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) Gene Urfa mebusu Beye: 
•••••• 

Ali SaipB.Yunus Nadinin bir milyonluk gazete ve matbaa şirketi için 
) söyle8eydi asıl hakikati B. M.Meclisinde anlatmış olurdu c 
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Eyvah!.. 
Mahvolduk 

Ali Salp Beyin Mecliste· 
ki sözleri nasıl olup ta s61le

' diğine hellı hayretler edıyo· 
ruz, 

(aYrın)gazetesi Arif Oru· 
cun karısının, matbaası ana· 
aınındır. Kendisinin de borou 
varmı,... Makinesini rehine 
koymuş ... Bunlar nedir? Na· 
sıl olmuş ta Arif Orucun 
yediği yemeklerin listesi 
( ifşa! ) edilmemit tatılır! 

Arif Oruç 

Dün All Salp Beyi feci ıurette 
aldatanların ve kendlılnl Mec
lis kürsülerinden ıöyletenlerln 

yaptıkları muzipliği bizzat 
Ali Salp Beye anlatmıı olmak 
maksadile bazı izahat verilmek 
mecburtyetl ha11l olmuıtu. 

Ümit olunur ki Urfa meb'
usu, bundan sonra olsun, Mec
l is huzurunda söyllyeceklerl 
ıeyleri esasından öğrenmek 
lüzumunu hissederler. 

Ali Salp B .. yıo meclisteki 
beyanatı arasında, bir de tama· 
men çok 111.hli ve huıust kıaım· 
lar vardı: Bunları muyafık ga
zeteler hususi ve manasız bul· 
muı olmalıdır ki, neıretmemek 
nezaketini göstermiılerdir. Ken· 
dilerlne alenen teıelı.kür edil
mekle beraber, (Yarın) oku)'u• 

culannın o cevherleri öltrenmek
ten mahrum kalmalan münasip 
görülememiıtlr. 

Ali Sahip Beyin buıuat tele· 
fon haberlerlle verilen dehıetll 
lfıaatları ıunlardır. Muhterem 
hatip hulAsatan ıöyle buyur
muılar: 

"Muhterem arkadaş
lar, Arif Oruç denilen 
vatan haini müthiş bir 
dolandıncıdır. Bir iki 
bankaya borcu vardır. 
Y ann gazetesi kansı
nındır. Biliyor musunuz? 
(Yarın) ın basıldığı mat· 
baada anasınındır. Hat
ta bu defa makineyi 

"3000,, liraya rehine koy
muşlar .. Sonra Arif Oru
cun kağıtçıya borcu var
dır. Yani, kağıtçıyı da 
dolandırmıştır!? 

Ali Salp Bey bunle.n bel1lt 
•e hararetli hır lisanla lfıa 

' ederken, arka sıralardan bir 
1eı yükselmlı: 

- Tü •.• Allah cezasını 
•enin ... 

Ali Saip Bey bundan son· 
ra da, Arif Orucun ne yaman 
bir cani ve hunhar olduğunu 

anlatmak için kendisine baı· 

kalan tarafından rivayet edi
len ıu efaaneyl haykırmıılar: 

- lıte Arif Oruf hakkın• 
da olmuı bir hik6ye: Anado
laya geftim. Harbe iıtirak et• 

tim diyor. Bu Arif Oruf bir 
pn J.ıanbuldan Anadoluya 
6ir kafilenin yola pktığını 
prüyor. Bunlarda para var 
aannile peılerine koıuyor. 
(Allah Allah, Arif Oruç lstanbulda 
bu adamları adım adım takip mi 
ediyor muş 1 ) Yolda ip•iz Re· 
cep diye bir feteye te•adtıf 
ediliyor. Akıam olunca Arif 
Orııf İpsiz Recebe yanaııyor. 
Ona diyor ki: 

- Bu yanımdakiler itti· 
lıatçıdır. Mustafa Kemale 
30,000 altın göttırüyorlar. 

(Devamı 5 inci ıa a a) 

lzmit muhakemesinde son müdafaa"2!.! frak kıralı Millet Meclisini:. dünkü müzakeratı 

Şahsi mesailin Devlet Ankarada toplar _Ce~ ~sulu k~f!ununda 
mesaili ile karıştırıl- atılarak merasim muhım tadılat var! 

·. ması adalet midir? ile karşılandı 
Ziyafette &amimi nu· 

tuklar teali edildi 
Ankara,6(A,A)-Jrak kralı 

Haımetlü Fayıal Hazretlerl
nl hAmll olan tren bu ıa• 
bab ıaat l l de ıehrlmlze mu· 

İzmit valisinin davası son safha
sına girdi, son müdafaamızı 

tafsilen yazıyoruz 
Karar ayın 11 ıne bırakıldı 

lzmlt, 6 ( lzmlt muhabi· 
rimlzden) - Vali Etref B. ve 
Baımuharrlrlmlz Arif Oruç ve 
ıabık meı'ul müdür Süle1man 
T evflk Beyler hakkındaki ha• 
karet davasına bugün saat 
16,30 davam edildi. 

Yeni rei& Nail B. azalar Ye 
müddeiumumi Muıtafa 8. ma• 
kamlarını tıgal ettiler. 

Mnddel vekili Sedat Bey 
ve polis İlyaı Efendi mabke· 
mede ispatı vücut etmlılerdı. 

