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\..Gönderilen evrak iade olunmaz 

-
.Tıpkı · onlar gibi biz de bekliyoruz! ~ 

Mukadder ne ire o olur~ Şayet kendi prensiplerind;;; ayrılan gazetelerin kapatılmasına karar verilecek 
olsabile, bu karardan bizden ziyade kendilerinin müteessir olacağına şüphe edilmemelidir 

Bizlerde 
Bekliyoruz l 

HükOmet gazetelet-i yaz· 
dılar, 9lzdiler. Dedikleri 
olursa, artık memleketin 
refah ve saadete kavut•· 
cajjına füphe edilemez! Tıp· 
kı onlar gibi, bizlerde bek· 
liyoruz 1 Arif Orut; 

· Beı on gündenbıırl bükü
met aazetelerlnde, Tatandal' 
lar, TOrk efkan umumlyeıl, 
Türk vatanı, Tnrk inkılap Te 
cümhuriyeti namına ıöylenen 
ıözlerden hicap duyuluyor. 

Bu gazeteler, Türkiyedekl 
vatandaıların vekaletlerini al· 
mıılar gibi hemen hergün hü· 
cumlarda bulunuyorlar. Bütüıı 
bir memlekete, büliln bir mil· 
!ete nezahetalzllk isnat eden 
o yazıları k~all nefretle fa· 
illerine iade etmek ıadece 
bizim değil, kendini bilen her 
vatanda9ın borcudur. 

Hayli zamandanberi mat· 
buat hürriyetinin vatandaı te
reflni yıktığı çok ıerefılz bir 
liaanla ıöylenlp duruluyordu. 
Fakat bunun bütün bir mil· 
!et lisanından çıktığı iddian• 
na cesaret edileceği hatırla• 
ra ıı:elmemlıtt. Dikkat edile· 
cek oluna, muhalif diye 
üzerlerlne küfür ve hakaret 
yıldırımları yağdırılan iki bu· 
çuk gazete, lıiç bir zaman 
memleket ve millet namına 
ıöz ıöylemek hakkını kendi· 
!erinde bulmuı ve görmüı 
değildirler. Onlar, ıu ane ka· 
dar yalnız kendi düıüncele

rile k anaatlerini neıretmiıler
di. Buna mukabil hükümet 
veya Halk fırkaaı gazeteleri· 
nin her gün kullanmaktan 
yıprattıkları Türk milleti, Türk 
halkı, bütün vatandaılar ta· 
birlerinin artık kendilerine 
mal edildiğifgörülüp duruluyor. 
Bu mülkiyetin ne hakla ve han· 
ai aıfatla kazanıldığı biline
mlyen ıeylerdendir. Öyle ge
liyor ki, bu kadar büyük bir 
itimadı nehile hareket edil· 
mekte] bir parçacık olsun 
imsak olunmalıydı. 

Şu vaziyet karıısında bü
tün vatandaıların naııl düıün· 
düklerini bilmek keramete 
bağlıdır. Fakat, onların telakki 
ve ıeziılerlndeki kudretli ve 
ince kabiliyeti tahmin için hiç· 
de keramete ihtiyaç yoktur. 

Muvafık gazetelerin net· 
' riyalına bakılacak olursa, me· 

sele artık bitmif, halledilmeğe 
karip vaziyetler hasıl olmuı· 

tur bile .. Babıali caddesinde btı 
iki gazeteye Y""' yazan alçak· 
larla namuuuzl r ve vatan 
hainleri inkıli p ve cümhuriyet 

için tehlOkelidirler. Bu teblüke· 
li mahlükların, memleketin hu· 
zur, ıükün, ıelamet ve •aadetı 

namına tenkil edilip cezalandı· 
rılmaları elzemdir. Binaenaleyh 
hükömetln muhalif denilen 
ırazetelere müsait bulunma11 
bile bir kabahal idi. 

lıte günlerdenberl yapılan 
hücumlarla aa vrulan küfürle· 
rln ° lınat ettirilmek istendiği 
noktalar bunlardır. Bu hücum· 

!ar yapılırken de Ankarada 
bazı mebuı beyler muvafık 

aazetelerin ileri harekatını 

takviye etnıitler, beılenıiılerdlr 
Neticenin fırka müzakereıile 

Meclis htlz;,hına dayanacağı 

zatrn mailim bulunuyordu. 
Devam.. 5 inci aayfada) 

Matbuat kanunu layihası 

Bugün Meclis içtimaı 
çok mühimdir! 

Millet Meclisi Matbuat hürriyeti 
ve 

tarihi 
vaziyeti hakkında 
müzakeresine başlıyor 

-

• 

Matbuat kanununun müzakeresi sıra· 
sında izahat verecek olan 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 

Matbuat hürriyeti münasebctile bu 
gün m!izakcre edilecek takriri veren 

Fdzıl Ahmet B. 

Ankara 4 tHuıuıl) - Yeni 
matbuat kanun layıhaaı yarın 
(Bugün) Mecliıte müzakere 
olunacaktır. 

Söz alanlar araaında Ali 

Salp ve Ahmet Ihsan beyler 
de bulunuyor. 

lıtızahın netice ainde, Hn
kOmet itimat reyi htlyecektır. 
(Deoamı 5 inci ıayfoıla) 

Operatör Emin Bey ne diyor ? 

Hayret ediyor~m! 
Harpte kömür pahalı idi şimdi 
ucuz fakat vapur Ücretleri o za

man ucuzdu şimdi pahalı! 

Beyin şayanı dikkat noktalar 

Meclisi 

·Dünde 
toplandı 

Veraset ve intikal 
vergisi kanunu kabul 

edildi 
Ankara, 4 (A. A.) - B. 

M. Mecllıl bugün reis vekili 
Refet Beyin riyasetinde top· 
lanmııtır. Matbuat neırlyatı 
hakkında Fazıl, Ahmet, (Ela· 
ıı:lz ve Süreyya (Akıaray) B. 
lerln hükümetten istizah tak· 

rfrlerl okuıımuı B. vekil İımet P. 
HOklimetiu yarınki içtima· 
da takririn mOzakereıine lma 
de bulunduğunu bildirmiıtir. 

Mnteaklbep veraset ve :in· 
tıka! vergiıl kanunlarının ikin 
el mOzakereleri yapılarak ka· 
bul edilmlatlr. Meclis yarın 
içtima edecektir. 

Gecede toplanacak 
Ankara, 3 ( Huıuıi ) -

Mlllet Mecliıl 20 Temmuzda 
fevkalade devre! lçtlmalyeılnl 
bitiriyor. Blltçeyl ve diğer 
kanunları bitirmek için icap 
edene Meclis geceleri bile 
toplanacaktır" 

/ Liman hudutlarını genişletiyorlar 

1 Liman kendi ( kendine 
gelin güveyi ·oluyor! 

Alakadarlar bu tevsi işni imtiyaz 
harici buluvorlar 

• 
----~ l 

i 

Liman şirketin:n imtiyaz harici hudutlarını tevsie kalkıştılt 
Limandan bi,. manzara 

Liman ıirketlnln her gün 
yeni bir marifetini öğrenlyo-
ruz. 

Bugün de mezkür Lima
nın garip itlerinden birini 

daha yazacağız. 
lstanbul Liınanı 

kaya ayrılıyor: 
t · lçllman 
(Devamı 5 inci sayfada) 

Bir adam köprü- N t Yet icra :bi,'las }kanunu J f 
·den düştü öldü · o er er gı 'l o uyor ar. 

Ihlamur köprüsü altında ce· 
aedi bulunan Mustafa 

Dün Beıiktaı:a Ihlamur 
köprüsü altında 60 yaılarında 
Muıtafa ölü olarak bulunmuı· 
tur. Mustafa sarbo~ olarak 
köprüden geçerken düımoı ve 
derhal ölmüıtür. 

Ankara,4 (Huıuıi) ••• Ad
liye Encümeni icra ve iflas 
kanununun tetklkatına devam 
etmektedir, 

Kanunun blltnn maddele· 
rinde ıon bir ıene zarfında 
edilen:tecrnbeler nazarı itiba
ra alınarak memleketin bu· 
aünkü ihtiyaçlarına göre tadil 
mektedlr. Şöyleki: 

Haciz uıullerl, alacaklılara 
emniyet bahıeılecek bir tarzda 
teıbit edilmektedir. Encü-
men borç için hapis 
usulünü kabul etmemittir. 

Fakat, borcunu ödeyecek 
bir halde olup ta para ve ma. 
lını gizleyen borçlular haps" 
mahküm edileceklerdir. _ ) izahatı şayanı dikkat olacak 
(Devamı S inci •ayfada) Adliye vekili Yusuf Kemal B. .................................................................................................................. 

Günün meselesi 
(Tafsi latı 3 üncü sahifede) h h 

ıahllinde açıl mı, ola;-;;;ı-111-;;; T ari şa it olsun! 
Anadolu sahilinde Beykoza 
Rumeli ıabilinden Sarıyere Bugün Millet Mecllalnde J killerin.ize, bu kanunun va· 
kadar lnıaatının ikmali, yeni Matbuat kanununun mü· zı'ığlnı ıerefıni ihraz eylıyen imar meıeleıi etrafında Emin 

söylediti Bojfaziı;i 2 - Şirketi hayriyenin nakaıa11 bathyor. Belki de mebus beylere tevcihi hitap 

1 k vapur ücretlerinin behemhal kanun, yine bir kili halinde ve naçiz . nokta! nazarlarımızı 
Boğazlçinln imarı meaele- ı le öne sürülüyor. Mem e et- b h b g•çlverecek. Fakat ıu mu- k 1 

h kk lndlrilmeıl, u uıuıta size ir ~ ta rire müıaraat ey lyoruz: ıl mevılm dolayııile adeti gll• te Boğazlçlnln imarı a ın- haki.ak ki Türk Cümlıuriydl, 
da ıöz söyleyenler arasında miıal zikredeyim. Harp esna· En büyük kanun vazıı meı· 

n.On meıeleıl halini aldı. Bu 1 lı geçirdiği inkılap tarihlerinin hur JanJ·ak Roıu kanun muhtelif nokta! nazar ar ıer- 11nda ömürün tonu 48 lira 
sene halkın Bo#aııiçine rağbet dedenler var. bir gününü daha ya•ıyor. Şu vazılarına hitap ~derken: idi. Bugün lıe 16 liradır. Hal· • 
ettlfl, nakliye ücretlerinin Bu husuıta fikirlerini N<. muhakkak ki Türkün hakkı (Ey kanun vazıları! Yapaca-

~. bukl o zeman en yakın iskele 
pahalı olmaıından dolayı bu renmek fıtediğimlz Operatör hürriyet ve hayatı, bugün bir ğınız kanunları vazı ve teılıten 

d lı. 2,5 ve en uzak lıekelede 10 ı 
rağbetin kırıldıitı söyleniyor. Emin B. muharrlrimlze ati e l dafa daha mevzuu bahsolu- evve kuracağı binanın toprağınl 

Vapur ücretlerinin faııla beyanatta bulunmuıtur. kuruıtur. Şimdi iıe bu miktar yor. Bu Ümniye ile her vatan· iyi tetkik eden mühendiı gibi 
14 ile 20 kuruıa fırlamııtır. Bu ld ğ ·ıı alınmaaı ile ev kiralarının - Boğazlçinln imar ve daıın ıon ıözünü ı_öylemeıl, mensup o u uauz mı etin 

ucuzluğu tam bir tezat teıkıl lhyMı için baılıca üç tartın bv rakkamlara hayret ediyo- milli hakkı hayat için vicda· ruhivatını, ruhi ve manevi ve 
ediyor. tahakkuk etmeıln icap ettiği rum. nının ıadaıını yükseltmeıl, bir ahlaki ihtiyaçlarını iyi cl üıünü· 

Boğazlçlnln imarı mevzuu kanatindeylm. 3 - Rumeli ıahilinden vecibei ya tan iyedlr; bir hak· nüz!) demlı idi. 
bahaolduğu zaman bu meıe· 1 - Boğazlçinin her iki (Devamı 5 inci sayfada ) tır. Bu Ümniye ile millet ve· (Davamı 2 inci ıafıirede) 

.. ·--·--························-······••HH••·-··-·-··-·-···········••••U••··························••n••·····-··u•••················· .. ··············· ................................................................................................................ .. 
Halka verir talkını kendi yutar salkımı ! 

Tanin kollekıiyonuna bak. (Dereden tep,den) de 
Fa:ıııl Ahmet B. Yuna• Nadiye neler söylüyor; 

. . • 

I" ip.iz, ıerseri, baba Tahirin '"w 

-ı= -
Şimdi de Yunus Nadiye küfredildi diye 
veriyor. Hey ı&idi dünya hey!" 

takrir 



esilen para nedir? ITC e 
Siyasi 
Takrim 

Pazar ) 

'~·· 

Bir polis hem hesabını kapıyor hem 
hisse sahibi oluyor 

efendiye altı ay müddetle para 
verirken bundan böyle bir 
ıene müddetle vermeğe baı· 
ladığı gıbi eski hesaplarını bir 
ıene zarfında almaktadır. 

AClil t B. 1 Bu da kar yolu! 
Son günlerde pollı maat

larından keıilen beter lira 
hakkında bazı po1 1ı memur
larının müdirlyet ve Dahiliye 
vekaletine tlkayette bulun· 
duklarına dair vaki neıriya· 

la dün aalah:yettar bir zat· 
tan almıı olduğumuz maluma· 
tı bildiriyoruz: 

İzahat için An
karaya gidiyor 

farkı benzin 
çoğaltıyor 

Sıcak ve soğuk 
miktarını azaltıp 

Pallı maatlarından her ay 
için keıı!en 5 lira Devi t 
bankası hisse ıenedatı 100 
liraya iblağ oluncaya kadar 
devam edecektir. Bu parada 
keıllmekle bHaber yine me· 

murların zarar ve muzayaka· 
eını mucip bir tekilde değildir. 

Çünkü, teavün ıandığı her 

Binaenaleyh hlaae ıenedatı 
alınması bile yine aynı mıktar 
parayı aandık heaabına ver· 
meler! lazım gelir. Halbuki 
ayni meblağ ile hem hhap
larını kapıyor hemde az bir 
zaman zarfında bir poliı me· 
muru hlaae sahibi alıyor. 

Bu huıuata ne müdüriyete 
nede Vekalete muracaat edil· 
mit deiilldır. 

Paraların iadesi için de hlr 
emir gelmemlıtır. 

Mülkiye müfettişi Aziz B. meselesi 

Tahkikat bitiyor! 
Filorya 

• 
mı 

çiftliğini cebren istimlak 
etmek istedi? 

