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[Çiftçi, ltqi ve Esnafın haklarını miıdafaa eder L6ik Ciımhuriyet9i gazeh 1 

\.Gönderilen evrak iade olunmaz) 

Bugün Cumhuriyet tarihinde · ma.tbuat c::::· 

hürriyetinin son günü olmıyacaktır 1 •• 
' 

Matbuat hürriyeti padişahların' elinden Cümhuriyetle beraber alınmış bir hakhr. Ona kimse 
ilişemez. Şereflerine inanmadığımızı iftira ettikleri inkılapçıların, bir kaç gayretkeşin . 

izlalaletile, Cümhuriyetin, ana hürriyetlerinde geri döneceklerine inanmıyoruz ! C .... . 
................ , ••.•.•..... ,, ,,,, ·••·········••····················•••·••••·•·•• , .........•....... ,,., ................................................................ . 
Yarınki 
İstizah 

Yarın, Millet Meclisinde 
Cümhuriyetin en• belli batlı 
müeyyldelerinden beri olan 
matbuat hürriyeti münakata 
edilecektir. Bu tarihi kırar 
merakla bekleniyor 1 

Arif Oru9 

Türkiye Cümhurlyetl yarın 
Bllyflk Millet mecliılnde tarihi 
bir imtihan geçirecektir. Halk 
fırkau gazeteleri lıtlzahı tak· 
vlye için iki gündenberl bütün 
tiddetlerile hücum ediyorlar. 
Her ne oluna elıun, yapılan 

hücumların en çirkin ıeklile· 

rlle devam edip gltmeıl, baı· 
kalarından nezaket bekli· 
yenlerin hüviyetlerini efkirı 

- umumlyeye aluettlrmeal itlba· 
rile ibret alınacak hidiıeler· 
dendir. 

Bir taraftan kuvvete, diğer 
taraftan çokluğa dayanan bu 
gazeteler, matbuatta bir hay· 
aiye!, bir ıeref hırıızlığı türe· 
diğinden bahıedlyorlar. Va
tandaılar da, bu tehditlerle 

• o tecavüzler karııaında baıt•n 
aıağı tltrlyorlarmıı. 

Alçaklıklarından, namuı· 

auzluklarlle hlyaııetlerinden 

bahsedilen gazetelerin, mec· 
buri mukabeleleri ile Türk 
vatanda,lar arumda ne ıe· 
kilde münaaebet uyduruldu· 
ğu bir türlü anlaıılamıyor. 

Eğer karıumdakl muarıza ağ· 

zına gelen denaeti lanat eden 
bir iki gazeteye verilen ce· 
vaplar, doirudan doiruya bll· 
tün vatandaılara ıamll gibi 
tahayyül ediliyorsa, o baıka .• 
Bahsedilen mukaddeıat ile ıe· 
refin nereden memba alıp ne· 
reye inıtbap ettirilmek isten· 
diğlnl tahmin o Lkadar güç 
değildir. 

Öyle geliyor ki, bütün ya• 
pılan hücumlar, bütün kopa· 
rılan yaygaralar, ne onu la· 
tihdaf ediyor, ne de baıka 
teYi.. gidilmek istenen yol 
pek baıkadır : 

Memlekette tenkit müna
ka§& ve bazı hakikatlerin ı:n.11· 
let huzurunda neıredilmeıi 

ı.tenllmlyor. Aı-zu edtlemiyen 
nokta, tamamen budur. 

Fırka gazeteleri/ yani muvafık 
gazetelerle ba:ı:ı mebus Beylerin 
ittifak ederek bir aliızdan 

yaptıkları gürültüler, ne ıııh
ılyat meaeleaidir, ne ıeref ve 
bay•lyet meseleıidlr. Ne de : 
Vicdan.. Onlar, doirudan doğ· 
ruya matbuatın hürrlyyetine 

: hük•imet elile darbe vurmak 
için tasarlanan, ölçülüp biçil· 

r miı bir tabiyeden ibarettir. 
Verilen haberler, hüküme· 

tin bu fikirde olmadıiını lıaa 
ediyor. Umumi kanaat le bu 
merkezde ise de , gazetelerle 
mebus Beylerin bir fırka men· 

t. ıub.u olmaları,hükümetln Is~, ey· 
. ol fukaya lıtlnat etmeıl am· 

menin vicdanında yerleıemek 
ı.tıdadını göateren bu kanaati 
aaraacak mahiyettedir. 

Görülüyor ki: Yarın Büyük 
Mlllet Mecli•inde yapılacak 
ı.tızah , Cümhurlyetin temel 
direklerinden biri ola:ı matbu· 

· at hürriyetine karıı öteden· 
beri tatbiki istenen ıidetli 
tedbir teklifleri ve taleplerlle 
'rıılaımak kabiliyetindedir. 
"leuamı 5 inci ıayfada ) 

Cümhuriyet ve onun . mukaddes .. Resr;i ilanla~ mesele:i: . • '. 

·h ·· · ti · b d ·d d , oyle mı tensıp edılmış! 
urrıye erı e e payı ar ır • lıtanbul vilAyetinln verdiği cevap mllll menfaati tatmi11 

•••••• . ıı• 1 bl l 
D•• d" •• 8°' ••k M M ı· • tb h•• • • • • eder mıhıyetten 9ok uzıktır. Biz reıml n ırı ze vır nıı Or UnCU UYU . ec ıSI yarın ffia Uat Urnyetı ıçın demedik. Kanun mucibince resmen munakısa aqınız dediki 

tarih ve Cümhuriyet huzurunda mühim karar verecek Şurayı devletin tefsiri lazımdır . 
Halk fırkası menafiini müdafaa edecek hatipler gibi Cümhu
riyet ve memleket hürriyetini müdafaa edecek mebuslarımız da 
elbette hürriyet için hürriyetle söyleyeceklerdir. Türkiye B. M. 
Meclisi Fırkadan evvel milletin ve cümhuriyetin :nigehbanıdır! 
Yarın, Meclite Yerilen Mat· 

buat hakkındaki istizah tak· 
ririne hükümet ce,·ap vere· 
cektır. 

Ankaradan telefonla aldı· 
Aımız malumata göre Baıve· 
kil Patanın umumi bir ce 
vap vermesi muhtemel görül 
mektedir. Ba9nkil Paıanın 
evYelce Mecliste Irat et 
tiği müteaddit nutuk· 
larda temas ettiği esaılarnan 
dan ayrılmayacağı kanaatleri 
vardır. Kanunun gösterdiği 

yoldan yürünmek kanaatlerini 
taııdığı teyit edilmek isleniyor 
Adliye vekili Yusuf Kemal 
B. matbuat ceraimi ile adliye 
ve ceza muhakemeleri uıu
lünün buna temas eden nok· 
tatarına dair izahat verecek· 
tir. Kanun hakkındaki ilmi 
görüılerinl ıöyliyecek ve mec· 
liıi tenYir edecektir. 

Dahiliye vekili Şükrü Ka· 
ya Beyin de Anadoludaki hu. 
ıaten lzmirdeki gazetelerir 
(Davamı 2 inci sa ~İ&t"de) 

_ ... --... 
' ' ' 
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Bunu ıbretle okuyunuz · ~uhaliflere çatan 
Akşam gazetesi ve onun havadarları Edirne mebusu 

ne ıneslekte gazetelerdir? Sırça köşkte oturuyor! 
Edirne, 3 (Huıuıi)-Mebus 

"\ oluncaya kadar muhalif, on· 
Serbest fırka yeni çıktığı zaman Akşam Başmuharriri 1 dan sonra Halk fırkasına kö· 

ne yazmı,tı? Fethi Beyefendi için çek temiz, çı>k mert le o'an Edirne mebusu Şeref 
ve namuskAr bir liderin fırkası... derken uç ay sonra Bt-y 10 senedir Edirne de ld· 
Fethi B. in aldığı apatımanı b.ir suiistimal eseri imi' gibi man mıatakaaının akarı olan 

bir tvde oturur. 
ortaya atmaktan çekinmemişti. "Akşam., ın bu hareketi, Beı para vermedllii gibi, 
o mert, o temiz o namunkAr vatandaşın haysiyetine, para iıtemiye gelenleri kov· 

şerefine, namusuna tecavüz değil miydi ? mak ceaaretlnl de göderlr. 

AK AM 
Muhaliflere çataçaliına 

gençliğin hakkını yemesin. 
El 11rtından geçinmek ga

liba zamanenin ideli. 
Hürmetler Efendim. 

Edirne sinorcııl • .. ~-'111 
Ihsan 

Halk fırka11 -re hü~ü:netin Serbest fırkanın ilk teıekkülü /zmirde 
gazeteleri muhalefete hücum zemanına ait bir makaleyi der· Altay şampİ yon oldu f 
edip duruyorlar. Bunların her- cediyoruz. Bu yazı" Ak,am.ga· 

lzmtr, 3 (Hususi muhabiri· • ütunlarla ku"fu"rler yağ zatesinln 19 A"ustos 1930 la· 
gun 

6 
• • mizden ) - Altay • lzm!rspor 

d kt · k ld kları yok rihlı· ve 4258 numaralı nüıha· 

Devlet ilinlarının mlina· 
kasaya konmaması ve istenilen 
gazeteye dilenllen flatla ve· 
rllmesl y<lzünden mili! hazine· 
nin 160000 lira :ı:are.ra uğra• 
dığını yazmııtık. 

Hatti, evvelki gün flatlart 
defaten kıracağımızı, bu iti· 
barla gazeteler ara11nda bir 
münakua açılmasını lstanbul 
vlliyetlne verdiğimiz bir lıtida 
ile talep etmiıtık. l.ıanbul 
vilayetinden dün idarehane• 
mi:ı:e bir tezkere gelmlıtir, 
Bu tezkerede aynen ıôyle 
Devamı 5 inci ıayfada ) 

Tensibi Vlllyetpenah! ile ilin 
verlldlflnl soyleyen Pazll Bey 

İstanbulspor şilt birincisi! 
....... 

. 
DGn mmlaka heyelı tarafından ~tlt blrıncuı ıiln ea .. en lstanbutıpor takımı 

!Yazısı ıpor ıntunnmuzda) 
........... &UllllllllJIUllllllllHlllUllN..._11111111•11111111111111111111111111111111 .. 11••11••-ıu••• ...... 

Dünkü deniz yarışları 

• ırma an gerı a 1 
• maçı sıfıra aıfırla neticelendi 

tur. Bunların mesleklerini, sın.dadır. Makaleyi yazan meı· \fe Altay 1931 ıamplyonu oldu. DQn Beykozda yapılan deniz yarıflarındın intibalar 
mlıvarlarını anlamak için, (Deuamı 5 inci sayfada) Ri•a (Yaz 11 ~ inci sahifemizde] .... i ....................................................................................................... ~;;~~: ... i~:·~·;;ı~;~· .. ;;;·;~ .. ı·~·~-~ ....................................................................................................... ,.~ 

\ 

Reıml devalr ili.olarının ıenede ( 150) bin lira 
lüp getireceliint anlayınca kumpası kurdular ..• j Tensibi Vtllyetpenahl de ıeref1adııfolunca it ı Amma ki devlet •e millet hakkı bir yıldırım 

taksime kabyor zahir.. ııibi iner .. 



Cümhuriyet ve onun 
mukaddes hürriyet eri 

ebedpayidardır ! 
(Birinci •ahifeden devam) 
neırtyatına •e ba müoaaebe
le l tanbul mathuıttına temae 
etmeel muhtemeldir, 

Bu izahat klfı görülüree 
hllkiimete itimat edilecelıttr. 

Maamaflh bazı mebuaların iki 
taraflı neırtyalı nazarı dıkka· 
te alarak muvafık muarız iki 
taraf matbuatın ııqrlyatıoı 
tenkil edecekleri •öyleıılyor. 
Garip veya çok bir teudQf\ür ki 
matbuat hürriyetinin B. M. 
Mecliainde ınüza kere edilece
ği gün 5 Temmuza iıııbet edl· 
yor. Bu tarih (hürlyet} in pil· 
diıahlar elinden alınıp ilk ilAn 
edlldJfi 10 T-uz gibi ıeref· 
il ırllnlerln arefetldlr. C6mhu· 
rlyet tarihinde dllrdOncQ B. 
M. Meclleldlrkl matbua! hür. 
rlyetınl ele alıyor, Y annki mü. 
aıakaıalu hücumlar Ye karar· 
lar tarih ve cümhuriyetln hu· 
zw1aad& geçecektir. 

Elbette Halk fırkaeı mena· 
flinl müdafaa edect:k hatipler 
gibi Cümhuriyet •• memleke~ 
hürriyetini müdafaa edecek 
mebaılarımız da hürriyet için 
hürriyetle eö:rliyeceklerdir. Tiir· 
kiye Büyük Millet meclfsl fn· 
kadan eTirel milletin ye Cüm.· 

buriyetln niırehbanıdır.Matbuat 
hürriyeti de, hill kaydü ıut 
Cumbnriyetl nuc eden ımıur 
dır, o kadar Camburlyf't 
kendiı:ııde •ardır. Buırlln mü· 
leartfe olmoı ba haki.katları 
en ıafdtller bilir. Üç beı gay. 
retkeı yayg ralarile, hiç kim· 
aeyi ızfll edemezler. Hakikat· 
!arın llç beı lafla bo§ulablle-

ceflııl zannedenler ancak bu· 
runlarına kedar battıklan me· 
nafi kayırılartle göLleri bürü· 
lü adamlardan başka kim•• 
olamaz. 

Her ne bahane ile olurea 
olaun Cllmhurlyelln ana hllrrf;. 
yetlerlncen olıın m~tbual hür· 
rlyeUnl takyit edecek tek bir 
Ci;mburlyetçl olabtleceflne biz 
lnannııyoruz. Bize, bu IOD 

ııüolerde yağdırılan yüzlerce 
isnat ye iftiralar ara11nda inin· 
lapçıların tarihi ıereflerloe 
inanmadığımız isnatları da 
beyhude yeıl yapılıp duımuı• 
tur, Biz, Cümburiyetln ana 
hiariyetJerinden mi olan mat. 
buat hürriyetinde de oulann 
tehıtıı edip durdukları gibi 
bizzat inkılapçıların geri dö· 
oeceklcYln• aıll inanmıyoruz. 

Dördüncü Büyük Millet 
Meciiıfnln, matbuat hürriyeti 
münakıs.ta edilir ve kararlar 
verilirken bu hürriyete hern• 
kulp takılırsa takıl11n, cümhu· 
rlye!ln büyük pirenılpleri üze-
rinde ki hassasiyetle haalo.ıa· 
cağına oüphe yoktur. 