Maznunların vekili dalmlal 
aYukat Etem Ruhi 8. he te.h· 
rlri müdafaaaını bir lstldaya 
merbut doktor raporile mah- 1 l:ı:mit daııa•ında son müda• 
kemeye göndermtıUr. faamu.ı ;yapan , 
(Devamı 2 inci •ayfada) Avukat Etem Ruhi B. 

Tarihi eşya memleketten kaçırılamıyacak! 

Çok şükür tarihi eşya 
.kurtuluyor! · 

vaaalat etmlıtır. 
RelılcGmhur Hazretleri ve 

maiyetleri. Tlirklye BGynk 
Millet Mecllıl Relıl, Bal" 
vekil peıalar Hariciye ve Da· 
biliye vekilleri Ankara Yallı!, 

(Devamı ıon dakika aGtunumuzda) 

•••••••••••••••••••••••••••• 
Meclisin tebliği 

Dün geoe sıat .24, I O da 
Büyük Millet Meclisinin 
matbuat münasabetile 
oereyan eden müzekera
tının harfiyyen ve aynan 
mQtaleısız birinoi sahife· 
den yürütülerek neşri 

hakkındaki kararını vilAyet 
vasıtasile tebellüO ettik. 

Ancak bu ıastte heyeti 
tertiblye tatili faaliyet 
etmlt bulunduğu olhetla 
dün diQer gazetelerden 
fazla olarak netrine mu
~•ffak olduQumuz meolis 
müzakeratının, hulasaten 
koyduQumuz pek ez kalan 

geri kısmını dün geoe aynen 
ve harfiyyen tertibine 

Müze -müdürlüğü faaliyete geçti. lmkAn bulamadık. 
E • t d ..., tt kJ d Maahaza Büyük Millet 
mnıye San ıgının Sa 1 arını a Meclisinin kararına tevfi· 

Maarif vekaleti satın alıyor kın hulasa edilerek neş-
rettioımız mütebaki kısmını 

-

bu hususta neırlyatımızın ala· 
kadar daireler tarafından da yarın aynen ve harfiy] 
dikkatle takip edildiğini görü· yen neşredeceğiz. 
yoruz. 81lha11a Topkapı müzeJI .. ..,"4 _______ _ 
müdürlüğü bu gibi tarihi, Bı·r aşk"'.f 
kıymeti haiz eserlerin muha· 
faza11 hususunda faaliyete 
geçmiılir. Nitekim, müdür 
Tahsin Beyin teıebbüılle tarihi 
kıymeti haiz taı kitabelerin 
ravakların bulunduğu duvara 
talikine devam edilmektedir, 
Bundan maada, Topkapıda 
bulunan tarihi birer vesika 

Dün Kasımpaşa 
yerinden oynadı! 

Ciimhuriyet müddei umumilik/eri
ne mühim ve şümullü salahiyetler 
veriliyor yakalananlar 24 saatta 

hakim.huzuruna götürülecek . .. 

Adliye kanunlarında mlıhim,Meclııte bukınmaaıtı ıçln kana• 
tadilat ha:ı:ırlamıı olan ndn iiç maddeai görü,ü.lemiym 

Adiliye ııekili Dalıiliye vekili 
Yusuf Kemal B. Şükrü Kaya B. 

Ankara, 6 ( A.A) - BllyGk 
Millet Mecltal bugün reiı Ve
kili Refet Beyin ri1aeetlnde 
toplanmııtır. HayYan Yergisi 
kanununun ikinci mnzakerell 
yapılarak kabul olunmuıtur, 

Ceza mahkemeleri uıulO 
kanununun 128, 148ve 154 QncQ 
maddelerinin tadili he.kkında· 

ki kanunun münkerealne ae· 
çllmlı Ye kanunun Dahiliye 
Yekıllnln huzuru ile müzakereal 
tekarrür ederek tehir edılmit• 
tir. Mezkür kanun layihaaına 
a&re yakalanan ıahıı bırakıl· 
maua hemen sulh hakimi hu· 
zuruna sevkolunur. 
(Devamı 5 inci aayfada ) 

Sandalcılar imtihanı 
Kazanamıyanlar menedilecek 

mahiyetinde kurunuvuıta Bir heyet tarafından imtihan edilecek olan J.tanbul 
ilmini göstermekte olan ve sandalcılarından bir grup 

Tari'iıl kıymeti haiz kitaplar 
tamir edilmekte olan Topkapı 

mtızesinin methali 

yine gerek hüsnühat ve gerek-
Şımdlye kadar eınaflann 1 Nihayet, alakade.r daireler se tezhip ve tecllt noktal d 

nazarlarından pek kıymetli olan müzmin 'ııler>n en birini de tarafından lmtihıı,na kare.n ve. 
bazı kitaplar tamir ettirilmek· ıu mea'ele teıktl edlyordu:San- rllmlıUr. Seyrflefaln tare.fından 
tedir. Ciltleri yırtılanlar da dalcıle.rın imtihanı! müntehap bir heyet imtihanı 

Bu hususta hattl re .. 
yeniden teclit ettirilmektedir. mi daireler bile lhtılAf ha- 1apacaktır. 

