur 
ettim. Binaenaleyh 927 ıene

ılnln nisan ayının 27 lncl pazar 
gününden bilitıbaren bu güne 
kadar tam4seneüç aylık bir 
katoliklm. Bu müddet zar• 
fında fınat buldukça Kadı· 
köyündeki Tıblnl kiliıeılne gl· 
der ibadetini icra ederim, yal· 
aız yortu günlerini icra edemi
yorum, çünkü, o günlerde vazı. 
fe baıındayım. Bununla bera• 
ber düne kadar da ailemden 
dinimi ıaklıyordum, faka bil· 
mecburiye, dün itiraf ettim. 

lıte bu itirafım üzerinde 
tanauuıum tüyu buldu. 

Ailesi ne demiş ? 
Ailelinin bu husuıtaki flk· 

pinin neden ibaret olduJiu 
sualime cevaben de: 

Sonderece kızıp kendiıln tek· 
tll' ettiklerini iti zabıtaya 
akıttıreceklerinl ıöyledller, dedi. 

Merasim nasıl olmuş? 
Bu ıöz üzerine tana11ur 

nıeraılmlnln icra11nı ıordum. 
Ceva~n: 

- Biraz evvel ıöylediğlm 
tarihte Eadıköy Tublnl Kato· 
ilk kiliaeainde toplanmıt yüz. 
!erce Katolik ara11J1da mera· 
•laıl mahıueam yapılaııtlı· 

Kilisenin içinde ne kadar 
mum ve elektrik varaa yan· 
mı,, lçrrfıl donuk, haçı çıkar
dım. Y 8111 tapındım. 

Bundan aonra evvela Ra
hip sonra kilisede bulunan din· 
datların beni tebrik ile dini· 
me muti ve merbut kalmak· 
lığımı kutlr dılar. 

Dıyerek •özü.nü tamamladı 
ve ıu ıualler,nde ıöylece ce· 
vap vermeye baıladı: 

- Sizi hiç kimse iğfal et· 
medimi? 

- Hllyır. 

- Ha.ıgl iuarın taikildnde 
bu k P fohk dininin ıaJilam 
ve kuvvetli olduğuna kanaat 
ııetırdiniz? 

- Ömrümde dine eit bir tek 
kitap oln:ına<lım desem caizdir. 

Şu halde bu katolik <liııl· 
nin kuvvrtli ol<luiıunu aJı:ıandau 

· Gaz fiatları ucuzlaya bilirken 

Fahiş ihtikar var! 
Ticaret odasına resmen soruldu, 
Kolza hilekarlığı da yapılıyormuş 

~r bu ff<? bir çarCi' gösterfyor 

"' ~-· 
$ehrimizJen •evlıiyat yapılan gaz: depoları 

Gaz flAtlerl bir tllrln, da11na reımen keyfiyet sorul· 
memleketin her köteslnde mut ve tahkikata batlanmııtır. 
ayol flatle satılamıyor. Gaz ve benzin kur.ıpanya· 

Vakıa, flatlerde ııeçen ıe- !arının meydanı bu kadar bot 
neye nazaran kilo batına (1) bulmalarının ıalkı ıudur: 
kuruı nokıalık vardır. Bu Tranılt depolarının ellerinde 
tenezzülde, gaz kumpanyala-
rının rekabeti amildir. olmaaı ! Benzin ve gaz fiat· 

!erinin ucuzlaması için alaka· 
dar tacirler tU mütaleayı yü· 
rütüyorlar: Ahklmı kanuni• 
yeye riayet ıartlle, birinci ıı· 

nıf gümrük mahalli olan lake
lelerde Tranılt ıurettle mal 
celbine · müıaade edllmeıil 

Fakat kumpanyalar reka· 
bet aahalarının haricinde fahlt 
flatle 111tıı yapıJDrlar. Böylece 
kilodaki ( 1 ) kuruıluk tenez· 
zü:ü flatın bolbol acısını Çt• 

karıyorlar. Mesela latanbulda 
( 350) kurut olan bir teneke 
benzin Trabzonda ( 480) ku· 
ruıa ıatılıyor. 

Amma, bir rakip z u • 
ederse ten~ke baıına ( 50 ) 
hattl (80) kuruıa kadar flat 
kırıyorlar. Nitekim, (350) ile 
(480) rakamı aruındakl (130) 
kurutluk azim fark lkltıat ve 
kaletlnln nazarı dikkatini cel· 
betmlıttr. 

Bunun üzerine Ticaret o• 

anlamıı. olacakıınız dejtll mı? 
•••• Hayır, fakat! 
Biraz dinledim .•• 
- Kimlerden dinlediniz? 
- Şundan bundan! 
••• Yani, Rahip ve Sörler· 

den öyle mi? 
•• Evet amma, çok değil! 
- Rahip ve Sörlerden 

az dinlediğiniz balda hemen 
ve çP.bucak katolik oldunuz, 
ya çok dınleımlt ve de çok 
propaganda edllmlt olı\\ydınız 
acaba ne ne olacaktınız? 

- Hiç, yine katolik' yine 
katolik olacaktım. 

- Hayır, hayır Katolik 
değil zannederim lsanın kızı!. 

-Şimdi de laanın kızıyım 
Muhammedin dejtllim ki. 

Kolza hilekarlığı 
Bu meıeleden maada kolza 

hlleklrlıitı da ıayanı ehemmi· 
yet bir ıekll almııtır. 

Defterdarlık ktloda(S)kuruı 
reılm vermek için tacirleri il· 

kııtırınca, Romanyadan beyaz 
kolza getlrllmeğe batlanmııtır. 
Ticaret oda11nın bu meaele ile 
yakınen allkadar olmaıı icap 
etmEz mi? 

. - . 

Fırkaya 
Müsaade 
Edilmedi 

( Baımakaleden devam) 
bir teıekkülde, artık öyle bir 
maksat ve gaye aramak bey
hude olmaz mıydı? 

Anlatılıyor ki, programın 
idari, adli, mülki, mali ve 
tktısadi kısımları bazı vehim
lere sebebiyet vermlttir. Türkiye 
Cümhuriyetlnln demokrat bir 
Cümhuriyet olduğuna nazaran, 
bu Cümhurlyette idari, mali 
adli, mülki idare tarzlarının ıu 
veya bu şekilde daha iyi olaca· 
ğına dair serdedileck pren· 

Spor 
yerleri için 
bir karar 

Spor yerleri hakkında bele
diyenin mevcut tallmatnameılne 
ıı:eylolarak ıunlar ilave edil· 

'mittir, 
Stadyomlarda, alelıtlak ıpor 

ve futbul mahalerınde bir Dok· 
tor, bir imdadı sıhhi canta11 
ve iki ıldye bulunduru· 
rulacaktır. 

Bu nevak111n ikmalinden 
buraları idare edenler meı' ul 
olacaktır. 

' Eylfılda 
Balkan binicilik müsa

bakaları var 
Eylfilda Sofyada Balkan 

nıllletlerl anında binicilik mü· 
aabakaları yapılmaaı takarrür 
etmlıttr. Bu müsabakalara 
Türkiye, Bulgarlıtan, Yunanlı· 
tan, Arnavutluk ve Romanya 
binicileri lttlra edaceklerdir. 

Balıkçılık 
Yeni bir miinakaşa 

başladı 
Balıkçılar cemlyetıle, ba· 

lıkcılık müteha11111 M. Veber
man arasında ıtddetlı bir mü• 
nakaıa batlamıttır. Cemiyet 
azaları, mütehau111 bizim de
nizleri bilmemekle itham et• 
mektedirler. 

Tapuda 
Tapu müdürü, tensikat 

yoktur, diyor 
Tapuda yeni mer.ıaur tenıl· 

katı olacağı hakkındaki rlva• 
yelleri tahkik için Tapu 
müdürü hacı Mehmet B. 1 &Ö• 

ren bir mubarrlmize mumaileybı 
Bizim dairelerimizde 

yapılmıt veya yapılacak me
mur tenslkatı yok~ur demlttlr. 

Hizmetçiler 
için Belediyenin tamimi 

Belediye müıtahdlmler ta· 
limatnameal mucibince tescil· 
lerl lktıza eden hlzmetcilere 
alt defterlere müracaat eden 
hizmetkarların teıcll edildiği 

yazılmıth• 
Bu munuebetle Belediye 

kaymakamlıklara ıu temimi 
göndermlttlr: 

• Hizmetçilerin teıclllnl , 
mahalle heyeti lhtlyarlysenln 
re' ıen yapma lan icap ettiilnden 
bir an evvel heyeti ihtiyari· 
yenin bu meaeleyl blttahktk 
ikmali •• 

ı Kollej dö Frans merasimine iştirak eden 

Darülfünun emini Pa
risten döndü 

Muammer Rarit B. milletlerin iştirak 
ettiği merasimi anlatıyor 

Otuz dört milletin Darül· 
fünun, Ekademi, Enstitü mu· 
rahaalarının davet edildiği 

"Kollej dö Frans. ın • 400 • 
üncü senet devriyeıl milna· 
etbetile yapılacak muazzam 
merasime bizim Darülfünunu· 
muz da tik defa olarak davet 
edilmlttl. Buraya Darül
füounumuz namına M. Raılt 

8. gltmı1u· 
Dün Franıadan bu büyük 

merulmln hitamı münaaebe· 
tile ıehrlmlze dönen M. Raılt 

bey muharrlrimlze tunları 
anlatmııtır: 

- Merasime 18 haziranda 
M Kollej dö F ranı • ta baılandı. 
Akıamı • Otel dö vlll • • ıeh· 
remaoetl • de bir ziyafet ve• 
rildl, nutuklıı.r ıöylendl. 

Erteıl günü Sorbonda bü· 
yük • Anfıteatr.da Relılcüm· 

hur M. "Dümerıı~cenaplarının, 
Maarif nazırı ve yüksek zeva· 
tın lıtıraklle meraalme bar 
landı. 

Arada tebrlknameler tevdi 

olundu. Bütiin murahhular 
kendi memleketlerinde giydik 
!eri kine ile hazır bulundular. 

Akıam "Klıulç. de Kollej 
dö Franı tarafından bir ziyafet 
verildi. Yine bir çok zevat va 
bütün murahhaala tarafından 
- bittabi ben de - nutuklar 
lradedıldi. 

Ertesi günü "Fontemblö 0 de 
Kollej dö Franı müe11ial bl· 
rlncl "Fraoıuva. nın ıatoıu 

ziyaret edildi. Akıamı "Ko
medi Fanıez. de murahaalar 
Jereflne bir oyun oynandı. 

Daha erteıl günü Reial· 
cümhur tarafından reıml ka· 
bul ve Gardanpartl. 

22 akıamı Fas müıtemle
kesini ihya eden Maretal "Ll· 
yote • müstemleklt sergisini 
gezdirdi. Murabbaalara Darül· 
fünunların muhtelif ıubelerl 
gezdirildi.• 

Bu suretle meraılm 5 gün 
devam etti ve çok güzel ol• 
du. 

M. Ratit B. ıeyabatten ) 
biraz rahataız dönmüıtür. 

limanı İstanbul limanını 
rekabetle nasıl öldürüyor 

Liman tlrketlnln tee11ü•lln· 
den ıonra İstanbul limanının 
faaliyeti tamamen felce uğra· 

dıtı malfimdur. Limana alt 
bütün tahmil, tahliye ve tran· 
ılt muamelltı içinden çıkılmaz 
bir halde buluna gelmlıtır. 

Liman ıtrketınln aldığt dtz. 
barkolar, ıupalan itleri, ger.ıilere 
tatlı ıu teyztatı, velhaaıl lima· 

na alt bntn meıall balen yü. 
rekler ac111 bir vaziyettedir. 
Bu huıuıta vlıl ve hakikate 
bihakkın tercüman olan mail· 
matından latfade ettiğimiz Ma· 
vnacılar tlrketl muhaaebeclıl 
Hnıamettln bey muharrlrlml· 
ze dün de tU izahatı üermtı. 
tırı 

- Vapurlar lhraklyelerlnl 
alırken limaıi tlrketlne fahlt 
flat vermejte mecbur tutulu• 
yorlr. Çünkn, bn lnblıar ıtrketl 
Ticareti bahriye müdirlyetlnln 

- O ıeııln bilecek bir 
itin fakat, frazımuhal buya 
ıen Katolik iken bir müılü· 
man dininden olan genç 
ılze gelip deıtl lzdlvacınızı ta· 
lep etse ne cevap veriraln[z ? 