Hiç kimse 10 Temmuz hlir
rlyet hatırıısınıo tarihindeki 
ıerefine hürriyetlerden birinin 
ıöndürltldtığü yer 5 Temmuz 
karı§dırıİa bilece!llnf akluıdan 
geçlrememelldir. Bir kaç men. 
faal gayretine ka pılmıı bed· 
baht muharririn ıon gllnlerde 
idda edip dnrdukları gibi, bu 
günün matbuat hürriyetinin 
son günü olacağı tüpheılnl nef· 
retle reddediyoruz. Cümhurl· 
yet ve onun hürriyetleri türkl· 
yede ebedi payidardır. 

.... ~ .................... 'Q: ..................................... . 

Papa Eftim ve taraftarlarına atef ! 

Bamya tar ası a -ile 
•• .... . 

g mme ecegız. 
Rum hukuk doktoru T eo ogos B. 

Eftim Ef. içi böy e söylüyor! 
~;':""-:---s ' 1 1 

den (Teeuüratı beıerden gelir 
mi dehre melal, zehir tuav· 
vuru b&.tıl, zehı hayali muhal!) 
dedim. 

Ram ortodoka kilıaed ka· 
nunlarınm Rum camlaaından 

tart Ye ihraç etflfi keeklnlı 
EfUm Ef. kili leriarize ayak 
ba-'ı: deftl, :ubmetı rahma· 
- bYDftulu zam n ermer 
1 ftlertle ol in ebri denme• 
fe liyılc otan ınnarlıiı 

~ anza ıö dae 1 ka.n ol a· l dJiı ıilıf a Jd bamya tar• 
-~-- fff: ,ı Sektz 

Papa Elmn ntmllftarlarmo R 

at91 ,,.,. .. ÜT_ ' 

bin ki ılık 
sekir ki· 

r-10110.Bey 
Pap EfUm Efendi, bJrkaç 

ıriin e"t'Yel ıazetemtıdc tipr 
eden beyaıı&bn b t1in Ram 
kılilelertnde icrayı ayfDcle 
•erbeet ol a aöy mı,tt. 

Halbuki , um ortodob ar 
lae , Pap EfUm Ef..riniD 
hiç bir kıliaede defli le· 
rayı ayin ti 
ayak b 
Dl ileri ciirüyorlar. BlDaeDr.
leyh, Pap Eftl Efen 
gazetellllzde bıtfpr edeo beya• 
natı, Rıım ortodokılarc.> bir 
lafı 1 Ya ı fi• kart mıt ır. 
Bu hueuıta mal6matma müra· 
caat ettlilaılz hukuk dok· 
loru Teologoı B. muhar· 
r
1
trhnize afldekf beyanatta hu· 
unınııotur: 

• - 4.nka kuıu ırlbi ismi 
olup eiaaıl olmayan Türk or· 
lodoıluğundan baluediliycır. 
Aaılaıa ırtılOnç efeanelere pek 
heıuı:eyen bu meeele için eöylene 

),eakblç hır ı6zyokıa da,ea b.lı: pa. 
l>a• Eftım efendinin Rum ki· 
lıaeeelertnde icrayı ayim et· 
mak huauaundakl beyıwatınL 
ırauteleıde okLd ı4um ıı: ıı:ıan 
lltemeyerek ırllldllm ve içim· 

lııenbcriae ya El· 
Ef. b-ai le,ld.lttan bah· 

ııe yar ? Y qadı mn derir 
dewf, -:zıyet dcvrldfr. 

Bir te,rt:ilitnt bqma e· 
~ bot faz lcrin lnı· 
1 • rtbr. A..dol da bu· 
lanan R- r dele edil· 

• J'f*aek teoloji 
1ii:1:tde maların 

lllelllftoI... 
tah e 

delAleti Ye R patrikbaneııl· 
rabani tanımak 

r otor.efal ki. 
lmklın 

Şimdf, nlardan b h-
Rlmelr:, tanne kan ıiJ için 
l!fı l'üzaf oluyor! B-dan ma· 
ada Eftinı Ef. Rum ortodoka. 
lar hakkında iki de bir tasnial 
yapmakla bulanık ıuda balık 
awl.yacafnn zannedtyor amma 
çok yanılıyor. 

Çii:ıkü, Rum ortodokılarca 
dıeuıokrad va.lan m11habbetl· 
nin üa üra is.dir. 

Bruın ~le lyt bilen Ru !ar, 
Cümb riyel umdelertnin e .:el
den iıı tdrrJar. 

Kendi (dliaelerine merbut 
ol rak memlekete müfit "u· 
hmmak •e lentla! ten 
baıka bir ııaye takip etme
mek emelindedirler!. 

sa.nral't'.!rını \djlmn•ı"•••• 

Demiryolları ihracatımızın b'a,Iaması urefesindeyiz ! 

Bütçesinde Buğday, pamuk, afyon 
tebeddül! istihsa atımız ne halde 

Bütçe encümeninde 
takarrür eden maaşlar 

Devlet demiryollannın büt· 
çesinde de tebeddül •ar· 
dır. Bllhaua küçük memurlar 
için, baremdekl derecelerinin 
muadili olan mıktardan °/, 15 
fazla maat almamaları uıu· 
IOnün konması bunlan epeyce 
zarardlde etmlttlr. 

Diğer memurların'.da maaı· 

ları lndlrllmifUr. 
Bütçe encümeninde takar· 

rür eden makam matları ıun· 
lardır: 

Umumi müdür 600, muavi· 
nJ 500, umumt kiUp 250, e•· 
ralı: mlldürü 150, muhaıebe 
umum müdürfl 400, umumi 
müfetUı 550, Ucaretl mü
teferrika b a a ı la t riyaeeU 
400, hareket rlyaıetl 460, 
malzeme rlyuetl 400, yol, ha· 
ber, aıelyeler relaltkleri 450 
ıer, ııhhat iılerl müdürlüğü 
250, müfettııler muhtelif de· 
recelere aynlmıı birinciye 300, 
ikinciye 250, üçüncüye 225 ve 
dördüncüye de 200 lira maaı 
teıbit edilmiıtır. 

Müfettlf mua•lnlljl 150, 
ticaret müteferrika ve ha11lat 
dairesi müdür muavinine 300 
lira maaı konmuttur. 

Muhabere 
ediliyor 

Türk Yunan tale
be ittihada hazır

lanıyorlar 
Darülfünun ırençliğl Balkan 

ittihadına fazla ehemmiyet 
•ermektedir. Nitekim. bılbaaaa 
Türk Ye Yunan darülfüııunln· 
ları eYvelce ıehrlmizde temaı 
ederek Balkan talebe ittihach
&ıın ana hatlannı çlzmiıler· 
dl ve bir de nizamname ha· 
ıırlanmıftı. 

Halen, bu nizamname 
esatlarında bütilo Balkan 
darfılfllnanlularmın reyleri mu
nzam ofmak üzere muha· 
berat yapılıyor. 

Ayrıca ( 5 ) Teırlnleanide 
de yine ıehrlmfzde Balkan 
talebeleri içtimaı yapıl caktır. 
Bılii.hare, Bnkreı tarıklle bii· 
tün Balkan hükümetlerl mer. 
kezleri ziyaret edilerek talebe 
ittihadı lehinde tezahürat ve 
propaganda yapılacaktır. 

Tiyatro binası 
T epebaşında mı yapıl
mıya karar verildi? 

Belediye çoklanberl bir 
ıehlr tlyatroıu ,yaptırmak latf· 
yordu. Bu tıyauonun ılmdild 
Tepebaıı kıtlık tİyalrosu bina· 
tının yerinde lnoası düoünül
mekle lmlo. 

Bu binanın mukavele müd
detinin hitamında tekrar ki· 
raya verilmiyeciiJ söylenmek· 
tedlr. 

Mevılm itibarile hem yeni 
ıene mahsulünün yetlftirdlil 
hem de ihracatın baılamak 
üzere olduğu bir zaıııandayız. 

Ba itibarla yeni sene mah· 
ıul rekolteline ve memleket 
mafııulitının piyaeada görece· 
fi revaca atfı nazar etmek 
faldeden hali kalmayacaktır. 
Nıtelcım, harici ticaret ofiıl de 
bu meıeleyl nazarı dikkate 
alarak hariç plyaaalarile fazla 
bir irtibat ve karıııklık temin 
etmek üzere neıriyat tedbir
leri almııtır. 

Taclrlerimlz de ihracat mev· 
ıfmfnln halülü dolayııile gerek 
müstahsiller ohun ve gerek 
Avrupa ile Amerikadakf alıcı
larla olan alııvertı bazuhklan 
na baılanmıı bulunuyorlar. 

Eneen, yenl mahıulitımız· 
da alınmak llzeredlr. Meseli, 
Anadolu ve Trakyanın bazı 
mıntakalarında buğday sevki· 
yatına mübaıeret edtlmiıtlr. 

Halen, hububat flatları 
düıkündir• Bllha11a Amerika· 
da ziraat ve ıanayll zlralye 
için ıarfedilen emekler mühim 
kir lemin ederek bir netice 
Veriyorlar. Memleketimiz de 
daha çok zlraate latloat ettlifi· 
nden bundan müteeuir oluyol'. 

Yalnız, geçen ıeneden 
az miktarda ıtok kaldı· 
ğından, bu, flatlerln lenez. 

l zülüne mAnl ve lı:11ml bir ı .. 
Ukrara hllı oluyor. 

Pemuk rekoltesi 
Pamuğa gelince, Adana 

havaltılnde mühim mıntaka· 
!arda atok •ardır. Bılhuıa 
Fran11z pamuk fabrikalanmn 
rekJı. beti ve çok ince pamuk 
dokuyabilmeleri yerli eanayll• 
mızı müteeulr ediyor. 

Fındıkrekoltemi:z: 
Fındık rekoltemiz bu •ene 

iyidir. Yalnız fıalyanlann Ye 
bllhaua Napoll mahrecinin 
rekabetine mııruz kalıyoruz. 
Esa!en,fiatlarda gt~en ıeneden 
( zla olmadığından bu rekabet 
aleyhte bir tealr yapıyor. 

Afyon rekoltemiz 
Afyon Ye u1nıturucu sair, 

meyal tsllhıal ve sanayii ima· 
liyealne gelince piyaea, IOD 
gün'erde yükM:lmtıtır. Fakat, 
uyuıturucu, mevaddın ihracın· 
daki takyldat memlekeUn 
maddi mühim bir zarar gör· 
ıneoini intaç ediyor. 

Nitekim mamul epeyce af
yon mü:ekkebab mevcutken 
bunlar a~ıcı oldulfu halde hü
kumelln ademi müaaadeıinden 
satılamıyorlar. 

Kuıyemi faUhsal miktarı 
he bu sene her memlekette 
faz 'adır. 

Bu, ftatın umumen tenez· 
zülünü mucip clac!lktır. 

Polis memurlarımız sıkıntıda 

Dahiliye vekaletine 
müracaat ettiler 

·---------
Polislerin maa,lıırından o... 15,000 liranın ladeılnl Def. 

lel bankası hlaaesi olA<ak lıer terdarlıjja btldirmlıti . 
ay beı lira k<!İlllyor. Fakat Dahiliye Yeklletlle 

Bu miktar polislerce iter Maliye veki leU arasında bu 

ay Yerilmeyecek kadar ağır hııauıta cereyan etmekte olan 
uılbakerllt henüz hitam bul· 

tel&kkl ediliyor Nitekim JSOp il· 
mamııtı~ Ye tabii paralar da 

ala lmzalac!ıf1 ve vekllete ver• heoOz inde" ~ılilmemiatlr. 
dikleri bir arzuhallede bu cihet Btlliklı, her ay 'polb maaı 
laarlh edllmtıtı. lıırından (5) liranın ltUrak 

Dahiliye vekaleti ite po!la. hiaaeıl tnkılll olarak kesilme-
lerin maaılarından ayrıfan 5ine devam edilmektedir. 

Çukurbostan Halk . stadında 

Dünkü maçlar 
Karagümrük 2, Haliçfener 1, 

Dün Çukurboatan Halk ıta· 
dında haftalık maçların en 
mühimini Karağümrük ile Ha• 
liçfener maçı teıktl ediyordu. 

Çok çetin olacağı tahmin 
edilen bu maç ıeytretmek için 
her zamankinden pek fazla 
bir kalabalık atadı doldur-
muJtu. 

Saat 17,30 da takımlar 

aahaya çıktılar. 

K.araaümrük takımı ıu 
suretle leıblt edılmtıll. 

Miço 
Muzaffer Muıtafa 

Mustafa Lütfi 
Rafet Sabahettln Kerim Rıza 

Düdükle beraber harekete 
geçen Halfçfener güzel bir 

Bizden söylemek 

Dünkü ma9tan bir eıtantane 
akın yaptı.. Fakat top- geri 
iade edildi ve ilabetli bir 
adımla Haliç Fener kaleılne 
bır §Üt yollandı.. Penaltı ... 
Gol.. Kerlırı tik sayıyı yaptı 
1-0. f:•ki,ehirıtlen Yamıs Na

tli b.ye im mektap gelmiı, 
Arif O~ucu zemmediyor. 
o da mal bulmuş mrtri'&i 
11ibi aüt .. nlırına flttf rml,. 

Mektubun altına baktık 

imza yerinde neler ııar bi· 
liyor mu11Unuz? 

Halk fırkasından, Tica• 
ret oJ<nıtıdan, Ziraat oı:la· 
aınJan o. s. 

Gazele bana brr de Hr· 
fAvlıa '1oymuı: 

Hal/tın SHİ •• Jiye. Yunus 
Nadi beye 11elen bu mektup 
halkın •ui ,/efil. ltendi 
aewiJir. 

Asıl lıallnrı •e.mi din-

lemek istiyorsa, gelsinde 
bize memleketin dört köıe· 
ainden gelen maktupları 

okuausun. 
işte asıl halkın sesi 

onlardır. Fakat biz bunları 
neıretmiyoruz. 

Yokaa o mektuplar Yu· 
nu• Nadi beye inme indirirdi. 

Hal böyle iken ey kari 
ıen gelde, halkın .,,,; diye 
kendi gırtlalJnı yırtan Yu· 
nanın memle-'ette vatanper· 
verim dedifini 

ister dinle 
ister dinleme 

• 
1 •~uıııır .: --;,_--==-:::;~..,:.." ,, .. 