Fi!o•ya çiftliğini cebren lıte bundan bir ay evvel 
ve tehdit etmek ıureUle ittim• Aziz Bey iki kamyon ynklil 
lak etmek lıteyen tabık mül· kereste ile çiftliğe ııldiyor ve 

Maliye heyeti teftı,ıye reial 
ve Oımanh bankaaı komlaerl 
Adıl beyin Maliye vekaletile 
temae etmek üzere bugiln 
Ankaraya gltmeal muhtemel 
görülüyor. 

Bu huıuıta Adil Bey mu· 
harrirlzle konuıurken hareket 
gönünü tayin etmlı ve : 

- Ya pazar veya pazar· 
teal. demiıtlr. 

Emin vekili 
ne diyor 

Darillfünun bütçeıl için 
Ankaraya giden Emin vekili 
M. Hakkı B. dün ıehrlmlzo 
gelm!ıtlr. Bu huıuata kendhile 
görüıen bir muharrirlnıfze M. 
Hakkı B. ıunla"I ıöylemlıttr. 

- 800 bin lira olarak ha· 
.ı:ırlanan bütçemizi 30 bin lira 
nokıan olarak Maliye vekaleti 
vuıtııalle meclise gönderdik. 

Mecliıln bu 30 bin lirayı 
iade edeceğini tahmin ediyo
ruz. Bütçe encilmentde iade 
edllmealnl fllemektedlr. 

Benzin flatları da, gazlar 
gibi bu aene düıkündür. Yalnız 
benzin ticareti yapan kumpan• 
yalar bu flat tenezzülünG 
telifi edecek bir çare .bulmuı· 

!ardır. Bılha11a ıoförlere oto
matik benzin makineleri vaıı· 
taaile otomobillerine benzin 
aldıklarından asıl onlar bu 
itlen zarar görüyorlar._ Meaeleyl 
izah edelim: 

Otomatik benzin makine· 
!erinin ıtıeden mamul küçük 
depolan ancak 5 litre benzin 
alıyor ve bu makineler (5) er 
litre üzerinden kaç kerre fite 
depo dolmuııa, ona göre para 
alınıyor. Halbuki fite depolarının 
ayrı kııın tanzim edilerek 
hacimleri ona ııöre tayin edil· 
miotır. 

Fakat, kıt Yaktı soğuk oldu· 
ğundan bundan maylat kıa

men mütee11lr oluyor. Ya· 
nl gazler so~ukta daha kealf 
bir halde bulunduğundan, ay· 
nl hacim dahilinde mevalme 

ııöre, ya daha az ve ya daha 
çok olarak bulunuyorlar. 

Demek ki, kııın (5) litre 
benzin alan bir kap, yazın 

ııcak dolayulle daha az a§ır
l•kta benzini lıllap edebilecek! 
Tabii bu fizik kanunundan oto
matik benzin makinelerinin 
(5) litrelik tlıe depolan da 
milıteına deiill ! 

Bu huıuıta )'aptığımız ho
ıabın netlceıl ıudur: Sıcağın 
ıtddetlne veya itidaline ııöre 
ayni kaba ıoğukta (S) litre 
a§ırlığında bir mayi dolduru
labtllyoraa; bu miktar ııcakta 
muayyen bir nlsbet dahilinde 
tenakuı ediyor. Bu tenakuı 
litrede ( 40) gramdır. 

Blnaenaley h, ( S) lJtre (200) 
gram ediyor. Demek oluyor 
ld(5)lltre üzerinden (200) gram 
benzinin 'para11 beyhude ve• 
rllmlt oluyor ! 

Bu miktarın litrede ( 40) 
gram heaabtle nlıbeU mepıu• 
ten m!lteoa•IF yapalım. kiye müfettiılerlnden Aziz 8. rorla içeride oturanları çıka· 

aleyhine Müddeiumumilik da- rarak ve çiftlikte bir bafe 
va ikame etmııUr, Hadlıe ıu-
dur : _yaparak ltletmeye baılıyor. Bitti! Ofis_ ne divor? 

Bu çiftlik eskiden barutçu• Mesele Bakırköy kayma• 
baıı Ağop B. e alt lmlf. kanlığı tarafından duyuluyor 

Bu zat vefat ettikten ıonra ve Azız Bey çiftlikten çlkan-
çHtlik kardeılerlne intikal lıyor. Tapu ıdareslde Aziz beye 
ediyor. Aradan bir müddet ıenet vermediğini blldlrmlı~ 
geçtikten sonra hlasedarlardan Altıncı fıtlntak hAktml 
blrlıl borçlanıyor ve hl11eıl 
bükü.met tarafından M. Ga- Süreyya Bey tahkikatla mer 
zaraıyana ıatılıyor. guldür. .................................................................................................................... 

Günün meselesi 

Tarih şahit olsun! 
(Birinci ıahifeden devam) 

lnkrliibı kebirin büyük 
mecliıluinde Mlrabo ( Ey 
kanun vazıları! Yapacağınız 

kanunların btrgün ılzlo 

hakkı hayatınızı dabl za· 
mlo o1abilmealnl, o:ıun her• 
kea lç'n ve millet için ve bir 
gün ıizln için de hakkı hayat 
bahıeylemeılnl iyi diifünüoinl) 
diye aünlerce bağırmıı idi. 

Dünyanın ne kadar büyük 
milleti varea bunlarınPıepıini 
kanla yazılı inkılap tarihleri 
aeraütununu, hürriyeti matbuatı 
takdıa eyleyen da.tanlar tev· 
tih eylediğini unutmayınız. 

Sizin vlcdanlarını:ı:ın lıürf· 
yet için, ıe'iimeti mülkü 
millet için çarpacaı!ına eml· 
iliz. Ancak bir ıeyden kurku· 
yoruz. Mille, llmllruh nıüelllfı 

Güatav Löbonun kayt ve ltaret 
eylediği bir hakikatin kurbanı 
otınaktan, bazı hadiıah tarihi· 
yede ilk hiulyatıo vecld ve 
heyecanları lnsı.nlar ve ce
maatler için yanlı~ lç:ihatların 
tabii ilhamlarından korkarsa 
haklıdır. Memlekette hükü
mete, hükümetin aiyuetıne, 

hükumetin teıkiliitına ve ••· 
lreaine karıı millette hahikl 
bir muhalefet ve irtica hisal 
asla yoktur. Bunu ıöyleyenler, 
rnUlete Liıhlan eden bedbaht· 
tardır. Mil:eı, inkılabı ıuurla 
benlmıemlo, aelamet ve saadetini 
bundan beklemlttir. Mademki 
cümhurlyetı idareye malikiz; 
mademki cümhurlyetçlylz, 
lrendlmlzl aldatmayalım; Av· 
rupai bir hükumet olduğu· 

muzu cihana ı.bat etmeliyiz. 
Hürriyeti matbuat her mem· 

lekette a11\ olan bir kanunu 
mübindlr. Bu kanunu mü· 
bin her llllllotio, hatta her 
cümhuriyetta ayntle ı.ttkbali· 
dır, Eğer cllmhurlyeti takyfye 
ve tahkim emelimiz bir hı..· 

klkatse, matbuat için kanun 
yapalım, fakat hürrlyeU 
matbuab kanun ile tevılh 
edecek cümhurlyete ıeref ve· 

kanunlar. yapalım. Ne 

yapalım, yapalım; hürrlye· 
ti matbuatı takyit etmlyeltm. 

Matbuat kanununu yaparken 
1ah11ların, ehil vatanın, efradı 
mtlletlo hayafyet ve ıereflerl· 
nl gene hürriyeti matbuat na· 
mına kanun ile mahfuz kıla• 
lım. 

Fak t ey muhterem ve· 
killerlmlz! Bundan böyle bir 
ıakım gizli emellerin ınillet 

heaabına, vatanperverlik ma .. 
kesi altında keıelerlnl doldu· 
racak, vatanperveTliğl servet ve 
saman t<ldihan için bir vaaıtal 
menfaat kılacak klmıelerln 
taııallüplerlni temin etmemek 
carelerlnl o kanunun çerçeveıl 
içine mutlaka 11ğdırınız! 

Muhterem vekillerimiz ! 
Tarihi ıereflnlz, lçın ; zde tarihe 
ıeref vermit ve çok yakından 
tanıdı~ımız zevatın yQkıek 

&eciyeleri, yapacağınız Matbuat 
kanununun hürriyeti matbuatı 
hürriyeti beıer haricine çıkar
mıyacağına bizim için kanaat. 
bahıı vicdan o'acak bir temi· 
nattır. Ancak aizden bir vatan 
evladı 11fatile ricamız ıudur: 

Kanunu yaparken ıahıl 

hhlerln vecld ve heyecanların· 
dan milli ve vatani menfaati, 
vatanın lsllkballni koruyacak 
bir fercel inkılap bulunuz. 

Kanunu matbuatı imzalar 
ken ellerinizi vicdanlarınıza 

koyunuz. Blr defa daha, bugün 
ve yarın (çin, hatta kendi ev· 
lat ve afadınız için bir kere 
daha düıüniinüz. Kanun ya· 
parken, cümhurlyetln fazilet· 
lerinl, bir kere daha yükaelU
niz. Tarih buna ıahlt olsun. 

Boubaiz' de grev 
Roubix, 3 (A.A.) - Men• 

aucat komisyonuna dahil bu· 
lunmayan potronlar ile umumi 
mesai konfederasyonu ve hı. 
rbtlyan ıendikaları üzretler me 
seleıinde M. La val'tn teklifi 
eıaa1 dahilinde uzamıılardır. 

B:.>aenaley 20.000 ameleyi 
çalııtıran 60 fabrika pazarteıı. 
nden itibaren çalıımaga bat· 
!anacaktır. 

Arif Oruç B. 
hindeki dava 

etti 

aley
sukat 

Fındık mahsulatımız bu sene 
diğer senelerden niçin az? 

lzmltte yeni Turan mekte· 
bl sabık muallimlerinden Rem· 
zlye H.mın Baımuharrlrimlz 

Arif Oruç B.le ıabık meı'ul 
müdQrümüz Süleyman Tevfik 
B. aleyhine açtığı hakaret da
vaaına dün ikinci cezada de
vam edllmiıtlr. 

Harici Ticaret Oflılnden zarar yilzde 36 nlıpetlndedlr. 

Heyeti hl.kime, müddet 
vekili mahkemeye gdmediğt 

için davanın ıukutuna karar 
vermltUr. 

100 Amerikalı 
geliyor 

15 temmuzda bir Amerl· 
kan yatlle 100 Amerl"an 
Darülfilnuo talebesi ıehrlınıze 
ııelecekUr. 

Himayei etfal 
Yeni varidat bulma

ya çalışıyor 
Himaye! etfal cemiyeti 

lıtanbul merkezi dün mutat 
aylık heyell ıdare ıcllmaını 

akletmııtır. 

Bu içtimada cemiyet yeni 
varidat menbaları temini dü· 
ıünülmüt ve bazı ıeklller bu. 
lunmuıtur. Bundan maada ce
mlyd'n bu ıenekl faaliyetinin 
tezyidi de müzakere edilmtı· 
tir. Belediyenin her ıene Hl· 
mayel etfale verdlıil (10) bin 
lira yardım bu ıene bin liraya 
lndlrllmittlr. Bu itibarla Hı! 
mayel etfalin yeni varidat 
bulma#& çıılıııyor. 

aldıiiımız malumata nazaran 
bu aenekl fındık mahsulümüz 
geçn seneye nisbetle daha az· 
dır. 

Bunda baıhca ıebep yağan 
kar ve yaı;murlardıın mahau· 
lün müteessir olmasıdır. 

Yapılan tahminlere göre 
Gireıun mıotakaoında 150 

bln,Ordu mıntakasm ··:a70ila80 

Trabzon mıntakaaında 130 i!.a 
140 bin ve Vakfıkebir mınta• 
kasında da 30 bin kantar ola· 
cağı anlaııhyor. 

Binaenaleyh bu mıntaka
larda geçen ıeneye göre 
ve vaaall olarak kar ve 
yağmurların husule getirdiği 

Sahipsiz 
Eşyanın satış mua

melesi bitt! 
lıtanbul aümrük baımü· 

dlrlyeti anbarlarında mütera· 
kim aahipılz eoyanın ıatıı mu· 
ame!eal ikmal edilmtıtır. Bu 
eıya 1928 ıenesl ııaveoine ka· 
dar depolarda biriken eıyadır. 

1928 senesi gayeoinden 
bu ane kadar birıken eıya 
henüz ıatılığa çıkanlmamııtır. 

E bir ıenelık bekleme 
ıaaen 

müddeti kanunen tayin edil· 

mi ıtır. fil 
Satılacak olan eşyanın . • 

ruhtuna baılamak için müdü 
rlyetl umumiyeden emrin vO· 
ruduna intizar ediliyor. Bu da 
ııncıık gün meoei~aidir. 

ır M.,,,., • .,. ,~~!~~~ sö-':.!!:,~ t,;ı mı•''"'· 
katlar türedi. Fildrıa intihar mı etti? Tefrıka· 
ya;ı:arsınu: filan cevap •ından bahsediyorsunuz. 
verir. Ahmede catarsınız Hatırlar mı•ını;ı: bir vakit• 
Mehmet .söze karııır. ler, kendi romanl~rınızın 
Se.ami /;ı:zetin romarıcr kahramanlarınıda,Abdül· 
lıktan •iyasete geçtiğini aziz gibi konuıtururdu· 
yazdık. Va-Na kalemi nuz. Hatta Çarın şara· 
eline aldı, Arif Oruç B. in yındaki papas Raspoli· 
önce romancı o/dutunu ni de o konuıma illetine 
Ayhan imzasile romanlar uğrattınız da ikiniz de ağ· 
yazdığını, söyliyerek, zınıza, yüzunüze bular 
Selami ile mukayeseye tırmıfhnız ?!! 
kalkıyor. Bu hakikat varken mü· 
A ı;ocuk Arif Oruç eski· •adenizle karilerimiz •o· 
denberi •iyasi bir adam ralım : 
olarak tanınmııdır. 

Selami de romancı. 

Sana ııelince Va - N{i 
B•yı Arif Oruv 8"yin 
Ayhan imzas;fo, bilhaua 

Kari! Mesele budur, 
artık Va·Niinun •özlerini 

lster dinle 
h:ter dinleme 

Buna mukabil fındık ye· 

llttlren ecnebi memleketlerde 
mahsul çok iyidir. 