Mezkllr tezhip, tecllt ve linde kalmıılardı. Ticaret mü- Bu imtihan netlceshde her 
Tarihi eıerlerln afefdllmez tamir ameliyelerini, eski za· dlrlyetl, Ticareti bahriye bahriye neferinin bileceği t•Y• 

bir ihmal ile mahvolduğunu man itlerini yape.btlecek ye- Kaaımpa,ayı ayaga kaldıran müdlrlyetl ve Belediye bir lerl öğrenmemlt olan sandal• 
ve memleket haricine ka· gane mücellidlm1z Bahettln B. Havva Hanım tlirlü blrleılp bir karar vere· cılar, icrayı ıan'atten mene· 
çırıldığını yazmıttık. Yalnız, yapıyor.(DevamıSinci •ayfadaJ (Vak'anın tafsiJatı 3 üncü sah ifede) mlyorlardı. dlleceklerdlr. 

_. ........................................................................................................................................................................................................................ --.-·-·-··-···-···-··--··--------··· 
1 Böyle İstanbul imarına kaşıkla verip sapı ile çıkarmak derler 

Kanallzaıyon diye yer yer köatebekler gibi 
sokaklar kabartılır, her taraf küfe klife toprak 
ve toz olur. 

açar, adım batında 
Sonra Belediye relıl bu manzare.v11 bakıp taı 
- imar ediyoruz der, biz de deılz ~i!. 
- Gö!ıre etme baıka ıhaaa ı.,._ ," - -. 

1 
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lzmit muhakemesinde son müdafaamiz 
;__~~~~~~~~~~~~~~~~-

Şahsi mesailin Devlet nıesaili ile 
karışhrılması adalet midir? 

(Birinci •ahifeden devam) 

Relı B. - "Arif Oruç ve 
Süleyman Tedlk B. ler gel
ınemiıtır ve vekilleri bulunan 
Etem Ruhi Bey ele bir müda· 
faaname ile blrlıkte birde lı· 
tida göndermlıtlr. Maznunla· 
rın buraya gahreaine lüzum 
olup olmadığı hakkında müta· 
leanız nedir? diyerek müddei· 
umumi Mustafa Beyin mütalea· 
ııoı ıorduk. Müddeiumumi B. 
de: 

- Mahkeme kararı mev· 
cuttur 

Geçen celıel muhakemede 
de ıon müdafaanın tahriri ola· 
ca;iına dair yine karar mevcut 
tur ve Etem Ruhi Beyin ma
zereti ·kabul edilmiıtir " dedi 

Mahir Ef.nin müdafaası 

/ 

Reis B. maznun Mahir Ef.ye 
müdafaada bulunup bulunmı· 
yacatını sordu. Mahir. Ef.de: 

- Efendim benim böyle 
ıeylerden haberim yoktur. 
Bana timdiye kadar hiç bir 
ıey ıorulamamı~tır ve baıka· 
da bir diyeceğim yoktur dedi. 

Evrakların tetkiki ve ka· 
rarın tefhimi için muhakeme 
11-7 931 cumarteıl gününe talik 
edilmlıtır. 

Son müdafaamız 
Müdafaa vekilimiz Etem 

Ruhi Beyin lzmit heyeti hi· 
kimeılne yaptığı ıon müdafa· 
amızda mumaileyh ıu haki· 
katlerl mahkemeye ıerdtmlt· 
tir: 

Pek muhterem efendimiz! 

Mahkeme! allyyelerinln 
2 2 931 tarihli kararlle müek· 
killerlm Arif Oruç ve Süley• 
man Tedık Beyler hakkında 
ve•mlı olduğu bir sene ve bir 
çok aylar haplı ve bunlara mü· 
tefeıri binlerce lira ceza hük· 
cıünü nazımülkavanln olan 
Mahkemei temyizimiz 11 4 931 
tarihinde malömu ihleridirki 
ba;tan baıa nakzetmiı ve bu 
ali nakız biz kanun müntesip• 
!erine yeni bir dersi fazilet ve 
adalet vermiı, cümhuriyet 
mahkemelerinin iıt.ldali adli• 
sini bir defa daha yükseltmlıtlr. 

Mahkeme! aliyyeniziD: nakzı 
vak& ı ittlbarları da bir emri 
fazıldtiT. Bu fazilet ve adalet 
çerçevesi dahilinde son müdafaa· 
nameml takdim eyler iken 
dikkat nazarlarım önünde iki 
mualla ,ahlfe duruyor. Biri 
Meh <cn e temyiz m zin vaki 
nakzıı. dakl remiz ve ııaretlerle 
bu kayitlcrin ili \e ilmi med· 
lül eri, diğeri de muhterem ma· 
kamı iddianın yeni ve muad
del müddelyyatı: 

Muhterem müddeiumumi 
Muotafa Lutfi Beyefendi mü· 
ekktUerim hakkındaki müd· 
deiyyatını yeniden serdeder· 
ken mukaddeme! kelam ola· 
rak Mahkemel temyiz n hük
mü vakıı kısmen taıdık ve kı1o 
men nakzeylemlt bulunduk· 
larını kayıt ve ltyan eylemlt· 
lerdlr. Halbuki bendenızin 
kasrı mutaleam böyle değil· 
dir. Mahkeme! temyiz hük· 
mü vakıı usul ve tatbıkatı ce· 
zalye noktasından baıtan ba· 
ıa, eıastan nakzeylemitllr. 
Eıkl hükmün taıdlka iktiran 
eylemiı heman heman bir 
noktaıı kalmıı değildir. Ancak 
muhterem mafevk mahkeme 
bendeoizln fazla müddeiyat 
ve taleplerimi reddederken 
esbabı ilmiye ve adliyeıinl 
zlkreylemlıllr ki bunlar esas 
hükme mütedair dejUldir. 
Uıul ve tatbikatı kanuniye
mizln müteferri maddeleri 
hakkındaki nazariyelere mü· 
tedairdır ki eıas davanın nak· 
zedilmeaıle bu nazariyelerin· 
de artık bahse değer yeri kal
mamıı;.ır. 