Bundan sonra birinci dev· 
renin nihayetine kadar pek 
çetin oynıyan iki tarafta bir 
netice elde edemediler. 

ikinci dcvreni batlan· 
ırıcında Lütfi, fena bir 
tekme yiyerek eahadan 
Çekildi, bu ıuretle Kara· 
gümrük epl bir müddet on 
kııı olarak oynadı. 

Yirmi dördlincü dakikada 
Karaanııırilğe çekilen koma· 
da HaJiçfener beraberlığl 
temin etti. 

H&.himlyet Karaallmrükte 
kaldı. Bılhaaea Kerim ve 
Rahmi güzel akınlar yaptılar. 

Kır' ü dakikada 

·-· 

j Tıı ıalehesi 
Ankara ya 
bir heyet 

Göndererek talep
lerini bildiriyor 

Tıp talebe cemiyeti evve 
ııünkO lçUmaında Ankaraya 
bir talebe heyeU ırı>nderıı
ılne karar vermlıtır. Bu ka• 
rar netlceıinde heyete Refik. 
Huldd, Vefik beyler eeçllmı,. 
lerdır. Heyet pazar gftnkü 61 
treaile Ankuaya gidecektir. 
Ankarada allkadar makamlar 
Ye Sıhhiye Yeklletile te
edilecektlr. 

Bu arzular ıanlardır. Me~ 
leketın muhtelıf yerlerinde lau· 
lunan hükumet tabipleri bit 
çok müıklillta maruzdurlar. 

Bunların kaldırılması iste-
niyor. Keza mılll Türk 
Talet>e birllfinl ela a faal 
bir hale ıettrilmell temeımt 
edllecektlr. 

Tıbbiyeliler, bir Darülfa. 
Dun talebe blrliil yapmak ı .. 
temektedirler. Bunun için el" 
ki Türkoçağı blsıamım bu ta• 
lehe birlliine yerllmeslnl talep 
edeceklerdir. 

Burada ilmi teıkilit yapı
lacak, miiaamereler, konfe• 
ranslar •eritecektir. 

A 

Ani.teftiş! 
Dün her yerde 
otomobiller dur .. 
durularak teftiş 

edildi 
D-rı her [tarafta ıoförler 

Seyrteefer memnrlan larafaı· 

elan iaıl olarak tefttf edildiler. 
Bu teftlt daha çok otobilaçO· 
!erin müı terlye •erecekleri 
biletleri Yermedıklerl zıınnlle 

yapılmı,tır, 

Teftııler daha çok Kadıköj, 
Flürye, Oıkndar, Mulak ve! 

Boiazlçlnde yapdmııtır. Bu 
mllnaaehetle ehfiyetnameai ol
mıyan aoförler de yakalanmı,. 
tır. Buglin yapılan bu lnl tef· 
tıılerln neticeıl henüz alınma• 
mııtır. 

ispanya' da 
Bütün memleket
te grev ilan edildi 

Wac!rit 1 (A.A.) - Bütün 
lıpanya'da gre-.ler ilı\n olun· 
dufu bfldirlldktedir. Malaıa'd• 
umumi grev deYam etmekte. 
dır. Hükumet tarafıodan ıarf 
olunaıı bütün gayretlere raf. 
men halkrn laıeıl çok mllıkül 
olmaktadır. Piyade ıııllfrez• 
lerl ıokaklarda devriye gez. 
mektedlr. Asker ıehrln mlihiaa 
noktalarını ve köprüleri tut• 
muıtu D11&rı mahallerda bii
yük bir heyecan vardır. Tak· 
Yiye kıtaatı gelmfıttr. Askeri 
kumandan tücarlara yarın dü· 
kkanlarını açmalarını emaret• 
miıttr İtaat etmeyenlerden 
naktt ceza alııııuaktır. Gljou'
da yazlyet uahlmdlr. Melli 'dan 
bildlrldlilne nazaran orada de 
umumi gre• ilan ohmmuıtur. 

dürüı bir akınla Rafet ikinci 
golü yaptı. 2 • 1 

Nasıl oynadılar ? 
Karagümrük ekallt bil' kadro 

ile çıkma•lfa rağmen ekseri· 
yelle gü-zel oynadı. 

Haliç Feııe• Pera ve bunan 
gibi bir çok l'ı:ıı:ilplerden takı 
mını takviye ettiği halde pek 
bozuk oynadı. 

Küçüklerin maçı 
Kara gümrilk küçükleri de 

Beyolu epor kutubu arasında 
olan maçıda Karagümrük 4 2 
kazanmıJdır. 

K. Saim 
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BAK 1 

Fikir şekaveti 
Büyük Millet Mecllılnln 

iki kıymetli azası: 

' Fazıl Ahmet B. ' 
Zabıta muharririmiz yazıyor: 

~ 
Süreyya B. '1 
Bir takrir veriyorlar, Millet 

vekillerine diyorlar ki: 
Kandillide • 

esrarengız 

Kandillide bir selvi 
... 

agacı 

iki 
altında •Bazı gazetelerimizin takip 

ettikleri muhataralı lıtikamet 

vatandatların ılyaai iz'an ve 
medeni vicdanı üzerinde 
aarfh bir fikir ıekavetl icra 
'ederek maaum ruhları tama· 
men zehirliyerek mahiyetler 
almağa baıladı ... 

I 

Dün 
biri erkek, tabanca ile vurulmuş iki 

ceset 
biri kız 
ceset 

yan yana bulundu ... 

. . . . . ,, 
)(.. 

Bir ıair kaleminden çıktığı 
iz' an ve vicdan kafiyelerinden 
anlaıılan bu takrir , ıüphe 

yok ki çok ehemmiyetlidir. 
Fazıl Ahmet ve Süreyya 

beyler" Bazı gazetelerimiz. tabi· 
birini kullanırkeıl her halde 
hükümel'gazetelerlnln neırlya
tını kaatetmiı olacaklar. Eğer 
böyle olmasaydı muhalif gaze· 
telere" gazetelerimiz. iltifatını 

kolay, kolay reva görmezlerdi. 
Zira bu, büyük bir fedakar

lık olurdu. 

Matbuatın gemi azaya al· 
dıklarını iddia eden bu iki 
meb'uıun takrfrine hükümetln 
vereceği cevaba onlar kadar 
biz de muntazırız. 

." Meileni vicdan" demekle 
ortaya yepyeni bir tabir daha , . 
çıkaran meb uslarımız emin 
olsunlar ki: 

Hükümetln vereceği cevap 
hu yeni bulutları gibi yeni 
olmıyacaktır. 

Cümhuriyet hükümetl bu 
yoldan yürür: 

- Kanun yolu. 
BÜRHANETTlN ALI 

D. vekili 
Yarın Ankaraya 

dönüyor 
Dahiliye vekili Şükrü Ka· 

ya bey dün öğleden ıonra 

otomobille ıehirde bir tenez· 

züh yapmııt.r. 

Vekil Beyi dün birçok ah· 

bapları, Tokatlıyan otelinde 
ziyaret etmlslerdlr. 

İtleri bittiği takdirde ya

rınki trenle Ankaraya hareket 

~decektir. 

20 Vali 
Tekaüde sevk 

ediliyor 
Ankara, 3 ( Telefon ) 

Müddeti hizmetleri 30 seneyi 

tecavüz eden valiler (20) ka

ciarı tekaüt edilecektir. Fakat 

bunun için tekadt kanununun 

B. M. Meclisinden çıkması 

bekleniyor. 

.. 
Dün ıabah Kandillide bir 

ıelvl ağacı altında bir genç 
erkekle bir genç kızın cesedi 
bulunmuıtur. 

Bu feci ölüm hakkında al· 
dığım mufaasal malümatı bil· 
dlrlyorum: 

Maktul erkek kim ? 
Kandillide mukim Emin· 

önü zabıtayı belediye komi· 
ser muavini Emin Beyin mah· 
tumu Vahit Efendi 22 yaı· 
larında uzunca boylu, zayıf, 

buğday benizli, karakaılı ve 
kara gözlü bir gençtir. 

Bu sene daha Harbiye mek· 
tebini bilırmtı, zabit vekili 
olarak mezunl olmuıtur. 

Vahit Efendi oldukça zeki 
ıen, ıatır ve hatırnaz bir ııenç· 
tir. 

Kendisini muhitinde sevdirdiği 
gibi mektebinde hoca, amir 
ve arkadaılarına dahi sevdir· 
mir, herkealn ayrı ayrı tevec• 
cüh ve samimiyetini kazan· 
mı ıtır. 

İıte, bu, zeki ve kıymetli 
bir genç olan Vahit Ef., ha· 
yatta her ıeyl düıilnür ve daima 
ihtiyatlı hareketle müstakbel 
hayalı nında vakit ve zamanı 
gelmeden e-.vel ihzara çalııır 
bir erkektir. 

Bu prensip sahibi olan za• 
vallı Vahit efendi itte iıtikbal· 
de kuracağı bir aile yuvasınıda 
lhzardan geri durmuyarak bir 
kaç ıene evvel Belkıı ilminde 
kendbl gibi genç bir kızla ta· 
nıımıı kuracatı. aile ocaaına 
bu kızcağızı münasip görarek 
o dakikadan itibaren aevııme
ğe baılamııtır. 

Maktul Belkıs kimdir? 
Kandillide oturan Sefer Bey 

ailesine menıup Belkıs Hanın, 
on dokuz yaılarında orta boy· 
lu, eımer, nazik ve narin ya• 
pılı kibar, centilmen bir kız
dır. 

Sekiz ay evnl mektebini 
bıtirmiı, Sellnik bankaaına 
girerek daktilo vazifesinde 
çalıımağa ba1lamııtır •.. 

* lıte bu kibar ve münevver 
iki genç, bundan bir iki ıene 
evvel tanıımıı, biri birlerinin 
ahlak, huy ve hattı hareket· 
!erini krrittk ettıken ıonra 
sevlomeğe baılamıılardır. 

Bu iki genç ve yükıek dü· 
ıünceli aııklar o gilnden, bu. 
göne kadar gezmİf, tozmuı 
lıtıkbalde kuracakları aile o
cağının saadet ve refah prog• 
ramlarını teıbit etmeğe baıla
mıılardır. 

llluharriri: Mütercimi: 
Reynonde Machard . Ahmet F"ürkAn 

- Fransız edcbıyatrııdan büyük aşk romanı -

170 inci binden tercüme edilmiıtir ..• 

Klod, kin tutmadan her 
ıeyi unutmuıtu. 

Ftlip bütün hunları zih· 
nen düıündükçe vukuatı hak· 
lı görüyordu. Haksız kendisi 
idi. Fakat kalbi burkan o his· 
ler laf anlamıyorlardı ki. 

O, Fransuvanın ıahte ta· 
vurlarından çıkacak ilk neti
çeyl Klodun yüzüne çarpmak 
için fırsatı kaçırmamağa hu 
yüzden karar vermişti. Ve bek
lryecektl. 

. . . ' . . . . . . . . . . . 
- Bonjur Fillp. 
itte Klôd önüitile duruyor. 

Fllip : 
- Klod, Klod ... diye mı· 

rı!danıyor. 
- Ne var Filip, neyiniz 

var, ne oluyorsunuz? 
O sırada Filip, profesör 

Ombuvaz Piyerln yanında 
Fransuvayı görüyor, ve sönük 
bir ıeıle Kloda cevap veri· 
yor: 

- Bugün kendimi iyi hlı
etmiyorum. 

K!od helecanla : 
- İıittinlzmi baba, Filip 

hasta, diye bağrıyor. 
Fillp bu ıozu duyunca 

memnun oluyor. 

Fakat gaddar feleğin bu 
gençler üzerine oynadığı kara 
yazı rolü, zavallı bedbaht genç
leri güldürmeml1, ayni zaman. 
da muratlarına da erdirme• 
mittir. 

Lakin, bu iki gencin ölü
mü yalnız gaddar feleğin zul" 

yazısı 

tüp he· 
müne ve alınlarının 

olmadığında kuvvetli 
lrel teyit etmektedir. 

lıte kıymetli ve E;ÜZide 
olan bu gençlerin ıüpheli 
görülen ölümleri hakkında 
kıymetli zab;ta.mız faaliyetine 
geçerek tahkikatına batlamıı· 
tır. 

Yakın zamanda bu ıüphelt 
ölümün hakiki mahiyeti an· 
laıılacaktır ... 

Vak'a nasıl olmuş? 
Cuma münasebetile dün Vahit 

Efendi her zamanki gibi itina ile 
tuvaletınl yapmıı, sırmalı 

ıen ve ıerefll zabit elbilealnl 
giyerek sabahın ıeklz raddele
rlode evinden dııarıya çıkmıı· 
tır. 

Akıamdan haberdar olan 
Belkıs Hanım da glylnmlı, 
kuıanmıı ayni saatte evden 
çıkarak tenha mahalln birinde 
buluımuılardır. 

lıte buluıan bu iki gfnç 
kolkola glrermlf, ağır a~ır 

Karagümrükte oturan Emi· 
ne Hanım iımtnde bir kadın 
dün, intihar etmlttir. Bu fa· 
elada ıu suretle cereyan et· 
mittir: 

Kragümrükte Atikali paıa 
kiliseıl sokağında 24 numrolu 
hanede sakin a1keriyeden mü· 
tekalt Hüseyin Remzi Beyin 
kerimesi Emine Behice Hanım 
39 yaılarında bir kadındır. 

Naki ve Hacı ~Ahmet na· 
mında iki kiılye varmıı, imti
zaç edemlyerek ayrılmııtır. 

Dört senedenberi seyyibe 
kalan Emine Hanım, ıon za. 
mantarda sinir hastalığına 
müptela olrauı, bunun tesirin· 
den nlhayel evvelki gün za
vallı kadıncağız canına kıymıı· 
tır. 

Emine Hanımın pederi 
Hüseyin Ef. 

-Perıembe günü idi. lkln
dt. üzeri eve gelmlf, nevaleyi 
bırakıp kahveye gltmiıtım.Btr 
aaat ıonra gelerek kapuyu 

fçaldım. 

Ve profesör Fllipin yanına 
koıuyor: 

- Ne oldu dostum, hu
tamııın, diye ona elini uzatı
yor. Ftlip, çocuğunu anlıyor, 
fakat ..• 

Bu ıırada Klodla profe
sör Filipln yantndadır. Fran· 
suva yalnız kalll'ıştır. Ftlip 
buna da. memnun, hu da ço
cukluk. Ve kendiıl yine mem 
nun.~ 

Klodun ve üstadın ıual
lerlne Ftllp ; 

- Biraz yorğunluk, geçe· 
cek, timdi biraz daha iyiyim 
vizitede ılze refakat edeceğim 
diyor. 