Bu sene ispanyada lstlhıa 
!atın 130 bin çuval iç fındık 
olacağı tahmin ediliyor. 

lıpanyanın Taragona fın· 
dıldarı Hamburıı boraasında 
kalburlanmıı bir halde 100 

kilosu sırf Hamburg 73. 75 

Şılınden teslim edilmek üzere 
teklif olun muıtur. 

ltalyada da fındık mahsulil 
iyidir. l'rlyeate bouasında 

timdiden Teırlnievvel tahmil! 

ıartıle gelen ılf flatlan 155 
tilin etrafındadır. 

Dahiliye vekili 
Dün Ankaraya gitti 

Üç gündeberl ıehrtmlzde 
bulunan Cahlllye vekili Şük· 
rü Kaya B. dün saat 14 
puıtaıile Aokaraya ııltmiıtır. 

l\1azbatalar 
hazırlanıyor 

lıkanda, mnhletln hitamın· 
dan mukaddem miiracaat 
ed•nlerln nıazbatalan tanzim 
edilmektedir. 

Bunu aıiiteaklp, Ecnebi 
memleketlerden hicret eden· 
!erin muamelelerine baılana· 
caktır. 

Yol mükellefiyeti 
Şimdiye kadar yol paraaı 

vermeyenlerin taahhüdatı ka· 
bul edilmektedir. 

Mükellefler araıında ça• 
lıımak isteyenlerden ınür&· 
caatte bulunanlar, gündelikçi 
olarak yol müteahhitlerine 
ıı önde rilmektedir. 

Bu g biler, muayyen yô•· 
mlyelerle çalııtınlmakta ve 
borçları ödetllmektedlr. 

Balıkçılık tetkikleri 
Balıkçılık mektebi için 

alınmıı olan Balık iılmli gemi 
tlebalıkçılık milteba11111 M. 
weberman tetkikatına devam 
edecektir. Yalnız, Balıkgemiıl· 
nin yumurtalıkları tahrip ede
cek tarzda tertibatı olduğu nıu· 
naka1a11 balıkçıların gözünG 
korkutuyor. 

Hukuk fakültesi cemi
yeti toplanıyor 

Darülfünun Hukuk fakillto
ıi cemiyeti bugün ıene ıonu 

münaacbetile bir içtima yapa
caktır. içtimada bir .enellk 
faallye\ln de konuıulacağı tah 
mln edilmektedir. 

"Zor nikah!,, 
Matbuatta bir ııürültü var. , 

Kuru fakat ne oluraa olıun 

kulakları tahrlt eden bir gii· 
rültii bu! 

Mebus gazetecinin mebuı 
arkadaıı takrir yeriyor, mü• 
zakereıer oluyor, müıtakbel 
tehlikeler ıeçillyor, durendit· 
ler (!) faaliyete geçiyor, irtica• 
lar, efklrı umumlyeyl idlll
ler, Matbuat hürrlyeUni ıul 

latlmaller, fikri ıakivetl filin 
filin. 

Har çten birisi dinlese bunu 
zor nikah oyunu zanneder. 

"Daha ne olacak, klmıe. 

de iz'an kalmadı, cihan eldeıı 
gitti, aıkılmaıınlar , utanma• 
sınlar da kiilahın ıureU do
ılnler. 

Ey ahmakı menkaytan, 
ııarlld dallı feaat:,, 

Etrafında yaygara kopan• 
lan ve akla gelmlyen ;müle.,., 
vesat atfedilen kim biliyor 
musunuz?: 

-Muhalif gazeteler • 
iki ııazete ve bunlarıo 

içinde dııında çalııan genç, 
münevver okumuı henüz bir 
kaç ıenelık mazlıl olan ve bu 
nun da cümburlyette idrak 
eden {beı en memltlc t evladı. 

lıte mürteci bunlar, itte 
efkarı umumlyeyl fesada ve
ren bunlar, bunlar ne değil ki 
"Naaıl utanmaz aıkılmazlar da 
[hükumet gazeteıi] derler ve 
muhalefet ederler •• 

Evvela ıöyliyelımkl mülev· 
veıat ve iınadedilen bu genç 
gazeteciler yaı farkı itibarile 
bile muarızlerlndan daha u 
teskiyeye muhtaçtır. 

Dillerin altındaki baklayı 
Fazıl Ahmet Beye çıkarltılar, 

Mu halef et dedikleri tera• 
ziye vurulunca nihayet iki 
esaı'ı noktada tekaaüf eder: 

1 - Hükumeti tenkit. 
2 - Miitearrızları hkat! 
Hangi kalem hangi Türk 

vicdanı hangi vatandaf, al
nına liyaket ve aalihlyeU 
olmıyan birkaç adamın vur
mak istediği vatan ihaneti 
damgaaını ıeulzce kabul eder? 

Fıkır hürrlvetlne de/lil vfc· 
dan hürriyetine, memleket 
r kı hürriyetine vaki böyle 
bir tecavüz kllrtısında kale
mine earılan ve yegine müda· 
faaıını oradan ve ondan akse
den efkin umumiyeden bek· 
leyen bu yatandaıın bu hakkı 
önüne geçmek için bu cuıuhu· 
ruf nedir? Muhalif Fırkadan 
sarfınazar biraz • tenkit ya paa 
bir r mu hallf gazeteye ta ham· 
millsüzlük göateren bu bi:kaç 
gazeteci mebua efendiyi mu• 
halefet loteyen •e bekleyen 
Halk fırl1aıı ltltmlyormu ? 

Mecllı. bu yaygaralara 
deremi verecek ve muhalifinde 
bu memleketin öz evlidı ol
duğunu onunda kanunun Türk 
kanunları olduğunu bir defa 
daha kafalarına vuracaktır. 
Bizim hayret ettiğimiz nokta 
bu takrirleri gazeteci mebu .. 
!arın geçiktirmlı olma11dır. 

Bizimle pençeleıen bu bir 
kaç mebuıu müzakerede rey 
ıahibl olarak Mecllıte bulun• 
durmak bile caiz değildir. 

Yokaa hiç sebep ve uıul 
almadan bizim hudut harici edil
memeye parmak kaldıracak ııibl 
bir kaç Efendi var demektir. 

Memlekete k&rfl açık Ye 
diiriiıt ve aamiml mevcudtyo
tlmlze yekpare itimat beklo

nlraebu Efendileri biz konutulUl'o 
ken ıeyirci bırakınız( 

Ofis işini 
tevsi etti! 

Harici ticaret ofial Avrupa. 
dakl ve Amerikadakl büUlo 
oflı ldarelerlle teslıl müna
bat etmııtır. Badema ofla ha· 
berlort daha çok Ye daha 
ıumullil olarak verilecektir. S. 
huaua lçlıı ofiı rapörterled 
haftalık neırlyat billtenlerlde 
tanzim edilecektir. 



YARIN 

Kestane kabuğu 
Şairlikten istifa ederek 

, " Naılr ., !iğe, daha doğrusu 
" Müsababecl ,, liğe • meddah 

0

demlyorum • terfi eden Vala 
Nurettin Bey diln "Akıam,,da 
uzun bir y.tzı yazmııtı. 

Zabıta muharririmiz yazıyor: 

M staf a, feci bir surette öldü! 
1 

, Bu yazıya ıebep te bizim 
"Yarın.da, •later dinle ister 
dinleme " de çıkan ıekiz 'on 
ıatırdır. 

Bu ihtiyar, 
Ihlamur 

sabahlara 
köprüsünden 

kadar içtikten 
düşmüş ve 

sonra 
ölmüştür 

Yazının k11ac1111, SelA.mi İz· 
zetfn, romancılıktan slyaıete 

geçme11dtr. 
Keni:llsl dil altı olmuı galiba 

ki cevabını fahri avuka· 
tına bırakmıı. . her neyıe., 

'f 
Hatice Süreyya, Akıamcı, 

Hık&yecl, Va-Nil, Vala Nurel· 
Un'ln cevabını okudum. Mese
leyi ben kurcaladığım için be
nim bahıe karıımam emrtvakt 
oldu, yani Vali ilbi fuzuli 
11 vukatlık etmiyorum. 

... 
Dostum • Vala ,, pek ala 

bilir ki, •Arif Oruç. rcmancı 
değildir, ılyaıi bir simadır, 

ııaz,..tecidir. 
l.batı: 

Dün ıabah Beıi~taıta Ih· 
lamur köprüsü altında bir ce· 
set bulunarak hüviyeti teı· 

bit edllmiıtır. Tafsilatını ya· 
zıyorum: 

Beslktaıta Ihlamur nu • 
taneıl sokağında 5 7 numara· 
lı hanede oturan Mustafa 
Efendi, aılen Manstırlıdır. Kü· 
çük yaıında iken maa aile ıeh· 
rlmlze lgelmi11 askeri mekte-

bine ııfrerk ~mülazım çıkmııtır. 
Uzun zamanlar çalıımıı, 

müddetini ikmal ellikten ıon· 
ra tekaüt olmuıtur. 

1-Eıklıehirde: Yeni Dünya 

Muıtafa Efendi, tam 60 
yapnda bir zattır. Otuz bet 
ıene evvel Zehra Hanım na· 
mında bir kadınla evlenmiı, 

düne kadar birlikte yaıamır 

!ardır. 
2-Ankatada: • " 
3- İzmlrde: Yeni Turan 

"Sabah. 
4- İzmlrde: Halk" Akşam. 

Siyaıi gazelalerlni re' ıen 
çıkarmııtır. 

Son ta: , 
Milcadelei mllliyede, An

talayada • Yeni Antalya " yı 
çıkarmııtı. 

Gene sonra: 
Sofyada da "Türk Sadaıı. 

nm baımuharrirliğini tam bir 
ıene yapmııtır. 

Fethi Bey de o zaman se· 
flrdi. 

* Bütün bu deliiil önünde 
"Vi.la. ne diyecek diye me
rak ediyorum doltrusu. 

Yok111: 
- Hakkın varmıı birader, 

ben bu kadarını bilmiyordum, 
merhaba... diye telefone mi 
edecek? 

BÜRHANETTIN ALI 

Muatafa Efendi, uzun se• 
nelerdenberl Kurtuluıta An· 

don Vasili.kinin fırınında ek· 
mek tevzi memıırluhu yap
makta lmlı. 

lıte altmıı yaıında <>lan bu 
adam sabahları ipne, giderek 
akıamları da evine gelerek ber· 
mutat uzun zamandanberl iç· 
mekte olduğu rakııını içer, 
neı'e gam ve kasavetin! da· 
ğıtırmıı. 

Muıtafa Efendinin bu ha• 
lini bilen ve göıen komşuları 

kendisini her an : 
" - Bu kadar içme, ihtl· 

yarlığında bu kad .. r rakı iç· 
mek iyi değildir, bu kadar 
içme " der dururlarmıı. 

Muataf Efendi de : 
- Adam ıende, atın ölü

mü arpadandır. Bu yaııma 
kadar içtim, içtim de ne o'dum 
ki bundan bôyle de neolaca
ğım, diye cevap verir ye yine 
kendi bildiğine gramı, dirhemi .................. , .. , ............................................. . 

E abli - -Komisyon 20000 bin fa
kire mahalleleri gezerek 

vesika verecek 

Otobüsler talimatna
mesini bitirdiamma 

Belediye daimi encümeni· 
nln hazırlamakla me1ıul bu
lunduğu belediye tallmatna· 
meal otobüslerin sür' ali, hare· 
keti, makineıi, ıoförlerin va
ziyeti nazarı itibara alınarak 
ikmal ed . lmtıtlr. 

Muhtelit milbadele komla· 
"Jonunun Etabli vesikalarının 
tevzllne devam ettiği malum· 
dur. 

Bu huıusta dün aldığımız 
malumata nazaran ıimdiye ka· 
dar 58000 etabli veılkası tev· 
zi edilmittir, 

Diğer tevzi edilecek 20000 
vesikanın sabfpleri fakir ve 
vaz yelleri pürüzlü olanlardır. 

Bu Yeıllcaların tevzii için 
teıkll edilen ıeyya~ Ekip 'IDa· 
h ile mahalle gezip tevzlatta 
bulunacaklardır. 

lı1erln 1' emmuz 15 ıe ka· 

Yalnız bazı nokranlar daha 
görülerek Hamit B. in rlyaıet 
etti i taltmatnameyl ihraz 
eden komisycoa iade edllmiı· 
tir. Pazartesi günü tallmatna· 
me daimi encümende bir defa 
daha görüldükten sonra ik· 
mal edılmit olacAktır. 

d .. r bitmeıı lazım geliyordu, 
lakin bu vaziyet karıısında 
fÜpelidlr. Ağustos bidayetine 
kaılA~ ikmali muh 1f'mdlr. 

Muharriri: Mütercimi: 
Raynonde Machard . Ahmet Fürklın 

- frans ı z edcbıyatından bürük aşk romanı -
170 inci binden tercüme edilmlJtlr ... 

bu genç kadınl•rı böyle ha .. 
lahane karyolalarında ve has
ta kovuılarında deifil, sıcak 
aydınlık ıalonlarda, ıampan• 
ya kadehlerinin arasında, ya· 
rı sarboı, kıpkırmızı ve itti· 
ha veren bir cazibe ile ken· 
dl yanında tahayyül ediyor. 

Ve kendi kendine ıoruyor: 
ı:lütün bu içlerinde bir güzeli 
bile bulunm:yan kadınlar •ık 
ihtırnatını naııl talmıılaTdır ? 

Ve hastahane kovuıunun fe· 
na dekoru fena, kokuıu ve fe· 
na tanzlmatı onu hemen he· 
tnen kadından iltrendlrlyor. 

J Ve o lıUyor ki bu ıaçla1'ı ör· 
gülü bukleleri terden pkak
larına yapıımıı olan renksiz 
zalf kadınları canlandıran 

muhteıem bir dekor olaun, 
lükı, elbiıe, koku, hayat, tar• 

hoıluk, aık, tıve bulunıun, 
o kadar. 

Fakat düıünmüyordu ki, 
bu kadınlar kendlatnln lstedJfi 
lükı, elbise, koku, bayat, ur· 
hoıluk • ve bilhassa • aık, 
lıvc kanalından geçip buraya 
gelmiılerdtr! 

Fran a dü ünü.Yord.,.._.~ 

belli olmıyan miktarda rakı 
içmesine deyam edermff. 

lıte Mu!tafa Efendi, ev· 
velki akıam yine lkindı ıula· 
rında evine gelmlt , nevale 
çıkıoı olduğu halde kapısını 
çalmağa baılamııtır. Kapı 

karıı komıularından Hatice 
Hanım, penceruinl açmıı: 

- Zannederim Mustafa Ef 
Zebra H. evde yok misafirıl· 
ğe gitti galiba, demlttlr. 