ıfplerln hükumetin • daha dof· 
ruau • devletin ıekll hazırın· 
dan kastedilen eıaılara taallu· 
ltu olamazdı. Cümhuriyet um• 

kanununun 70 inci maddeat 
delerinden birincisi, vatandat· 

"""'==.,.....--------• rlyaaetınde tetekkül eden ko· 

tikleri kömür depolarının bu· 
lunduğu Sığrı llırıazıdır. Sığrı 
limanda aynı zamanda ıu 
depoları da vardır. Bu liman
dan vapurlar ihrakıyelerllnl 
ve ıu ihtiyaçlarını tedarik 
etmektedirler. Çıinkü Sııtrı 
gerek Akdeolze ve gerek 
Karadenıze giden vapurların 
yolu üzerinde bulunan bir ı .. 
keledlr. İıte, mezkfir rekabet 
hareketine karıı, liman tlrke
tloln tedabir ittihaz etmetl il· 
zım ııelirken, bu yııpılmamıt
tır. Btlikia, ücretler tenzil edil· 
mek ıöyle duroam, !.ömür 
ve ıular lıtenildilU vakitte 
vapurlara verilemiyor. Hal
bu ki, geminin limanda 
zaman kaybetmesi. bili sebep 
ıtarya masrafının çogalmasını 
intaç ediyor. Vaziyet bu mer· 
ke~d" olunca, ecnebi vapur• 
larr lıtanbul limanına yalnıa 
dumanlarını bırakıp gidiyorlar!. 

Mübadillere verilen 
bonolar ne kadar? 
Mübadillere verilen müd· 

det hitam bulduğundan, maz· 
balaların tanzimine devam 
edilmektedir• 

Bidayette daha evlenme· 
mejte karar Yerdiğim için he. 
men retederlm. 

Şu halde ı!zde bir ke
tlt ve bir sör olmuııunuz öy· 
lemi? 

- Hayır, fakat evlenml· 
yeceğim Dedi Ye yazı makina• 
sına parmaklarını götürdü. 

Bu ırenç kıza artık ne ıo· 
racak ıualim nede alacak ce· 
vabım kalmıııı. 
• Şapkamı elime aldım ve: 

Rahatsız ettiğimden dolayı 

affınızı rica edrlnı bizlnı, ne 
zaman olıa gene bizim olacak 
olan N~dime ve katoliklerlnde 
MGlçilyası. oruvar dedim. 

Bu ıözüm üzerine güldü 
ve oda bana: 

- Kısmet fakat, bakalım. 
diyere kapıya kadar geldi ve 
sulacan gözlerini gözlerime 
dikerek iılediği büyük bir 
hatanın yakında tashih ede· 

ceğl haberini andıracak bir ba· 
kııla be.ktı. · 

lıte bu cahil ve köape 
blryavrııyu din bazlrganı olan 
papaı ve Rahiplerin propa· 
ııanda 11\yeainde elde ettik· 
eri ap aıikar ve kabili inkli.r 
değildir. Bln~eoaley zabıta• 

mızın bu huıuı!a nazarı dik· 
katini c .. lbeder. 

u••• - -

ların memleketi el birliği ile mucibince fırkaya lıtırak eda· 
bilir, deniyordu. 

idare etmeleriydi. Bu:da ancak Cemiyetler kanununun 
fırkalarla olabi:tr, onların üçüncü maddeıl, halihazır ıek· 
mevcudiyeti ile temin edile· ille durdukça, bu menılekette 
bilirdi. 

fırka yapılmaaına imkan kal· 
Halbukı, Çifçi ve l:çi fırka11 mamıı olacaktır, demek olu· 

programın~a böyle bir ıey yor. 
yoktu. O cihet bilinmiyor değil. 

Mali ıiyaıet böyle olur, Ad- dJ. Fakat, Cümhurlyet devrin· 
li ılyaıette ıu yol takip edı. de Cümhurlyetçl ve ıol fikirli 
lir, ziraat tılerlnde falan ve adamların tetebbüılerlne mil· 
filli.o lstiknmette gidilirse, da- manaal edileceği hatıra rel· 
ha iyi o!ur. Blnena!eyh, Fırka memiıtı. 
fU programla hareket edecek- Buna ilave edilecek batka 
tir. Programı benimseyen her blı· ıey yoktur! 

ılv~a·t•a•n•d•a·'-·-T.e~ık ... i !a.·ı_ı __ e_•.a.al~y-e...;.,..,.. _______ Arif Oruç 

Bizden 
Hikayecilikten romancr 
lıfa, romancılıktan piyes 
telifine ge'ien Saltimi iz· 
z.et 8Py i§i son zamanlar· 
da politikacılıta döktü. 
Hikaye, roman, piyes 
yazmak, geniş bir hari· 
kaya lüzümundan fazla 

· hayalprestlite delalet 
eder. 
Mevzuu tellenclirmek,pul· 

·-------.. 
söylemek 

vak' alor icat ederler. 
Halbuki siyaset bamba,
kabir ıeydir, uydurmaya 
gelmez. 
Şu halde, sen gel de •Ak, 
§am. gazetesinde •iyad 
kanaatler yürütmefe kal• 
kan romancı Selami iz.· 
z.et Beyin siyasi kanaat· 
larını fikirlerin. 

mlıyon tarafından t e ı b i t 

edilen ücretleri keyfemayeıa 
tefılr ediyor. Blnnetlce limana 
uğrayan vapurlar fazla flatten 
diler Umanlara, meıel.li. Pireye 
kaçıyorlar. Neteklm lstanbul 

limanına yeni bir rakip te çık· 
mı ıtır. 

Bu yeni rakip, Yunanlı· 
ların Mtdllll ada11nda teılı et· 

Sonradan müracaat eden 
olmamııtır. 

Mübadillere verilen bono 
miktarı 200 küsur bin lı..a tut• 
maktadır. 

la<ıclırmak İ'iin roman mu· ister dinle R 

1 
harrirleri olanca gayret· onıanya Kıralı ve refakatinde Pren• l':tllıal, Rukr~ı'te 

• 
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lstemeziik 
Mt.lfyet gazetesi bağırıyor: 
- 1 temezilk. Hainleri lı· 

temezük, cahilleri iıtemezük, 
ıeraerilerl lltemezOk. 

Cümhurlyet gazetesi ba· 
fırı yor: 

- lıtemezük alçakları la
temezük... Sokak polıtıkacıla· 
rını iıtemezük-.. Hapiıhane 
kaçkınlarını iıtemeznk ... 

Ve bu nekarata, ellerinin 
hamurlle diğer yardakçılar da 
lttirak ediyorlar. 

Vakitler, Akıamlar, yeni· 
günler... Sadrı'Jer Selaml'ler 
ve nice, nice gazeteclkler, 
müharrlrcikler. 

'f 
Bunların ne htemediklerinl 

bilmiyor değiliz. Ôyle uzun 
boylu görültüye, ıatafatlı fer· 
yatlara lüzum yok. 

istemedikleri ıeyin kısacaıı 
ıu: 

Muhalefet istemiyorlar. .. 
Tenkit iltenıiyorlar. 

'f 
O halde bu muhterem ze· 

1 vatın memnun o1abllmelerl için 
onların •lstcmezük~ !erine mu· 
kabil biz ıöyle bağıra hm: 

- laterük. Mekıep kaçkın
larını hlerük ... KüfQrbazları 
isterük ... Oalka vukları hterük ... 
Eyyam aıtalarını islerük ... 

'f 
Nasıl • acaba velinimeti· 

miz küçük beyleri memnun 
edebildik mi? 

BÜRHANETTIN ALI ............. , ......................................... . 

D. ·Ve ili 
- -~ 

Yarın gene Ankaraya 
avdet edecek 

Dehtliye Vekili Şükrü Ka· 
ya Bey hllfta tatilini ıreçirmek 
üzere ıehrlmize gelmiıtir. 

V ekli B. Tokatlıyan oteline 
inmiştir. 

Kendis!le görüşen muhar· 
ririmlze demi~t'r ki: 

- Cumayı l3tanbul'da ge· 
çirmek üzere geldim. Gazete• 
!ere verilecek hiç bir yeni 
havadla yoktur. 

Cuırarteıiye tekrar Anka· 
ra'ya döneceğim. 

Danimarka sefiri gitti 
Eir kaç gündenberi aileılle 

beraber ıehrlmlzde bulunan 
Danimarka ıeflri Müıyü Şon 
evvelki gün öğleden ıonra 
Viyana vapurile memleketine 
gitm iştir. 

Bir banka! 
Belediye banhasına 

hazırlanıyor 
Yeni Belediye kanunu mıı· 

ciblnce Belediyeler varidatı 
aafiyeıinin ''/, 5 ini bir banka· 
ya ileride açılacak "Bel .. diye 
bankası için"' ayıracaklar•lır. 

Kanunun bu maddeıi ü:ı:e· 
rine Şehrimiz Belediyesinde 

de varidatı ıaflyeslnden; % 5 
ayrılacak ve bir bankaya yatı· 
rılacaktır. . 
~ --

1 
Zabıta muharririmiz yazıyor: 

Bir sefalet faciası daha! 
Facia üstüne 

tiyar dün 
faciaya uğrayan 60 
evinin balkonundan 

Andon lamlnde 60 yaıında Andonun b11 halini gören hem· 
bir ihtiyar dün, kendisini evi· ıerlsi Katina bunları maa aile 
nin balkonundan &§ağı atmak almıı, Ba'atta Hızırçavuı 

ıuretlle intihara teıebbüs et· mahallesi çeıımeli ıokağındaki 

mittir. 9 numaralı evine getirmiı, 
loin iç yQzil ıudur: elinden geldiği kadar bakıp 
Lazarl oflu Andon Sillv· beılemeğe baılamııtır. 

rlde doğmuı, kOçQk yaıların· lıte , 1011 günlerinde 60 
da iken ıehlrlmlze gelerek yaılarında bulunan bu An· 
maa aile yerl .. tmlıtır. don ağa, uzun zaınandanbe· 

BüyQmüı, Oranye ilminde 
rl kız kardeılnden gördüğü 

bir kadınla evlenmiıtlr. 
muavenet üzerine iyi ve kötü 

Aradan zaman geçmlı, 
Maryanti isminde bir de kız vaktini geçirip durmakta imlf. 
çocuğu dünyaya gelmiıtlr. Fakat, sekiz gün evvel ma· 

Andon Ağa eski bir gemi· damı Oranye. ölmüı, büsbü· 

yaşında bir ih
kendisini attı 

Burasını bızzat kızı Mar· 
yan tini ağzından dinleyelim: 

- Pederim~ her ne kadar 
60 yaı1arında ise de [ihtiyar 
olmasına rağmen dinç ve ıai· 
lam bir adamdı. Son gün· 
lerde ipizlik yüzünden fena 
halde 11kılmağa, uzun uzun 
dütünnıefe baılamııtır. 

Bu derdimiz üzerine anne· 
min vefatı ile de karıılattık 
ve onun acısı ile de yanıp 
tutuomağa baılamııtık. 

itte bu acı üzerine (zavallı 
babam tahammül edemez ol· 
du ve dün ıabah kendisini 

tün meyuı ve mütee11ir ola· c!dir. Bundan iki sene evveline taraçadan nıağıya attı. 
k d ı 1 rak canından bıkıp uaanmıı· a ar it ve gficü e mefiu Llkin Allah babama acımıı 
olarak çalı<mıg, ve çoluk ço· tır. olacak ki babacığıma bir ıey 

b 1 lıte ıefaletl takip eden bu cuğunu barındırmağa aı a· olmayarak ölümden kortuldu" 
felaket üzerine zavallı Andon 

mııtır. diyerek sözüne nihayet verdi. 
Ağ'l da canına kıymak lıte• Fakat, iki •enden beri iıılz Andon ağa -bir bacağın-

ve güçsüz kalmıı, uzun müd· mıı, uıandığı bu hayattan dan hafifçe yaralanmıt , be· 
dettenberl muzayaka içerisin· bir an evvel kurtulmak için rayl tt'davl hastahaneye ya· 
de çırpınıp durmağa baılamıı· kendisini oturduğu evin bal· tırılmı~tır. 
tır. konundan aıağıya atmııtır. A. S. 
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110,000 lira ihtilas 
Yapan Bakırköy Malmüdürlüğü memurla

rından bazıları daistiçvap edildiler 
.Adil B. ne diyor! 

Harp mallüllerile, müte· ı 
kaltlerln maaılarından 110 bin 
lira ıhtılı\a eden Bakırköy Mal· 
müdürü Nail Bey hakkındaki 
tahkikat Adliyeye intikal et· 
mekle beraber, Maliye müfet· 
tiılerl de ayrıca mefgul olmak· 
tadır. 

Bakırköy Malmüdürlüfü 
memurlarından bazıları da 
Maliye müfettıılerl tarafından 
isticvap edilmiştir. 

Tahkikata 2 inci istintak 
hüklmllği vazıyet etmlıtır. 
Nail beyin muhakemeıl mev· 
kufen görülecektir. Nail bey· 
den baıka açığa çıkarılmıı 
kimse yoktur. 

-
Bu huıuıta malumatına 

müracaat ettl~lmlz Maliye he· 
yeti teftiılye reisi Adli bey 
muharririmlze atideki beya· 
nalla bulunmuıtur: 

- Tahkikat devam ediyor. 
Yalnız (110,000) lira ihtilas 
edilmlı değildir. (J.4000) lira• 

!ık bir meblflğ ihtlliı edil· 
mittir ve nıütebaklılnl kanun· 
ıuz sarfiyat teıktl ediyor." 