Kafile viziteye hazırlanı• 
yor. 

Klod Fıranıuvanın yanına 
gelerek: 

zlmle 
diyor. 

Bu gömleği giyiniz, bi· 
beraber gelecekıinl:a, 

Flllp bu lavhaya 
uınrır bakfiur •.. 

uzun 

adımlarla Vaniköy yoluna 
doğru yürümeğe baılamıılardır. 

Bu sırada ne konuımuılar· 
ıa konuımuı, ne görütm6ıler· 
ıede görüım üılerdlr ..• 

lıte bu, son konuıma ve 
görütme olmuıtur. 

O dakikadan itibaren zaval· 
lı gençler bir selvl ağacının altın· 
da uzanmıı ıankl aıklarının 
ilhamını alır gibi tatlı ve ılık 

bir uykuya dalıp kalmıılardır. 
Fakat bu uyku bildiğimiz 

uykulardan değil! İki gençte 
kan revan içinde o meı'· 
um ıelvl ağacının altına uzan· 
mı,. 

Gözlerini kapayarak mü· 
ebbet bir uykuya dalmıolar· 
dır ..• 

Aradan zaman geçmlı, o 
yol üzerinden Hatice namında 
18 yaılarında bir kız geçe
rek bu bedbaht ve zavallı 

gençlerin cesedini görmüıtür. 

Hemen polise haber vermlf, 
zabıta da meseleye vazıyet et
ederek iki gencin aık fııkıran 
ıoluk ve sıcak ceıedinl kaldır· 

Ses ve ıada yoktu. Tekrar 
çaldım. Yine yok. Tekrar tek· 
rar çaldım yine cevap yoktu. 

Hemen kapıyı kırarak içeriye 
girdim, 

Merdivenden çıkmakta iken 
kendlaini aaı!ı bir vaziyette 
gördüm. 

Hemen feryada baılayarak 
zabıtayı haberdar etli~-

Demektedfr. Muayene ne• 
tlceıl asabi hastalıktan lntl· 
har ettiği anlatılmıı, de fnlne 
ruhsat verilmlıtır. -----------, ~ 

Mezun edildı! 
A 

Ali iktisat meclisi kati· 
bine mezuniyet verildi. 

Ankara 3 (telefon}- Bu
rada bulunmakta olan Ali iktl• 
aat mecliıt umumi katibi Nu
rullah Esat B. iki ay mezun!· 
yet almııtır. Mumaileyh, bu 
müddeti latanbulda geçirmek 
ve istirahat etmek üzere bu· 
rıt.dan hareket etmistir. 

Profeıör maiyyeti ile be· 
raher birinci koğuşa dahil 
oluyor: T1111! Hastaların he
plıl birden derin bir sülı. üt 
içinde .•. Fakat, her karyola· 
dan bir kadın baıı bu alayı 
takip ediyor. 

Sabahtanberi koğuıları bir 
baıtan öbür baıa kadar 
arıınlıyan haıla bakıcılar htp 
yerlerinde... Çıt yok. .. 

Koğuıa girip hastaları göz• 
den geçiren ebelerden Ama• 
törler ile korte eden ebelerde 
bile ıeı sada yok... Koğuıta 
ıüküt okadar derinleılyor ki, 
ıankl dalga dalga biiyüyor 
gibi ... 

Profeıllr, muntazaman ve 
lilç birini atlamadan her has· 
tanın önflnden vakar ve cid
diyetle geçiyor. 

Karyolaların baı ucunda 
asılı duran derece! hararet ve 
nabız teraıelerlni gözden ge· 
çiriyor: Tabii, hep tabii .. 

YGrOyorlar... Ve Profeıor -

Sahife 3 

Yarım milyon liraya 

Ki e 
,... niyet 
I._,,;.~~ Planları satıfıyor~u .......... ..;.;.;....,~I 
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lntelijens servisin müt-
hiş teshiri altında ... 
Akıl takdirde de ademi 

muvaffakiyet muhakkaktı. Bu 
hakikaten önümüzde serilen 
bir ıaadetll, nihayetsiz bir ser· 
veti idare edememek gibi bir 
idaresizlik olacaktı. 

Üç, dört gündenberi devam 
eden mesaimin, parlak ümit· 
lerimln birden ıönmesi acı bir 
ıeydi. Böyle pek ehemmiyet· 
siz bir ıey için bir mühim 
serveti kaçırmak akıl karı 
değildi! Ne olursa olıun ar· 
kadaıı bu ite itllrak için ikna 
etmek lazımdı. Bu gayretle 
reuamın karıısına dikildim. 

- Azizim, dedim. İnıan-
ların bütün meıaisinln neye 
matuf olduğunu btliyormusun? 

- lnaaniyete hizmet ! 

- Edebiyat iatemiyorum 
karanlık asırlardan beri ln&an• 
ları aldatan mavallar! bana 
teltrıırlamağa neden lüzum 
görüyorsun. Dünyadaki her 
inaanın me aiıi, yalnız kendi 
saadetinin teminine inhiıar 

' diye kadar kendini kaptın-
yormıydın? 

- Entellfjenı ıervls me
murları seni kendi fikirlerine 
lıale ederlerken, hep millete 
vatana, medeniyete, inıaniye
te alt lıayallerln hır hlçtea 
ve dipılz mevzulardan ibaret 
olduğunu mu ıöylüyorlardı. 

- lıte yine denıizlik ya• 
pıyoraun ! 

Yalanını? 
- Bühtan! 
- Devam o halde ! Şü~ 

heıizkl her insanın haılıca va· ' 
zlfesi her şeyden evvel ken-! 
dl ıaadellni temin etmektir.

1 

Bunu tasdik ederim. 
- Sözleı inde samlınlmiıin 1 
- Olmamak için mecbun· 

yet yok!. · 

- O lıalde seni ebedi b.lr 
aaaaete ulattıracak fırsatı da/ 
kaçırmamak bir vazifedir. Se. 
nl, saadetini temin edecek va
zifenin ifaıına davet ederım· 

- Beni ebedi bir saadete 
ulaotıracak fırsatın, insanlar 
indinde merdut addolunan bh' 

eder. Medeniyete, insaniyete bet baht olmamaıını Jaterlm. • 
alt hülyalar, safdillerin göz- Maznunların ter ve göz yaıta.' 
)erini karartmak için uydurul· rından toplanacak para bana 
mut manaaızlıklardan ibaret• saadet vermez. 
tir, bu dipsiz hülyalara ıim· (Deaamı var) ........... , .•...•.•.... ~ .................................... . 

ihtilas! 
Denizlide de bir ihti

las meydana çıktı 
lhtılaalar adeta bir moda 

hükmüne girdi. Nitekim Ana• 
doluda böyle vakalar oluyor. 
Meseıa, Denizlide muhasebe! 
huıuslye tahıtldarı iken zlm• 
metine para geçirdiği anlaıılan 
Acıpeyam kaza11 tahrirat lıa· 
tlbl •Ahmet Efendiye de itten 
el çekttrllmiıtır. 

- -
Numra plakaları artık 

sabit olacak 
Otomobillerin numara pla· 

kları tlmdiye kadar 1ahlt de· 
ğlldı· Belediye yeni bir kararla 
plakaların ıaselere merbut ol· 
masını bildirmtıtir. Beledlyeiıln 
bu kararı derhal tatbik edile
cektir. -·- . 

Nişan merasinıi ~ · 
Ankara Marlf Müdürü ea

bakı ve Albayrak çay depolan 
sahibi Mustafa Nezih Beyin 
kerlmeıl Nezahat Hanım ile mu
harririnden Şemıt Beyin nlıan 
meraalml dün Bebek'te Turku· 
az' da icra kılınmııtır. Tara• 
feyne saadetler temenni ed~rlz, 

yanındakilere hiç bir ıey ıor· 
muyor. 

Her hastanın gözünde, ha· 
yata tekrar kavuımanın, ha· 
yattan lezzet almının bariz 
bir heyecanı parlıyor: Kurtiıl· 
duk, kurtulduk! 

Bazı haata !arın zihinlerinden 
Profesörü yanlarına ça(ırmalı:, 
ufak tefek ağrılan neden çek· 
tiklerini ıormak htlyorlar, am· 
ma, buna kimsede cesaret yok. 
Yalnız hunların içinden biri, 
memesinde tiddetli bir 
sancı hluetllı}I, yeni dünyaya 
ııetirdlğl çocufunu emzlreml
yerek aç bırakmak teblükeslnl 
düıündüğü için ıahredemiyor 
ve: 

- Mösyö Profesör, memem· 
den muztar.blm, diyebiliyor. 

Profeıör kaclnııa yaıuDa 
gl!llyor, ellle memeyi tutuyor, 
sıkıyor, hiç bir ıöz ıöyleme

den teftltlne devanı ediyor. Ve 
bütbrı lieyet onu takip eCllyor. 

Profeı~r atdiyor, &ldiyor 

~ . 

ı · Stadyom 
PazarlılC inkitaa 

uğradı 
Stadyom tnoa edilmek üze: 

re Yuıuf lzzeddln verese.ı ~ 
vekili Tevfik beyle bete<l~ 
araıında bir müddetten 
devam eden pazarlık inkıtaa 
uğramııtır. 

Tevfik hey, yalnız Belvi 
bahçed için 40 bin lira iatemif· \ 
tir. Bu takdirde bütün yorganq 
bahçeıl a.rsaları için 90 • 
100 bin lira para vermek la~ 
gelecektir. 

Halbuki yalnız ıtadyollİ 

anaıı için bütçeye mevzu tab· 
ılso.t 40 bin liradır. 1 

Stadyom tnıa11 bu ıenelıl 
bütçeye konduğiı için ba 
sene mutlaka stadyom mp 
edilecektir. 

• 

Belediye bu maksatla Y r 
nibahçedekl dereyi stadyoa 
halinde inıa etmek fikrindediırJ 

Esasen 1332 ıeneainde ya• • 
pılan bir plana göre ıladyo

mun Y enlbahçe dereıinde ya• 
pılmuına karar verllmlıtır. 

ve 34 numaralı yatağın önw.; 
de duruyor. Çünkü teraıe )ey
hasındakl mavi çl:ıgi yükselaıt,; 

Haıta k&liın yatağında ııes• 
siz ve hareketsiz yatıyor. Göa< 
!eri kapalı ve rengi yemyeıtl ! · 

Profeıöl' haatahakıcıya ita• 
ret ediybr. · 

HaataJ;akıcı bir ılıe getiri
yor. 

Profeıör ıııenin içindeld 
\ 

mayii uzun uzun muayene 
ettikten sonra yanında bUJ .. 
nan talebeye anlaıılmaz bh' 
takım ıatılahlar ile bir çolc 
feyler anlatıyor. 

Franıuva bütün bu hu• 
talar, dolı:torlar ve talebe'. 
arasınila kaybolmuı gtbL T'a
nımadıg1, alıımadıfi bir ll&AD , 
ve bftmedlft bir ally lielime! 
Franıuva, bütün bn eleaılt 

koğuılard&. derin bir ııtırap 
duyduğu içindir ki, orada ha· 
yallni canlandırıyor : lfııtiln 

(0.ıHtmı oar) 
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t,,-zABITA MUHARRiRiMiZiN MÜŞAHAOELERi:-; . 
Esrarkeşler arasında 1 

(· Poliste ı 
Perükarın odası 

basıldı ~ 
Randevu evi imiş! 

Suriyede 
F ransızJar 4 gaze

te kapadılar . 

r- YENi ESERLER---,-·""" 

ilim alemimizde 
• Yaz:!: LA~!~ !ü~e·y·~an: -' 

I_· --K i t a b i y a t T e n k i t 1 e r i < 

-28- ' Efkarı umumiye Dektor Fuat Sabit B. in yeni bir eserı 
j • 

r A. ... • 

Maiıitanı . unutma~ 
Galatada Karaağaç kap· 

tan sokağında 2 numaralı 
hanede mukim perükar Ahmet 

heyecanda 
Yeni Menin yazıyor: Fridman aşısı 
Suriye fevkalade komıerl 

Möfyö " Bonton • un Mıtır· 
dakl beyatını iktibas ettikle
rinden dolayı Beyrutta mün· 
teıir • elahrar, elahval, elbay· 
rak ve zumletılfetat gazete· 
lerl aededilmtılerdlr. 

-------
Bak ,. ulan bak! Bize fiyaka 

satma bak! 
·' 

Efendinin oda11nın dün, randevu 
yeri diye ihbar edl meal üzerine' 
zabıta basmıı, Ruhi ile Ayte 
ve Melahat namında üç kiti· 
yl yakalıyarak haklarında tah· 
kikata baılamııtır. 

- Matbuatta münakaıa edl· ı 
len meıelelerden biri de frtc:!· 
man verem aıml olduğunu ka· 
rllerlmlz pek iyi bilirler. Tec· · 
rübeler gene Fridman a111ının 
faydaaına pek kani olan dok· 
tor Fuat Sabit bey son hafta 
zarfında bu ün vanla bir kitap 
neırettl. 

Yine öteklıi t 
- Bak ulan bak, bize fi· 

yaka ıatma bak. Dedi ve he· 
men ayaiıa kalkarak: 

- Dlnlnl,lmanını,mezeblnl, 
litabını, gelmltlnl, geçmltlnl 
ırzını,nlkahını,ıülale ve ıoy ıopu· 
nu ... Hergeleal bana fiyaka ıatıp 
(hal [1] keılyonun hal) Dedi 
Ye hemen ıandalyanın birini 
lraparak vurmak fite&!. 

BuJ ıırada arkadaılarının 
bir kısmı onu, bir kıımı da be· 
rikinl tutmuılardı. O ara ıan· 
dalyayı yiyecek olan: 

- Vursana ulan menle· 
tec', vursana bakayım! 

Vur vur da sana göstere
yim vurmayı, diyerek: 

- Geçmiıi teneli avel, 
anki vuracakmıt gibi ıan· 

dalya kaldırıyor ..• 
Ah ulan ah! Ben bu ıan· 

dalya kaldırmasını göıterlrdlm. 
Gösterirdim amma ne çare da
lıa evvelki gün kodesten kur· 
luldum. Dedi ve kahveden 
dııarıya çıkarak: 

- Ulan bu (manitanı [2]) 
unutma. 

Kırk yıl ıana lae , kırk 

rün de bana. Bak ıeni de eıek 
cennetine gönderiyor muyum, 
ıöndermiyor muyum? dedi ve 
evine doğru gitti. 