Şimdi gelelim eıas davaya 
ve hükme: 

Esas dava 

birlikte mes'ul olmaıı lazım 
gelir diyor. Fakat Arif Oruç 
Beyin makalesinden dolayı. 

hükme müeulr olan tatbikatı 
cezalyedeki içtihat hatalarını~ 
iki noktada temerküz ettiriyor. 
Biri hakareti adiyenin hakareti 
mevıufe gibi telakki edil· 
meıln•; diğeri de efkarı umu· 
mlyeyl de tehyiç mahiyetinde 
görülen mes'elelerin kanunu 
adaletimizle, cümhuriyel sat· 
ve tini tece11üm el tiren faza ili 
eaaılye ile te'lif olunamayaca• 
ğına : Birer remiz ve tıaret 

vazlle, muhterem hakimleriml· 

ze ve biz kanun münteıiple· 
rlne yeni bir ders veriyor. 
Malumu alinizdir ki evvela Arif 
Oruç Beye malum bat meka· 
lesinden ve Süleyman Tevfik 
Beye müteaddit karikatürler 
ve aalreden dolayı Vali Eıref 
Beyefendi tarafından açılmıt 
davadan dolayı evveli Devlet 
Otoriteılnl ihlal, efkarı umu· 
mlyeyl tehyiç ve aaire gibi 
manalar verilerek meı'ele lü· 
zumsuz yere izam edılerek 

kanunlar yanlıt tehir ve tat· 
bik olunmuı idi. Mahkeme! 
temyi temyizimiz lıte bu nok· 
ıanı temhid ve temyiz eyle
miıtlr. 

O büyük adalet mec!Ul, 
da va Eıref Bey ile diğer eı· 

has araıında adi bir hakaret 
davaudır, bu gtbi ıahıi meaa· 
ilin devlet meaailile temasa 
getirilmeıl adalete münafldir 
ve hükme müeuir olmak ili· 
barile de sebebi nakızdır, dl· 
yor. Yani nazarı kanunda her 
hangi bir hiikümet memuru· 
nun ıahıi bir da vaıı hükumetin 
da vaıı değildir. 

Bu gibi dı:.valara o ruhu 
vermek ıatvetl cümhurlyet Ö· 

nünde caiz delildir. 

Temyizin nakzı 
Mabkemel Temyizimlzin 

son zamanlarda hukuku eıa· 
siye alimlerine dera olacak bu 
gibi desa lirini tekrim ile lftl· 
har eyler ve bu emniyet ile 

~gene arzeylerim ki o büyük 
mahkeme, Arif Oruç Beyin 
sebebi mahkumiyeti olan 12 
teırinlsanl 1930 tarihli (Yarın} 
gazetesindeki baımakalesinden 
dolayı (Eğer ıiz bu adamı 
mahkum edebilirseniz hakare
ti adlyeden mahkum edebilir· 
diniz, yoksa hakareti menu· 
fed !n değil. Saniyen hakareti 
mevıufeye mü1tenlden isnat 
olunan ef'alı mahıuıanın flpa· 
tı hakkını kanun velı.illere 

değil, bizzat müddeiye ver· 
mittir, bunu kendiılnden sor· 
madınız) diyor. 

Netice itibarile bu davada 
Arif Oruç Bey için mezkur 
baımakaledrn dolayı kanuni 
bir mes'uliyet yoktur demek 
çıkıyor. Yani bizim anladığı. 
mıza göre bu davada baka. 
reti me•nufe yoksa hakareti 
adıye de yoktur. Çünkü Arif 
Oruç Bey baımı.kaleıinde vali 
Eıref Be-yfendlye karıı kanu· 
nun tarifatı dahilinde ne ıa•n.
haten ve ne de imaen tPfevvü· 
hatla bulunmuı değildir. Şöyle 
böyle bazı ahval gazetemize 
haber verilıyor. Bu ahvali 
habiha mevki iıgal eden za· 
vata yllkııır mı, bu itin aslı 
ne ise meydanakooıun, adalet 
tekemmül eta;n diyor. 

Cümhuriyet devrinde hu 
kadar ıamlmi bir talep, 
hürriyeti matbuat namına 
bir cürmü kanuni değildir 

Mahkemei temyiz evvel 
be•vvel bir makale sahibinin 
y~zdığı makaleden dolayı Mat· 
buat kanununun 15 inci maddesi 
hfk ü ce müdürü m,.a'ul ile 

Vali Eıref Bey hu talep 
ve temenniye karıı dera· 
kap harekete gelebilir ve cüm· 
huriyyet devrine yakııan bir 
fazilet ve mertlikle, matbuat ka· 
nununun icap ellircliği v.,çhile, 
mczkör gazete idarehanesine 
(Eendıler! M 'llumat yanlııtır, 
tekzip ediniz, akıl takdirde 
isnadı vaku kendime hakaret 
addeyler turuku kanuniyeye 
müracaat ederim) diyecekti. 
Yarın gazeteıl Hhihi ve baı 
muh~rrirl efer bu ciddi mu• 

Konservecilerin 
Tuhaf 
Bir teklifi ! 