Adıl bey önümüzdeki haf· 

ta içinde Maliye vekaletıle 
temas etmek üzere Ankara'ya 
gidecektir. 

~~~----------------------~~~-

Hakim mahkemede! 

Fabrikalar 
-

Hıf zısszhha komisyo
nu dün içtima etti 
Hıfz1111hha komisyonu, dün 

Sıhbıye müdürü Ali Rıza Beyin 
riyasetinde içtima etmlıtır. 

Karaağaçtaki Tuğla fahri· 
kaaıııın civarındaki ıneıaklne 

ziyanı olduğuna dair olan dos
ya tetkik edilmittir. 

Evvelemirde Karaağaçta 
yapılan tetklkatta tanzim 
edilen rapor kıraat edilmiı, 
o civarın sıhhi vaziyeti hak
kında müıakeratta bulunul· 
muıtur. 

Şehrin umumi hıfzıuıhha11 
ile, bu gibi fabrikaların tef· 
titl hakkında bazı mukarrerat 
ittihaz edilmiştir. 

Esnafa 
Gördes hakiminin Ağırcezada dün mu· Ait cüzdanlar bitti es· 

hakemesine başlandı naf cezalandırılmıyacak 

Yarım milyon fira!a ' Türkiye 
.. emniyet 

1 Planları satıhyordu ; 
-27-

Aldatılmak sırası En-
tellicens serviste! 

- Seni, beni ve bütün bu 
ülkenin evlatlarını memnun 
edecek bir netice için mem· 
nuniyet, hak değllmldlr7 

-??!! .... 
- Söyle?! 
- Entelljen11erviı memur· 

!arı bu planı ele geçirmek 
için dehıetll bir tehalük ve 
feragat gösteriyorlar demek? 

- Bunun için h<r ıeyi ih· 
Uyar edeceklerine ıüphe yok· 
tur. Okadar ki, bu mevzuda 
oların, ıuurlarını bulandırmak 
ve atlatmak auretile teıebbüa
lerlnl bilfiil hüküm ıüz bırak· 
mak kabil olacaktır. 

- Azizim! yirmi devletin 
ylrmlıer erkanı harp zabiti 
bir fikir sabitle bir araya 
gelse ve münhasıran buna 
tekılfl gayret eheler, gene bu 
neticeye, muvaffak olamazlar. 

Entenlfjennervls, dünya· 
nın yangıncı, kundakcı teıkl· 
litı bu, ıen ne konuıuyorsun? 

- Bütün maksatlarımın 

onlara iyi bir oyun oynamak· 
tan ibaret olduğunu ve bu ve· 
sile ile cie aıübi m bir aeı vet ele 
geçirmek esasına ve mesaimin 
münha11ran buna müıtenit 

bulunduğunu açıkca ögrendik 
ya? 

- Ôyle bir kanaat ha811 
etmeğe baılıyorum! 

- O halde bana zahir, 
muin bilhaasa iyi bir yar• 
yardımcı olacağım vadet! 

(Ô.K.) gözlerimin içine sabit 
nazarlarla bir müddet baktıktan 
ıonra adeta devriıane bir va· 
zı ile mürakabeye vardı. Dü· 
ıi!ndü, düı ndü sonra : 

Hüsnü maksadı kabul 

ediyorum. Fakat mumkün ola
mı)acak bir ç kmaza girmek. 

Sen evveli, lttlraki va• 
det! 

Edemem. 
Niçin edemlyoraun ? 

Korkuyormuıun? Korkuya ıe
bep ne? 

- Ş . ytanla çelik çomak 
oynamak bence bir çıkmaz· 

dır. Bu itin de Şeytanla çelik 
çomak oynamak kabilinden 
bir garibe olduğunu söyledim. 

'.:'öyle girintili , çıkıntısız 
çıkın azlara girmek itime gel
m• z az 1 • 

Bu ııınlze beni müıterek 

görmezıen mütee11lr olma! .. 
Vatani ve milli hiılerden 

bir lahze müıtıığni kalmamak 
ıartile aana yine muvaffakı· 
yeller dilerim .. 

Resaam arkadaıım bu ıöz· 

lerl çelik bir kat'iyyetle söyle
miıtı. Reaaamın bütün lıtırak 
ve yardımı olmadan entelijenı 
aervlı memurlarını aldatmak 
he, benim için muhal idi. Bu 
itibarla reıaam arkadaıımın 

yardım ve l§tlraklnl temin 
etmek ve ancak bunun yardı· 
mile entdlijenı ıerviı memur· 
!arını aldatmağa uğraımak 
lazımdı. (Devamı var) 

Amerika, zeytin yağı 
gümrügünüazalttı 
Amerika müttehit Hükü· 

metleri tarife komlıyonunun 

ittihaz eftfği kararla kırk lib
reden aıağı alklet fıçılarla ithal 

edilen z•ytin yağlarının gümrük 
rnml 9 5 ıentten 9 ıent.e ten· 
zil edilm ttir. 

Belediyedeki teftişler bitti 

Netice anlaşıldı! 
Suiistimallerden dolayı iki muha

sebeciye işten el çektirildi Sabık birinci ticaret mah· ı mil B. hldlseyl anlatmııtır. Eınafa tevzi edilmekte 
ı h 1 t olan hüviyet cüzdanlarının 

kemesi aza mü ilzlml ve a en Heyeti hakime, ıabık •· k Belediye müfettfılerl te ra· 
Go .. rdes l. ıa· kimı· Cemil Beyin H mı tan az olduğundan bit· 

tanbul mebusu Kava lalı Ü· f d 1 f 1 bit ı 
rak mütantlkllğe ha vale olun· 
m.ııtur. 

ll!uhakemeıine dün ağırceza· ••yln Beyle Nemlizade Mit· mlıtBlr. be 1 ın an yapı an le Ut er dm t· 
da ba~lnnmııtır. "rütOn tüccar· ~ u mllnaıe t e yenisi ta· tir. 163 müe11ese ve alre 
!arından Mehmet Beyin ifil· hat Beyin ıahit ııfatlle mah· b'edilinceye kadar cüzdanı ol• teftıı görmüıtür. Bir ıkı vak'a 
ı na birinci ticaret mahkemesi kemeye celpleri için muha- mıyaa Emafın tecziye edil- müıteına ehemmiyetli ~ulııtl· 
karar veri}·or l'e naip ııfaUle kemeyi baıka güne talik et. rnemeıi hakkında kaymakam• mal ve hatalar yoktur.Yalnız 
ı hk Ce lıklara Belediye tarafından <ıe ma en.e mil B. 1 tayin mittir, Bakırköy muhasebesinde bazı 
d l C 1 8 emir verilmi•tir. e iyor. ,te eırıl • tütünler - ~ • _ __ kuıurlar görülmüıtür. 929 ıene 

Amele yevmiyelerinde ki 

ratılukcn cinı ve miktarını Hafı•ç şı·rketı• Bı•r Jı·ra alndekl hesaplarda görülen 
teıbıt etmediği gibi bir kıaım 

Eir tayyare düştü etyayı da hilafı ıalahlyet satı· Z 'tt'k t B k d k nokıan dolay11ile muhaıebBeci· 
ararının gı ı çe ,ar · u a ar ceza verece ye ı 1ten el çektirilmııtır. un· Hamllton; " Ontarlo \A.A.) yor. 

&ulilttmale ait tahkikat neti
cesinde muhasebeci Kenan, 
fen memuru Sabri Beylere 
itten el çektlrlmlıtir. Müfetttr 
ler ıermühendilin de lüzuma 
muhakemeı!nl letemlılerdtr. 
Yapıldığı iddia edilen sulh· 
limAl 2500 lirAdır. 

Diğer tarafLan Mü~klye 
heyeti teftıılyesl tarafındaa 
bır rap:;>' tanzim olunarak 
Dahiliye vekaletine gönderil· 
mittir. 

Bir tayyare Hahıilton ka· Bunun için vazifeıinl ih· hğını söylüyor Şile müddelumumhl Naci dan başka Löprüler tamlrııt 
rargahında yere düımüıtür. Bu maiden ağırcczaya sevkedl· Haliç ıirketl zararının git· B. bir maznuna tokat attığın· komisyonunda tesadüf edilen 
kaza ndiceıinde 5 kiti ölmü1- llyor. tikçe arttığından baaederek tek- dan bir lira cezaya mahkum sullıtımal tahkikatı da ikmal 
tür. EAn~vı mulıakf'mf'de Ce- rar b,.lediyeye müracaat etmiıttr .-dilmlttir. ,.dılmlt, adliyeye verilen ev• 
~~~!!!!'!!!!!---~~~~""=~~~""="~!!!!!!.'!!!!!'!!!!!~~~--....-------...~~~~~~~~'!'!!!!!!!!!!'!!!!!~ 

1'\ulıarriri: • .Mütercimi. 
Reynonde Macherd . Ahmet FürkAn 

- !r.msız cdcbıyatından büyük aşk romanı -

170 inci binden tercüme edilmiıtir ... 

Filip gözlerini açmıı ve 
ona: 

- Zararı yok, ne isliyor• 
dunuz, demiıti. 

- Bu hastahane gömleğini 
burada duvara asmak iıtiyor
dum. 

- Niçin? 
- Bilmiyorum, Matmazel 

Klod dün öyle emretmişti. 
- 'uy leyse gömleği duva• 

ra asın. 
Haıtabakıcı, elinde terle· 

miz U!ülenmit bir hastahane 
gömleğini duvardaki çıvıye 
asmıı ve oda.d4D ,ı 1·m•6'•· 

Fil!p daha koyu bir dütünce 
ve daha derin bir 16tıraba 

dalmak için ııöz.lerini tekrar 
kapıyordu. Bu gömlek meıe· 
leıi, şimdi onun için bir ıır 
oluyordu. Biraz düıündükten 
sonra: 

Ha.. Buldum; dedi; 
kendlaile beraber bugün haa· 
tahaneye gelecek olan Fransuva 
Dö Trev için olacak. Sanki 
bu adam çamaıırhaneye gidip 
bir gömlek alam~z miydi? u 
kızın bu herife kartı göster 
diğl bu lnc:elik ne ? 

Filip gözlerini açıyor ve 

dütünceslne devanı ediyordu. 
- Bu adam sanki kendi

ni ilım namına feda mı ede· 
cek ? Ve onu bu yola ıevk· 

ettiği için bir büyük ıeref 
Kloduo namını tarihe mi ge· 
çirecek ? Bunlar geçeli çok 
zaman olmamıı m,ı? Filip k11ka· 
nıyordu .. . 

Ve ... Elinden geldiği ka· 
dar bu 11briyete muhalefet 
ediyordu. 

Parası çok, itsiz, boıta 
gezen bir züppe ilmi hayata 
nasıl girebilirdi? 

Klod, bu düıüncesi, ken· 
dine açıldığı zaman §Öyle ce• 
v" p vermltt!: 

- En ıoğuk, en ite yara· 
maz adamları din gibi ilım 
de ıım11kı tutabilir. 

Fflip dütüncesine ıöyle 
yoı veriyordu: 

- Klod ne diye bu çocu· 
ğa rclıberlik yapıyor? Eğer, 

Fransuva ! ilmi bir cereyan 

içinde kendini görmek lste
ıeydi bunun için mektep ve 
muallim kıtlığı mı vardı? 

Klod, bir gün buna da ce
vap vermiıti: 

- O, fenni tetkikata giri· 
,ecek değil. Bu tıde biraz pra· 
tik ile iıe sokulmak niyetinde. 

Filip bunu kabul edemi· 
yordu .. 

Anlıyordu ki, bu adam, kı· 
zın zayıf oldujfu noktayı bul· 
muı, bu yoldan yürüyerek onu 
tcshire çalıııyordu. 

Bunları açıkça Kloda söy. 
!emek, onu derinden yarala· 
yabilirdi Halbuki onu seviyor
du. Onun yaralanmd"1na razı 
olamazdı. Bunun için fıraat 

bekliyor ve ıükutu ihtiyar 
ediyordu. Zamanı gelince ıöy· 
lediklerinln haklı o!duğunu 
o zaman Kloda teslim ettire· 
bilecekti. 

Klod' a gelince Fili pi ilk ta. 
nıdığı günden bu güne kadar 
üç ay ııeçmiıtı. ilk ııilnQ Fllpe 

ııe kadar ıoğuk davranmııtı. 

Ve nihayet bu müddet zarfın· 
da onu beğendiklerinin ilk 
safında buluyordu. 

Klod'un bu ıımarık, zengin 
fakat buna mukabil terbıyeli 
talebeıl, öyle keskin bir zeki 
eıeri göstermlıll ki, bu Klodu 
aarhoı etme~e kafi gelml,U. 
Bu istidadın beyhuda israfına 
göz göre göre razı olabilir
miydi? 