·o ara öteki kavgacı otur· 
muı, hali katmerli ve sunturlu 

' )üfürlerine devam ediyordu. 
Bu aırada Fiyakalı Tahıin ıöze 

karııarak: 
- Dalga geçme ulan Alı, 

kabahatin büyüğü ıende, dedi. 
Alı de: 
- Nasıl bende beyahu 

Tahsin abiclm, aaıl onda. Dedi. 
Tahıln gene: 
- Uzatma ulan uzatma, 

biz olmasaydık eloiılu timdi 
ıenl "ıtılemiı. (3) voltasını da 
almııtı. Dedi. 

Bu yöz üzerine Poıtabaıı 

atılarak: 
- Eeeeh ulan ıizi dinleyecek 

değilim. (Haspl ( 4) ) geçin de 
dalgamıza bakalım. Dedi ve 
Fiyakalı Tahılne hitaben de : 

- Haydi kardeılm akız 
et te bakalım.Dedi ve Tahsin 
de: 

- Vallahi abicim dalgaya 
aaılır asılmaz kendimi Galata 
köprüsü üzerinde b·uldum. Ha· 
fif yollu voltamı almıı, Gala· 
tanın cicimama ıokakların· 
dan birine dalmııtım. Doğruca 
ıolugumu Rizanın kahvesinde 
alarak: 

- Bastır ıahum bir gariban 
bana. Dedim, Rıza garibanı 

bastırmıı, önüme getirdi. 
(DeıJamı ıJar) ------(1] Hal çalım 

[2] Manita vaziyet 
(3) Şişlemek saplama:< 
[4] Hasri susmak 

3 dolandırıcı hırsız 
yakalandı 

Beyoğlu polis merkezi Şa· 
kir, Cafer ve Celil isminde 
üç İranlıyı yakalamııtır. Bun· 
lar dükkanlara ayrı ayrı girip 
mal mübayaasını bahane 
ederek bir yeya iki kiti dük· 
kin sahibini oyalar, diğeri de 
gözüne keatırdiği eıyaları 
çalarmıı. lıte bu üç ıoyguncu 
evvelki gün yine bir mağazaya 
gitmfı, tam bir iki parça eıya 
çalarken yakayı ele vermiıler· 
dır. 

Yakalanan bu hır11zlar ev· 
rakı tahklklyeleri ikmal edı. 
terek adliyeye taslim edilmtıtlr. 

Dayak! 
Galatada Beyzade ıoka· 

ğında oluran Güllüzar Hanımı, 
ayni evde oturan Salih ev ki· 
raaı meaelea!nden dövmüıtur. 

Bundan dolayı efkari umu· 
mlye hali galeyandadır. Fev· 
kalade komserln ıu hareketi 
çok gülünçtür. 

Pamuk • 

Müstahsil fiatların 
yükselmesini bekliyor 

lzmlr (huıusi) - Piyasada 
pamuk fiatları günden güne 
düımektedlr. Aynı zamanda 
ihracatımız dahi hem kıymet 
itibarile ve hem de mlktaren 
azalmııtır. Buna tebep olarak 
zürraın mahsulünü muhafaza 
ettiği gösterilmektedir. 

Hakikaten ıermayetl genlt 
olan bir takım zürra flatların 
sukutu üzerine malını ıatmaya 
karar vermlıtlr. Fiatların mu· 
ayyen ve makul bir haddi 
bulunmasını beklemektedir. .................................................................................................................. 

Wl~Lll$11TTI 

Tarsusta bir cinayet - --
Çocuk kavgasından 

öldü dört erkek 
iki kadın 
yaralı 

Biz hekim olmadığımız 

lçln bu meselenin leh ve aleyhin· 
de bir ıey söylemeğe kendi· 
mlzi ıelAhlyettar görmüyoruz . 
Fakat Frldman aııstle aıılanıp 
ta iyi olan ve aııdan son de· 
rece beyanı memnuniyet eden 
birçok veremli tanıyorum. 

Geçenlerde kendlslle mülakat 
yaptığımız Büyük ada ıana· 
toryomu ıer tabibi Muıa Ka· 
zım bey de müesaeıeıindekl 
Frldman aııtile aıılanan hu· 
laların memnun olduğunu ıöy· 
lemtıU. 

Eıerde Fridman aıiıi hak· 
kında Avrupa hekimlik ale· 
minin ileri gelenlerden bazı· 

!arının mütaleaları vardır ki 
çok ıayanı dikkattir. 

Ezcümle Leipzfg darülfü· 
nunu Hıfzı111ha profeıörü 

doktor Kruıe 1917 ıenesinde 
6 numaralı Alman haftalık 
tıp mecmuasında: 

,,,,,,,,,,,,,,,, ............... . 
Tuhaf! 

İzmirde tuhaf bir 
hastalık 

Trakyada mahsul 
Tanut, 2 (Huıuai) - Son 

günlerde Tarsuıta bir takım 
vak'aların çoğalmasına ıahlt 
olunuyor: 

1 
meslne ıebep olmuıtur. 

Aplağın oiılu Mehmet de· 
nllen katıl, dostu Emineyi 

İzmirde Karııyakad agümrük 
manifesto memurlarından Ahter 
B. iki gün evvel vazifea!nden 
çıkıp evine gltmlı, güle oynıya 
alleılle yemek yedıkten ıonra 
yatmııtır. Sabahleyin Ahter 
Bey uynanmamıı, zevcesi 
uyandırmak letemlştir. 

Yağmurlar Üzerine ziraat müdür
leri raporlarında ne diyorlar? 

iki kadının ölümü ve dört 
erkeğin yaralanmaılle netice· 
Ienen bu hadiselerden birini 
daha bildiriyorum. Hadlıe fÖY· 

le olmuıtur. Afgan mahalletin· 
de iki çocuk kavgasına iki ka· 
dm ile iki erkek te karıımııtır· 

korumak için tabancaaını 

çekmiı ve Süleyman hmlnde· 
ki adamı vurmuıtur. Bundan 
ıonra it bütün bütün çığrın· 
dan çıkmııtır. Ahter Bey uyanmamıı, zev· 

cetl kalbini muayene etmlı, 
harf'kette oldldufunu görmüı· 
tür. Kadıncajiız müteselli ola· 
rak zevcini uyandırmaktan vaz 
geçmlıtır. Fakat Ahter Beyin 
uykutu 64 taat devam edince 
tekrar ıilhpeye dütnıüı doktor 
getlrmlttlr. Doktor da Ahter 
Beyi uyandırmağa muvaffak 
olamamıf nabzın harekette ol· 
duğunu görmüıtür. 

Trakyada bu sene mahıul· 
fer kumen faydalı ve kıımen 
de yağmurlardan zarar gör· 
müı olarak idrak edilecektir. 
O haYall ziraat memur ve 
müdürlüklerinin tanzim ettik· 
lerı raporlara nazaran vaziyet 
ıu merkezdedir ~ 

1.tanbulda kıılık mezruat 
iyi bir ıurette yellfmlttlr. Ha· 
aada umumiyetle baılanmııtır 
Yeıllköye yaitan yaıtmurlar 
faydalı olmuıtur. Çavdar, ar 
pa, bufday, yulaf, baklalarda 

lıaaat ve harman baılamııtır. 

Vııneler kemale ıelmlı bat· 
larda lllçlanma deY•m et· 
ıııektedtr. Kabak, bamya, fa• 
8Ulyelerln hasadı yaptlınakta· 

dır, Bakırk6yde haıat bitmek 
l:ı:eredir, harman baılamııtır. 
Mahıullln yazfyetl geçen ıe· 
•eye niıbetle iyidir, yazlıklar 
uınuınlyetle iyidir. Tekirdaiı· 

da haıat bitmek llzeredir, har 
man baılamııtır, ayin yirmi 
yedinci günü düfen yağmur 

reç ekilen yazlık mezruat 
lle bağ ve boıtanlar için fay· 
dalı olmuıtur. 

Edirneye faaıla ile yağan 

yağmurlar bill\mum yazlık mez. 
ruata faydalı olmakla beraber 

haflarda ve bostanlarda tllfey. 
lı hastalıkların zuhuruna aebe· 

blyyet vereceiıl korkuıunu tev. 
lit etmektedir. Çatalcada hu· 

bubatın hasadı devam ediyor 
Fare ve Çekirğe mücadelesi 

muvaffaeıyetle neticelenmlıtlr. 
Son günlerin yağmurları yaz· 

lık mezruat için müfit olmuı· 

tur. Hayraboluda Umumiyetle 
yazlık mezruatın büyüme va· 

slyetlerl iyidir. Çorluda düıen 
dolu 3000 dönümlük mezru· 
atı mahvetmlıtır. 

Bu suretle kavga büyümüı, 
yoldan geçen iki kadının öl· 

Katıl vak'a mahalline top· 
)ananların da üzerine ateı et· 
mit bu ıuretle iki kadın öl· 
müı ve dört erkek yaralan· 
mııtır. 

· lzmit mahkemesi' 
İzmit mahkeme heyeti değişti(Y arın) 
davasında kararı yeni mahkeme 

heyeti verecektir 
lzmit, 3 (Huıuıi muhabiri· kemesi heyeti tebeddül etmlt· 

nizden) - Bu gür.lerde lzmtt tir. Fakat bu tebeddül adliye. 
ve havalitinde en mühim ha· ce İıtanbulda ve her yerde ya· 
dlte bir haftadanberi yegane pılan adli tebeddülatın neti· 
ıürekli ve bardakdan boıanır· celerlndendir. Yeni heyeti 
casına yağmur aellerldlr. Eğer hakime bu ayııı altıncı gllnü 
l:u yağmurlar daha fazla de· tabah saat onda (yarın) eıkl 
vam edene ekinlere vesalr heyetten müntekll davaaını 
mabıulata zarar yapmau ih· rü'yet edecektir. 
tlmall vardır. Bu celrei muhakemede yal· 

Bundan maada lzmit mah· nız Arif Oruç ve Süleyman 

Ahter Bey üç gün mütema· 
di bir uykudan ıonra ölmüttür. 
Doktorlar hastalıiıı elan teıhtı 
edememlıtır. 

Tevfik beyler vekili daimhl 
ayukat Etem Ruhi beyin mab· 
keme! temyizin nakzından 
müteha11ıl noktal nazarlarını 
ve ıon bir mO.dafaaıını dinli· 
yecektlr, nakzı vakl dahilinde 
ikinci bir hüküm verecektir. 

Bura efkarı umumlyeıl bu 
davayı hill merakla takip et· 
mekto ve Arif Oruç Beyle 
Süleyman T evflk Beyin bera· 
atlerlnl kuvvetle beklemektedir 

ENVER PAŞA rütmek için devleti loltıraz riclnde bırakmıf, tanzlmat, 93 imha eden kanunları yapma· 
ıı çurumuna kadar getirdiniz. hareketlerini boiımuıtu. mıı mıydı ? 

Turan imparatoru! 
------- Hıtırıtını yızan: ./ .l ______ ....,. 

Bu tert cevap, benim aaker Ne ıeamet idi ki, ittihat ve O halde, bu mücrlmllk, 
dostumu memnun etmemlıti. terakki fırkaaı da bu aletle bu ıulnlyet zihniyeti ıebeplerl 
Fakat ıöyleyecek ıözlerl de malül idi, Sonra saray hizmetine gir· 

ittihatçılar, Mithat Paşanın •Beraet, zimmet 
asıldır > kaidesini inkar ettikleri için muhalif 

kalmamııtı. Bunun sebebi ne idi? mek, ıarayda yükıelmek de bir 
Bahattin cevap vermek Bana kalına, bu ahlakaız· hilekarlık iti idi. 

lıtedi: lığın membaı medrese devletin· Şimdi bu iki, unsurun teıkll 
- Muhaliflerde hüsnü niyet de aramak doiıru olabilirdi. ettıtı zihniyeti dütününuz. Bu 

fikirlerin düşmanı olmuşlardı 
-6-

varmıydı? Çu"nku-, medreıe devletinde h • ıd · zl niyet, siyasetin ahlaktızlığa 
Bu (cevap ne tamımı 1

' iktidar mevkii ile ıervet bir· 
ne de bir bilgi eaeri kabul edile· dayandıfını ıöıtermlyor mu? 

On Teınmuz lnkıli.bım bazır· 
!ayan zihniyet, bu ideali 
tahakkuk ettirmek latlyordu. 
Hatti, Utlu metodu ile! .• 

Çllnkll, hem 93 lltln Me· 
tcdundan alınmııtı, hem de 
Edebiyatı cedide mektebi de 
Utlu zlhnlyeUnl aıılar. Yadak 
Materlyallıl bir cereyan 
açmııb. 

10 Temmuz neırlyatı lıe, 
Türkiye de dllnyayı bilen bir 
zihniyetin teıekklll etmlt ol· 
dufunu gösteriyordu! 

Devrin binlerce Eazete Ye 
ıı:e.nra ıı;ı11nı 

leılyordu. Fakirlikten zengin· O h ld b hl•k ı x mecmua ve kitaplarını tetkik bilirdi. Halbuki, Türklyenln a e, u a " ıız ıaı 
ediniz, dilnyayı idare eden biltün tarihini de baıkaıında lliıe çıkmak için Halifenin, idare edecek ıahılyetler lçlnde 
ılyaal , iktltadt , mali , ticari "hüsnüniyet. rörmlyen bir ah· Padtıahın sarayına girmek, ıulnlyetl eıaaı görmek tabii 
prenılplerln heplalnlde görür- lakaızlığın kurbanı olmuıtu. Vezir, Vali, Haznedar olmak olmazmı? 
ıllnüz. Yalnız, dafnık kalı· Mecelle, "beraat, zimmet ıarttı. Bu ini aervet ite, yağma, Bu zihniyet, Baı}datta doğ· 
yorlar, bir tetkllita giremiyor· aaıldır!. diyordu. Fakat Tür· lrtııa ve irtikap gibi kanun muı, Oımanlı padlıahları za· 
!ardı. klyenln ıiyaal ve fikri hayatta: haricindeki itlerle loplanabl· manında yaıamııtı. 