Konıervecller Ticaret oda• 
sına müracaa! ederek Franaa· 
ya ihraç edilecek konservele
rin franıızca La Turquie iba· 
resini havi olmaıını ve içindeki 
maddenin fransızca yazılma· 
ıını iıtemlılerdlr. 

Ticaret odası bu meseleyi 
tetkik ediyor. 

Konıerveciler, eıbabı mu· 
clbe olar ak Fransa tacirlulnln 
bu yolda arzu ihzar ettiğini 
söylüyc.rlar. 

Göksu köprüsü 
Belediyenin Gökıuda yap· 

tırmakta olduğu Göksu köp· 
rüıünün inıaatı ikmal edilmek 
üzredir. Köprünün resmi küta· 
dı yirmi gün sonra yapılacaktır. 

Eshabı mesalihe 
Küçük memurlar artık 
malumat vermiyecekler 

Küçük memurlar, bundan 
böyle muamelatı resmiye üze· 
rinde esbabı meıalihe malu· 
mat vermiyeceklerdir. 

Bu huıuıta bazı hatalar 
sadır olduğundan, netlcei kat'· 
iye hakkın8a rüesa cevap ve· 
recektir. 

Vilayet, bu huıuıta devalre 
bir tamim göndermiıtir. 

Sefaretlerde : 
lt Uzun zamandanb .. rl ıeh

rimizde bulunan Japon ıefare
tl baı katibi Möıı ö Kuma be 
dün akıam ekispreıle Japon· 
yaya hareket etmlıtir. 

lf Üç gün ıehrlmizde mi· 
ıafir kaldık~an sonra Anlcaraya 
giden Brezilya ıefirl M. Dupl 
Mantel henüz gelmemiştir. 

Bayrak ne zaman inecek? 
Şoförler taksilerin bayrak· 

larmı endlrerek bekliyorlar
mıı. Halbuki böyle b11 yrak 
lnmlf iken mü~teri binene 
"26" kurut yazıyormuı. Bu· 
nun için takıl bayraklarının 
müfteri bindikten sonra endi
rilmeıi için bütün ıoförlere ve 
polis merkezlerine tebligat ya 
pılmııtır. 

kabeleye ayni cıddiyetle kale 
alm•zaa mez'ul olurdu, halbuki 
mes'ele böyle o!madı. it izam 
edildi. Müddei de yanlıı yoldan 
yürüdü. Müdddei taraf bilmeye
rek avamın igrazını tehylce 
sebebiyet verecek mahiyette 
davalar ıerdett. 

Ve nihayet bundan adalet 
ve hal ikat müteessir, rehne
dar o'du. Ş11 mı:hakkak ld 12 
t~ırlnisani 930 tarihli (Yarın) 
daki baımakalede kanunu mat
buat namına hakareti adiye 
yoktur. Eğer varsa he.idealle 
bir isnat vardır, hu isnat iıe 
bir hakareti mevaufedir. Eğer 
bu yoksa hakareti adiye de 
yoktur. Çünki hakareti adiyeyi 
tezammun eyliyen ,erail veya 
tefcvvühat bu makal•de yoktur, 

Beraet talebi 
Bu yolda yazılardan dolayı 

bütün latanbul gazeteleri mu· 
ha'kemelere verllmi~, kaziyyel 
muhkeme letkil eylemiı hü· 
kümlerle beraet ey!tmiştir. 

l'z ğa gitmiyorum, ıabık İk
tisat vekili Ş~kir Bey ve re
fıı.ı HAyri Bey h11kkında Son 
posta g"zetealn n neıriyatı ayni 
mahiyetle idi. Bu yazıların hür· 
riy•ti matbuat kadroou da-

Tezyini san'atler akademisile birleşiyor! -
Tezyini san' atler mek-
tebi inkırazdan kurtuldu 

Babıllide bulunmakta olan 
ve Şark tezyini u.n'aüer 
mektebi namını alan Hattat 
mektebi Güzel aan'atler aka· 
demlıtne nakledilecektir. 

Maarif vekaleti, mektebin 
buıene açılmıı olan ıerglıin· 
den gönderilen nünıunelerl 
mazhar takdir olabilecek Lir 
kıymette bulmuıtur. Bunun 
üzerine vekalet erkanı tarafın· 
dan ıark t zyinl san'atelr mek· 
tebinln ihya edilmesi düıünü\. 
o: ü,tür. Bu karar üzerine 
mektebin Güzel san'atler aka· 
demlıine raptı tekarrür etmiı· 
tir. 

Bisküvi teftişi 
Fabrikalar Ticaret oda

sına şikayet etti 
Belediye bisküvileri teftlıe 

devanı ediyor. Bu teftıı amon· 
yak lıullanı!maunın men'ine 
matuftur. 

Biıküvl fabrikatörleri Ti· 
caret odıuına müracaata karar 
vermlı!erdir. 

Kaza yapan 
Otomobiller bir daha 

çalışmayacak 
Otobüs talimatnamesi hl· 

la Daimi encümenden çık· 

madı. Otomobillerinin ıür'atle· 
rlnln tanzimi içinde bir madde 
konulması dütünülmektedir. 

Eğer encümen talimatna
meye böyle bir madde ilave 
ederse kaza yepan b,r otoma· 
bil sahibi bir daha otomobil 
ııletmlyecekllr. 

Ekmek fiati 

1 
Nakil tahslıatının ha valesi 

Yekaletçe derdesti izamılır ve 
keyfiyet mektep muallimlerine 
bildırılmlıtır. 