Bu ;öz üurine Muıtafa 
Efendi de elindeki neva~ ç Ja. 
nını Hatice Hanıma vererek: 

- S ize zabıoet am.na lut
fen b!zlmkl gelince ıunları ve
rin ve benim de bu gece için 
eve biraz ııeç geleceğimi ıöy· 
leylnlz demtıtir. 

Hatice Hanım çıkınını al. 
mıı, Mustafa Efendi de da· 
vetli olduğu rakı alemine gıt. 
mittir. 

Envaı çeılt mezeler ku
rulmuş olan ıofraya oturınuı, 
buzlu buzlu rakıları çektıtır· 
meğe baılamııtır. 

Kaç 111at lçmiılerae lçmlıler, 

Filim 
Depolarının hepsi bir 

araya toplanıyor 
Belediye daimi encümeni 

bir Filim talimatnamesi yap 
mııtır. Bu talimatnameye na
zaran bütün filim depoları bir 
araya toplanmaktadır. Bunun 
için de her tilrlü tednblrl ta· 
haffuziyeyl havi olduğu görü· 
len Rüıtem paıa medrueıi 
tahıla edılmitlir. 

Medrt:ıe dahilinde tadilat 
yapılmaıı için lazım gelen 
tedablrln bir an evvel ifası 
bildlrllmtıtır. 

gülmüı ve oynauıı !ardır. Ni· 
hayet gtç [vakit olınıı, ~rakı 
ve mezeleri [l ükendikten son· 
ra alemlerini paydoı etmtıler
dır. Paydosu 'IDÜteaklp herkeı 
evlerine gitmefe baılamıtbr. 

Muatafa Efendi de kalk
mıı, : sallana sallana evJne 
doğru yürümei baılamııır. Be· 
tiktaı pazar yerine ııelmiı, 
açık gördüğü bir bakkaldan 
içeriye girerek yanın okkalık 

bir fite rakı daha almııtır. 
Ş • ıeyl cebine lıoymuı, yine 

sallana sallana evine doğru 

ilerlemeğe baılamııtır. 
Bu sırada İhlamur köprilıü 

Ozerlne gelmiı. Fakat, o ara 
kendlılne malik olmayan za· 
vatlı ihtiyar Muıtafa efendi, 
yı~ ık ve viran olup kenarlı 
olmayan bu böprüden aıa· 

ğıya düımüı, aman za• 
man diyemeden ölmüıUlr. 

Sabah oluruı, ortalık ağar· 
dıktan 10nra bu biçarenin ce· 
ıedi bulunmuı. Tahkikata de
vam olunarak ceıet morga gön• 
derllmlıtır. A. S. 

Zeplin 
Kutba doğru hare· 

ket edecektir 
Graf Zeplin bu ayın nlha· 

yetinde kutbu ıtmalıye hare· 
ket edecektir. 

Doktor Ekne bizzat bu 
uzun ıeyahate rly111et edecek· 

tir. Seyahatin fenni idareılni 

Sovyet profesörlerinden Sa mu· 
nelovfç deıuhte etmlttlr. 

Zeplin kutup noktasında 

"Nautelus. tahtelbahri ile bir• 
lececektır. 

esaplar birleşiyor 
- -

Şimdiye kadar yirmi iki esnaf 
cemiyetinin hesabı birleştirildi 

Esnaf cemiyetleri hesaba· 
tının Hazirandan itibaren tev. 
hldi mevkii fille vazedihnlftl. 
Bugüne kadar tevhidi heıabat 
muamelea lilzerfne epice 111rfı
mesal ediımit bulunuyor. 

Halen 22 cemiyetin heup. 
ları tevhit ei:lilmlı ve muha
sebe usulleri ayııı olarak tan-
zim kılınmııtır. · 

Fakat, daha bazı esnaf 

cemiyetleri vardır ki onla. 
rın henüz besaphrı tetkik ve 
tevhıt edilmemlttlr. Ticaret 
odası esnaf mürakiplikl bu 
huı""'" rre•ııul oluvor. M•" kür 

bir kadın için bin b!r del!llk 
yapan adam kendisi miydi? 

Bunlar, zehninden geçer· 
ken gözleri Klod' a ilitmlıtı. 
Ve Klod, kendisinin mühim 
ıeyler düıündüjünün farkında 
idi. Sordu: 

- Bu kadar 4erln neler dü· 
tünüyor sunuz? 

- Ne mi düıünüyorum? 
- Evet .. vizlta baıladığı 

dakikadan itibaren iyi adam 
değil siniz? 

Franıuva, Klod'a bu hı .. ı 
verdifi için muıtarlp o'muıtu. 

- Yanlııınız var matma· 
zel, bu gördüklerim bentm lçtn 
okadar yeni ki... Şa,ıyorum, 
derinden alakadar oluyorum, 
çept çeııt düıünceler içinde 
yaııyorum. Belki bu noktadan 
ıl%e tuhaf bir teılr yapmııtır. 

- Hakikaten öyle... Çok 
ha111a11lnız. 

Mateauüf. 
- Niçin bundan tik·vet 

1 
cemiyetlerinde tevhidi muhasebe 
!erine imkan hiııl olacağı aıı, 

laıılmaktadır. 
Yalnız, Ticaret odası esnaf 

müraklpllğlnden diğer ıılah 

key[lyetl için tktııal vekaleti· 
ne gönderilen raporun cevabı 
hennz gelmemtııtr. Bu cevap 
ııeldik ten ıonra onlar da tatbik 
olunacaktır. 

-Tarifeler yapılıyor 
Belediye daimi t encümeni 

bu hafta içerlılnde Elektrik, 
Havagazı, Tramavay larlfele· 
rint t ... 1ıı t edf'el"l<ti•. 

ediyordunuz, Hıa dahi insan 
için bir kuvvettir. 

-Çok nazlkılniz matmazel. 
- Hayır... Dilıündüğümü 

söylüyorum. 
Klod ve Franıuva, araaıoda 

bu muhavere geçerk~n dok· 
tor Fılip Söhodek mükaleme· 
nln tek bir kelimeı.inl bile 
kaçırmamııtı. Flllp te, Fran· 
ıuva da bu kovuıa nuıl iste· 
miyerek glrmiılerdi. Ve Fıltp, 
FransuvaJUn yalancı bir aktör• 
den baıka bir ıey olmadığını 
Kloda anlatml\k içtn naaıl fır
sat kolluyordu. Buna rağmen 
Fillp kendini güçlükle tııtuyor, 
ve vizite devam ediyordu. 

Profegörle maiyeti baıka 
bir kovuıa geçmiılerdi. 

Yeni bir manzara ... 
Bütün her tarafta yeni 

doğan çocuklar ••. 
Sıra ile bir alay betik .• 
Ve bu bqlklerln içinde 

kımıldayan yüzlerce canlı et 
p rçalan .. 

Sahife 3 

Yarım milyon liraya 1 
• 
ı e 

• em iyet 
'~--Planları satılıyor~u ___ , 
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lnteliıens servis nasıl 
kandır.ı ~ı ? 

- Meıalmlz, mazlumlann ı 
ter ve kan damlalarını em
mek ıaralile Utreıen bir kor
kunç ve heybetli heyula aley
hine olacak, yapacağız, ıü be 
yok ki mııızlum dediğin ma• 
sumlar lehine en büylik bir 
hizmettir. 1nıelhjenı ıervfa, 
yani dünyanın dört bir buca
ğına kara pençeli bir yarasa 
gtbl gerilmfı, yapıımıı olan 
teıkilata velevki hafif bir 
ıllle vurabilmek hem bizim 
için mazhariyet hem de dev
lete hizmettir, hizmet. Vata· 
nın~ hizmet etmek iateraen 
gel bana yardım et, beraber 
ol, ben de ıenl nlhayellfz bir 
aervete doğru götilreceğlm. 

Ressam arkadaıımm genlt 
alnındaki çizgileri çatıldı, bü. 
yük kara gözleri müphem bir 
notaya dikildi, .kat'i cevabı 
vermek için zihninin bütün 
kuvvetini toplamağa uğraııyor· 
du. Dudakları inıiyaki bir la· 

vurla kımıldandı: 
- Naul yapacağız? 
- Benden udakat iıleyen 

lnglltere devletıntn co .büyük 
c111us teıkilatı, Entelijens ıer
vlı memurlarını aldatacağız, 

onlardan bliyük bir servet 
ele geçireceğiz. 

- Naaıl? 
- Beraberli.li vadediyor 

musun? 

- Teıebbüıün kat'i, gidi· 
ptuı salim lıe, 

- Hıtla ıuphe ediyor mu· 
sun? 

- Şüphe değil anlamak 
hUyorum. 

- Herıeyde olduğu gibi 
bunda da sağlam eaaslar üze· 
rinde yürüyorum• 

- B•raz izah et! 
- Caeuı ıebekeal rehl mı .. ) 

\ 
ter Kened benden (1...) mü .. 
tahkem mevkiinln planını ve 
ant bir harp vukuunda deniz 
ve karada alınacak acil teda
btr planlarını lıtemlıti• 

- El .. 
- Yapacağım, farazi pliln-

larla buDları aldatacağım. 

- Bu mümkün mü ? lhti· 
ramı sana çllğınlık veriyor. 
Hem bir caıus ıebekeal reisi· 
nl aldatabilecek senin uçma 
karalaman mı:' .. 

- Sen yardım edeı"ıen 

muhakkak! 
- Ta111vvurun bundan 

ibaret ise latedl#in kadar 
benden yardım bekleyebilir 
fakat muvaffak olacajtını teh
mln etmem. 

- Vadin bize muvaffakio 
yet tepılr eder. Şimdi dinle 
ben bu planı ele geçirmek 
için alakadar eıhaı ile ıöz• 

de görü~meğe (D,vnmı var) .................................... -.. -...... ·-···- ~ ....... _ ................................ . 

TTI 
Afyon tacirleri heyet ıiönderiyor 

zm · rde toplandılar 
Türkiyeye ayrılan 2400 sandık 

afyon çok az görülüyor 
İzmir, 5 ( Husuıi ) -

Şehrim!zdeki afyon tüccarı 

içtima aktetmiılerdlr. Bu iç· 
tımaa ıehrlmlzdekl afyon tile· 
carının ekserisi lıtırak et· 
mittir. İçtimada CeBevre kon• 
feransınıo afyonculuk halrkmda 
verdiği karar görüıülmüı, 
Türklyeden ihracı tnukannen 
olan 2400 sandık afyon mık
tarı çok az görülmüttür. 

Bazı tüccar bu miktarın 
azlığında bilhaua urar ederek 
elde mevcut afyon lstok'arının 
hükümet ta.afıodan ıatın alın· 
ması fikrini ortaya atmııtır. 

Fakat bu fikir diitf'r tü•cu 

Analar, uzaktan ıütle dol
muf olan memelerini onlara 
gösteriyordu. Yahut ütü ol· 
mıyan an lar • ıefkat boya!
süt ıtıelerinl koltuk alll11rm11 
sokar ak orada mtmağa çalı· 
ııyorlardı. 

Süt verme saati gellnce 
bu yüzlerce ıuursuz ağızlar 
memelere, ıüt ılıelerlne yapı· 
ııyor, obur bir iftaha ile ana· 
!arın tıefkatll gö, ü !erinde 
gıcık verici hamlelerine devam 
ediyorlardı. 

Çocuklar meme emmekle 
mefgUlken r, bu a.ıkıntı, 

azap,ı tıkence ve acı çeken 
analar onları olcıayıcı eeılerle 
seviyorlardı. Sanılırdı ki bu 
kelbneler o analarm kalbinden 
kopmuı birer parçadırlar. 

Zalf, solgun, dermanıız 

analar, çocuklarını emdirirken 
yüzlerinde öyle bir saadet gü· 

••1 arlıyordu ki bu 11e,'e lltl 

1 
ta rafından mülayim görülme
mlıtır. 

Bundan soıı.ra afyon me
seleıl hakkında llrtuat velia· 
letıle temaa etmek üzere bir 
heyetin Ankaraya gitmesi 
mevzuu bahıolmuıtur. Bu fı
kır biltün tüccar tarafmdan 
hüsnü suretle karfl ıı ve 
diğer afyon yellttlren mahalleJI. 
deki murahbaslarla beraber 
.:.:S klıillk bir heyetin Ankara· 
ya giderek hükümetle temaa 
etmeıl münaıip gö rülmüıtür. 
Tüccar tekrar toplanarak 
bu meıeleyl bır karara rap
tedf'cf"l<l .. rdlr. 

den membaı ı:.ıeçhul bir nur
dur! 

Ve yü:ılerlnde kamaıa• 
bu;nur, o kadınlar1 1 'kadınlar111 
en güzell yapıyordu •.. 

Fraosuva biraz evvel çirkin 
gördfığü, ..adeta iltlkr&b elllil 
bu kadınları, çocuklanın ae- : 
verken naaıl gilzel olduklarını 
dütünüyordu .. Anlıyor ye ka· 
rar yeriyordu ki bütün bunla
nn aebebı, hiHedilen, fant 
billnmtyen aıkın, o büyük 
kuvvetin aırrıdır ! 

Bu, öyle bir kuvyettl ki. 
Franıuva tlmdlye kaaar bu· 
nun harlclDde yapmııtı. 

Hutahanenln kÖfeılnl , 
bucağını dOlduran bu ha& 
kadınlann devamlı bir hu 
lmıııına, evll.t eaadetini W· 
ıma he.p erkekler ftbep 

olmuıtu. Hiç füphe yok ki 
çocuk, kadın ve erkek .birli· 
ğln ellceılyd!. Ve ar.aba 
bu .netice erkeğe neye mal 
.ıııutl ~ (Df'•' . mı var) 
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Esrarkeşler arasında 1 
ALEMLER... 1 

Yazan: Ahmet Süleyman 
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Kadinlar arasında da 
esrarkeş olanlar var! 
Esrarkeşler, voltalarını aldıktan 

sonra kahveyi terkettiler , 
, Bir iki aaıldım. Aııldıktan 
ıoora dalgaya dütmf, semtini 
lıabrlayamadığım bir yerde 
bilyiik bir apartıman yapbr· 
mafa haılamııım. Apartıman 
yapılmıı, mobilya da gelmrek 
)'erleımııtır. 

lıte bu apartımana bir çok 
gaco ve bir çok fiyakalı 
fiyakalı delikanlıları davet 
etmlı,eovaı çeılt,mezelerle buz 

stbı o canım rakıları çakııtır
mağa baılamııtım. O ara yüz 
aumaraya gıtmekllğlm llzım 

ıelmııtı. Kalktım doğruca he· 
liya girdim. Fakat, oaıılıa kal-

falar belAoıo kuburunu genlt aç· 
mıı olacakkl girmemle berııber 
içine dnımem bir oldu. Avazımın 
çıktığı kadar bir taraftan ba· 

'liırıyor, bir taraftan da kubu· 
run içinden çıkmağa çabalı· 
yordum. lıte bu ıırada iken 
Allabtao olacak ki uyuıuk ya• 
oıma gelmiı, beni bu dalgam• 
dan uyaodırmııtı. Diyerek hl· 
iyeılnl bitirdi. 