Envere dedi ki: ı li•dl. d k Mücrimllk, zimmet asıldır. Bunun için lr 1 miri ma~ - Niçin, bu teıkiliı.ta ıııre Mltbat paıa, devlet me· 
1 1 d desturlarına dayanan bir zlh· lını çalmak helaldır, kaziyesi 

m yor ar 1· murunun ıerket dejill, mil· 
_ Çllnkli, Türkiyede itti· niyetle kartılaııyoruz. let hlmltl olduğunu ifade bile canlandırılmııtı! 

hat ve terakki fırkaaından baıka Sultanlar, bu zehnlyetle eden bir zihniyeti yaıanmıı· Tanziıı.ıııt, Bağdat devlet 
bir fırka olamaz, olmamalıdır, ak takallı vezirlerin güllelerini tı. On Temmuz inkılabı, hür· tistemlni Avrupa ıiatemlne 
diyor Ye böyle yapıyordunuz. uçuruyorlardı. Bu zihniyet, rlyet, müsavat, adalet hakları tebdil ederken hükümdarın 

lıte bu 7aabı fıkır&a;;;i~y~6~-~~T~cı=r~k:iy:e:y~i.:..d:ü:ny:•:..ı~ln;!k;ı~la~b;ı:.:Jh~a::· ~~yja~n~ın~d~a~(r~a~t~i ~v~e~m~ü;r~~e~ı~l)~y~I ~.::===::=~:D~~! t! l'C"IUlfll ; • 

' "Fridman uıulü doğru 

ilmi esaslardan mülehbem ve 
iyi müıahedelere müstenittir 
Frldman keıflle ileriye doğru 
bllyük bir adım daha atılmıı· 
tır onun ilmi etaslar dahilinde 
ki ehemmiyeti hakkında bü· 
tün vukuf erbabı müttefiktir. 
Temenni olunur ki diğer tari 
haatalıklada da Fridman aıı· 
11nda olduğu gibi müe11lrliğl 
zararaızlıkla btrleıtiren canlı 
aıılara malik olalım." 

Yine M profesör Kruıe • 
"ıüt çocuklarının Frldman 
aıısile veremden korunmaaına 
dair tecrübele~ı. Beri· Klln 
Wof;h. 1918 - No. 41 de 
diyor ki: 

1 

"Frldman tarafından keı· 
fedilen ve kaplumbaitalardan 
çıkan batlllerle öyle bir vatıta 
elimize geçti ki doğru bir ıu· 
rette kullanıldıiı takdirde il• 

cak kanlı hayvanlar için mut· 
lak zararsızdır. Ve aynı zıı.: 

' manda tlddetle muafiyet ve· 
rici kuvvetleri haizdir, ıon ıene{ 
!erde binlerce lnıan üzerinde 
yapılan ıifa aııları ve küçük bü~ 
yük hayvanlardekl bir çok vlro
lant tecrübeleri ile tlfa ve 
koruma aııları bu keyfiyeti 
hiç fÜpheye mahal bırakma• 
dan lıbat ettiler. Ehrlict' in 
tecrübi teda vltl enlstitüıenda 

yapılan resmi muayene, Frid
man ha slllerinln zararsız lı· 
ğını bir çok tecrübelerile 
gösterdi. İntanlar üzerinde 
ıtfa tecrübelerile aıının nev'i 
(Speclflgur) tealrlne ve zarar· 

' aızlığına kani olur olmaz müm· 
küo mertebe büyük mfkyaata 
çocuklar üzerinde koruma 
aıuı y11pma11 Fridmanın he
sabına kaydolunacak himmet· 
lerdendlr. Binlerce tlfa aıılart 
Fridman a111ında büyük te
tlrlnl !abat etmektedirler. Ve· 
remli ailelerde vasati olarak 
yüzde 3-4 çocuğun birinci 
yaıta veremden öldükleri ve 
tehlükeye en çok maruz aile· 
lerde ölüm derecesinin takri· 
ben yüzde 10 a çıktıjiı düıü· 

nülürse koruma aşısının yalnıı 
bu itibarla ne kadar değeri 
olduğu tezahür eder. 

Yeni doğmuı çocukların 
Frldman, a111tle aıılanmala· 

rını veremle mücadelede ye· 
nl ve ietlkball çok açık bir 
tllah olarak tavaiye etmekten 

. kendimizi alamayız .• 
Verem aıın hakkındaki 

ilmi eıaaları Tllrkçe ihtiva 
eden bu eserinden dolayı mü· 
ellifinl tebrik ederken her 
aile babasına, veremle meıgul 
olan her hekime ve bütün 
veremli hattalara bu kitabı 
muhakkak surette okumaların\ 
tavsiye ederiz. 

Tarsusta 
Mahpuslar birbi. 

rine girdiler 
Tanuı (Huıuıi) - 6·6 931 

cuma günü ıaat 10 dokuz 
buçukta Taraut hapiıaneılnde 
bir münazaa zuhur etmiı ve 
muhtelif ıeneler hapıe mah· 
k<ı.m mevkuflar araıında eı· 

kici Şükrü oğlı.ı Memet mak. 
tul ve Mahmut ağa köyünden 
Snleyman oflu Hatan, Hacı 
Kozandaı. JMemet~oğlu Hikmet 
hafif ıurette, Mahmut ağa kö · 
yünden Ali oğlu Mahmut, 
Mustafa oiılu Halit ağır turet· 
te yaralanmııtır. 

Aiıır yaralılar hastaneye 
nakledilmıılardrı. 

Meseleye Climhurlyet müd· 
del umuıniıi mustantlk ve 
jandarma kumandanı beyler 
vaziyet etmltler ve tahkikata 
baılamıılardır. 

Hapiıler aratında yapılan 
taharrlyatta rakı, esrar, bıçak 



Günün meselesi 

(Baımakaleden deııam) ile karıılatmak demokrat Türk 
Eıasen , bunun temini için, idaresi için iyi not verecek 

Yarınki izahat 
Bunu ibretle okuyunuz 
Akşam gazetesi ve onun havadar lan 

ne meslekte gazetedirler? 

lüzumu kadar zemin de hazır· icraattan olmıyacaktır. 
lanmııtır. Bir taraftan da ha· Muarız gazetelerl kap•· 
zırlaoıyor. mak bahsine gelince: Bunun 

Mecliılo neye karar vere· tasavvuru bile rejim hesabına 
(Birinci sayfadan deııam) 

hur baımuharrır Necmettin 
Sadık Beydir. O Necmettin Sa· 
dık Bey ki üç buçuk ay evvel 
mert, namuslu, temiz lider 
dedil;i Fethi Beyi bir apartıman 
almakla itham etmiı, fırkanını 
da ırürtecl, bozğuocu diye 
tavsif eylemekten çekiome
mtı ı. Aıai!ıdaki Necmettin 
Sadık imzalı ve (Yeni fnka 
hakiki bir ihtiyacın mahaulüdür) 
ilimli makaleyi ibret ve hay
rel le okuyunuz: 

- Memleketimizde kaç 
fırka vaı? 

Buraya gelen her ecnebi 
evvela bunu ıorar. Gittiğiniz 
yerlerde herkes sizin bunu 
öğrenmek itler. " Bir fırka 
var! " dediğin iz• zaman tuhaf 
tuhaf yüzünüze bakarlar. Tek 
fırkalı parlamento hayatı, çok 
fıı kalı demokrasi memleketle· 
rimleki insanların anlayama· 
dık ları garip bir keyfiyettir. 

Bizim vaziyetimizi onlara 
anlatmak çok güç bir itti· Hiç 
o'mazsa muhataba, bütün in· 
kilap tarihimizin hulaıanuı 
yapmak lazımdı. 

Yeni fırka bizi bu müıkü· 
!.attan kurtardı. Şimdi, yukar· 
dakl mukadder suale, göğıü· 
müzü gere gere : •Bizde iki 
fıtka var!. cevabını verebile• 

fırkanın teıekkülünü tamimi 
memnuniyetle karııladılar. 

Jf 
Karıısıoa geçen yeni fır· 

kaya ekseriyeti vermemek, 
ona mağlup olmamak için, 
Halk fırkası ve hCkümetl le· 
raatıoda daha dikkatli olacak, 
nokıaolarını ikmal edecek her 

ceğl, hükumetin matbuat hür• en ağır bir rüc'at teokıl eder· 
rlyetl telakkilerinin ıekli ve dl. Kaldık!, tatbiki için Millet 
mahiyeti ıimdideo kestlrlle· Meclisinden karar verileceğini 
mez. lımet Paıa geçen Ki.nu· hayale getirmek?!. 
nevvel ayı ortuında Millet Muvafık gazetelerin can 
Meclisinde bugünkü oahıi ıe· ' ve gönülden arzu ettikleri bu 
ref meselelerinden bahsedip, muhal hayalin tahakkukuna 
Adliyenin ıtddetle harekete imkan var mıdır? Buna bizzat 
geçeceğini ıöylemiılerdi. B. M. Meclisi oaaıl karar ve-

Baıvekil Paıanın, bu defa rebllir? 
itten daha fazla düıüomeye naaıl ve ne gibi beyanatta bu. Aleyhine bu kadar feryat· 
mecbur olacaktır. Diğer la• lunacağı, Kanunuevvel ayı or· lar koparılan ıahsi hücumlara 
raftan tenkitler ve müoaka· taıındaki methur beyanattan maruz kalındığına eseflenen 
ıalar lımet Paıa hükümellnin lıtlhraç edilebilir. Bu gün için yoktur. 
icraatını daha sarih anlatmaya elde en müsbet delil, ancak Millet Mecliılnde yapıla· 
kadrini daha fazla yükıeltme· budur. cak tarizlere de, katlaoılablllr. 
ye yarayacaktır. Millet meclfli. matbuat hak· Tahammül edilebilir. Fakat, 

1f kında her hangi bir karar Ve· matbuat hürriyetine el uzatıl· 
Hulaıa, yeni fırka, ikinci recek midir? Yoksa hükümetio maaın. Matbuatın, memleket· 

fırka, yahut kendi tabirlerlle cevabı ile iktifa mı eyleyecektir? teki auliltimallerin önüne 
Tahmin edilemez. geçecek yegane vuıta oldu"-·, • karıı fırka • , milli ihtiyaç· "u 

Son günlerde ortaya çıka. matbuatın her türlü haksızlık· 
ları hiç bir zaman gözü önün· k 

rılao bir de Matbuat anunu !arı müdafaa eden en kestir• 
den uzak bulnodurmayan, her meseleıi vardır. 1928 sellesin· me ve çıkar yolu göıterdlğl, 
yaptığı itte muvaffaklyeti ve denberl bu kanunun tanzimi. matbuatın cemiyetin hareke-
itabetl muhakkak olan dahi· ne çalııılıyordu. Yeni yapıla. tini, canlılığını temin eden 
yane fikrin tam zamanında ve cak kaounnıı gayet tiddetli kalp ve kan vazifeılnl gördü· 
ve gene büyük bir isabetle dü· ahkam ve maddeleri ihtiva ğO unutulma malıdır . iki gaze-
ıünülmüı, isabetle tatbik edil· edeceği de ayrıca löyleniyor. tenin kapatılması çok kolaydır, 
mit büyük kararıdır. 1282 tarihinde oizamlaıtırılao Hatta, kendilerinin neıriyal· 

Fethi beyefendinin, deruhte Matbuat kanunu, Meırutiyette larıoı tatil etmelerile ıu vata· 
ettikleri bu tarihi vazifede tadil edilmlttl· Cümhurlyet nın taadete kavuıacağı temin 
muvaffak olmalarını temenni ldareıine yaraıamıyacağı la· edllıeydl, gazete ıahiplerl 
ederiz . Tetkil edecekleri ekal· bit bulunan bu kanun mad. gazetelerini tatil fedak&rlıfıoı 

delerinin, cezakauununun 161, göıtermekte zerre kadar çe-
liyet fırka11 Türk milleti için 56 klnmezlerdi bile .• 
en müeulr liyad mektep ola· 480• 481• 482• 175• 

1 
' 

157
• Fakat, haklk'lt öyle değil· 

158, 137, 285, 133, 137, 146, 
Jf caktır. Gönül arzu eder ki bu 153, 154, 155, 158, 162, 175, dır. D!ltünüldüğü gibi değildir. 

1 il yeni siyasi teıekkül ve onu 192, 533, 534, 535, 536, 6 ı 7, Yarın, Millet Mecliıl en nazik 

ceğiz. 
• 

- Efendim böy e mi et mec• 
vücut verece"i yeni siyasi ha· 445, 546, 135, 136, 137, 138, ve en mühim tarihi bir karar mi olur? Ne tenkit var, ne " 

d Yatımız ılP'er milletlere ımt'- 401, inci maddelerlle tatmin verecektir ki, o, Türkiye Cüm· 
müzakere, ne münakaıa, ne e 5 '" h ı 
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Şilt maçı yapılmadı! ------Jıtaobul futbol heyetinden: 
3. 7.931 tarihinde icra edi· 

leceğl gazetelerle ili.o edilen 
Fenerbahçe • Galatasaray Şilt 
final maçına her iki külüp te 
icabet etmediklerinden evvel· 
ce de ilan edıldlğl veçhile bu 
huıuataki hakkını gaybetme
mlılerdir. 

Heyetimiz 930 • 931 seoe
ılnde lıtaııbulıpor kulübünün 
ıilt birincid addedilmiıtır. ilanı 
keyfiyet olunur. 

* Yapılacağı ilan olunan 
Feoerbahçe • Galatasaray ıilt 
final maçı dün bütüu bir ıpor 
kiltleıl Takılmde beklemekte 
iken Fener-Galatasaray kulüp
leri maça ııelememlıler, bu 
ıuretle futbol heyetinin inli• 
hap ettiği hakem Refik Oı· 
man B. tarafından seromunu 
yapılmak ıuretile her iki ku. 
lüp le haklarını kaybetmiıler· 
dir. 

Btırada dikkate ıayan bir 
vaziyet vardır : 

Basri bey ne diyor? 
Dün futbol hey' eti relıl 

Basri bey ile bu meaele hak· 
kında görüıtük. 

Baarl bey bize ıuolan 
söyledi: 

-"Yunan futbolcuları gel· 

karıısında maçın yapılmamuıoa 
hiç bir sebep yoktur. 

Eıaaen bu iki kulüp te bize 
bu yolda bir müracaat dahi 
etmemlıtır. 

Y aloız bizim kendilerine 
hakem tayini için yazdığımız 
teıkereye çarıamba günü ak· 
tamı verdikleri cevap: 

Biz aolaıtık müsabakayı 
Eylülda yapacağız.: Bu tarihte 
yapılacak bir mlieabaka için 
ılmdiden hakem tayinine lüzum 
yoktur, teklıoden ibarettir. 

Halbuki nlzamaameDln 75. 
inci maddesi ~öyledir : 

Al&kadar kulüplerin itilafı 
dahi tehire aebep teıkil etmez. 

Ancak alakadar idman he
yetlerinin kararı lazımdır. 

Biz de bu maddeye lıtinadea 
bu kulüpleri Şiltteo çekil· 
mif, addettik. 