Şark Teaylni aat'atler mek· 
lehinin bütçeai Güzel aan'atler 

akademisine merbut olacak 
ve muallimlerinin maaılan 

akademi profesörlerinin maar 

larlle mütenaaihen verilecektir. 
Bu tarzı halden Şark tezyini 

sanatler mektebi muallimleri 
memnun kalmıılardır.Zlra, maal· 

eıef, maaıları timdiye kadar 
pek cüz'i idi. 

Sahte vesikalar 
Muhtarlar mahkemeye 

verildiler 
Mukaddema mahalle he· 

yeti lhtiyarlyelerile muhtarla· 
rın tanzim ettikleri nüfna 
ilmühaberleri üzerine verilen 
Etabli vesikalarının sahteliği 
tesbıt edilmiıtı. 

Dört ay evvel Mülkiye 
müfetllılerl tarafından yapılan 
tahkikat ikmal edilmiı, bazı 
muh arlar mahkemeye veril· 
mi§ tir. 

Alman talebesi geldi. 
Şehrimize dün "Sn Alman 

ve Avusturya ticaret talebeıl 

gelmfıllr. 

Miıaflrler Darülfünunu 
ziyaret etmııler ve Talebe 
Birliği tarafından Darülfünun 
gezdlrllmlıtlr. Mi•aflrler bugün 
Eyüp ve havaliaini gezecekler· 
dır. 

Madrit emniyeti umumi
ye müdürü 

Madrit, 5 ( A.A ) - Emnl· 
Belediye İktuat müdürlü- yeti umumiye müdürü M. Mo· 

ğü bu hafta ekmeğin 8,5 loz dün akıam ıerbea bırakıl· 
kuruıta, francalanın 13,5 ku· mıı, fakat, balkın humane bir 
ruııa kalmasına karar ver· nümayiı ya pmıısı üzerine tek· 
mittir. rar hapse konmuıtur. 

halinde ıeyler olduğuna ve hürr·- \ Te.;f;i( liey hakkındaki büküm· 
yeti matbuatın kutsiyetine dair lere gelince: 
muhterem arkadaıım V aafl Hakim Beyefendiler: Bu 
Raıit Beyefendinin İstanbul ıaldide piri matbuat hakkın· 
mehakimlnde lrad eylediği ka. dalcı hükümde de f7am edilmıı 
nuni nutuklar ve kaz,yei muh o1duğuna temyiz nakzında 
keme teıkil eyliyen beraet mühim bir remiz ve lıaret 
hükmü defteri hatıratımda vardır. O büyük mahkemenin 
mahfuz duruyor. (Sü!eyman Tevfik B<y;n ıinü 

O yazı'ardakl hakareti adi· ıa!ine ve hali zaruret;"e acı· 
ye teıkil ehıem'ıt?r. Arif O- mak bir zaruret olduğu kararı 
ruç Beyin bu maka'esi müed· mal'k<mede yazılı olduğu hal· 
dası da hakareti adiye deAildir. de esbabı müoeddede ile bük· 
Şu halde Arif Oruç Bey hak· miın ıebep ve hikmeti anla-
kındakl hükmün de teractle ıılmamııtır.) dem.,ıi ne yüksek 
tetvicl bir emri adalettir, bir bir takrir ve izahtır. Esasen 
zarureti kanunlyedır. Hakareti zavallı Süleyman Tevfik !$ey 
adiye hükrr.ünde ısrarda bu· h , kkındakl hükümleri teıdlt 
yurulursa e•babı mü§eddede d<'ğil tahfif eyliyecek b~raal 
yoktur. deği"ıe bile mıızeretl kanuni· 

Çu"nkü müddeinin hukuku • k b ı k yeyı a u ellirece eıbabı 
f ah .. yeaine tekaddüın eyliyen ı. 

mantııdyye ve kanuniye pek 
bir hak vardır ki o, devltl ve k 'd 

1 ço o. uğu halde bunların na· 
millet mefhumunun kabu ey· dk'-

zarı i 1<ate alınmaması mehil 
led•ği hakkı nıntbul\ttır. Bu adalettir. 
hakkın bir sebebi muhaffcf 
olmaaı zaruretlnide unutma· 
ma ıyız. 

Şahıs namına d•ğil, kanun· 
ları uızın ve bükün etim zh 

ıeref ve satveti nam.na bu 
iddiamı teyit eyliyorum. 

Müdürü mes'ulüınüz 
hakkında 

Müdü,ü me•'ul Sü• .. yman 

Muhterem hakim Beyler! 
Mahkeme! temyizimizin 

nakzı adili dairesinde hükme 

Bizden söylemek 

girerken mü,.kkillm Süleyman 
Tevfık bey.o altmıştan yukarı 
ıinnlntn ve hayatında ne siyaıl 
ve nede adi bir cürüm idrak 
etmemiı bulunmasının ve te• 
mayülatı ahlikıyeıinin nazan 
dikkate alınmaıını ve bılha11a 
kanunu cezanın 90 nıncı mad
desi de'aletile 89 uncu mndde· 
ıinden iılifade hakkını bu za. 
vallıya behıetmek adaletinizi 
tarih unutmayacaktır. 