Flip, bütün bu ıeylerl dü· 
ıündükçe verecek cevap bula· 
mıyordu. Bu mücadelede ken· 
dislnin kuvvetsiz olduğunu 

anlamııtı. Ve bu zengin züp· 
peyi tanımağa karar vermlıtı. 

Nihayet bu da oldu. İlk 
tanııdıklarır gün Franıuva, 
Filipl büyük bir nezaket ve 
samimiyetle ıelamlamııtı. Bu· 
na mukabil kendisi ona naaıl 
kabaca mükabele etmiotı ... Ve 
Franıuva bunun hiç farkında 
olmamıı gibi davraamııtı. 

Bu iki rakip erkekğin ilk 
karı!laımaları hakikaten gııırlp 
olmız2tu. Filip, Franıun.nın 
ıöyledlğl bazı cahilane ~özleri 
ele alarak bu lıataları yüıüne. 
vuruyor, f~nni ıatılahlar geç 
tik\.e onunla alay ediyor,u. 

Franıuva bunlara hiç da· 
rılmı)•ordı.ı. 

Neticede bunlar.1 aJd,•ma· 
mağa karar vermlıtı. Ve 
Klod ilk ırördolğü zaman ~Öy· 
le demittl: 

- Sükut, hdkiki hiılerln 
lfade~idir. Onların kökleri ise 
daima kalptedlr. 

Klod, Fillp bu acı ve mlj.

tehzi kelimeler knrımnda ya
ralanmıı gibiydi. Demlttl ki: 

- Herkeı bir clmaz, ba· 
zıları haykırarek ifade etmeli. 

Fillp. Klod'a bu,..lıı.rdan 
bahsettiği için çok mu•tndptL 
Ve Kold'dan af tıı.l<'p etrni~tL 
Çünkü .. onu ııwlyortlı..! 

(De. amr v-ır) 
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YARIN 3 Temmuz 

,,.- ZABITA MUHARRiRiMİZiN MÜŞAHADELERi:-; Adliyede: 
-- -----

Po1iste: 

j Esrarkeşler arasında 1 Katil bekçi 
L ALEMLER... 1 Gebze cinaye.ti 

Bir kadln 
):. 

Koynunda çocu
ğunu öldürdü Ya:ı:an: Ahmet S üleyman - muhakemesi 

-27-

y . d 1 1 '• f 1 
enı a ga ar .... 

Postabaşının kendi ağzile dalgası
nı dinleyin! 

ikinci ayılan fıyakalı Tah· ne ıuale çekmeden beni d<0ğ· 
lfn de ayni va:ı:lyette ayılarak. rııca (koteıe [11]) attı. Ara· 

- Ben de aynah bir dalga dan yarım saat geçmlıtl. 
ldtm. Dedi ve gö:ı:lerlnl uyuı· Çıkarıp adam akıllı ma· 
tumıağa baıladı. Üçüncü ayı· rlzlme kaydılar. kaydıktan 
lan Japon Mehmet te: 

- Aman ablclm eylki ayıl· ıonra da: 
clım. Yokıa kuburun birine - Haydi olan bir daha 
düımek ü:ı:ere idim. Dedi. kumar falan oynayın deme• 

Dördüncü ayılan Japon yln ha! Deyip kapı dııarı elti· 
Mehmet bu ıö:ı: üzerine atıla• ler. 
rak: lıte ablclm, kapı dııarı edl· 

- Allahaıkına Poeta baıı lir edilmez ( muıli (12] ) ile 
ı;: dalganı anlatta dinleyelim. voltamı almııtım· 

dl. O 11rada ayağıma bir ıey 
Posta ba ıı da: 
- Anlatayım be imanım, takıldı.Hemen (Ala koy (13)) 

•nam babam kardeılm. Dedi ettim. 
~e kendi 1ıvesile: Eiillerek küçük bir paketi 

Yalla ablclm, ne akuz yardım alıp içerisini açtım. 

ebem ılze porum, [1] bana Aman be kardeılm ! 
aahl. Bunu açan ıenmlıln ? fçe· 

Kıyak ve aynalı bir yerde rillnde çil çil ıarıları gördüm. 
oturmuı, ıürüıüne bereket ga· Şıp ıak saymadan cebime 
colarla (plyla) (2J içiyorduk. zula edip yine nıuıll ile 
O ara Efe Toıun da lçlmi:ıde voltamı alıp doğruca Zibaya 
idi. gelerek ala koy ettim. 

- Ulan keıler dalga geç· 
meyin de hafif hafif hem pi· Eıkl gö:ı: ağrım olan Kati· 
Jizlenellm, hem de ufak ufak nanın evine girerek bir ıüaü 
(keriz) [3] edelim, dedi. aynalı oymalı ve afili afili ga· 
onun üzerine hepimiz de: coların ortasına oturup dalga 

- Edelim be ablcim. dedik geçmeiie baılllmııtım. 
Ye hemen Piç kaaımın cebin· O aırada ölüıü kınalı uyu· 
den çıkardığı zarlarla ufak ıuk geldi adam akıllı dalga 
ufak ker'ze baıladık. geçmek üzere iken beni ayılttı. 

Evvela patakoz, eonra dök· fıte ablcim benim dalgam bu 
me, derken ablcim it a:ı:arak ıdı. 
papeller fırladı. Elimi, cebime ya ıizlerin dalgası ne idi ? 
atmıı, papel arayordum. Diye ıordu. 
Çıka çıka hep hepsi iki pape· Bu ıuale evvela yanında 
hm çıkmııtı. 

Ulan ya bu iki papel! de to· oturan cevap vererek: 
lı:a eder yahutta iki üç papel - Sıra ile gitıin Postaba-
zula ederek voltamı alırım de- ıım. Dedi ve: 
dJm. - Erenler, diye ıöze baı· 

Sıra bana gelmiıti. Zarları !adı. Bunu müteakip öteki 
aldım: Bir ikl(cıvaladıktan[ 4]) yanda bulunan da: 
hatırıma (plyaatoı[5] ) olmak 
seldi, Hemen Sarı Mehmet 
~anımda idi. 

- Ulan sJrı, Bir dıı [ 6] 
•angl:ı:I [73] toka edeceğim 
{erketeci [8J ol. Dedim. Sarı 
kopya çıkmıı, erkete idi Ben• 
de zarları yeniden cıvaladım ve: 

- Ônü arkaıı: Diyerek 
tlpın iti ııpıak düıe.ı kondur
dum. Tekrar : 

- Bire iki deyip attım. 
Bu ıefer de ıeı beıl yapııtır• 
11111, papellerl de (uçlanmııbm 
{9]) üçüncüyü de canı gönül
den ıallayordum bir de ne 
bakayım? 

(Ayna11z (10] ) ellmde zar· 
lar olduiiu halde beni plyaı· 
tcıe etmı1 : 

- Haydi bakalım karakola 
Dedı. 

- Aman abicim, yaman 
İa.biclm, falan filan, 1 Dedimıe· 
ile de voltamı alamıyarak ka· 
rakola geldim. Ne ıorgu ve 

- Abicim 11ra 
geçmeme geldi. 

benim dalga 

Diyerek ıö:ı:e beılamak 
iıtedi. 

Fakat, gene öteki bulunan: 

- Sen dalga geçme ulan 
benim avel aleyhi11elam. Dedi. 

Beriki de: 
- Avel ıenıin ul<\n hırt, 

fiyaka mı ıatıyouun ölüıü kı· 
nalı? Dedi. 

(Devamı var) -----
[1) Porıım yalan 
[2) Piyis rakı 

[3) Keriz kumar 
[4) Cıvalanıak sallamak 
(5) Piyastos yakalanmak 
(6] Diş bir dirhem esrar 
(7] Mangiz para 
(8] Erketeci gözcü 
(9) Uçlanmak almak 
(10) Aynasız polis 
(11) Kodes hapis 
[12) Muşli surat 
(13] Alakoy durmak 

ENVER PAŞA '\ 

f ___ T __ u_ra_1! .. !~!!!.f~_t_o_r_u_!---ıl 
ittihatçılar, hüsnüniyeti inhisarlarına 
almışlar, kendileri gibi düfünmeyenleri de 

suiniyet sahibi addediyorlardı 
-5 

Lir ıeyler ıöyled!, hepıl de 
Talatın ıözlerlnl tefılr ediyor· 
lardı. 

Akıllarına gelmiyordu ki, 
Abdülhamit kanunlarının hep· 

. d de T anzimatıhayrlye zihni· 
retınln eseriydi. 93 lnkıli.bı, 
lıu zihniyeti lisana getlrmlf, 
lı.alkın lisanı yapmak lıtemlıtl. 
Tanzlmatıhayrlye devri ne
rede, ıo Temmuz nerede? 

Bu adamlar, Tanzlmatı· 
lı.ayriye devrinde dünyanın 
lıaıka kanunlarla idare edil-

OUt .... 

diflni bilmiyorlar mıydı 7 
Bilmiyorlardı. 
Napoleon devrinde yaıa· 

mıyorduk. Madeni ıanayl, 
dnnyanın hareket makanlzma• 
ımı deilıtlrmlıtı. Ynkıek ma· 
)iye, dünyayı bir çerçeve içine 
almıı, balkın umuml refahına 
müaall bir hnkömel ıeklt ara· 
makta idi. • 

Abdülhamit Türklyeıl, bu 
yaıatıcı meseleleri bilmek 11-
lemedlil için demodd bir dev· 
let lımlul almııtı. "' 

Gebzede bağ bekçiıl iken 
bir kız yüzünden Şevketi öl
düren Dervlıin mahkemeıl· 
ne dün Ağırceza muhakeme· 
ıinde devam edllmlstir. Hadi· 
ıe ıöyle olmuıtur : Maktul 
ile katil her ikili de Nazife 
ilminde bir kı:ı:ı ıevmekte 
!mitler. 

lıte bu yü:ı:den aralarında 
daimi münazaalar devam et· 
mekte lmlı. Cene bir gün ara· 
larında münakaıa ederlerken 
Derviı tabancaunı çekerek, 
Şevketin ağ:ı:ına ateı etmiıtir. 
Bu kurıun ile Şevket der .1 al 
ölmüıtür. Makamı iddia maz· 
nunun 448 inci madde muci· 
bince tecziyesini talep etmlıtiı·. 
Heyeti hakime müdafaa ve 
karar için muhakemeyi baıka 
lbir güne talik etmiıtır. 

9G sene hapis 
mahkumu! 

Müteaddit ıirkatlerden 
maznun rabıkalı lbrahlm ev· 
velce ağır cezada 95 ıeneye 
mahkum edilerek c~za11 30 
ıeneye indirilmiıtlr. Mahkeme! 
temyiz: bu kararın teferruat 
hısmından bazı noktaları nukz· 
etmiıtır. Yakındatekrar muh· 
akemeye baılans caktır. 

Balatta Karabaı mahalle· 
ıl ıütçü ıokağında oturan el· 
biıe boyacııı Amarka bir aylık 
çocuğu Bahar yatakta koy· 
nunda yatırmakta iken ölmüı, 
Madam Amarka hakkında 
tahkikata baılanmııtır. 

Eve azılı bir taarruz! 
Kara gümrükte ıakin ma• 

nav Mehmet ile Şehremi· 

nlnde sakin arabacı Mehmet 
dün, F atlh p::.:ı:ar yerinde 
aıçı Vehbinin hanesine taarruz 
ederek camlarını kırmıı, içe· 
rlye girerek Vehbinin karde· 
tine ıaldırma çekerek tehd it 
etmııled!r. Bu iki mütecaviz 
yakalanmıı, haklarında tahki· 
kata baılanmııtır. 

Otomobil direğe çarptı 
Şoför Se:ı:alnln idaresinde

ki 1942 numaralı otomobil 
dün, Arnavutköy Sarraf bu· 
runundan gecerken 572 numa· 
ralı alektrik direğine çarpmıı· 
tır. 

Araba kısmen harap o1muı, 
lçerde bulunan müıteri Hasan 
efendi namında biride baıın· 
dan ve kolundan yaralanmıı· 
hr. 

IWLla TTI 
Cihan H H uzum rekoltesi noksan 

Fiatlar yükselecek 
Yalnız bu seneki yağmurlar Türk 

üzümlerine tesir yaptı 
İzmiı' 2 (Hu,usi) -Bu ee· 

ne ki mevılmsiz yağmurlar, 
tekerrür eden ıeylaplar dola· 
y11ıle ü:ı:üm mahsulü pek az 
olacaktır. Bundan üç sene ev· 
vel 70,000 tona kadar çıkan 
üzüm mahıulü bu sene kuvvet· 
il bir ıhtıamalle 30,000 ton 
kadar olacD.ktır. Bu mıktar 
vaıati üzüm htıhıalatımızın 
yüzde altmıı derecesindedir· 
930 seneılnde ü:ı:üm lıtlhıalatın· 
dan memlekete 17,435,742 Ura 
girmlıken bu ıene ancak ıekiz 
milyon liralık lhrllcat yapılaca· 

ğı tahmin edilmektedir. 
Bu miktar bugünkü vaziye

te göre heıap edilmittlr. Eğer 
üzümler sergide iken yağmur 
yağana vaziyet büsbütün kö. 
tüleıecek ve lhtlmalkl yukar. 
dakl miktardan daha az ih••· 
cat yapmağa mecbur kalaca
ğız:. Bundan ıonraki vaziyeti 
kurtarmak elimizdedir. Baflar· 
da sergi yerlerine tente vaz'ı 
ıuretlle muhtemel y~ğmurla· 
ların tahribatına karıı koymak 
kabildir. Fakat bağcılar tente 
almağa maddi imkan bulmı· 
yorlar. 