Döml flnala kadar yükse· 
len lataobulıporu da tilt bl· 
rloclıl olarak kararlaıtırdık •• 
Yunan takımının gelmeyeceil 

tahakkuk ettikten sonra bu 
maçın oynaomaH lazımdı.He· 
le heyete sorulmakeızın, biz 
maçı tehir ettik demek 
bu kulilplerlmize hiç yarat
mazdı. 

Verilen karar çok dotru 
ve nizamidir. 

mlyeceklerlnl alakadarlara lelg· Heyet vazifesinden baıka 
rafla bildirmlttir. Bu vaziyet bir ıey yapmamııtır. 

ı:.;ı ~ il'! 

Dünkü deniz yarışları 
bunları takip eder. Haliç lae • 1 sal nu" muneıi olsun. edildi"I meydandadır. Türk uriyetlnlo teme taıına yazı· Deniz yarıtlarının birlnciıl islihzah ... diye ıtki'ıyet e <en er " ı k d 

d h aca tır. dün Beykozda yapıl ı. 6 puvan almıttır. 
1 h 1f ceza kanunu bu ka ar sara atı k • çogalmıtlı. Hatta, ya nız a· Bu karar ve o netice, at· Galataearav A. ordu kürek· Netice bu suretle tasnif 

d "il hl t il · E bil ük b d haiz iken, yeni Matbuat ka· 1 h k 1 d b k riçte e,. , zza mec sın n y atımız an en yyen eyecaoa apı ma an çlleriolo u yarışa lttlra et· edildikten ıora dünkü jüri hey• 
içinde bile!.. Bunlara cevap aciz ferde kadar herkeı bu oununda münhuıran ıahı1lar- ıükünetle bekleniyor. Emin ve memeleri müsabakaların zev• 
vermek çok uzunl •ürüyordn. fırkanın lı!tekülünü memnun!· la uğratılmak istenmesi, naza. müeterlh olaunlar. İçabında, kini kaçırdı ve baıtan olha· etinde bulunan bahriye bin· 
Bir fırkanın, bir fırka menıu· yetle karııladı. Çünki bu yeni rı dikkati caliptlr. para kazanmak peıtnde olma· yete kadar da böyle geçti. ba1111 Şema! bey Vali Muhld· 

Plarlnın Yapılan l'ıer fl'klrlerioe Halbuki, verilen haberler, dıklarını, kaleml~rlnl ellerin· Yapılan 13 müsabakanın din bey namın~ mükafatları 
teıekkül hakiki bir ihtiyaca d b k k f ı ı -

d f k d Meırutlyet ve Saltanet devrin· en ıra ma eragat o gos· neticeleri ıunlardır: müeabaka. galiplerine tevzi etmlt-
muvafık olmaıa a • ır a an tekabül edizor. Ken· ki b d ki b 1 deki kanunun klfl görülml· terme e la at e ece er u U· Fenerbahçe ile Beykoz mlulr. 

çekilmedikçe - kendi hük<lmetinl diıine azami muvafakkıyet nacaktır. 29 ar puvaola baıta. Bu ilk yarıı olmak dola· 
alenen tenkit etmesi dünyanı yerelı: büıbüUin teıdıt edilece· 'I T b C h • 1 1 b 1 
hiç btrparlamentoıunda görül· imk&nıvermek içindir kı fır· ğlnl bildiriyor. Buna ihtimal ye u, Üm urıyet Beylerbeyi 28 puvaola yıal e mazur görü e l lr. 

=~:~ ~:::i.· .ı.,tu·· '"' ·~:~~ :;::~:~:,::::::~E •:;~:~:.~!~·=~~:~ ~.:: !'ta~;,t·p,::::.~!:i~ ..... i·-;T·-----·Ka;;-n~ıa~---,.·--ı-
y eni fırka bizi bu güçlük· rağmen • daha sonralara hıra· bestıılnl tekeffül eden daha rak kalacaktır! Kadıköyünde satılık mü- Satılık hanesi olanlara _ 

ten kurtardı. Artık Meclille k Neomeddin Sadık hilr kanunlar beklerken, zıddı A 'f O 
1 

k k 1 k ıyoruz. rı rut; ceddet k6§ir hane - Kadı· Pek ıerefalz yerlerde olmamak 
tenkit o aca • müna a§a o aca ----u••••u • ................... ••••••" • ••• ••• • • • • •• • • • • • • •• ••••--• • • • • •" • •" köyünün en e"leoceli yeri olan tartlle, 1500 liradan 2000 11. 
iatlzah olacak,.. C Jl • " Resmi ilanlar meselesi eza usu erı Yoğurtçu Parkı yanında Çam· raya kadar dört, beı odalı 

Hoınuhuzl:k gösterenler Iıca, Fenerbahçe, Kalamıt Ko- satılık hane, dükkanı olan1arın 
eayri memnunlar, gizli muha· 0••yle mı• tensı•p edı•lmı•ş '• degv işiyor yuna nezau:tl fevkalldeıl olan, Galatada Mehmet Ali paıa 
lifler, alnsl alnel her eeyl ten· üç daireli apartımao tarzında hanında 41 numısraya müra• 
kit edenler, fakat açıkça fikri· za mAnukhaarkae,m31e(rTleulgıuralüf)nün Cta': lnıa olun} akn eaTyelit 1 bdlYa~~r caatları. (4) 

b d k" (Birinci sahifeden deııam) dellildirl Gibi garip bir mu. hane ıatı ı tır. a P er D .....,.. 
nl söylemek lca e ince o~e· ıı d diliita uğrayacağı anlaıılıyor. }atada Mehmet Ali Paıa ha· Satılık eml6ki olanlara -
lerine büzülenler çoğalmı§tı. maksattan uzak bir cevap hakeme ve mantıkla file iğ\ Galata, Beyoğlu, Şııll, Maç-

ı k - veriliyordu: yere dlledl"I flatla bol bol Bu huıuata Adliye encümeni nında 41 numaraya müracaat• k O b d 1 k Bu gayri memnun ar ut· • (4) a, ımao ey e ıatı ı apar-
ı Resmi ilanların intişar ede· alpariıler vermelidir. Demek tarafından ihzar edilen tadı lan. tıman, haneıl, Galata, Beyoğlu, 

leainlo neye varacağını, naeı l · · · · olmazını? •ekli intaç edilmek üzeredir. 
harekete reçeceğinl keıtlrmek cejti gazete erin tayını amırı • Büyük derede satılık Emlnöofl, Sultanhamamında 

itaya ait bir keyfiyet olup Vıl&yet, verdiği cevapta Dusseldorf'un katili k 1 mağaza ve dükklnı, Sultanah· 
mümkün değildi. Tenkit flk· m'··nhaaıran ucuzluk mese· ( y ) M 1• 1 hane - Piyasaya iki, il e eye B d B 

kk 1 b " arın gazetesini 1 an arın 1 d 1 a metten eyazı a, eyazıttan 
rinı, teıe ü elmlı lr gayri loai ilanların bir gazeteye ııe· fiyatını kırıyorum hepsini ba. idanı olundu üç dakika meaa e e ıpany Fatih ve Aksaraya kadar ha· 

1 f kalı h• !inde ta ııefarethaneıl ıokağında bülbül. 
memnun ar ır a • rilmesini icap ettirmi..,ece"in· ı d h ne·• olanların Galatada Meh· 

d k " 15 na veriniz . • iye muracaat Kolonya, 2(A.A.)- 9 KitiYI !erile meıhur Sefarethane ba • .. 
mecllılo içine ka ar so unca, de:ı bugünkü ııa:ı:iyetin tagyi· etmı'ı zannetmektedir. (Yarın) ld k d ld d ık d met Ali Paoa hanında 41 nu• 

k di k d ö üren ve 7 itiyi e ö ürmeğe çeal kartııın a l alreye 
ıöyliye1:e ıöı ü, ı 'm ye a ar Tİllel mahal görülmedıiti!.. ancak yol göıtermi~tlr. Fiyat· tetebbüı eden Duueldorf canı milnkasem apartıman tarzında maraya müracaatları. (4) 
gizlenmiı tlkayetl onların ıus- ıtanbul vilayetinin yukarı ı b k 

h f d lar kırıla bilir. Pek a i. iz ı· varı, Kaverteo bu aabah baıı inıa edilmlı hamam, elektrik, S k 'f 'k 1 
ma11na sebep kalmaz. ar ibyeo kercettifimiz

1 
kblu rıyoruz. lıte hazine bundan terkoıu havi (9) odalı 26 ou· atılı ~ı tlı , arazısı o anlara 

Yeni fırkanın bir iyiliği de ceva ı, anuni oma a 1 t'f d kesilmek ıuaeretlle idam edil· T 1 Anadolu, Rumelinde eatılık 
bu oldu. Huıuuhuzluk, ıiosl· beraber olJukca hayreti mu· :~::~e l

5
0,000 lira 

1 1 
a e mittir. ::~:alıta:ı'ad':tıl~!~~et a ~ çiftliği olanlar ile Bofaz• 

!erin ve korkakların. ağızla· cip ıekilde bulunuyor. evvelii, 1 I d I .1 .. 1 d 41 içi, Haliç marmara tahillerlode 
vilayet verilen iıtida ile kast· Müdafaai Milliye VekAlati mese e er e resm 1 .. narın Paıa hanın a numaraya fabrika lntasına müıait area, 

rında geveledik1lerl eararengiz edilen §eyin ne olduğunu an· nasıl yapıyorsa diğer devaır hangi gazetelere verilece. müracaatları. (4) veyd arazlı! olanların Galııtada 
ve güya mühim söder olınak· lamamııtır. de münakı.sa yapmalı .. Mille. §ini Vil6yet takdir eder. Ve· Mehmet Alı Pata hanmd• 
ta çıktı. Çok temiz, çok mert tin keeeılndeo beyhud" yere kdlate taallOk eden mesele· Kelamıtta satılık, kiralık 41 numaraya müracaatları (4) 

(Yarın) gazetesi, vilayete k ı k · k l k ı 
ve namuskar bir liderin fırka· ilanları bir gazeteye veriniz. para çıkmamalı deıoiıtlr. lerde Vekiletin tensibi ile mü emme Of - • e eye, 

· d' iatulyona beı dakika mesafe· 
11 !eklinde, taazzuv etti. Kimin Deıoi•tir. (Yarın ) fiyat ları Münakasa kanunu gayet oiur ? (hıç ıyeoek yok!) d • ı de plajlar civarın a, muota• 
"ne söyleyeceği varsa artık giz· milli hazlneıloe defateo kır· sarihtir. Bu kanun öy e vila· Bugün gazetelerde qıken zam bahçe dahilinde nezareti 
)emesin. Açık konu•mak, her dıaını ve hazinenin bundan, yetin kendi baıına tefsir ede. resmi iliınlar VilAyete muta· • " ı fevkaladeyl haiz (24J odalı, 
,eyi ıöy!emek rueıuliyetini 50,000 lira kazanacağı . öyll· ceğl tekilde muaıııe e yapıl· allık ve bu hakta makamı Vi- müıtemili.tı 1laireyl haTI k6tk 
üzerine almıı bir fırkanın pe· yerek İıtanbul vilayetiae yol maeını icap ettirecek halde Uıyetpenahiye ait bulunmak ıatılık oldutu gibi loptan ya· 
nahına aığınsın._ gö!lermlt münakasa kanunu değildir" lcep ederee, mesele hasebile bittensip gönde- but dört kmm olarak kiralık· 

"' mucibince münakaea açınız. Şurayı Devlette tefsir edilmeli d M h 
...- Mil V "l • t" tır. Talıplerin Galate a e • 

Tek fırkalı parlamento, Bu yüıı: binlerce liralık bir dev· ilanlar Müdafaayı ! iye e· ti mış ır. met Ali Paıa hanında 41 nu· 
hakikate gayri muvafık, sun'i let l§idlr. Şunun bunun cep- kalelinin yaptığı gibi münaka· Fazlı Beyin bu beyanatı maraya müracaatları. (4) 

1 lerl dolacak, diye ıu tuarruf ıaya konmalıdır. Müdafaayı cidden hayret edılme"e değer bir müesteıe ha ine gelmiıti. b d " 
C h zamanında ilraf yapılmamak Milliye Vek&letl u yüz en mahiyettedir. Ortada bir mü· Daha dotrusu, um uriyet 1 f 

nıüesaeseal, aırf bu y\Udeo memleket için hayırlı olur, her ıene binlerce lra isti ade oakua kanunu var iken, bu 
zayınıyor, mil'.i hakimiyetin demifllr. temlofediyorM. ~ll~nu dyütk~nl en iılnio tensipler le filan ya· 

Vilayet verdiği cevapta Müda sayı ı ıye o "eti 
yegane desteği olan Millet "münhasıran uouzluk mes'· her halde litanbul villıye. 
Meclhl dediğimiz müeseeıe de elesi ilAnların bir gazeteye tinden akılsız Olmasa gerek· 
felce uğramak, yavAf yavaı vorilmesini icap ettirmiye- tir. 
sönmek tehlükeıine maruz bu· ceği ... Gibi bir kayıt kullan· Dün vilayetten gelen tez:' 
lunuyordu. mııtır. Ucuzluk rneı'elesl bu· kere üzerine, belki bir yan· 

Yeni fırkanın en bü, ük gün dl':vletin en ziyade naza• lıtlık filiin vardır zannile, vali 
lyilıği.cumhuriyet rejimini kuv. ndilı.kate alacağı bir meseledir. muavini Fazlı Beye l:iir mu· 

Bunca devlet milnakaaaları harrlrimlı:I gönderdik. Muavin 
vetlendlrmek, Millet mecllıi elbet ucuz fiyat bulmak y'e· Beyin muharrlrimlze verdiği 
müeueıulal canlandırmak milli hazineyi kazandırmak cevap, yazılan resmi tezkere· 
olacaktır. Bunun içindir ki, için yapılmaktadır. Bu takdir· den anlatılmaz ve muğlak bir 
Reltlcumhur hazretleri ki halk de bütün Vekaletler bütün dev· halde bulunuyordu .. 
fırkaeının bilyük reilidirler ve Jet devafr münakaaayı terk Vail muavini B. aynen töyle 
Ba vPkil lımet paıa, kendileri· etmeli ve: demiıtir: 

pılacağını ıöylemek Teıkilatı 

Eıaslyeye, münakasa kanun· 
larına tevafık ederml hileml· 
yoruz? 