Sandalcılarırı da imt ha· ı makale yazılır. . 
nına •ıra geldi. Bilhas•a güzel bır şehir 

Nolbantlat alda, araba• elde ed lir. 
cılar oldu, bu oldu ... 
Tamam, ıimdi kiml<r 
kaldı .. Bize kalırsa c .. mi· 
yeti beled ye azaları, 

belediye reisleri, hatalı 
yazı yazan ııazete mu· 
harrirleri. •• 
Ôyle ya o zaman düzgün 
söz söylenir, muntazam 
ş hir vnpılır ve prüzsıiz 

Sandalcı/arı imtihan ede· 
cek/,.ri bir sırada aklımı· 
za bunlar g idi, herhalde 
muharrir/erle belediye 
reiolerinin İ'tltihanına sıra 
uelince ba~kaları"lı da 
hatırlarız, o zaman 

ister dinle 
İster dinleme 

molua t, ::;osyaıın ""' ..... -- ı,:::.• .... --. 1 1 -

Zikir ve temhit eylediği 

halde esbabı müe,ddede ile 
muvafıkı adalet değildir, di
yor. 

Bu lahuti adalet ıeıının 

bakım vicdanlarınızda husule 
gelıreceğl lntib~a iltica ile mil· 
lele ve memlekete üç yüzden 
fazla eaer bırakan ve ha i ya· 
z•n ve çalııan ıu müba:ek 
hakkında ha'a adalet lst•da· 
fından k"ndımi alamam. 

.. __ ... __ __ 
( 7 salı 

Siyasi 
takı im 

) 

Matbuat hürriyeti 
Kırk nnelik gazeteci ol

duğunuu ıöyliye ıöyllye gna 
gelen Ahmet lhu.n Bey dün 
meellıte mal bulmuı mafrebl 
gibi gene kırk ıenellk hayatın· 
dan bahaattf. 

Ahmet Ihsan Bey padl
fahhk matbuatının devıirme 
gazetec!lerindendir. 

Cümhuriyet matbuatının 

ne demek olduğunu bilmeme
sini tab1i buluruz. 

Matbuat hOrrlyetlnl AbdOI· 
hamldin mutlakıyet! icl.areıin· 
deki mefhumuna göre görmek• 
ten fazla dertnleıemeyen Ah
met lhıaa Bey ve diğer pa• 
diıahlık matbuatı artıkları 

gazetecilere dünkCı Mecllı l~ 
Uınaı bir inkılap der•l oldu. 

İsmet Paıanın ezcümle bir 
noktadan takdir ettiğimiz bir 
hareketi varse o da bu dev· 
tlrme gazetecile•e cümhuriyet 
matbuatının ve bugünkü mat· 
buat hürriyet ve ıerbeıtlılnln 
ne demek olduğunu bir defa 
daha anlatmıı olmasıdır. 

Bu yayga acı gazeteciler 
bir defa daha anladılar ld 
bugünkü Türkiye için muha
lefet bir ihtiyaçtır ve muhale
fet bütün nıilletlerde oldııaun• 
dan bıııka türlü değildir. 

Nerede bu Matbuat cemi• 
yeti ? Hila bir gaz~tecilik 
m<k ebi açılakcak. Ş11 bir an 
evvel açılsa da bu devıirme bat 
muharrirler ders almak içlo 
hühümet R,.isinl ikide birde 
yormasalar. 

* * Takrir 
Ali Saip, Bey, haımuharrlr

lerin h11dut harici edilmesine 
de-~ özene bezene bir takrir 
verdi. Fakat okunmadan güm· 
ledi gitti. Ne o, Yunuı Nadi, 
Falih Rıfkı aleyhine yazı 
yazmıtız: 

- Haydı hudut har:ci ! 
Hükumetin icraatını tenkit 

etmiıiz: 
- Haydı hudut harici ! 
Niye? Hudut dahi:ır.de ka· 

lan Ali Sııip Beyle farkıaaz 
ne? 

Biz de Türküz, biz de vatan 
ev'adıyız, biz de ıöz ıöylemek 
hakkını haiziz, filan falan Hıd· 
detle kıılkan zararla oturur 
derler. 

Mızrak çuvala 11ğmaz der· 
ler. 

Çalma kapıyı, çılar!ar ka· 
pını derler. 

Dereyi görmeden pa?çayı 
ıuva mak derler. 

Süküt altındır derler. 
Bari bu ata ıözlerinden hisse 

alıp ta elinin hamuru ile erkPk 
itine karıımaırak lazım gelirdi. 

............................................ 

:Madenciler 
Vekalete bir rapor 

gönderdiler 
İktıaat veki'ell yeni bir 

aadin kanunu yapmaktadır. 
Türkiye Madenc;ler birliğr, 
yeni kanuu hakkın~~ veka 'ele 
bir rapor gönde .lr, Bu 
raporda madcncihğın lnkıa· 
fına alt bazı esaslar vardır. , 

Madenciler daha ziyade 
muıı.me:e vergisinin kaldırıl· 
masını iıliyorl;,,r. Bundan baıka 
nakliye tarifelerinin ind ril· 
meıi de arzu edilmektedir. 

Sofyada grev! 
Sof ya, 5 ( A.A)- Mensucat 

sanayi grevinden istifade el m~k 
isteyen kornünlıtler tütün 
imalat meı kul olan Fılıhede 
ameleyi bir teıanüt grevi i!anırıa 
teovık ıuretıle kanıık'ıklar 
ihdasına çalı§mıılardır. 

Hükumetin sureli mahsu• 
sada menetmeıine rağmen va· 
pılc.n içtima teıebbüı'eı inin 
polis tarafından, önüne geçil· 
miılir. 