Tabıln, htk!yeılni burada 
bitirip keıtıkteo ıoora yanın• 
da duran Safır Ali, hikaye 
ııraaınıo kendlıine geldiğini 
anlamıı olacak ki : 

- Anam babam kardeıtm, 
diye nakle baılarkeo içeriye 
birisinin girdiıliol gördil ve 
hemen hikayesini bırakarak 
içeriye giren adama hitaben: 

- Hoı geldin ulan Kara 
Ali, diyerek karııladı. Kara 
Ali de: 

Hoı bulduk ablclm 
amma dur bakalım evvel! 
bir ıeli.m verelim, dedi ve 
hemen "Selamünaleykiim cümle 
keıler ıelii.münaleyküm .diyerek 
poatabaıının yanına oturdu. 
lıı:1 iiç ıanlye ıilreo"Merhaba. 
dan ıonra: 

- Eh Poatabaıım ! 
Bizimkinin çok çok selii.· 

mı var, akıama gacolu bir 
rarlban yapacaılız, seni 
davet ediyor, dedi, ve ayağa 
kalkarak gitmek istedi. Bu 
ıırada poatabaıı da : 

-Eyvallah ıultaoım, akıa· 
ma düıerlm, diyerek kara Alı. 
yi selametledi. 

Ondan ıonra da eararkeıle. 
re dönerek: 

- Haydi bakalım çocuklar 
hafif yollu voltamızı alalım, 
dedi, 

Bu ıöz üzerine eırarkeıler 
kalktı •e hepıl ayrı ayrı Poıta• 
batının elini öperek evlerine 
dofru yilrümeğe baıladılar. 

Geriye kalan pollabaıı da kah· 
veci uyuıufa: 

- Uyuıuk, ben de volta• 
mı alıyorum, eyvallah, dedi •e 
kahveden dııarı fırlayarak 
hızlı adımlarla yürümeğe 
batladı ... 

"" Şimdiye kadar eırarkeılerln 
birçok uı~l, ldap, an'ane, beyit 
koımalanoı tllrlll Ulrlil llem· 
lerlol hiklyelerlnl yazdık. Fa· 
kat, bu zoraki Ye mana11z ef· 
leocelerln eırar içenler Qzerlode 
yapbğı teılrleride aoouoda gene 
okuyup anlayacak •e gilrece· 
ğlz. • 

Bundan böy'e bu nebatı 
lıtlmal eden kadınların da ha· 
yatlarını yazacağız. 

Kadınların alemi 
Yine yangın yerinin viran 

ve h arabezar lı ötelerinin bi· 
rinde tenekeden derme 
çatma iki odalı bir kulllbe: 

lçeriılode tam 7 kiti otur· 
muf, temadi eden ince ve 
kalın kahkahalarla gülüp 
koouıuluyor. 

Bu yedi kitinin dördü ka· 
dın, üçll de er kekU. 

Kadınlar Çopur Zebra, in· 
cebelli Hatice, Patlak ııöz 
Gü üzar ve Bitirim Safiye. 

Erkekier de : 
Civan baba, BelAlı Sadık, 

imparator Hlbeylo idiler. 
Çopur Zehra, uzun boylu, 

zayıf, esmer ıoluk benizli ka· 
rakat ve kara göz'Q bir kadın· 
dır. Otuz beı yaılarıoda olma· 
11oa nazaran tam on beı ıeoe• 
lik eırarkeı bir kadındır. Güzel 
beyit bilir ve okur. 

lncebelli Hatıcede:27 yaı· 
larında orta boylu, beyaz, 
elAgözlü kıvrak bir kadındır. 

Güzel ut çalar ve ııüzel 

gazel okur. Patlak göz Gülll· 
zar da k11a boylu, eımer, 

kara kaı, iri ve patlak gözlü 
bir kadındır. Ut çalar, gazel 
söyler, ayni zıı.manda da beyit 
ve koıma ıöyler. 

Bitirim Safiye de 30 yaı· 
larıoda beyaz, uzunca böylü 
nirin ya pılı kıvrak ve ıon 
derece ıakrak bir kadındır. 
Ut çalar, gazel ve ıarkı 
okuduktan maada da güzel 
alaturka ve alafranga oyun. 
far oynar. lDnamı oar\ .... ,, ........................ ..... 
Mübadiller fazla mı 

mal almış? 
lzmlr (Huıul) - Bazı mü• 

badıllerln latıbkaklarından faz· 
la mal aldıkları hakkında ba· 
zı rlvaytler vardır. 

Tahkikat yapılmaaına inli· 
zar olnuyor. 

ENVER PAŞA "\ 

Tura1! .• ~ .. ~P.~~:ıtoru! 1 
. Alman müşaviri diyordu hi: ittihat v~ 

Terakki Kantı bilmediği için fikir hürrı
yetinin kıymetini inkar ediyordu. Türkiye 

bu inkarın kurbanı oldu ! 
-7-

cellAtlık hakkı gibi bu kazı. 
neyi de llııa etmtıtı. 

Niçin lttıhatçılar böyle dü· 
tiinmllyorlard.? Niçin, beraetl 
tim met aııldır, kaidesine inan· 
mıyorlar, kendileri ki dütlln· 
~eyenlerl hüanünlyet eahlbl 
kabul etmiyorlardı? 

Tr IAt, diyordu ki: 
-#uhallflerJa ıuinlyet 

1ılplerı duklar• eıerlerfle a 
• 

- Ben Tlirkiyede iki Türk 
fırkaıının yaıayacafına emin 
cleğ lım. ltıthat Ye Terakki fırka· 
aına ııırmiyen veya lttihat ve 
Terakki fırkaaına muhalif bir 
fırka teıkil etmek lateyeo her 
Tnrk vatan hainidir. 

lt1raztle ıuya düımüıtll. 
A11l meaele ittihatçılar baıka 
f latemlyorlardı. B" naza• 

\.oililaİ~l'ı-tii_Iİf;i,;lk~~i: hllrrlyetl 

- -
YARIN s reınınüz 

Poliste : Adliyede: 

Yangın Filiılı 
Muharr.rl : 1 

Ahmet Fürhan HiKAYE 1 ) 

Trenin kıvılcımların
dan çıkmıştır 

İhtisasın faydaları ... 

Yeıllköydeo hareket eden 
on beti kıı k yedi treni dün 
Kaymakçı ıu makinesi karıı· 
ıında fayrap etmlı, sıçrayan 
kıvılcımlar 200 dönüm mıkta• 
nada ki ıahayı yakmı§h~. 

Bu ıırada Bakırköy ıtfalye
ıl ile baruthane efradı yetlı· 
miı, yangını ıöndürmiitlür. 

Sarkınbhk 
Bllrükdere -Takılm ıeferlol 

yapan 3541 numaralı otobüıe, 
diio , Sultaoahmet ıoförlerinden 

Kemal lımlode biri ıarhoı olarak 
blnmlı, diğer müıterllere ıar· 

lnotılık etmeğe baılamııtır. 

Otobüıü durduran ıoför, Ke· 
mali zabıtaya teılim etmlf, 
hakkı:ıda takibata baılanmış· 
tır. \ 

Sukut 
Haydarpaıa iltaayon bina 

aında çalııan amele 18 yar 
farında Rizeli Tahıin dün, 
çalııırkeo lıkele kalaslarından 
birlıl kırılmıı, aıağıya düıe· 

rek afır ıurette yaralanmıı· 

tır. Berayi tedavi Tıp fakül 
teılne yatırılmııtır. 

Bıçak çekmiş 
Kadılıöyün<le oturan Koıtl 

oğlu Aleksi, Foto blrahaneıloe 
giderek içtiği bira parasını 

vermemek letemlı, netloede 
garson Dlmltri ile kavgaya 
baılamııtır. 

Bu aırada Alekıl, garaon Dl· 
mltrlye bıçak çekmıı fakat, 
ıaplayamadao yakalaomııtır. 

' 

Yangın davasına 
devam edildi 

Aııopyan hanı yangını fa· 
elası dava11oa Ağırcezada de· 
vam edilmlıtır. 

Eınayl muhakemede bazı 

ıahitler diıılenmtıtır. Heyeti 
hAkime müdafaa ve karar için 
muhakemeyi baıka bir güne 
talık edilmlıtlr. 

Karar verildi ' 
lzmltte yeni Turan mek· 

tehi sabık müdlreıl Lütfiye 
H. tarafından ıabık mes'ul 
müdürümüz Süleyman Tevfik 
B. aleyhine açılan hakaret 
davaaı dün ikinci cezada 
netlcelenmlıtlr. Heyeti haki· 
me hakareti ıabıt görerek 
Süleyman Tevfik B. in beı ay 
hapsine, seksen üç lira nakli 
ceza ile 250 lira tazmlnıııt 
vermeıloe kabili temyiz olmak 
iizere karar vermlıtlr. ........................................................ 

Yine sarhoşluk 
Betik ta ı ıakinlerlndeo ma· 

nav Muıtaza ile Te'fflk dün 
Kartal ıokağıoda oturoo Ma· 
dam Miçkoya sarkıntılık et• 
tiklerinden yakalaomıı, hak· 
larında tahkikata baılaomııtır. 

Kamaları alındı 
Valde hanında ıakln çu• 

valcı Acem Abhaı ile arkada· 
ıı Aziz dün ıarhoı olarak sar 
kıntılık ettiklerı görülmüı, ya• 
kalanarak karakola getirllmlt
tlr. Üzerleri taharri edilmlı, 
lklıinde de bırer kama çık· 
mııtır. 

Kamalar muıadere edilmlı 
haklarında tahkikata baılao· 
mııtır. 

işçi mebuslardan-, 
Neler istiyorsunuz1 · 

1 çiler: Bu sutunlarımıza a ık a istediklerinizi bildiriniz. 

Parlı'ln büyük bulvarların· 
da uzun ve tekerlekli bir ara· 
bayı çekerek " dört meveim 
için ,. diye yükıek ıada ile 
porta kal ıatıldığı malümdur. 

lıte bu ıatıcılardan bir de· 
likanlı da yilkıek ıeıle: 

- Dört mevıim malları .. 
Valanılyadan geldi; diye aıt• 
ma görmemlı bir avaz ile mey· 
va satıyordu. 

Bu delikanlı yakıııklı bir 
çocuktu.~Ve mükemmel de bir 
ıue malikti: Apartmanların 
ıoo katlarından bile bu ıeı 
kolaylıkla ltideblliyordu, 

Bulvardan geçen fevkalade 
tık bir beyefendi bu delikan· 
lıoıo yanma yaklaıtı, ıatıcı 
derhal: 

- Buyurun efendim, çok 
taze ve nefis portakallarım var, 
bir kilo vereyim, dedi: 

Meçhul adam: 
- Hayır portakal alacak 

delilim bir ıüpheml defetmek 
lıtedlm, diye cevap verdi. Sa· 
tıcı korktu. 

- Na11l bir ıüphe? 
- Yok merak etme, poli• 

filin değilim, ıeılniz hoıuma 
glltl de ..• 

- Benden ne öğrenmek 

htlyorauouz: 
- Ojtreomek istiyorum ki 

ağzınızda hiç çürük diılnlz 

var m1dır? 

külilnde yapmıf o'.duğu mu· 
kavele nererdedlr? 

Ayancık müstemleke! 

Memleketimizin her tarafın· 
da amele yevmlyeıl 120 ku· 
ruı olduğu halde 60 kuruıtan 
itibaren yevmiye veren ve 
bu yevmiyenin de amele meıru 
mazeret halinde iken bile dur· 
duğu iddia edilerek kootrollar 
tarafından ceza olarak nııfı ke
ıileo ve bu suretle hakket· 
mit olduğu bir kaç kuruıu al· 
mak için aırtıoda komanya. 
aile haftalarca'. ağaçlar altında 
yatan biçarelerin hamiıl kim
dir? 

Ayancık havalisindeki Zin~al orman 
larında yalnız ecnebi dolu, Türk esir!. 

Ayancık nereıidlr, tabii hl· 
lirsiniz. Burası hangi mllletln· 
dir. Tabii TOrkOn. Çünkl Tllrk, 
vatanının hetarafı gibi 'oraaını 
da kanla ve ceıetlerdeo kale
ler yaparak kurtarmııtır. LAkio 
ne yazık ki bu gün bu mem. 
leket ecnebilerin lıtllAıma ma
ruz kalmıı, onların yaıamaıı
na ve onların yaıaman için 
kazanmasına basredılmlıtlr. 

Ayancık ve havalhini tu. 
tan Zıngal tlrketl bu•alarıda 
memleketin uıl ıahlp .erlnl eılr 
gibi kullaamaktadır. 

Vatan için hayatını ıatmıı 
öz Türk evlatları kıymetli ar 
kadaılarım bugün himayeye 
muhtaç, hatta bazıları ıefll ve • 
perlıao inlerken d:ğer tarafta 
huduııar aıarak gelen baki· 
katte hiç bir kıymeti haiz ol· 
mıyao ecoelbi lıçllerl miillem· 
lekeleri nazarlle baktıkları bu 
Tnrk vatanında bizleri çekip 
zeYk, meıerret nldalarlle balkı 
blzıır ederken gözümün önüne 

Fırkalarının pıogramı, hiç 
bir ılyaıi meıle~l ifade etml· 
yordu. 

Selanikte nevrettikleri lıtı· 
•.at ve Terakki gazetesirde 
programlarını tefdr yollu ne§· 
rlyatta bulunmuılardı. Bu oeı· 
riyal lıtanbulda neıredllen 
~Şürayı ümmet.in yazılarile 
karşılaıtırılınca derin bir 1 le· 
nakuz içinde bulundukları 

anlaıılıyordu. Bu [programın 
gayeıl, her ıeyi yapacağız, 

her ıeyl doğru yapacağız ve· 
her ıeyl umuma hasredeceıliz 
formüllerlle ıekter bir zihniyet 
teıktl etmekten ileri gldeml· 
yordu. 

pek gilzel biliyoruz ki İtti• 
hat ve Terakkir l:ı devrinde 
devleti idare ılatemleri ma • 
lümdu. Bir fırka Uberal ve De· 

Soıyalltt ve ıalr na• 

her gün bir kaç müencıe ka· 
pısı önünde lı dilenen arka· 
daılarım geliyor. 