Aolaıılan böyle icap edl· 
yormuı. Münakasa kanunu 
hakkı takriri iıtenilen fiatla 
dinlenilen yere vermeyi mi 
amirdir ? Şu halde kanun ne 
için yapılmıı 7 Bunu muavin 
beye ıormak doğrumudur de
illmldir ? Biz bunlardan bir 
ıey anlıyamiyoruz. AolıyaD 

ne muhalif olduğu halde, bu - Ucuzluk tercihe mani VilAyete taalluk eden • varsa lütfen izah etsin 1 

Kadıköyünde mühürdarde 
satılık hane - Dört kattan 
ibaret on bir oda, mutfak, ku· 
yu, bahçe. elektrik, ha vaıazL 
banyoyu ha vl oeıı:aretl fevk· 
al.i~yi haiz hane aablıktır. 

Taliplerlo Galatada . Mehmet 
Ali paıa hanında 41 numara• 
ya müracı»atları (4) 

Aksarayda acele satılık 
hane - Tramvaya üç dakika 
mesafede dört kat, yedi oda, 
mutfak, koyu, bahçe, elektriği 
havi hane satılıktır. Talip· 
!erin Galatada Mehmet Ali 
Paıa hanında 
müracaatları. 

. 
41 ııumaraya 

(4) 

. Apartıman hane int• etmek 
lsteyenlere-Apartıman, hane, 

dükkan lnf& etmek lıteyenler ile 
Oaküdar • Kısıklı tramvay gll· 
zergahında ve diğer eayflye 
mahallerinde (Villa) tarzında 
köık lota etmek isteyenlerin Ga· 
la tada Mehmet Alı Paea hanında 
41 numaraya müracaatları. 

(lnıaat paraaı noktan olan. 
!ara teıhıl&t göıterilir ( 4) 

Yflz, yflz yirmi ÇUTaUık 
bir deflrmeol nokııanaıı yeri· 
ne montaj edip lıletmek fa"" 
tile kelepir olar•k veriyoruz. 
Mektup kabul olunur. 

Gala.tada Havra tokalında 
Cemaat hanında Nuri Beye 
nıiiracaat. 1'-

Acele satılık 
Oıküdar lnadlye Tavaa Ha. 

tan ağa mahalleıl Mektep ıo• 
kak No. 10 hane ıatılıkttr 
(ahıap) 

Bahçeal kumpanya ıuyq 
ve kuyıııu dahi vardır. 7 odala 
ve iki bölüktür. 

Hane derunundakileriıae 
müracaat. 



emmuz 
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& Yeni ne,riyat :1 
Sinema mecmuası 
Buııün 1 numaralı nüshası 

gayet nefla bir ıurette lntlıar 
etmlıtlr. Kari\erimize bilhaasa 
tavsiye ederiz. 

Aııo Ali() 
• -

7 inci sayı 

Gaziantep Nafia 
~ 

Başmühendisliğinden:! 
K. 

4 Metre arzında Şoıe aandı~ı küıadı M. T. 20 

1 Seyrisefain 
fı'lerkez Acentası : Galata 
Köprübaıı B. 2362 ıube 
acentaıı : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 22740 

r Pariı TıpFakültesi mezunu • 
Cilt ve •Uhrevi hastalıklar 1 

1 ~ mütehassısı 

Dr. Bahattin Şevki 
Bu Perşembe günü çıkmıştır 

Toplama ıuretlle ferıolunacak kırma 
taıın 

Mevaddı imtlzaciye ihzar ve nakil ve 
M 280 IZMİR SÜR'AT POSTASI 

(GÜLCEMAL) 5 Temmuz 
14.30da Galata rıhtımından 
kalkacaktır. 

• 
ıerpilmeıi M 90 BabıAH Meserret oteli karşısı t35birin cil 

- kat sabahtan ak,ama kadar -

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehas31sı 

Bu haftaki Naflanın yol kenarında mevcut hanı 
taıının kırılarak ferıi 

• 
M 154 

Nafianın yol kenarında mevcut kırma 3 

taıının nakil ve ferıiyeıl Allo Allo M 28 
............................ 
1 Çocuk hastahanesi ku· ) 

Cumadan maada her a 

gün öiileden sonra ıaat 
(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huıusi kabineılnde 
dahili haıtalıkları muayene 
Ye teda vl eder. 

Gene ancak <<Allo Allo>>nun 
yarattığı 

Buharlı ıilindlr ile silindiraj M 82 

1 - Yukarıda yazılı ıilıilei fiyat üzerinden bedeli ketfi 
17503 lira 93 kuruı olan Beıni·Gö\baıı yolunun O zait 000 
• 6 zait 153 kilometreleri araaında lnıa olunacak ıose aksamı, 
ihale tarihinden itibaren bir senede ikmal etmek ıartile bu 
günden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya konulmuılur. 

l lak boğaz burun 

tehassısı 

mü· 

1 Dr. Ekrem Behçet 

[Beyoğlu Mektep ıokakj. 
Telefon: B. O. 2496 

Telefon: lıtanbul 2398 

1 Selanik Bankası 
T arlhl teslıi : 1888 

Fevkaladelik 
Rekorunu 

2 - lnıaatın devamı müddetince müteahhit ehliyeti fenni
yesl olan bir fen memuru veya liyakati feııniyesi baımühen· 
dialikten muıaddak bir İf baıı bulundurmağa mecburdu~. 1 

.... Çocuk hastalıkları r 
mütehassısı 1 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiı: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 

Tesis etmiştir. 
3 - Talip olanların 931 senesi Temmuzunun 11 inci Cu· 

marteıi günü 1&at 15 e kadar yüzde 7,5 depozito akçeslle 
Encümeni vilayete ve fazla malümat almak ve ıartnameyl 
görmek iatlyenlerin BaımühendlMllğe müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

I Dr. Semiramis Ekrem ff. 

1 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon: B. O. 2496 ..1 
Türkiyedeki ıubeleri: 

7 inci sayı 
1 Haydar Rifat B.in eserlerind:-1 Galata, lıtanbul, İzmir, 

Samıun, Adana, Menin 

Yunaniatandaki ıubeleri: 

Wııoa, Selanlk, Kavala 

Bütün Türkiyeye gene bir 
fevkaladelik havası dağıttı 

Şirketi hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahıuı yaz tarifesi Temmuzun altıncı 

Pazarteal ıabahından itibaren tatbik olunacaktır. 

Ayni haklar İki lira 
Miras meıeleleri Bir • 
Şerhli borçlar ka.mııu « « 

(ikbal) kitaphanesinde ............................ Tarifeler Cumartesi ıabahından itibaren glıelerde satılacaktır. 

TAŞHANPALAS ANKARA OTEL , 

Bütün 
Telgraf 

konf orü havi. Fiatlar ehvendir 
T e1efon 1163 - Taşhan Ankara 

Ameli Ruhiyat 
Müellifi: Dr. G. Le Bon; \ 

mütercimi Dr. Ab. Cevdet 8. 
Abdullah Cevdet Beyin ilmi 
faaliyeti son derecede şa
yanı takdirdir. İki ay evvel 
bize Karlı• Dağdan sesw adlı 
bir tlir mecmuası verdi. Bun· 
da yalnız kendi kendine ben
zemek idi. 

Bu gün bize gelen ameli 
Ruhiyat OLE BON un taze 
eserlerindendir. Fak at bu ıa· 
de ve aleladE bir tercüme de· 
ğlldir, metin haricinde müte· 
reccimln çok cazip haıiyeleri 
Yar. Kitap on bahse ayrıl· 

mııtır ki ıunlardır : 
1 - Siydıi hayat 
2 - Muharebelerin lnkı· 

liplar ve terki teslıhat 
3 - Beynelmilel münase

betler Ye ittifaklar. 
4 - Hukuk ve Ahlak 
5 - latı bdadın yeni ıekil· 

lerl . 
6 - Medeniyetleri• te • 

kanıülü 

7 - Zeka, ıeciyye ve Ter· 
biye 

8 - Kavmlerln hayatın· 

da ıuurlu ve ıuurauz teılrler 

9 - Tarihte ilahların ta· 
havvüllerl 

10 - Cihanı felsefe nok· 
tal nazardan görenler 

Bu yoldll, ameli bir "paye-

kologie kitabı tamamen yeni· 
dir. kla11lk ruhlyyat kitapları 
Dimağın ve ıinirlerin teırlh 
ve fiıyolocyaılle kafa yorarlar. 
Dr. LeBonun ruhiyatı bize 
kabuksuz ve çekirdekıiz ve 
hazmalunmaya hazır bir mey· 
ve veriyor 

Geliıi güzel birkaç fıkra 

alıyoruz: 

Bir kavım barbarlikten an· 
cak pek muıtaklr hır ahlak 
iktisabile çıkar. Bu ahlakı 

kaybeder etmez barbarlığa av· 
det eder. 

'f 'f 
Ahlaki meınedinl, ka ybe· 

den bir millet her ıeylni kayb· 

etmeye pek yakınd :r. 

'f 'f 
Eğer mutekitler itikadatı· 

nın aklı kıymetleri ile zihinle· 
rinl meıııul edebilıelerdi çok 
geçmeden yer yüzünde mute· 
kit kalmazdı. 

Ameli ruhiyat, cümlemiz 

için hay at eın1111nda meıale· 

lik edecek bir kitaptır. Kita
bın maddi ve manevi kıyme· 
tine göre pek az olarak 1 lira 
kıymet konmuıtur. Genç, ih· 
Uyar, erkek, kadın, hoca, ıa· 
klrt, vali, kumandan, kaptan, 
amir, memur hulaıa herkea 
bunu okumalıdır. 

r 
1 

BANKA KOMERÇİY ALE 
ITALYANA 

Sernıayeıi: 700.000.00D Liret, ihtiyat akçesi: 580.000.000 

Merkezi idare: Milano, İtalyanın baılıca ıehirlerinde. 
Şubeler: lnıılltere, iıviçre, Avusturya, Macaristan, Çe
koılovakya, Lehiıtan, Romanya, Bulgaristan, Mıaır, Ame• 
rika Cemablri Müttehldeıi, Brezilya, Şill, Uruguvay, 
ArJıı.ntln, Peru, Ekvatör ve Kolumbiyada Afllyaıonlar. 
lıtanbul !Uba merkezi: Galata Voyvoda cadde Kara· 
köy Palaı (Telefon: 2641 -2-3·4·5) 

Şehir dahilindeki aoentalar : latanbulda Alıı.lemciyan 
hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: lıtıklal caddesi Telef. 
1046. Kambiyo daireıl Boraada Telef. 1718. 

lzmırde ıube 

• 

OSMAHU BAHKASI 
Sermayesi l0,000,000 

İngiliz Jirası 

ISTANBUL ACENTALIÔI 
Telefon : lstanbul 3318 

BEYOÔLU DAlRESl 
Telefon: Beyotlu 1303 

Senedat ye poliça muka· 

1 
bilinde muayyen vadeli 

veya hesabı cari suretlle 

avanslar, pollça ve iakon· 

toıu. 

Türkiye Cümhurlyetl • 

nln baılıca ıehlrlerlne ve 
memaliki ecnebiyeye ıe· 

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

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memalik! ecnebiyeye 

keıide edilen poliçaların 

tesviyesi, boru muamelatı 
icrası, akçe bey'i ve ıe· 

raıı, ıair bilcümle ban· 

ka muamelatı, kaıa icarı. ........................-

Doktor feyzi Ahmet 
Cilt, ıaç ve zührevi haı· 

talıklar mütehasaıaı Cu
madan maada her gün 
eaat 10 dan 6 ya kadar 
haıta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddeıi 
No. 43 

Telefon: lotanbul 3899 -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. 

Telefon Bevoğlu: 4515 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp 

haneıl üstünde No. 66 
Telefon: lıtanbul 2385 

UGUR EVi - . -NURi - DANIY Al 
Bilcümle Devair ve Müeaıeaatı reımiye ve huauslyede, 

Mali, idari, Hukuki iılerl, Emlak sahiplerinin emlaklerini 
idare etmek, İfraz, Ferağ, intikal, İkraz, İstikraz, Alım 
Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

Tele(on: Beyoflu 4515 Galata, Eslıi Gümrük 
Caddesi Utur Han No. 2 -

HANIMEFENDİ 
Niçin tereddüt ediyor ıunuz ? Müziç, nahoı teıirile ıizi 

harap eden, yazın zevkinden mahrum eyleyen (ter) ipekli· 

lerlnlzl de çürütmek ve lekelemektedir. 

Sü - Do - RONO PERTEV'in 
Bu mahzuru külliyen izale ettiğinden haberdar değilseniz 

l<lften arkadaılarınıza bir kere sorunuz. Aldığımız teıekkür· 

nameler bize, bu mlhtahzarı, ıize ta vılye etmek ceıaretlni 

veriyor. 

l'CUllf\1 • --~~ ... - .. 

·. . ~ ~ ' ~: .. ! ' ' 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 de~ir. 

Büyük ikramiye 
200, 000 liradır 

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

-.. • r •. :~t 1 , • , , , 

~ 

1 

BankaF rankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMA YESI : 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi ; 

Şubeleri : İstanbul, 
Paris, Bur do (Boudrean) sokak ND. g 

Galata, Voyvoda caddeıi No. 102 

Telgraf adresi : Fraılabank 

Telefon Beyoğlu 1421 2 • 3 

Posta kutusu Galata No. 376 

"Harbin Mukden., 

Bilcümle Banka muameıarı 
Heıabatı cariye küıadı - Vadesiz ve Yadeli tevdiat....;: 

Tasarruf ıandığı - Mekükltı ecnebiye kambiyo, eıham ve 

tahvilat ahm ıatımı - Senet lıkontoıu - Eıham ve tahvi• 

lat bedellerinin talııili - Adi ve ılrküler itibar mektupla· 

rı - Esham ve emtia üzerine avanı - Ecnebi memleket 

üzerine kredi küıadı - Eıham ve tahvilat muhafazı veıalre -Or. Hayri Ömer 
Aimanya Emrazı cil-

diye ve zühreviye ceml-
veti azaıınd"" ~~,' 
\ "'""1,,..1 arıı ııraıında 
133 No. öğleden ıöora mü· 

ı racaat. z:ıefon: 3586 

Doktor Agop Essayan 
Lan;tt... cuıu, lORwll Jvol6 

Hergün hastalarını kabul 
ve tedavi eder. 

\ 4 Temmuz 1931 =Hızır 60 ı = Cnmartesi = 
Arabi Rumi 

17 Sefer 21 Haz.İran -Vakit· Ezani Vakit - Vasati 

Evkat 
2 34 

12 18 
16 18 
19 44 

2 2ı 47 
.._..._--..-6.ı.....;;3.;..I 2 ı 6 

Mesul müdür ve miimess 1 

Bürhanettin Ali 

i 
~. 