Ziraat bankaaı müdürü İı· 
mali Hakkı beyin söyledıklerlne 
bakılırsa Ziraat bankaaın . n bai· 
cılara tente vermek huıuıunda· 
ki arzuıu bağcılar taraıından 

On Temmuz inkılabı, bu 
Abdülhamit zihniyetinin orta· 
dan kaldırılmaaile bir inkılap 
har«'ketl olabilirdi. O halde, 
Abdülhamit devrinin mali, 
iktııadi, idari ve ılyaai pren· 
ıiplerlnl kaldırmak, yeni deY• 
rln ılllemlne uyan kanunları 
yapmak mecburi idi. 

Bu efendilere, bunları ve 
bunların daha ileriıinl de ıöy· 
ledim. 

Talat Paıa: 
- Halk, bu gibi ıılahatı 

kabul edecek bir ıevlyede 
değildi! nakaratını tutturdu. 

Halbuki, bu iddia yanlııtı • 
Bu millete, kanunu eıaal, in· 
tıhabat, belediye Ye Ylllyet 
meclisleri gibi hakları Yeri
yorlardı. Sonra, halkın kuv· 
vetlne dayanarak: 

- Yirminci aarın devleti• 
ylz ! 

Diyorlardı. O halde, niçin 

iyi karıılanmamııtır. Bağcı\a. 
rımız bu huıuıta ihmalkar 
davranmaktadır. Halbuki dl· 
ğer taraftan bağcılar iıe ten· 
lelerin çok pahalıya mal edil· 
diğinl ve Ziraat bankaaınının 
tente paralarını üç ıene içe
rialnde almak huıuıunda gös· 
terdlğl pek k11a vadeyi ağır 

bulmaktadırlar. Bağcılar tente 
itinin [daha ucu:ı: hallini ve 
tente paralarının alt• senede 
ödenmeılnl iltemektedlr. 

Eğer Ziraat bankaaı bu işi 
eıaalı bir ıurette daha ıımdı. 
den halletmezıe üzümlerimiz 
vergi mevılminde yeni bir teh
like karııaında kalmaktan ve 
itimizi ~ilaha ha vale etmek· 
ten baıka çare kalmıyacal,tır. 

Geçen ıene Avuıturalyada 
45,000 ton üzüm idrak edil· 
mııken bu aene bu memleke· 
tin üzüm mahıulü 30,000 tonu 

tecavüz etmemektedir. Kallfornl· 
yada he geçen ıene 1,406,000 
ton üzüm lıtihıal edilmtıken 
bu ıeneki mahsul geçen ıene• 
den yüzde 25 dereceıinde 
noksandır. 

Cihan üzüm rekolteılnln 
bu ıene az olnıa11 fialların 
yükıek olmaıına ıebeblyet ve
recektir. 

bu halkın ıevlyeıinl inkar 
ediyorlardı? 

Onlara diyorum ki: 
Bu halk, Naboleon devrinin 

metafl:ı:lk idaresini anlardıda 
ıanayl medeniyetinin reallıt 
ldareılnl mi anlamazdı? 

Herkeıe, maddi ve manevi 
refah idareıl kurmak, refahı 
bir 11nıfa lnhhar ettirmekten 
daha baılt bir hakikat difll 
miydi? 

Fransız inkılabı, hangi ıe· 
vlyeye dayanmııtı, bilmiyor
lar mıydı? 

Daha aonra, Türklyenin 
ıeylyeılnl tayin etmek hakkı da 
kime alt leli, Onlara mı? 

Şüphedz ki ne onlara, ne 
de onlar ıibl düıünmiyenle
reln böyle bir lnhlaarcılı k 
hakları vardı.~ Bu mesel~. •er· 
beat münakaıa ile, bu mil· 
nakaıanın esası olan ılyası 
macadele ile halolunabillrdı. 

(Devamı ııar) 

e va~' r ... -- .. 

HOR KONUŞALIM 

lzmir' de işçiler 
İzmir körfez amelesi Millet Meclisine 

müracaat ettiler 
' l:ı:mlr, (Huıuıi) - Bundan 
evvelki mektubumda fzmlrde 
bir tek lıçl hak ve hukuklle 
meıgul olan cemiyet olmadı· 
ğını yazmıı ve bu yü:ı:den it· 
çilerln ıon derece mu:ı:tarip 
olduğunu bildirmlıtim. 

Bu acıklı vaziyetlerin canlı 
ıahnelerl görünmeğe baılamıı· 

tır. Bundan bir kaç gün evvel 
5 6 yüzü mütecaviz l:ı:mlr kör· 
fez amelesi Büyük Millet mec· 
llıine müracaat ederek hak· 
!arının müdafaasını ve mağ· 
durlyetten tahliı ettirilmelerini 
rica etmlılerdlr. 

Bundan evvel grev ilan 
ve nihayet halaı;ını Büyük 
Millet Mecliılnden bizzarure 
talep eden lıçilerln bu me· 
ıelesi cidden mühimdir. Çün
kü; bu ameleler ne bir garaj 
ve ne de her hangi bir arzu 
ve emel için değil, mahza 
büyük bir •efalet uçuru· 
muna düımek ü:ı:ere bulunan 
efradı ailelerini kurtarmak 
için bu yolda hareket etmlı· 
!erdir, 

Bu ameleyi yukarıda yazılı 
olduğu üzere acı feryatlara 
mecbur eden ıebepler cidden 
akıllara hayret vericidir. bun· 
lar iıe ıunlardan ibarettir. 

1 - Amelenin eıaıen an· 
cak yevmi gıdaaına kafi gel· 

. ~ -
mlyen yevmiyelerini yarı yarıya 
hatta dörtte bire indirmek, 

2 - 8 Saat mesai yerine 
alabildiğine çalııtırılmak, 

- Lüzumıuz ve keyfi ıu• 
rette ameleleri itlerinden çı· 
karmak ıuretlle ıefalete mah· 
kum etmek: 

4 - lıçl ü:ı:erlnde ııhhi 
tedablr ittihaz olunmıyarak 
bir çoklarının mahvolmalarına 
ıebep olmak, 

fıte lzmlr tıçllerlnln de en 
büyük dertleri bunlardır. 

Bu kadar feci hakaızlık. 
lara uğrayan bu zavallı· 
lar Büyük millet mecllıin· 
de ki arkadaılarından bu hak· 
!arının müdafaaıını ve bil· 
haaaa yalnız kendilerinin dert· 
!erile ueraıacak olan "Çiftçi 
ve lıçl n fırkasının bir an ev• 
vel teıekkülünü bekliyorlar. 

Siyamettin 

Kayseride yağmurlar 
devam ediyor 

Kayseri, 1 (Huıusl) -Bu
rada bereketli yağmurlar de· 
vam etmektedir. Yalnız dört 
Köy doludan mütee11ir olmuı, 

mezruat kıamen haıara uğramıı· 
tır. Köylüler haıara uğrayan 
ekinleri ot olarak biçmekle· 
dirler. Vaziyetten hükumet 
haberdardır. F. Safa 

77 ,000 lira ihtilas 
Yapan ve şehrimizde yakalanan Şevket 

Ef. Çatalcaya sevkedildi 
Geçenlerde Catalcada 77 ı içi Şevker: Ef. inin oraya sev; 

bin lira ihtilas ederek ıehri· kini lstemiıtir. 
mlzde yakalanan Şevket Ef. Bu talep üzerine Şevket 

hakkında Müıtantıklik tevkif Ef. jandarma refakatinde Ça-
müzekkereıi kesilerek Tev- talcaya dün sevkedilmiıtir. 
kifhaneye sevk edilmiıtl. lık tahkikat ıa!hası biter 

Çatalca mliddeiumumillğl bitmez Şevket Ef. fstanbula 
bu meıele hakkında ilk tah- getlıilerek ajiırcezada muha· 
kikatın Çatalcada yapılmaaı kemeıine baılanacaktır. .................................................................................................................. 

Çiftçiler ne istiyorlar ? 

Nazilli kan ... l ' ag ıyor~ 
Nazilli çiftçileri mebus Celal B.ye 

müracaat ettiler: ses yok! 
Nazilh 1 (Huıui) - Na:ı:il· 

il halkı kimllen denecek kadar 
çiftçidir. Nazilli ovaıında 
arpa, buiday kındlr, mısır, 

darı, ıuaam en çok pamuk 
ile rl gltmlttir. 

Bu sene ekilen arpa buğdayJar: 
B. Menderez taıtı lı) dönüm bile 
arpa ve buaday kalmadı Mayııta 

arpa ve buğdayların yerine 
sırf (pamuk) ekti. O da Mayıs 
Haziran tiddetli yağmurlar· 
dan yok Ayanın pamuifunu ıu 
baıtı, çok tarlalarda ıu altın· 

da kaldı. Bu ıene ekilen 
pamuktan 100 de 10 ancak 
çıkar. Tarlalar ıudan kurtula· 
bilmlıtlr. Biraz yağan yağmur
lardan hemen B. Mendereı 
nehri taııyor, hemen ekllmlılerı 
bitiyor Mendereıln on iki kilo
metre mesafeılnl açılan ve 
2 1·2 milyon liraya mal olan 
bir kanaldan hiç bir falde gör· 
müyoruz, keıfl yapıldı, fenni 
yapılmamıı diye hiç bir damla 
ıu akıtılmıyor Mendereı oldu
ğundan taııyor, ekilen mah
ıullerl temizliyor, binlerce çiftçi 
zarar görüyor. Açılan kanal 
dağ kenanndakl bütün bin· 
lerce dönliman havasını çekip 
kemik gibi kurutuyor, bu zor· 
luklarla yetıılne yetııen pa· 
muğu 12-13 kuruıa satıyoruz. 
Zaten çiftçiye 1l·12 kuruıa mal 
ediliyor. Çünkü Avrupa pi· 
yasaıına tibl tutuluyor. Ne ya· 
zık ki İzmir, Aydın havallılnln 
en temiz, en çok pabuk çıka· 
ran Nazilli olduğu halde bir 
lphk fabrlka11 açılmıyor, Na· 
atUllerln açmaia kudreti yok; 
çlinkü fellket feliket (lzerlne. 
Yunanlılar memleketi kamllen 

yaktılar. Mendereıin zararlarİ 
var. 

Mahsul para elmez, onun 
için mebus Celal beye vaziyeti 
l:ı:ah ettik söz verdi, fakat bir 
ıey olmadı. Verııiler o kadar 
dolgun ki pamuk 4 sene evvel 
50 kuruıa ıatılırken konulan 
ayni vergi, ılmdl 12 kuruıa pa. 
muk •atıyoruz, gene o vergi 
tarlayı ekllıln ekilmeıin, ıu 
ba11ın baımaıın kurusun, yan· 
ıın. lçerlmlz yanık, derdimize 
derman istiyoruz. 

Neticede: karnı yarıldı! 
Tahtakalede Hasır iskele· 

ıinde Cumhuriyet motörü atef· 
çlıl Faik ile lımail alacak me· 
ıeleılnden kavga etmlf, netice· 
de Faik ıuıtalı ile lımaili 
karnından yaralamııtır. 

Kambiyo Borsası - Kuruş 

lngili:ı: lira11 1030 
Dolar T. L. mukabili 0,47 
F•ank 12 
Liret 9 
Belga 3 
Drahmi 36 
Leva 62 
Florin 1 
Kuron 15 
Şıling 3 
Pezeta 4 
Mark 1 
Zloti 4 
Pengü 2 
Ley 79 
Dinar 26 
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IOM 
Meclis müzakeratı 

İhtiyat zabitleri kan.unu görüşüldü 
Bütçe tetkikatı gelecek içtimada 

Ankara, 2 (A.A.) - Bü• 
yük Millet Mecliei bugün 
reiı vekili Refet Beyin riya· 
ıetlnde toplandı. ihtiyat zabit 
ve ihtiyat askeri memurları 

kanununun muvakkat mad· 
deıinln ( C ) ve ( D ) fıkra• 

!arının tefsiri hakkındaki 

Baıvekalet teskeresi müz'l • 
kere edilmit ve kanunun 
hükümleri aarlh bulundu&udnn 
keyfiyetin tefsirine lüzum gö· 
rülmedl~lne dair Milli müdafaa 

ı 
encümeni mazbataıı kabul edil· 
mi ıtır. 