Günlük malıetlerl bir kaç 
zeytin biraz ekmek olan ve en 
feoa11 orta mektep tahsilini 
ikmal etmlt bulunan bu ıan'· 
atkAr gençlerin ıefaletinden 
meı'ul tlrket lıomlıerl bütün 
kabahati İktııat vekaletine 
tahmil ederek kendlıl, milıa· 

mereler tertiblle metıul oluyor 
Hatta pasaport müddetleri 

dohluıtu için ıevk amiri 
gelen 30 kadar ecnebinin, 
ıevkettlkleri takdirde fabri· 
kanın atıl kalacağından bab
ılle Vali Beyden tava11ut ı .. 
tenerek, ve Vali Beyin verdiği 
tlfahl emirle hare ketleri tehir 
ettiriliyor. Her türlü levazımı 
fennlyeılndeo maada iıçiıi, hatta 
beygirleri bile memleketlerin· 
den celp ediliyor. 

Teftııe lüzum görülmiyeo 
bu müPasesenfo bidayeti tefek· 

Ormanda ağaç kaydıran 

araba koıan, kömür yakan, 
t1.hta latif eden, dekovil yol
larında köprü yapan, makloe 
dairesinde yağdanlıklara yaf 
duldurao bir ıilrü ecnebinin 
burada ne iti var? Memleketi· 
mizde bu itleri yapacak lnaan 
yok mu? Türk bu kadar bilgi· 
ılz mi? 

Ağaç dallarından kulübe· 
ler yaparak 12 ıaat meıal• 

den aoora lıtlrahat etmeğe 

çalııan Tlirk lıçhlnln hakkı 
hayatını gupedlp ecnebiye 
bahıetUren aalk nedir ? 

Bütün bunlara rafmen bu· 
rada ıtrket komiaerlnln vazl· 
foeal nedir? Bliyilk Millet 

Mecliılnde tıçi mebuılarımız· 
dan bir talebimiz ıudur ki 
ıırket komiseri tıçlden olmalı· 
dır. 
Trob:zonJan bir iıçi lıariimir. 

tedvir eylerdi. ittihat ve Terakki - Türkiyenln felAketi ne 
fırkan · bu siyasi mealeklerlo harbin kaybolmaaıdır ne de 
biç birlılndeo değildi. Onun halkın cahil kalmasıdır. Aaıl 
için bu aaırda devlet id11· felaket Tilrkiyenln Kanlı bil· 
re etmek bilğlıinden mah- memesi, ve Kant gibi düıll· 
rumdu. oenlere bir zemin vermemle 

Devlet tdareai ilmini bil· olmaaıdır. ittihat ve Terakki 
memek muhalefeti, fırkaları, Franıız ihUIAlcllerlnlo tarihin· 
tenkit fikrini ve hayat ilmini den bile gafildir. Tarih, belli· 
bilmemek demekti. Bu halde batlı aiıteme lıtlnat etmeyen 
bu fırkanın müme11illerlnde bir fırkanın teıekküliioü kay· 
devleti idare etmek salahiyeti ddmlyor. 
yoktu. Nitekim dört beı ıene· lttahat ve Terakki fırkaaı 
lik idarenin inkıraza ıebeblyet mevkii iktidara gelir gelmez 
vermeıi de hu talii.hlyetalzllfl Darillfilounda fırkaların te· 
labata kafiydi. Mübahaıa çe· ıekkill tarihi kllrıüıünü açarak 
tioleılyordu. Torpidoda hu1u· Türklyede fırkacılık zihniyeti 
nan ııefaret müıavlrlerinden hazırlamalı idi. Bunu yapma. 
her Dr. lıteyger de ıöze ka· dıfımz içindir ki bugunkü fe-
rııtı. Bu zat imparatorun hu- llket karııaıoa geçecek bir 
ıuıi dip~omaılıi için çalııı· fırkanız yok. Aynı zamanda 
)"Ordu. Türkçeyi güzelce öğ· bu felaketten kurtulmak çare· 
renmltti• Benim demokraal ılol bilen ye düıüoen mefkut • 

e 
1 ıt·razlarımı _.ı..:..-....-ı::=n .. er huni' •tı cevabı Yerdi. 

- Fransızcadan -

Satıcı hayretle baktı: 
- Dörttane : 
- Eh, niçin çıkartmıyôr'.. 

IUDUZ? 

- Ah, beyefendi, ancak 
geçiniyorum, bir diı doktoruna 
Yerecek param yok. Halbuki 
ne kadarda muıtarlp oluyo· 
rum. 

- Sana bir ·ıekliflm var: 
En iyi bir di§çlde dtılerlol ben 
çıkartacağım. 

Meçhul adam cebinden 
çantaaıoı çıkardı ve portakal· 
cıya 20 frank verdi. 

-Bunu al, teklifimi kabul 
ederaen, masraf benim üstüme 
yarın, lam bu saatle burada. 
buluıalım. 

- Naaıl kabul etmem efen• 
dim. 

- O halde yarın bu za• 
man burada: 

Meçhul adam, bu ıözlerl 

ıöyledikten aonra uzaklaıtı. ,,.. 
Erteıl gün tam saatinde 

portakalcı ile ıık ve kibar 
efendi buluıtular. Portakalcıyl\ 
200 frank daha verdi, ve de· 
diki: 

... Senin çok iyi.. ditci 
birinci ditlnl çekerken hütiin 
kuvvetile bağıracak11n, ikinci 
üçüncü, dördüncüde de böyle 
fakat avazın çıktıltı kadar 
bağırmalı Eğer istediğini ya· 
panao ıana 100 frank daha: 

Bu karlı bir itti, ıatıcı bu 
adamın diıçldeo alınacak 
ıntlkamı olduğuna kani olmak· 
la beraber teklifi kabul etti. 

Bir otomobile atladılar .•• 
Oıo, mükemmel binaları 

havi bir ıokakta durdu. 
Mükellef bir binadan içeri 

girdiler, asanaöre bindiler ve 
difçl kabinesine dahli oldular. 

Her taraf zinet ve ihtlıam 
içinde parlıyordu. Poturlu 
oda ve salon hizmetçileri var• 
dı. 

Portakalcı etrafına aptal 
aptal bakınıyordu. Gözlerine 
inanacağı gelmiyordu. 

••• Salonda iki, üç kiti 
vardı. Yavaı yavaı da kala· 
balıklaııyordu. Tam bu nrada 
portakalcının sırası geldi ve 
hizmetçi onu alıp ıalondan 
dııarı çıkardı. 

İki dakika hile geçmemiş· 
U, içerden vahıi bir hayvan 
böflirmealne müoabih acı, fa· 
kat kuvvetli bı.. ıeı ltitlldi. 
Bunu itilenler vrhleten kork· 
tul ar ve ıarardılar. 

Bir ıeı daha ... amma r a ıl 

bir seı .•• cıyak cıyak .• 
Bu ıefer aararmıı kadınla· 

rın rengi yeıil oldu. Ve müı· 
ttrilerdeo bir kaçı kalkıp git· 
u. 

Üçilocll bir haykırma da· 
da.,. Kadınlardan bazıları bay· 
gınlık geçiriyordu ve kalkıp 

kaçmalar çoğalmıotı.Giderken 
herkeı homurdanıyordu: 

Bu bir dtıçl değil, ka· 
sap ••• 

lçerde adam öldürüyor· 
lar ..• 

Bir dördüncü ve canhlraı 
feryat daha ... 

Bu ıefer artık salonda 
müıterl kalmadığı için hizmet, 
çiler muayene odasına, bu 
adamı • ıuıturmağa ımu~· 
!ardı. 

••• Meçhul ıık Efendi, koy· 
nuodao çıkıırdığı bir bohçayı 

yere ıerml11 odada en kıymet· 
tar ne varıa onları toplamı11 
yatak odasından para ve mü· 
cevher namına eline geçir· 
diklerini almıı ve ıavuımuıtu. . . . . . 

Meçhul hırsızın aıırdığı 

ıeylerln kıymeti o kadar çok 
idi ki buna kolayca baha 
biçmek imkansızdı. 

Zavallı dı çl, bu kaybettiği 
ile kalıaydı,. haline ıükrede

cekll fakat, o, bütün milıte
rllerlnl de elden kaçırmııtı ! 

At 



1 
Irak kralı Hazretlerinin 

istikbal programı 
Ankara, 4 (A.A.) - Irak cektlr. MüıardnUeyb muvaea· 

kralı Faysel Hazretlerinin An· !atında ve avdetinde bı kıt'ayı 
karayı ziyareti münasebetıle askeriye ve muzika ile sellm• 
tertip edilen program ıudur : !anacaktır. Saat 20,30 da 

9 Temmuz , Irak Kralı Relılcümbur Hazretleri tara• 
Faysel Hazretleri ailesini ha· fından Ankara Palalta verlle-
mil olan huıuıl tren Ankara· cek akıam ziyafetinde nutuklar 
ya saat 11 de gelecektir. teati olunacaktır. Ziyafeti ıaat 

Reisicümhur Hazretleri ve 22,30 da bir ıuvare takip ede-
maiyeti Türkiye Büyük Mll· cektir. 

let Meclisi Reisi Kazım ve Baı· 7 Temmuz: 
vekil lımet Paıalar Dahiliye ve Saat 13 te Batvekil ismet 
Hariciye vekilleri Beyler An· Paıa kral Hazretleri ıereflne 
kara vallıl 'fe Hariciye vekl.· bir öğle ziyafeti verecektir. 

letı birinci daire protokolu umum Saat 17 de kral Hazretleri 
mü( ü ·lerl Kral Hz. lerlnl ı.. ve maiyetleri çiftlikte bir te-
tıkbal edeceklerdir. nezzühten ıonra Marmara 

Reillcümhur Hazretlerinin köıkünde çay içeceklerdir. 
istasyona muvasalitında mw:I· Saat 20,30 da Irak sefiri 
ka tarafından lıtiklil martı Beyfendl tarafından Ankara 
çalınacaktır, bir piyade tabu· Palalta verilecek akıam 
ru istasyonda merasimi ıhti- ziyafetini saat 22,30 da bir 
ramiye ifa edecek ve muzıka ıuvare takip edecektir. 
[ trenlnvuıulüoü müteakip Irak 8 Temmuz: 

milli marıını çalacaktır, Saat 13,15 de Hariciye 
Kral Hazretleri trenden vekili Beyfendl tarafından 

Reaiaicümhur hazretlerine mü- Ankaradakl köıklerlnde bir 
ilki olurken 21 atım topla ıe- öğle ziyafeti 'ferilecektlr. 
llmlanacaktır. Saat 17 de Ankara Palasın 

Muhafız alayından mızraklı taraçaaında çay lçllecektir. 
bir süvari müfrezeıl istasyon Kral Hazretlerinin Ankara· 
karııaında kordon yapacak dan husuai trenle müfareket· 
ve bir miktar piyade efradı lerl saat 9 da vukubulacak 
latasyondan Ankara pal;ua ka· ve müıarünlllevhl Relalcümhur 
dar olan yol üzerinde aralıklı Hazretlerlle istikbalde hazır 
olarak mevki alacaktı. '. bulunan zevat te,yl edecekler-

Relslcümlıur hazretleri Kral dır. Hareketi esnaıında muva· 
• Hazretlerini Ankara palastaki ıaletında olduğu gibi ihtiram 

da iresine hal ve bir müddet merasimi yapılacaktır, 

fıtlrahat buyuracaklardır. 9 Temmuz : 
Kral Hazretleri öıtle yeme· Kral Hazretlerini hamil 

ğlol busuıi surette yirecekler- olan tren saat 9 da Haydar 
dir. Paıaya muvaaalat edecek ve 

Saat 15 ile 15,30 arasında müıarünllleyh lataıyonda lstan-
kral Hazretleri 8. M. Meclisi bul Valiıl Beyle 3 üncü Koldrdu 
Reiıl Kazım Baıvekil lımet kumandanı Paıa tarafından 
Paıalarla Hariciye ve Duhi iye selamnacaktır. Bir kıt'a! aske· 
vekilleri Beyleri kabul buyu· rlye ihtiram merasimini ifa 
racaklardır. edecektir. 

Diğer zevat tarafından kral Kral Hazrıtlerl Ankara mo· 
Hazretlerine yapılacak z iya• törüne binerek Haydarpaıadan 
retler defteri mahıumna isim· ıebre çıkacaklar ve Pera pa· 
lerlnl kart vermek ıuretile vu· lasta hazırlanan dairelerine 
kubulur. gideceklerdir. 

Saat 16 da kral Hazretler( Kral Hazretlerinin lıtanbul· 
Aokaraya azimetle Reisicüm· dakl ikametleri hıtsuıl mahl· 
hur Hazretlerini ziyaret ede- yettedlr. 

ı::ı " li 
B. E. H. Reisi Kastomoniye avdetetti 
İnebolu 3 (A.A.) - Büyük erkanı ha.rblye relıl Müılr Fevzi 

pafa dün ıehrlmlze gelmltler ve hararetle karıılanmıılardır. 

Şereflerine Belediye tarafından verilen ziyafette hazır bulun· 
muılar, C. H. fırkasında gençlerle konuımuılardır. Bugün 
Kastonıonlye avdet etmlılerdlr. 

Komitenin kararı 
Moıkova 4, (A. A.) Taı· rın memnu haklarının ladeıl 

kentten bildiriliyor. Kızıl or- tarzına dair ittihaz ettiği ka· 
dunun hudut kıt'atı Tacik!.. rar neıredilmlıtlr. Buna na· 
tan halkının firl yardımı ile zaran köy sakinleri heyeU u-
Ba-acı lbr&hrm Beyin riya· mumiye içtimaı , ve mahallı 
ıetinde lıuchıta geçen çetele- makamatı tarafından Sov· 
rin baklyeılnl çevirmeğe mu- yet ve Kulkoz aleyhtarı fc· 
vaffak olmuıtur. İbrahim B. raatlarından dolayı köyle. 
ile en Cfakın muavinleri ya· rinden çıkartılarak intihap 
kalaJ1m11lar Taıkende getiril· haklarından mahrum edilen 
ml§lerdlr. Kukozların 5 sene zarfında 

Mosl<ova, 4 (A.A.) - Mer· Kukozlar tarafından teıkıl 
kezi icra komlteıl riyaset dl· edilen köylii teıkilatı ve na· 
vain tarafından: Köylerinden muskarane çalııtıkları takdirde 
tahliye edllmit olan Kukozla- bütün hakları iade edilecektir. 

.,,,,,.,, ........................................................... .... 

Yeni icra ve if Jas kanunu 
(Baincl .alıüeJen daıam) l Encümen eski kanunun 

Bu büküm her - kadar 25llnci maddesini tetkik etmlt 
eıkl kanuada varıa da enciime• •• ııertye 100 maddenin tet-
nia yeni teıptt eltiii ıekll daha kikatı geçeceğinden yeni 
emniyetli ve daha kolay bir kanunu meclisin Tetrlnlevvel 
ıurette talbik olunacak ve le· 
ra lılndt en mühim bir müey- lçtimaıoda müzakere edilecek-
yede olacaktır. tir. Ve çokıayanı dıkkat olacak 

Bu kanun mevkii mer'lye· bu müzakere sırasında Adliye 
le glrdikter- ıonra icra mu· yekill Yusuf Ke al bey uzun 
ameıelerının çabuk netlcelendirl· izahat verecektir. 
lebllmeal malı:aadile Lervllayel 
ve kaza merkezinde ihtiyaç 
nlabetind• icra daireleri teıls 
edlleceil ve bu dairelerin me· 
mu•ları maaılı olmayıp noter 
!er fibi ha11lattan aldal almak 
ıuretile çalııacaklardır ve yan· 
larında çalııtıracakları memur 
ücr<' ı ı " kendileri veı • çektir. 

Teşekkür 
Hasta bulunan refikama 

tedavi eden Beyazına kabile 
Cenan Hanıma teıekkür 

ederim. 

Beyazıtta sakin 
Ahmet 

Bizlerde 
Bekliyoruz! 
(Baımakaleden deoam) 

Mecllı bugün müstacel kay· 
dile hazırlanan Matbuat kanu· 
nuııu müzakere edecek, hükli• 
metin noktal nazarını öiı'en

dikten aonra da kararını vere
cektir. 

Bu karar ne oluna olsun 

bizleri ne memnun, ne de mü· 
te11ir edecektir. Mukadder ne· 
lıe o olur. Şayet kendi pren· 
ıiplerlnden ayrılan ııazetelerln 

kapatılmoııma karar evrilecek 
olıa bile, bu karardan bizden 
ziyade kendilerinin mütee11lr 
olacaklarına tüphe edilmeme· 
ildir. 

Tabii bundan ıonra 

vatan hainleri ıusturul

muı bulunacak, vatanın dört 
kö§eıl de muhterem vatanper
verlerin saf, nezih, temiz ve 
asil fikir ha valarıyia genlf bir 
nefes alabilecektir. 

Muvafık gazetelerin lale· 
diklerinin olmaması lçlıi ortada 
mani bir sebep te bulunmuyor. 
Vücutlarından bu kadar nefret 
edilen bir buçuk gazetenin ne 
Mecliste tek müdafii, ne de 
tutarları yoktur. Küfürbaz 
muharrlrlerden birinin dedıği 
gibi, bunlarla beraber bütün 
mensupları ancak yirmi bq, 
otuz klılden ibaret bulunuyor. 
Bütün millet ve bütün vatan· 
daılar, hep bu yirmi beı, otuz 
baykuıu bir araya toplayıp 

getiren bir iki gazetenin orta· 
dan kaldırılmasını bekliyorlar. 
Bütün sefaletlere, buhranlara. 
felaketlere ıe bep olanlar da 
esasen onlar deitil midir? 

Nafıa işleri 
ne halde? 

lıtanbul Nafıa11, bu aene 
bir kaç bGyük yolun ikmali Jle 
meıııul olmaktadır. 

Nafıa ve Vıll.yetln fddr
lerlııl öğrenmek lıtlyeD bir 
mubarrlrlmlze Vali muavini 
Fazlı Bey yapılmakta ve 
yapılacak olan yolları ıu ıe· 

kilde tarif etmlıtır: 

-Topkapı· Çekmece, Yalova 
Hamamlar, Yalova· Karamür· 
ael yolları bu ıene: ikmal edil· 
mit f olacaktır. 

Ayni zamanda Yalova· 
Bursa yolunun lnıaaına da 
bu sene baılanmııbr. 

Yakın bir zamanda ikma
line azami gayret edilecektir. 

Operatör 
Emin bey 
ne diyor? 

( Birinci aayfeden devam} 
Orta~öye ve Anadolu ıahılln· 
den Beylerbeyine kadar o ha· 
valinin ıanayl mıntakaaı haline 
getirilmesi.Böylece imalathane
lerin teksıfl ve halkın 
orarala yerleıtırilmeıl temin 
edilmelidir. 

Söylediklerim, ea•ıi fikir• 
!erdir. Bunlar yapıldıktan ıonra 
ounlarıda dütünebllirlz. Tram• 
vayın temdidi, otobüı aer'f'iıle• 
rln ihdası, Çamlıca ve Yutannı 
mükemmel birer meılre 

haline getirilmesi, Kilyoıun 

ve Selgrat ormanlarının ihzar 
edilmesi. 

Fikirlerini serdederken büt-

çemizi nazarı dikkate alıyorum. 

Zeı>gln bir millet olsaydık, daha 

neler yapabilir ve Boitaz içini 
bir cennet haline getirirdik 1 

O halde, durmaya, kendi

lerini susturmamaya sebep ne? 

Ancak, baykuı sesleri kesil

dı1hen soora herıey düzelerek 
bütün itler yoluna girecek Bir tayyare kazası 
değil mi? Villagonblay, 3 (A.A.) -

inp.allah öyle olur. Bizim Oç motörlü bir tayyare tec-
temennlmlz de budur! Tıpkı rübe uçuıları eınaaıod ere 

onlar gibi, bizler de bekliyoruz! düıerek yanmııtır. Bır kiti 
Arif Oruç ölmüıtür. 

·····················~·························· .................. T akrirler ve matbuat kanunu layihası 

Bugün Meclis içtimaı 
çok mühimdir ! 

(Birinci sahifeden devam) 
Dahiliye ve Adliye vekil· 
!erinden baıka Baıvekll ismet 
Paıanın hükumetin noktalna· 
zarını izah edeceği tahmin 
ediliyor. 

Layiha pazar sabahı ala
kadar encümenlerde müzakere 
ve öğleden sonraki heyeti 
umumiye içtimaında istizah· 
tan eonra kabul olunacaktır. 
Layıhanın eıaılan hakkında 
sıkı bir ketumiyet vardır. 

Şunlar söyleniyor: 
Neırlyattan tahrir müdür· 

lerl ve yazı muharriri mütte
reken meıuldürler. Herhangi 
bir ıahıa hakkında hakaret· 
amlz neıriyat yapan gazeteyi 
hiç bir ıikayet vaki olma· 
dan müddei umumi reıen 

kapamak ve takibata geçmek 
aalahlyelinl haizdir. 

Büyük Mıll· t Meclisi, Re· 
ıl cümhur aleyhine resim ve 
yazı ile neşriyat ta aynı 
lahiyet dahilinde olmakla 
rabeç tiddetli cezalarda 

bidir. 

ıa· 

be-
ta· 

Layihada eski matbuat ka. 
nununun ahkamlle Türk ceza 
kanunu ahkamı ve bazı yeni 
cezai ahkam mezcedilmi§tlr. 
Bilhassa ıantaj için çok ıedll 
cezalar konmuıtur. · 

Şu suretle layihanın mev· 
cut matbuat kanunundan farklı 
noktaları vatandaıların hay
ılyet, ıeref, sayı gibi phsi 
haklarının himayesi altında 
olma11 milli Umsallere biiı·metl 
mecburi kılması hükumetin 
gazete kapamak aali.hiyetinl 
biraz tevsi etın'ı olnıaaile mes· 

ullyetln de müdürü meı'ullar· 
dan kaldırılmıı bulunma11 key· 
flyetlerldtr. 

Matbuat kanunu müzakere
si çok münakaıali olacak ve 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
B, Adliye vekili Yuıuf Kemal 
Be,,,ler izaha vereceklerdir. 

Hazırlanan matbuat ka
nunu layıhaaını bazı mevadı 

mecliste tebeddüle uğraya· 

yacaktır. 

Tenkitlerin llmt ve fikri 
alanlarında genlt hürriyet eaaaı 
kabul edilmlttir : 

Matbuat kanununun meva· 
dı mahmıası ile ceza kanunun 
bu ahkama taallukeden ak
aamı tevhit alunacaktır. Mat• 
buat münasebatı Elazlz me
buau Fazıl Ahmet Bey tara• 
fından verilen takrir de mO· 
zakere edilecektir. 

lstanbuldan hareket eden 
dahillyeı vekili Şükrn Kaya B. 
Meclise lttirak etmek ilzere 
acele etmtıtır. 

Mrcliıln bu lçtlmaına çok 
ehemmiyet atfolunmııktadıf', 

Kanun meau1Jyetler, yazı· 
lar ve ıet maddelert ilzerlnde 
bilhaaaa tebeddüller olacak 
imtiyaz maddeıl de değlıecek· 
tir. 

Haber aldığıma ııöre bü· 
kümele verilen 500 llra emni
yet paraaı ÜZ• rinde de mlkdar 
itibarile taba vvül olacaktır. 

Banun etrafında büyük 
bir ketumiyet muhafaza edil· 
diil için tlmdilik her ıey bu 
tahminden ibarettir. V azlyet 
Meclisin lçtlmaında sarahat 
kesbedecektlr. 

.ı 
-~ ..Q,..Q.:-;i;;; 

lstanbulspor şilt birincisi olduktan sonra -
Haksızlık emeyin ! 

Yapılan dedikodular boşunadır. Fut .. 
bol heyetinin verdiği karar dürüstür 

Futbol hey'eU dün bir teb· ı 
ili ile Galatasaray ve Fener 
bahçe kulüplerinin haklarını 

Fenerbahçe Galatasaray 
kulüplerinin hataaını kapatmak 
için heyetlere çatmak dofru 
olmaz. kaybetU'du ini lfdirmlı, lıtanbul 

ıporun da 1930 • 1931 ıenesi 
ıllt birincisi oldutunu ilan 
etmişti. 

lıte bu verilen karar hak 
11z bir çok dedi kodulara se• 
bep olmuıtur. 

Baz ı lzrı Galataıaraya mağ· 
lup olan bir takımın ıllt ıam· 
piyonu olma11na tahammill 
edemeyerek; futbol heyetinin 
Yunanlılarla yapılacak maç· 
!ar arefeıinnde Galataaarayl· 
la Fener bahçeyi çarpııtırmak 
baılretsızllğlnde bulunduğunu 

ve kararın nizamnameye uy• 
gun olmadığını ileri ıürOyor· 
!ar. 

Yekten lıtanbulıporun Ga· 
lataaaraya mağlüp olduğunu 
ıöylemek bilmem ne. dereceye 
kadar muvafıktır. 

Evet ortada bir mağlubl· 
yet vardır. Fal~at daha çok 
değil, bu mağlubiyetten bir 
hafta evvelini de nazarı ltlbara 
almak lazımdır. 

O zaman netice ne idi 7 
Bunn söyllyen yok. 

Çünkü O zaman lstanbut. 
spor Galataıarayla ikinci defa 
olarak berabere kalmııtı. 

Bu kadar iyi neticelerle 
karııla ıan lıtanbulıporun ıllt 
birincisi olmuı her halde izin 
edilecek kadar bir hadiıe olma· 
sa gerek. 

Yunan mubtelltlnln gelece· 
iflnl bahane etmek tae büyük 
bir hatadır. 

Çünkü Yunan fedaraaynu 
gelmiy<?celerinl bu kulüplerle 
fütbol hevetlne bildirmlı\lr. 

Bu böyle olduktan sonra 
maçın tehirine baıka ıebep 
ne olabilir ? 

Bu cihetleri bu kulüplrrl· 
mlz bizden çok iyi bilirler. 

Yalnız benimde hatırlat· 
mak istediğim bir ıey varsa 
oda her iki kulübün de bir 
birlerine kartı olan emlniyet· 
sizliiidir· 

Sonra bu maçların milll 
mahiyett" olduğunu söylemek· 
le ne dereceye kadar doğru· 
dur bilmem. 

Neticede bir maçtır. Her 
•atandaı galibiyet ister. Buda 
çalıımakla olur. Fakat maçın 
tehirini isteyen bu kulüpleri· 
mlz bundan iki hafta evYel 
antrenmanlara davet edilılik· 

!eri halde ııtırak etınemiılerdıır. 
Bu yapılan telaılar o za-

man g "rektl 
Hey.otlD kararına gelince : 
Verilen karar nizamname· 

nln75 inci: maddeıl muclbln• 
cedir. Bu maddenin bazı sa· 
tırlannı yazıJorum. 

Sebebi mücblreden maada hiç 
bir ıebeple bir müsabaka yev· 
mi abare talik edilmez. 

Her hadisede sebebi müc
blrenin tayinini mintaka birinci
liklerinde · mıntakanın alaka
dar idman heyetine ve Türkiye 
birlnciliklerinde federasyonu: 
na aittir. 

Bir müsabakada alakada· 
ranınııı ittifakı dahi talike 
ıebep teıkll edemez .•• • 

Bu satırları okuduktan 
ıonra futbol heyeti yani~ bir 
karar vermittir demek abes· 
tir. 

Hiç bir ıebep olmadığın· 
dan, heyet maçların katiyet· 
le yapılacajiını birlblrl arka· 
11na alakadarlara bildirmlttlr. 

Hakaızlıkları doğru nokta· 
!arda vurmak lazımdır. 

Ali Ridvan 

Liman hududu 
tevsi mi ediliyor 

( 1 inci aahifede"!I devam) 

2 • Galata limanı 
3 • Dııliman. 
Yalnız bu liman mıntakala· 

rının Liman ıirkeU kendi 
keyfine göre tayin ederek im
tiyaz daireıi dahiline almııtır. 

Malümatına müracaat et• 
liğlmiz Mavunacılardan cemi· 
yetine menıuç ıaliihlyettar 
bir zat diyor ki: 

- lıtanbul limanı talimat· 
nameıine nazaran, lıtanbul 
limanı, Haliç ve Boğoziçlnln 
heyeti mecmuasını lhtl'fa 
eden ılmalen Rumeli ve Ana• 
dolu fenerleri ve cenuben Ye· 
tilköy fenerile Fenerbahçe 
araaına vasıl olan hatlardır. 

Liman ıirketınln imtiyazı da 
bu saha dahilini tecavüz et• 
rniyeceğl kanaatındayız. Hal· 
bukl, inhisar ılrketl, Boltancı 
ve Adalar ve hatta Pendiite 
kadar imtiyaz aaha11nın geoit· 
!etmekte olduğunu anlıyorum. 
Çünkü bu nnntakalarda neıret
tiği tariflerde gösterilmektedir. 