Bundan ıonra mektep panıl· 
yonları kanun layibaaının ikinci 
müzakeresine geçllmlttlr. Büt· 
çe encümeni mazbata muhar• 
rirl Kemal Zaim Bey maarif 
bütceıinin müzakeresi eı· 
naıında bazı faııllar üze· 
rinde tetkikat yapılmasına 
lüzum görüldüğünden layihanın 
pazarteıi günü içtimada mü• 
zakere edilmeıinl iıtcmiı ve 
kabul edilmfıtır. 

Yeni sene bütçesi 
Bütçenin gelecek hafta Heyeti umu

miyede müzakeresi muhtemel 
Ankara 24 ( Husuıi ) -

Maliye encümeni kazanç ver• 
gisl lay hasının tetklkile meı· 
guldür. Encümen lıtanbul avu· 
katlarının gönderdiği heyeti 
k bul etti ve heyetin vergi 
hakkındAkl mütaleasını din· 
ledı. 

Bütçe Encümeni de lkttıat 

vekaletinin masraf b6sçeılne 
alt tetkikini bitirdi. Encümen 
mülhak bütçeleri tetkike baı· 
lıyacak, yakında da yeni büt· 
çenin esbabı mucibe mazba· 
tasını hazırlıyacaktır. Yeni 
bütçenin bir haftaya kadar 
heyeti ıımumiyede müzakere· 
elne baılanmaaı muhtemeldir. 

~ l'-1 i::l 

merikada sıcak! 
766 kişi sıcak dalgasından öldü! 

New·York. 1 (A.A.) - Bir 
müddettenberi Amerikada hü· 
küm ıürmekte olan 11caklar 

ııittikçe artmaktadır. Şimdiye 
kadar 766 kitinin öld!lAü ve 
bir çok hayvanatın telef olduğu 
haber verllmltllr. 

Detroltdeki F ort fabrika· 

irtişa 
Üç maznun 

Harice gittiğinden irtişa 
meselesi kalıyor mu? 

Ankarll 3(H.M.) - lrttıa 
meıcleıinde ifadelerin• müraca· 
at zaruretıhaul olan Basatlardan 

Frerkolardan üç maznun pa• 
ıaportla memleket haricine 
çıkmıı bulundukları anlatıl 
mııt r, Bu vazlJehe lrtl• 
fil davaıının görülebllmeal il 
aka! beı altı ay ıonraya kal· 
mıı bulunmaktadır, 

Tren ücretleri 
Eskisine nisbetle bir 

az yüksektir 
Ankara,3(Huıual) - Yeni 

tren ücretler eıklılnden 

biraz ;,ü!uektlr. 
Yeni tarifeye ııöre, Anka· 

ndan aşajtıdakl lstasyonlnra 
birinci il; net ve üçüncü mevki 
\le e i • rl t ı l ·dir. 

1 lanh l 2564, 1961, 1190 
lzmıte 2169, 1571, 999 Eıkl· 
ıehre 1180. 855, 544, Afyona 
1902, 1377, 876, Konyaya 3118, 

225&, 1436, Mersine 4870, 3549 
2190 Aclan11ya 4471, 3454, 
2195, M ... latyaya 6418, 5464, 
:!954, Kayserl1e 1695, 1229, 
779. Sıvasa 2691, 1948 
1238. lı:mfr. 3844, 288-1 1963. 

Mısır kabinesi itiınat reyi 
aldı 

Kebire, 2 • (A.A.) - Ye· 
hl meclis Kralın nulku:hakkın· 
na cereyan c-len müzakeı·eden 
ronr• Sıtkı Paııı kablneıinde 
ittifakla itimat beya'!l etrnlt· 
l~ • 

A.merikan bütc:esinin • 
o çıt' 

Vılngton, 1 (A.A) - 30 
liazfranda nihayet bulan mali 
•en eye alt bütçe açıjfı 903 mi· 
l'on dolardan ibaret bulun· 
~llflur. 

Jarı dökümhaneal aıcaklarııı 

artması :yüzünden muvakka· 
katen faaliyetini tatil etmlıtlr. 

Bu dökümhanede çalııan 
lıçllerden 240 tanealnln tedavi 
altına alınmaıma !uzum ııö· 

rülmüıtür. Bunlardan biri 
ôlmüıtür. 

isyan! 
Peruda gene isyan 

çıktı 
Lima. 1 ( A.A ) - Cuzce 

aıllerl neırettlkleri bir beyan· 
namede muvakkat bir aıkerl 
hükQmet ve mecliı teıkll et· 
tiklerini ve hükumet kıtaaU 
ile çarpıımaea hazır bulun· 
duklarını bildlrmlılerdlr. Peru 
hukümett &.sllerle müzakereye 
glrlımek üzere tayyare ile bir 
mümenll göndermlıtlr. Bu 
aralık' aıkerl harekAta fasıl 
verilmlıtir. 

Beri inde 
Kanlı karıŞıklıklar 

oldu! 
Berlin, 1 (A.A.) - Dün 

akıl\m ıehrln ıark k11mında mü· 
hlm yolde toplan bin kadar ko
münist alay halinde ıehrln 
merkezine ilerlemek latemtıtır. 
Bunu haber ıılan bir zabıta 
kuvveti 1olu keımek lıtemtıtir. 
Komüniıler polisleri tat yal!· 
muruna tutmuılar, ayni zaman· 
da nümaylfçiler tarafın 
dan kırk el de silAb 
atılmııtır. lPoliıler derhal mu
kabele etmiıler ve alayı dal!ıt· 
mıılardır. 

Bir polis Cmemuru öl· 
müıtür. Nümaylıçiler araaın• 
da zayiat olup olmadığı bel· 
il de~ildlr' Y trmı kiti tevkif 
olunmuıtur. 

Canavar idam 
ediliyor 

Dusseldorf. 1. ( A. A. ) 
Yarın sabah Duıeldorf cana· 
varı Kuerteu idam edilecektir, 

Denizli borsasında 
Denizli, 2 ( A. A. ) - Bu 

hafta boraada buğday 5 il& 
7, I, arpa 3, çavdar 4, 5 ilA 
&, 5, yapa#ı 40 llA SQ, ıuıam 
16 • 20. afyon 700 • 100, ipek 
kc:zası 100 · 230 kuruı, birinci 
unu ı 100 kiloluk çuvalı 9, 5 
ikinci 8, 5 üçüacü 7, 5 6, 5, 4 
ve 5 liradan satılmııtır. 

Resmi ilanlar meselesi etrafında 

Hükumet böyle 
emretmez! 

şey 

Bu meselede kat'iyyen bir yanlışlık olmak 
lazımdır. Münakasa ilanlarından mak· 
sat en çok okunan gazetelerde halkın 
ilanları okumasıdır. Devlet kim bilir 

bu yüzden kaç milyon kaybediyor? 
(150.000) lira hazineye kalmalıdır. 

(Birinci sahifeden devam) 
bir temim yazdıöt ve bu ta· 
mimde ilanların yalnız hükQ. 
mel gazetelerine gönderilıne· 
ılnl bildirdiği söylenmel.tedir. 
Buna imkan ve ihtimal veril· 
mek latenme:ı:se de, keyfiyetin 
hakikat olduğunda ısrar edil· 
ml:ktedtr. 

\ 

lirayı tecavüz eden müzayede 
ve münakaıaların aleni mü· 
nakasa11nı amir bulunmak· 
tadır. Gazetelere verilen t!An· 
lar da b.r devlet alışverişi· 

Blr defa, vataııdaılar hep 
hükumet gazetelerini okuma
dıkları gibi, diğer gazeteler 
onlardan her halde daha zl• 
yade okunmaktadır. Bu iti· 
barla devlet ilanlarının yalnız 
onlara ba .. edllmeıi bir çok 
münakasa ve müzayedelerde 
millet hakkının da ayrıca kay. 
bolmuı demektir. 

Çünkil, resmi bir münakasa 
ve müzayedeyi alAkadarlann 
hepsi görememekte, dolay11ile de 
devlete alt alım ıatım itleri 
bu yüzden ayrıca ve belki de 
milyonlarca zarara ıokulmak· 
tadır. 

Kaldı ki, resmi ilanların 
bedeli, do~rudan doğruya 
devlet hazinesinden çıktığı 
için, bunların behemehal mil· 
nakaıaya konması, bu suretle 
de hangi gazete flat kırar, 
daha ucuz yapar ve devlete 
menfaat gösterirse oraya ve• 
rllmesl icap edecel!i kanaatin· 
deyiz, 

İki üç zatın hatırı için dev. 
!etin ve milletin iki taraflı 
zarara ıokulma11 elbette tec
vl:ıı edilemez. 

Başvekil paşanın bütçede 
tasarruf yaptıkları fU dem
lerde, en mühim tasarruflar· 
dan blr,ni tetkiJ eden resmi 
ilAnlar meıelaılnl de tetkik 
edeceklerine, milli hazinenin 
zarardan vikayesinl temin 
eyleyeceklerine asla füphe 
edilmemek hlızımdır. 

Devlete alt müzayede, mü· 
nakasa ve ihale kanununda 
ııaz:etelere temas eden fıkrayı 
aynen aıağıya alıyoruz: 
~ .... "'9! ..... ----..... --~----., Madde: 4 Münakasa ı>e 

mü:ııoyedıı yevmi ihaleden 
akalli yirmi gün mukaddem 
ve.aiti mutade ile müsavi 
fasılalarla dört defa ilAn 
olunur. Ancak sureti mah· 
•uaoda memoliki ecnebiye· 
den celbine lü:züm görüle· 
cek e,ya ic;in İfbu müddet 
iki aydan dun olama:z. On 
bin lirayı mütecavi:z mebldtı 
ta:zammun eden münakasa ve· 
ya müzayedeler lüzum gö· 
rüleoek mahalll gazeteler· 
den maada hükılmetin ta· 
yln edece~I iki gazete ile 
ayrıca behemehal neşre· 

lunur. 

lıte bu madde gösteriyor ki, 
• lüzum görülecek mahalll 
gazetelerden maada, hükume· 
tin tayin edeceği iki gazete ile 
ayrıca behemehal oeırolunur." 
kaydı, hükumetin erzu etti· 
ğine arzu ettiği fiatla illın 
vereceğini tazammun etmez. 
Bılakiı münakua neticesinde 
ıııilll menfaati temin eden iki 
gazeteyi tenalp edecek Ye ay· 
rıca yine mı.halli gazeteler· 
den lüzum görüleceklere vere· 
cektır. Bu lüzum görüll"cek· 
lerln de münakaaa neticesinde 
indirilen fıatları maktuan ka· 
bul etmeıl ıarttır. 

Kaldıki , Haziranın 
birinci günü teşekkül 
eden "Limitet şirketi" Ce
za kanununun tavsif ve tarif 
ettiği gizli ittifak mahiyetin· 
de görülebilir. Devlet itleri 
mutlaka münakasa ile olmak 
ıarttır. Çünkü devlet daire
lerinin ııazetelere bir senede 
verdllt ilanlar yüz l:lnlerce 
liralara balii olmaktadır. Ka· 
nunun 16 ıncı maddesi •sooo. 

dir • Bu itibarla hazinenin 
nef'I namına münakasa ıart· 
tır. Bir Hazirandan itibaren 
" Cümburlyet" gazetesinin rl· 
yaaetl altında yapılan ıirket, 

adeta devlet ilanlarını lnhi· 
ıara almaktadır ki, Ceza kanu• 
nunun temas etti~I 366 ıncı 
maddenin birinci fıkraaına 
uygun ııelmektedir • Madde 
ıudur: 

,-.. M""a•d•d•e•:·J--6""6·----fl .. e_r_ki,;', 

hükumet hesabına olarak 
icra kılınan mü:zoyede ve 
münakasada ıiddet veya 
tehdit ile veya hediye 
vait oe itasile veya saır 

menfaatler teminilıı ve
ya gizlt ittifak yahut sa!r 
hileli vasıtalarla rekabeti 
men ı>eya ihlal rle ilh ... 

üç aydan bir .eneye ka· 
dar hapşe ı>e 30 liradan 200 
liraya kadar ce:zayi nakti· ı 
ye mahkiım olur. 

J.oöi--------------------·---( Yarın) memleketin vıı ha· 
:zinenin menfaati namına dev· 
let ilanlarının münakasaya 
konmasını talep etmektedir. 
Ta ki, herke. fedalr6rlılryap· 
sın, bu auretle d• millet ta· 
earruf oe fayda temin •tmiı 
olsun. 

Başvekil Paşa ile Maliye 
vekili beyin tekrar tekrar 
nazarı dikkatlerini celp edi· 
yor uz. 