İnhiıarın dairel tümulünde 
olmayan mahallerin tarifeye 
dercolunmaıına bundan baıka 
bir mana verilemez. Ke
zalik mezkür {illlmatnamenin 
ikinci maddesinde lstanbul il· 
manı lçllmanı olmak üzne 
üç kuımdan ibaret olduğu ıa· 
rahaten yazılıdır. 

Dııliman, Sarayburnu ile 
Kabataı iıkelesl araaında Mar· 
mara tarafında kalan sahadır. 

Galata limanı,Sarayburnu ile Ka-: 
bataı lıkelesl arasındaki hat ile 
Galata köprüsü beynindeki 
mıotakadır. 

İçllman, Karaköy köprü· 
dinden itibaren Kiğıthaneye 
kadar olan aahadır. 

Dııllman da aerbest demir 
mevkileri Saraybumu ile Kız· 
kulesi beynine vaılolaıı 
hattın cenup tarafile Anadolu 
ve Rumeli fenerlerlle Y eniköy 
feneri Paıabahçeıl iakeleıl 
beynindeki sahadır. Sn mev
kilere, sefaln bllamüıaade 
demirliyebilirler. Ancak latan• 
bul limanına bili müıaade 
girebilirler. 

Şu halde, aaıl latanbul il• 
mana, Galata ve iç liman ol· 
mak laZ?m gelmez mi? 

Halbuki , Liman tirkeU 
daire! inhisarını lıtanbul be· 
tediyesi hudutlarına kadar 
teval etmek hevesindedir. 

Liman denildiği zaman 
herkesin hatırına gelen bir 
ıey vardır. 

O da , limanın mana.n, 
gemilerin fırtınalı ha•ala·r 
da barınabilecekleri, kömür, 
ıu ihtiyaçlarını tedarik 
edebilecekleri, eıyayı tahmil 
ve tahliye eyliyebileceklerl 
mahaldir. 

H.ılbukJ, şirketin inhiıan 

altına al nak istediği yukarıda 
söylediğimiz mahaller bu evsa· 
fan hiç birini fıaiz değildir. Şu 

halde, utan bul Limanından gayri 
madut ve tirkeUn imtiyazı 
haricindedir .• 

Fakat bizim bu güzide 
kulüplerimiz, biz maçları Ey
lüle bıraktık diyerek maçlara 
ı 1urak etmemJılerdir. 

Bu yüzden bittabi mağlüp 

-··--·····soı:;a .. ·····-·-·-
addolunmutlardır. 

Bu vaziyet karııaında İs· 
tanbul ıpor finale kalma, olu· 
yor ve pek haklı olarak da 
tilt kupa11nı bak etmiı oluybr. 

Fakat hala buna hak11zlık· 
tar deniyor. 

4 . 7 1931 

liT. ~r. 12 1 . . 1 1 LeYa ti:> T.L. 1 
Liret 9 • ı Çeki. K. ı~ • ı 
Drahmi 36 • 1 Ley 79 • 1 

1 IS\. frf 2 • 1 Dinar 26 • ~ 1 
Bir lugillz lirası da 1030 

kuruıtan muamele görınüıt;;r. 

I 
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C Yeni ne,riyat 

Prağdan Amsterdama Ma
ruf kaleci Ulvi Ziya Beyin 
bu mühim makalesi: 

Havacılık ve Sporun 
en ıon intııar eden 50 inci 
sayııındadır. 

«TIYATHO ve SINE!YıA 
Kadıköy Mı•ırlıoğ lu hah· 

çesi her , akıam alafranga 
müz ı k ve alaturka saz Salı, 
Perıembe, : Cuma akıamları 
varyete meırubat 15, Duhu· 
liye 5 kuruıtur. 

* OSKÜDAR 
Hale sinemasında 

Rozita 
Münıeaaili 

Marl Plkfort 
gelecek program 

Duhuliye 10 kuruıtur 

rc:cuk hastahanesi k~ 

"" 
Bütün koıiforü 

Telgraf - Taşhan 
havi. 
Ankara 

Büyük ~Tayyare 
• 

pıyangosu 
6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
200, 000 liradır 

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

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

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

1 lak boğaz burun mü· 
Bilcümle Devair ve Müe11eıatı resmiye ve hususiyede, 

tehassısı 1 Mali, idari, Hukuki itleri, Emllık ıahiplerlnln emlaklerini 

1 Dr Ekrem Be!ıçet idare etmek, ifraz, Ferağ, İntikal, İkraz, lıtıkraz, Alım 
' ' Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

Beyoğlu Mektep ıokak 1 Telefon: Beyoftlu 4515 Galata, E&ki Gümrük 
Caddesi Ukur Han No. 2 

,_•T•e•le•f•on•:-B
1 
•• •Omı._2•4-96 _, -· 

1 
ç0c~küt:.,::~~~~ 1arı 1 BankaFrankoaziyatik 

Or. Semiramis Ekrem h. 1 Anonim Şirketi 
1 

Beyoğlu Mektep ıokak SERMAYESİ : 25.000.000 Frank 
Telefon: B. O. 2496 -· Merkezi idaresi; Paris, Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 

1 Haydar Rıfat B.in eserlerind:l Şubeleri : İstanbul, Galata, Voyvoda caddeıi No. 102 

Mlraa meseleleri Bir • 
Ayni haklar iki lira 1 Telgraf adreıi: Fraslabank 

Şerhli borçlar kanunu « « Telefon Beyoğlu 1421 2. 3 
(ikbal) kitaphanesinde Posta lutusu Galata No. 376 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden ıonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar lıtan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı husual k~bineıinde 
dahili haıtalıkları muayene 
de tedavi eder. 

. "Harbin Mukden. 

Bilcümle Bankı muameıaıı 
Hesabatı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf sandığı - Meküki.tı ecnebiye kambiyo, esham ve 

tahvilat alım salımı - Senet iskontosu - Eıham ve tahvi-

at bedellerinin tal11ıl1 - Adı ve sirküler itibar mektupla-

rı - Esham ve emtia üzerine avanı - Ecnebi memleket 

üzerine kredi küıadı - Esham ve tahvilat muhafazı 

!"l•T,•e•le111Fo•n•:-l •• ta•n•h•uml •2•3•9•8-1.!! r-
OSMANU BANKASI 1 BANKA KOMERÇİY ALE 

ITALYANA Sermayesi 10,000,000 
İngiliz Jirası 

ISTANBUL ACENTALIGI 
Telefon: İatanbul 3318 

BEYOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyoftlu 1303 

Senedat ve poliça muka

bilinde muayyen vadeli 

veya hesabı cari ıuretile 

avanılar, pollça ve !&kon· 
toıu. 

Türkiye Cümhuriyetl • 
nln baı'ıca ıehlrlerlne ve 
memaliki ecnebiyeye ae· 
nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telaraf emir· 
nameleri lnali.tı. ( Heıabı 
cari) küıadı, ıenedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 
kupon tahıilltı, Türkiye 
ve memaliki 

keılde edilen 
ecneblyeye 

pollçaların 

tenlyeıl, boraa muamelatı 

lcraaı, akçe bey't ve ıe· 

raaı, aalr bilcümle ban· 

ka muamelatı, kaıa icarı. 

Zayi 
Fatih aakerlik ıubeıln· 

den aldıiiım aıker vealkam ile 
nüfuı teıkereml zayi ettim. 
Yenlainl çıkaracaiımdan hO.k· 
mü ohnadıiiı tlln olunur. 

1320 teve\10.tlü Abdülhamit 
oğlu Ômer 

w• ..,,, .. --

1 
Sermayesi: 700.000.000 Liret, ihtiyat akçesi: 580.000.000 

Merkezi idare: Mılano, İtalyanın baılıca ıehirlerinde. 
Şubeler: lnglltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Çe
koslovakya, Lehistan, Romanya, Bulgaristan, Mmr, Aroe· 
rlka Cemahirl Müttehldesl, Brezilya, Ştli, Uruguvay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbiyada Afilyaaonlar. 

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

Şehir dahilindeki acentalar: lıtanbulda Alalemclyan 
hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: lstıkli.l caddesi Telef. 
1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718. 

lzmlrde ıube 

Doktor ı 

Fuat Sabit ı 
Selanik Bankası 

Tar.;11 teslıl: 1888 

Ankara caddesi Cihan kütüp· 
haneıl üıtünde No. 66 

Telefon: iatanbul 2385 

Ookt6r feyzi Ahmet 
Cilt, saç ve zührevi haı· 

talıklar mütehaaam Cu
madan maada her giln 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

Telefon: t~tanbul 3899 

Doktor Aoop lssayan 
Lanııa cami aokalt Nol6 

Hergün hastal•rını kabul 

ve tedavi eder. 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmit: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 

Türhiyetleki ıubeleri: 

Galata, latanbul, İzmir, 

Samıun, Adana, Merıln 

Yunanistandaki fubeleri: 

ı Atına, Selanlk, Kaval~ 

Dr. Hayri Omer 
Almanya Emrazı dl· 

diye ve zührevlye cemi· 
yeti aza11ndan Beyoflu 
Ağacaml karıı ııraaında 
133 No. öileden sönra mü
racaat. Telefon: 3586 

~AŞHANPALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 

1 

-
MUZ ŞEKER/ 

Her yerde arayınız. 
Çocukları besler ve son 
derece faydalıdır. Çünkü 
muz usaresinden ya-

plmıştır 
Taklitlerinden sa kın ınız ve : 

Halis LORY AN 
1 markasına dikkat ediniz. 

All<t Ali() 

SADi~'< ZADE 
Biraderler vapurlar ı 

Karadeniz postası 

Dumlu Pınar 
s ;:::ı:~z PAZAR 

günü ak§amı saat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hare· 
ket edecektir. 

TAVİL ZADE VAPURLARI 
AYVALIK - IZMİR POST ASI 

~ va~u~u ~e~ P~z!r. ~teıi akıamı 17 de 
Sirkeciden hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Ayval ık ve izmlre 
azimet ve Çanakkaleye uğrı· 
yarak avdet edecektir. 

Yoku bileti vapu~da da ve
rilir. Adres: Yemiıte Tavil· 
zade biraderler. Tele. İst: 2210 

~ .................. . 
7 inci Sayısı ~ı~tı ! 

Esrarengiz kafa neler ff şa ediyor? 

Sıhhi ahlak taraf tarı mısınız? 
••••••• 

müderrislerinden 

Şekip B. in anketimize verdiği 

şayonı dikkat cevap 

Ben frengiliyim 
Bir sukutun itiraf atı 
• 

Tahta adam 
peygamber ne anlatıyor? 

maymunlar arasında bir cizvit'in hatı

raları - Fakirizm ifşaatı - Çocuk gazetesi 

- mektepli gazetesi - muhabir sahifesi ... 

Pazarola Hasan Beyle g~rüştük 

Kar ol 
Nuvaro 

l .. ambar 
• 

Istanbula 
ve Roman 

geliyorlar 

Gözlerden haleti ru
hiyeyi nasıl anlarsınız 

-- - -······· 
Bir çok yazılar; zengin resimler 

rengarenk 

•••••• 

ürkiyenin en büyük 
ve en çok satan 

Mecmuası 1 
-~ 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahıus yaz tarifesi Temmuzun altıncı 

Pazarteal aabahından itibaren tatbik olunacaktır. Tarifeler 
eııelerde .. tıımaktadır. 

enmı La. 
_"' __ _ 

DUUCI' "'• "ıu•--· • -• 

ALEMDAR ZADE MU IMET 
VAPURLAR! 

l üks ve ser i Karaceniz iJOSlJs ı 

Bülent ~AT~n~n~~ 

Pazartesi 
günü akş,1m saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareket edecek iskele
lere azimet ve avuette uğray acaktı r. 

Yük ve yolcu için Sirkecide 

Vezir iskelesi sokak No. 61 
accntasına Müracaat. Tel. 21037 -lstanbul dördüncü icrasın-

dan: Tamamına 1145 lira kıy· · 
met takdir edilen macuncuda 
s~yyit Halife mahallesinin fen al 
çtşme sokağınd~ atik 42 ce· 
dit 60 Notu arsanın nıaıf hine· 
ıi İstanbul dördüncü icra da
iresinden açık arttırma sure· 
tile satılacaktır. Birinci arttır· 

madıı en ziyade iki yüz liraya 
talip çıkmııtır. Bu kere arttır· 
ma ikincidir. 

Satıt ıartnameıl , 13-7-931 
tarihinde divanhaneye talik 
edilecektir. 30 7 931 tarihine 
müıadif Çarıamba günü 14ten 
16 ya kadar ikinci arttırma 

suretıle satılacaktır ve en zl· 
yade arttıranın üzerinde bıra· 
kılacaktır. Arttırmaya tıtırak 
edenlerden % 7 teminata kçesl 
alınır. Müterakim vergiyi, va• 
kıf karesi müıterlye aittir. 
Akdi tapu eiclllerile sabit olmı· 
yan ipotekli alacaklılar ile 
diğer ali.kadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 

ve hususile faiz ve masarlfe dair 
olan iddialarının ilan tarihin• 
den iti haren yirmi gün içi o de 
evrakı müabıtelerile bildirme· 
!eri lazımdır. Akıl halde hak· 
lan tapo ılclllerlle sabit olmı· 
yanlar satıı bedelinin paylar 
maaından hariç kalırla .. Ali.• 
kadarların icra ve iflas ka· 
nunun 119 uncu maddesi 
hükmüne göre tevflkl hareket 
etmeleri ve daha fazla ma• 
lumat almak iltiyenlerin 930. 
447 dosya numaraalle müra• 
caat etmeleri ilin olunur. 

Sanlık ev 
Aksaray Horhorda Sofular 

mahallealnde Ragıp bey aoka· 
ğında 14 numaralı hane llltı• 

lıktır. Talip olanlar"Yann.ga• 
zete-ılnde mürettip Nevzat 
efend ıy e miiracallt ehinler. 

5 Tem~zpl 931 _!!•zır 61 J: 
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Arabi Rumi 
18 Sefer 22 Haziran - -Vakit - Ezan! Vakit - V oaatl 

vkat s. Evkat -
abah 6 51 Sabah 2 35 

Ôj!le 4 34 Öğle ı:ı 18 
ikindi 8 34 ikindi 16 18 
Akşam 12 00 Ak~m ·~ 44 
Yatsı 2 2 Yatsı 21 46 
lmsAk 8 33 molk 2 •7 1 

Mesul müdür ve mUıneıı.J 

Bürhanettin Ali 

• 