Hürriyet J ---Takririn 
sureti 

Matbuat hürriyeti icin 
Meclise verilen takrir 

Ankara. ·2 (A.A) - El&.. 
ziz mebuıu Fazıı Ahmet ve 
Aksaray mebusuCSüreyya Bey 
ler matbuııt neıriyatı hakkın· 
da Büyük Millet Mecliıl riya. 
ıettne atideki latizab takririn! 
vermlılerdir: 

MBazı gazetelerimizin takip 
ettikleri muhataralı istikamet 
vatandaıların ve vatanın ıfyaai 
iz' an ve medeni vicdanı üze• 
rinde ıarih bir fikir ıekavetl 
icra ederek masum ruhları ta· 
rnamen zehirleyecek mahiyet· 
ler alma~a baıladı. 

Hele biç bir faideıi olma· 
dıjtı gibi atiyende bir çok va· 
bamet ve zarar hazırlayan bu 
felaketli cereyan kar111ında 
hükumet ne düıünüyor? Milli 
varlığı istilaya baılayan ıu 
zehirli havadan ammenin vlc· 
danı pek mustariptir. Binaen· 
aleyh Büyük Millet Mecliılnin 
vaziyeti mütalea ile bu hu· 
suıta bir karar ver meslnl el
zem görüyoruz. 

Cemiyeti, matbuatın ıul 
iıtlma ilerine kaı '' müdafaa için 
timdlye kadar müracaat edi· 
len tedbirlerin kafi olmadığı 
meydandadır. Binaenaleyh key· 
fiyetln hükümetten iıtizabını 
teklif ederiz." 

Hummalı faaliyetle yol 
yapılıyor 

Mani~a, 2 (A.A) - Gediz 
ve Menderes havzalarına bir· 
leıtırecek olan yolun Manisa 
vilayeti dahtllndekl en çok ve 
en kayalık kumında köylüle
rimiz hummalı bir faaliyetle 
çalıııyorlar. Manita valial bu
ıün yolun teftiılne &Ltmlıtır. 

Sahife' 

' 
Bu günküyarışlar 

Deniz yarışları 
Bugün ilk deniz yarışları Bey kozda 

• yapılacaktır 
Deniz mevıiml geldi. Bu 

ıporlara,.da bugün büyük bir 
faaliyetle baılanacatır. 
Şimdiye kadar muntazam bir 
ıekilde yapılamıyan bu deniz 
ıporları öyle zannediyoruz ki 
bu sene daha muntazam 
olacaktır. 

Çünkü denizcilik heyeti· 
nin tertip ettiği program bu· 
nu göıterlyor. 

Bugün Beykozda kürek 
müsabakaları yapılacaktır. 

Diğer yapılacak müıaba· 
kaların g<inlerinl de aıağıya 
yazıyoruz: 

17 Temmuz 13,30da yüzme 
atlama, ıu topu outboard, 
plane board, Büyük derede. 

24 Temmuz 13.30 da yüz· 
me, atlama, ıutopu, Büyükde
rede. 

31 Temmuz 12 de kürek' 
(mıntaka birinciliği) yelke._ 

motörbot ve{outboard Beykozd.ı 
7 Ajfuıtoı 13.30 da yüzme 

ıeçmelerl, ıu topu Büyükdere. 
de 14 Ağuatoı 13.30 da yüzme' 
atlama, su topu, ( mıntaka 

birinciliği) Büykderede. 

21 Ajfustos 13,30 da] De
niz bayramı, outbeard, plane 
board, Büyükderede. 

28 Ağuıtoı 17 de Boğan 
geçme müsabakaı, .Rumelihl
sar-Kandilli. 

4 Eylill 15·30 da Beykoz. 
Bebek yüzme mukavemet. 

il EylQl13 de kürek, yelk~ 
motörbot, outboard Beykozda. 

25 Ey:a1 15 de Büyükdere 

Salacık Qç çiftelere mahıus 

kürek mukavemet. 
~ ~ i!l 

Galatasaray - F enerbahçe şilt 
maçı tehir edildi 

Bu iki kulüp murahba1-
ları Yunan maçlarından ev· 
evvel yapılacak olan bu ma· 
çın tehirini kararlaıtırmıılar· 
dır. 

Bu tehir çok lsabetlldlr. 
Evvelce de yazdığımız gibi 
böyle mühim maçlarda her 
hangi bir arızaya teıadüf 
edilir. 

Bu gibi cihetleri futbol 
heyeti nazarı dikkate ala· 
cağı yerde kulüplerimiz dütü· 
nü yor. 

Do~ruıu ıaıılacak ıey. 
.. ~ 

Şilt maçının tehiri hak· 
kında tebliğ 

latanbul futbol heyellnden: 

3/Temmuz/931 ta.rlhlnde 
icra edllmeıl mukarrer 'olan 
Ştld maçının nizamname hila· 
fına olarak tehir edildiği G. 
earay ve Fenerbahçe kulüple
ri tarafından gazetelerle ilan 
edildiği görülmüıtür. 

Nizamnamesinln75incl mad· 
desi tehir ve talik hakkını an· 
cak alakadar idman heyetine 
bahıetmlı bulunduğundan ev· 
elce ilan edilen iıbu müsaba
kanın 3 Temmuz 931 Cuma 
günü ıaat 17 de hakem Refik 
Osman Beyin idaresinde •ı:ra 
edileceği Vt. gelmiJecek takı· 
mın bu husLataki hakkını g'ly· 
eb,.deceğl tebliğ olunur. 

Tütünleri almadılar! 
Lehli er ticaret muahedesi olma. 
dığından tütünleri almadılar 
Tütün piyasan ve tütün 

tılerl yeni bir safha göster
meğe baı!adı. Bilbıuaa tütün· 
!erin merhun olanlarının mü· 
bayaaıı meaeleıl gürültüsü halli. 
demam ediyor. 

Bundan maada Çekodo
vaklarda ela:ı bizden tütün 
almamıılardır. Rivayetlere na· 

Heleşükürl 

zuan (2.030.000) kilo tütün 
mubayaa edeceklerdir. 

Fakat Polonyalılar da bu 
ıene tütün ahı verlılııl kes· 
mıılerdir. Tütün tacirleri ıebep 
olarak ıunu zikrediyorlar ar : 
Hükıimetlmlzle Polonya ara· 
sında Ticaret mukave!ename· 
alnin olmama11 ! 

Şekavet! 
Sigorta tarife ko- Bayındır- T orbalıyola 
misyonuAnka ku- üzerindeyakalandılar 

lzmir, 2 (A,A.) -4 Kltiden 
ŞU değilmiş! ibaret müsellab bir çete Ba-

• • • ' , yındır:· Torbalı volu üzerinde 
Nıhayet ıçtıma ettı geçmekte olsn bır otomebrnn 

Uzun müddettenberl bir tçinde bulunanlan ıoymuılar• 
türlü toplanamayan ılgorta 

tarife komisyonu dün akti iç
tima etmiıtir. içtima rela Zühtü 
B. riyaset ctmiıtir. Evvelki 
gün, elyevm mer'i olan 
ılgorta tarifelerinin müddeti 
hitam buluıuıtur. iktisat ve· 
kaleli yeni tarifelerde, balkın 
lehine tadilat yapılmaıını lali· 
yor. Bilhıuaa itfaiye resminin 
halkın cebınden çıkmasına ıl· 

gorta ıirketlerl ıebebiyet ve• 
riyorla r. Halbuki, ılrketlerln 
Belediyeye verdikleri resmin, 
müıterllerden alınması için 
makul bir uebcp yoktur. 

Bir esrarkeş kahvesi 
ba~ıldı 

Kas:mpaıada Orta yolda 
Sayit Mehmedin hticvabında 

bıılu11an 25 numaralı kahve 
dün, ihbar üzerine zabıta ta· 
rafııtdan b<1.aılmı1, eararkeılertn 
lstlr...,al etlikleri hır kabak bu· 
lunaralr kahve müıteriıl Seyyit 
.AhmP.t yı..kalanmııtır. 

dır. Vak'a haber alınır alınmaz 
2 kaza jandarma müfrezeleri· 
nln ıeri bir ıurrette yaptıkları 
takibat nctlcl"ılnde hardutlar 
kamilen dıırded eclilmııl•rdir. 

Manisada bekçi leşkilah 
Manlıa,2( a.A ) - Şehir 

dı.bili bekçi ceıkilli.tı l.ueusl bir 
tailma.name ile bu günden 
ıubaren ?oLı ır.e kez memn• 
rluğunun nezareti altında fı.· 
aliyete bafihluııtır. 

Hariciyede 
Yeni tebed<liHler 
Ankara, 2 (Hususi) - Ha· 

rlclye aıeınurln ru:!dürü HAmft 
B. iltihbarat n-üdO.rlt\if"'ue, ı .. 
tıhharat Müdürü K"mal B, 
memur'n müd!U-lüğüne, ma
murhrdan Şaıc'an B. Anven 
Kançılarhiıaa Anve;s Kançı• 
!arı Ahmet B. Bar•ilon Kançı· 
larlığmıı tayin edl .111 l~nlır. 

Bar elon Kaı:ıçı\u: v k let 
ı:mrlne a:.nır.ıı•ır. 



Sahife 6 YARIN 

Sıkaık husule ge
len tebeddülAtı 

havai yeden 

Sıhhatinizi muhafaza Asipin - Kenan komprimelerini 

bulundurunuz. 

Sıhhiye Vekaletinin ruhsatıSoğuk algınlığı, nezle 
resmlyesile imal edilen • u 

gibi hastalıkla· 
rın en birinci 

ilacıdır. için yanınızda bu komprimeler baş ve dış agrıları 

ANKARA OTEL TAŞHANPALAS 
Bütün 

Telgraf 
konforü 
- Taşhan 

havi. 
Ankara 

·fiatlar ehvendir 
Telefon 1163 

Büyük Tayyare Ticareti dahiliye gümrüğü 
müdürlüğünden 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

• Dumlu Pınar yangosu Adet - 1 
1 

161 

N.,v'i 

Bağ 

Adet 
Çu. 

Markıı•ı --JJHC 
Bila 

Na. 

Bıla 

Tarihi 
Sıkleti duhulü Cinli eşya 

31 8 7 928 Müstamel otomobil lastiği 
145 3-12 9 Müstamel demir ıahmerdan 

5 ;:::ı:~z PAZAR 
günü akıamı saat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hare· 
ket edecektir. 6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 ~e~ir. Hlnu fruh· 27 2·929 Hurda demir parçaları 

tunda veznedilmek ıuretlle 

• 
• n 

Büyük ikramiye 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

Bağ Se vkonl • 45 18 3 • Çinko galvanizli demir tel 
Adet B la n 70 25·4·. Demir pulluk maa teferruat 

: : : 1 ~: 1-6-929 Müstamel demir kasa 
-ALEMDAR ZADE MtHMET 

VAPURLARJ 
Lüks ve seri Karadeniz postası 

200, 000 liradır 
Sandık 233 ,. 27 15·7-929 Müstamel boı tite 

,, Milli oto " 99 24· 7-929 Demir otomobil yedek aksamı 
Bağ adet ,, " ,. 30 " " • Demir otomobil yayı 

• 2 • ., ,. 16 • ., • Demir otomobil çamurluğv 

VAPURU Bülent 

Pazartesi 
6 Temmuz 

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

Sandık H T n 29 4 8 929 Çengel ıakızı ve ipten mamul batlık 
,, M F • 19 10 8 929 Keçi kılı 
Adet Bila ,. 20 9 10 929 Demir araba yayı 
Sandık Nemliler • 49 13 11-929 Boı maden suyu tlıesl 
" Adres ,. 52 19 11-929 Mektep kitabı 

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

Hale Sinemasında 

Karnaval faciası 
Müme11lli 

Elen Rihter 
Duhuliye 10 kuıufluF 

Jf 
Beyoğlu Y eniıehir tiyatrosunda 

Dumbullu İsmail efendi 
heyeti ve rejiıör Karaltaı 
efendi ve Jcrfin Hanım dram 
heyeti tarafından bu gece sa· 

at 21 20 da 

KALDIRIMCI 
Dram 4 peıde Anadolu 

köy C:üğünü 

Operet 2 perde 

k:ı rc:cuk hastahanesi 

1 lak bojjaz burun mü· 

tehasıısı 

1 nr, Ekrem Behçet 

[
Beyoğlu Mektep sokak 1 

Telefon: B. O. 2496 

Selanik Bankası 
Tarihi teslıl: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tedi:ıııı edilmlt: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 

Türkiyedeki ıubeleri: 

Galata, lstanbul, lzmlr, 

Samsun, Adana, Mersin 

Yunaniıtandaki ıubeleri: 

wtina, Selanik, Kavala 1 

Balya 128 • 98 28 11·929 Müstamel çual parçaları 
Adet T ,. 92 16·12-929 Bot oksijen tüpü 
Bağ adet 1 " 97 23 3 930 Müstamel boş tlfe 

22 • 
1 Çuval S ., 46 31·12 928 Nohut 
1 Torba Blla ,. 53 2-4·929 Çimento 

Balada yazılı eıfa lıtanbul Ticareti dahiliye Gümrüğü müdirlyeti satıı komisyonunca 
müzayede ile ıatılacağından taliplerin müzayedeye müıadif cumartesi ve salı günleri idare eatıı 
komilyonuna saat birde müracaat eylemeleri ilan olunur. -

Ur. Hayri Ömer 
Aimanya Emrazı cil· 

diye ve zührevlye cemi· 
yeti azasından Beyoğlu 
Ağacaml karıı ııra11nda 
133 No. öğleden ıönra mü· 
racaat. !telefon: 3586 ı 

KIZ KULESi 
PARK ve PLAJINA 

Vesaiti nakliye 

UGUR EVi 

Köprüden s .. Jacık ve Üsküdara gece ve gündüz müteaddit 
vapurlar, Haydarpaıa, Çamlıca ve Üsküdardan tramvay, 
gece avdet için Çengelköy,Beylerbeyl, Kuzguncuk, ü,küdar 
ve Kadıköyüne hususi otobüs ve gece yar11ına kadar 

.... Köprü ve Beılktaıa vapur vard•r. 

_. .... mıı ............ . 

NURİ -DANIY Al 
Bilcümle Devair ve Müesreıatı resmiye ve buıuslyede, 

1 
Mali, İdari, Hukuki itleri, Emlak ıabiplerlnln emlaklerini 
idare etmek, İfraz, Ferağ, intikal, İkraz, İstikraz, Alım 
Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

Telefon: Beyoğlu 4515 Galata, Eski Gümrük 
Cnddesi Utur Ha11 No 2 

Bergama Belediye
sinden: · 

Yük ve yolcu için Sirkecide 
Vezir iskelesi sokak No. 61 
acentasma Müracaat. Tel. 21037 

_ _..DİKKAT! 

Ademi iktidara 
GLANDOKRATIN 

Meşhur Professllr Brovn Sequ· 
art ve Steinach'ın mühim keıfidlr. 

Tesiri kat'i ve seridir. Her eczanede 
bulunur. Toptan salı§ yeri ZAMAN 
ecza deposudur. lstanbul, Bahçeka
pı Tramvay c addesl No 37. Kutusu 

200 kuru tur • 

OSMANLI BANKASI 

Sermayesi t0,000,000 
İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENTALIÖI 
Telefon: lıtanbul 3318 

BEYOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyoklu 1303 

Senedat ve poliça muka· 

1 
Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 

Manisa vilayetiden: 
1 1 - Manis!l memleket hastaneıi için 1528 lira 50 kuruı 

1 
kıymetinde 109 kalem ilaç alınacaktır. 

Bergama kasabasının tanzifat itlerinin bir müteahhide elev· 
redilmesi takarrür ettiğinden üç sene müddetle ve 15,000 
lira bedeli muhammen ile 12 • 7. 931 tarihine müsadif pazar 
günü saat 15 te ihale edilmek üzere 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. Talip olıınların 
keılfnameyl görmek üzere Bergama ve lzmlr Belediyelerine 
ve latanbul Şehramaneline müracaatleri ve münakasa talimat
namesine tevfıkan teminat ve tt kltf mektuplarını tarihi mez. 
kOre kadar Bergama Belediyesine tevdi eylemeleri ilan olunur. 1 

bilinde muayyen vadeli 

veya hesabı cari suretile 

avanslar, poliça ve hkon . 

tosu. 

1 
Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

T .. lefon: B. O. 2496 . 

fii:ydar Rıfcıt O.in eserlerinden 1 
Ayni haklar İki lira 
Mlraı meıele1eri Bir ,. 
Şerhli borçlar kaııunu c: c 

(İkbal) kitaphanesinde 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden ıonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar İstan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huıuıi kabineıinde 
dahili baıtalıkları muayene 
ve tedavi eder. 

Telefon: lstanbul 2398 
........... 1 ...... 

Kiralık daireler 
ikdam yurdunun 

Üçüncü kah kısmen 
mefruş olarak kira-

lık Dördüncü kat 

dahi kiralıktır Ga-

zete idarehanesine , 

kitapçılık ve müret

tiphaneye elverişli -
dir Görmek için ka
pıcıya müracaat o
lunur. 

..... T.el•e•fo•n .. mBmemymoiAlmum:mıııi4m5ml~ 

Doktor Agop Essayan 
LanııQ CQmİ •ol.ak No16 

Hergün haır.talıırını kabul 
ve tedavi eder. 

2 - Münakıua alenidir ve müddeti 18 temmuz 931 cumar
tesi günü saat ona kadardır. 

3 - Teklirlerln 661 numaralı kanun daireesinde ve teminatlı 
olarak yapılması ıartlır. 

4 - İlaç ' arın enva ve mıktarlarını mübeyyln listeler latan· 
bul ve lzmir 11hhat müdürlügünde bulunur. Fazla tafsilat almak 
isteyenlerin vilayet S hhiye '' üdülüğüne müncaatları. 

BankaFrankoaziyatik 
Anonim Sirkeli , 

SERMAYESİ : 25.000.000 Frank 

Merkezi id aresi; 

Şubeleri : İstanbul, 
Paris, Burdo (Boudrean} so:<ak ND. 9 

Galata, Voyvoda caddeıi No. 102 

Telgraf adresi: Frasiabank 

Telefon Beyoğlu 1421 2- 3 

Posta kutusu. Galata No. 376 

•Harbin Mukden. 

Bilcümle Bankı muamelatı 
Heıabatı cariye kü~adı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf ıandığı - Mekükiıtı ecnebiye kambiyo, esham ve 

tahvilat alım ıatımı - Senet lskontoeu - Eıham ve tahvi· 

lfıt bedellerinin tahsili - Adı ve ıirküler itibar mektupla-

n - Esham ve emtia üzerine avans - Ecnebi memleket 

üzerine kredi küıadı - Esham ve tahvilat muhafaza vesaire 

Kadıköy lcra.ındıı.n: Bir 
deynln temini iatlfa11 için ha· 
clz altına alınan oda takımı 
lamb:, konsol ve perdelerin 
satılması kararlaıtırıldığından 
tellaliye ve ihale pul bedeli 
müıterlslne alt olmak üzere 
talip olanların 12·7-931 tarihi· 
ne tesadüf eden Pazar gilnO 
aaat 14 ten 17 ye kadar Ka
dıköyünde pazar mahallinde 
hazır bulunacak olan memu
ra mllracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

M[fTUN GöNOL 
Merdan Zadenin bu cazip ve 

kıymetli eıerl kitapçılarda ve 
yegane tevzi mahalli Şafak 

kıtapbaneıidir. 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddeıl Cihan kütüp· 

haneıl üıtünde No. 66 
Telefoa: latanbul 2385 

·-··--···· . 

Şirketi hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus yaz tarifesi Temmuzun altıncı 

Pazartesi sabahından itibaren tatbik olunacaktır. 

Türkiye Cümhuriyeti • 

nin baı'.ıca ıehirlerine ve 
memalik! ecneblyeye se
nedat, çek, itibar mek
tupları ve telgraf emir· 
nameleri irsalatı. ( Hesabı 
cari) küıadı, aenedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memalik! ecnebiyeye 

keşide edilen poliçaların 

tesviyesi, borıa muamelatı 

icrası, akçe beyi ve ıe· 

rası, ıalr bilcümle ban

kıı muomelatı, kaıl\ icarı. 

Tarifeler Cumartesi sabahından itibaren giıelerde satılacaktır. 

lıtanbul Yedinci icra dal· 1 
resinden: Müsyü Jorj Simlnsun 
Mehmet Rifat Bey zimmetin· 
de alacağ. olan hariciez masraf j 
ve faiz 500 liranın temini tah· 
aill zırnnıntla tahtı hacze alı
nan K"dıköyünde Zühtü paıa 
mahaı l ~ sinde ePkl Ihlamur ye· 
rıl Tahtaköprü ıokalfında ka· 
in 72 numaralı 20 dönürn bir 
kıt'a bostan 8 de 6 hi••esl ye· 
dl hine itibarile b;r hissesi 
tarihi ilanından Ilı haren 
son ihalesinin icra11 için mü 
zayedeye vazolunmuıtur. Hu
dudu ve mesahaaı muci!:ıince 
mezkQr bostan derununda bir 
boatan kuyuau 4 adet arınut 
bir ceviz ve 6 adet ıeftalt ve 
2 incir ve bir dut alfııcı olup 
iki tarafı duvar ve bir tarafı 
çalı clt ili! kap•lı olup hır tıı· 
rafı dA hl hendektir. içinde 
11·3 930 tarihinden itibaren 
iki senede 500 lira ile N url ve 
Sami efendilerin kiracı olduğu 
Nuri efendinin ifadesinden an
laıılmııtır. Mez1dlr boatanın 
tamamına 5000 lira kıymet 
takdir edilmitlir· 

Son ihalesinin lcraaıSAğus· 
tos 931 Çe•ıamha günü •aat 
16da lstanbul Yedinci icra 
d .. irt>sinde icra Pdilecektlr. 
Mezkür hisseye 250 lira ile 
müıteri zuhur etmlı ve baıka 
talip çıkmamııtır. Talip olanla
rın kıymt'ti muhammen,.nin 
"/0 onu nlsbetlnde pey akçesi 
vermeleri ve yQzde bet zam 

etmeleri lazımdır. T1tllp ol,.nların 
bu ite ait bulunan 9?7 4042H. 
Numaralı doıya ile ıartname 
ııösterUece41 ilin olunur. 

İstaııbul Üçüncü icra J\lemurlu
ğuııdan : Tamamına 191 lira 25 ku
n:ş kıymet takciir ecileıı Üsküdarda 
icadiye ma'ıallesıııde Doğramı Sinıon 
sokağında k;iyin eski 27 mükerrer 
numaralı 382 zira 12 rarmak bir kı
la arsanın tamamı 23 Temmuz 931 
tarilıin' ınüsıd:f Cunı.uteoi gü:ıü 
öğleden sonra saat 13 ten 16 yaka· 
dar dairemizde açık arttırması icra 
ve şartnameoi 7 Temmuz 931 tari
hi:ıde divanlıaneye talik olunacaktır. 

Arttırmaya iş:ir,ık için yüzde yedi 
teminat akçası alınır. Hakim tapu İstanbul ikinci İcra Memurluğun-
sicillcri ile sabit olmıyan ipotek ala- dan: 
cahlılarla diğer al3kadaranın ve irti- Bir borçtan dolayı paraya çev-
fak lıak sahiplerine bu haklarını ve rilmesi mıık~raer fort markalı kapalı 
hususile faiz ve ma~arife dair olan 2373 Belediye numaralı otomobil 
iddi J!arın ı ilan tarilıinden itibaren 21 • 7 · 931 tarihine miısadil Salı 
yirmi gün içinde evrakı ınüsbiteleri günü saat 10 ila 11 de Şişlide Eü
ile bildirmekri lazımdır. Aksi halde yükdere caddesinde 401 N. lu Olo-

matör Türk Anonim Şirketi labri
hakları tapu sicilleri ile sabit olmı-

kasında açık arttırma suretile satı
yan satış bedelinin paylaşmasından 

lacağından talip olanların mezkfır 
hariç kalırlar. Bilcümle ınüterakm gün ve saatte mahalliı.de hazır bu-
vergilerle belediye resimleri, vakıf lunacak memurumuza 931 • H3 N. 
icarcsi müşteriye aittir. Alikadarla- ile nıür.ıcaatıarı ilan olunur. 
nn yeni icra ve iflas kanununun 119 lr~~---'"'!"~------"..i 
uncu maddesine göre hareket etme- 3 Temmuz 1931 = Hızır 591 
!eri ve daha fa zla mallımat almak -- Cnma _-

1 

istiyenlerin 929 • 1417 dosya numa-. 
rası ile Üüçncü icra Memurluğuna Arabi ffumt 
miıracaatları ilan olunur. I6 Sef,er 20 Haziran 

İstanbul sekiz!nci icra da· -Vakit -1'zanl Vakit - ' •satl 
!resinden: Bir deynlıı teıninl • ı -

zımnında mahcuz ve fur,!htu 
1 

J.:vk•t _S_b·. -
0
4
-
9
• _J:_ı l.~n· n.:. ı 

Sabah Snbnh ~ 33 
mukarrer bir ade~ lavmana, bir öıııo 4 1 Öğle 12 18 
adet çerçevealz ayna, bir adet ı•!ndl 8 34 ıl~lndl 16 18 
bnro, bir adet berbr.r koltujiu Uçam '2 1 OC tAkşdrn 19 4:1 
Sirkecide Hoca paşa caJd<>Pl'lCle 1

1 
Ynhı 2 ~ ir !sı ı 71 1 ~~ 1 

59 numaralı perukiır dülı:ka· 1 .Milk 61 311 :~ ~ !1J \ 
nında 8 7 931 tarihinde saıı.t ı-.--·-----------
12 d,.n 13 e kadar furı:ht ~di· 
leceğl ilan olum:.r. 

MesuJ rr'.l-!Cr ve n.ü'11C19' 1 

Cürlıanf::tin .d • 