Vukubulan musademe ne· 
ııceslnde bir kaç jandermı" 
taıla yaralanmıştır. Kczı. 11 ~t · 
ceı z bazı teıebbüıler Snv · 
de de yapılmıııa da he•ta r, t a 
tard edilmittir, 



'7 Temmuz 

1 KUŞ tSAKIJI J 
Bir tavsiye 

YARIN 

• Matbuat bilrriyetl. Hürriye· 
ti matbuat. Serbestli matbuat. 
Matbuat ıerbeıtlıl.. Ne tarafın· 
dan baksan hepal ayni kapıya 
Slkan bir terkip .. 

Zabıta muharririmiz yazı)·or: 

Bir terkip ki: 
Bütün Kasımpaşa yerinden oynadı! 

Falih Rıfkının aiizından ıı· 
tana, baılca manaya gelir. 

Yunus Nadlnln kaleminden 
çıkarsa aene manaeı ve mec· 
raıı değlılr. 

Havva isminde 18 yaşında bir kızın sevdiğine kaçma
sı Kasımpaşayı altüst edecek bir kavgaya sebep oldu. 

7 kisinin yaralandığı bir otobüs kazası , 

Arif Oruç bahsedene bu Evvelki gün Kaumpaıada 
ıefer manaaı inklr edilJr. 

oturan Havva ilminde bir kıptı 
* kızı, hemıe•lıl olan lhıan lımln-F allb Rıfkı Milllyrt gaze-

f de birine kaçmııtır. Bu yüzden teı!nde kalemini hede ılz ve 
kadınlı erkekli, çolukiu ve çolzanıız bir yllrütüıle vatan• 
cuklu dövüı bir olmuı, koca daılara batırır. 

izzeti nefııle oynar, miir· Kaıımpaıa yerinde aynamııtır. 
tecl yapar; aeı çıkmaz, Çünkl, vak' aya ıebek olan hadise 

b d ıudur: 
hürriyeti mat uat var ır. Karan kız kimdir? 

Yunuı Nadi, Cumhuriyette ~ 
sağına, ıoluna bakmadan, ge- Kaaımpaıada Uzun yo'da, 
ne vatandaıları tahkftecler, ter· Balaban hanında sakin kıpll 
zil eder, ıeı ç ıkmaz, çünkl hür- Se'im aiianın kızı Havva 18 
riyetl matbuat varciır. yaılarında bir kızdır. Geçen 

Şu halde: ıene Beılktaı tütün deposuna 
"Yann ,, hakları ararsa, girmlf, çalıımata baılamıftır. 

hakikatleri birer peıtil gibi or· Orta boylu eımer, lraraka11ı 
taya ıererse, duyduiiunu, gör- ve karagözlü olan Havva bun• 
düğünü vatandatlara söylerse dan 8 ay evvel lbıan bminde 
niçin kabahat olıun? bir ge.•çle tanıtmıı ve aevlf• 

Hürriyeti matbuat iki ta- meğe baılamııtır. 

raflı değildir. Kaçıran erkek 
Hürriyeti matbuatın mana- İhıan da Kasımpaıada ka· 

ıını, burada tekrarmı edelim?.. raman mabal!eılnde ıakin 20 
Eğer bu kelime!erln mana- yatlarında bir gençtir. O da 

ıını bilmek ve öğrenmek iste· aevgilialHavvanm çalıthiiı de-
yenler vaı'sa, bükümet relıfnln, poda çalıı•p bayatını kazanır .. 
o çok etraflı ve çok ıümullü lıte bu iki kıptl gençleri 
ıonnutkunu, bir kere daha oku- sabahleyin birlıkte tılerlne 
ınalarını tanlye ederiz. gider akıamları da gene bir· 

BÜRHANETTIN ALI lıkıe evlerine dönerlermlf. 
.................................................... ,,,,,,,,,, ........ . 

Belediyenin yeni kararl~ı 

Asri hamamlar 
Nalbantların ve hamamların asrileş

tirilmesi için çalışılıyor 
Nalbantların aart bir ıekle 

ıokulma11 için Daimi encüme
~in bir karannı daha evvel 
yazmııt;k. 

Dün nalbant dükkanları 
Belediye tarafından teftiı et
tırilmlıtır. Bu teftıı neticesin· 
de nalbant dükkanlarının gay
ri ııhhi olduğu gör ülmüıtür. 

Bu münaaebetledir ki daha 
evvel temizliğe riayet etmeleri 
bildirildiiii halde ademi riaret· 
ten bir çokları tecz iye edllmlı, 

Teffiz ---
İşlerindeki hatalar 
için Devlet şurasına 

gidilecek 
Beı nüfuslu ailelerin hkan 

adi dereceli, taıfiye kanununun 
!ouunda zikredildiği veçhile 

nüfuı batına tenzl .at yapıl-
maktadır. , 

Mübadillere verilen evlerin 

altında bulunan akarların da ev 
Fah'p1,.•fnP nfl n•~c•liı t~•p't "0 1 

bazılarına da muvakkat müh
let verllmiıtir. 

Belediye latanbulda büyük 
bir nllmune hamamı y&ptırmak 
fikrindedir. 

Bu lıle uğraıan lktıaat mil• 
dürlüğü mevcut hamamların 

en büyüğünün asri bir ıekle 

konulması sııretlni münaılp 

bularak m•kama bu (mealde 
bir proje göndermiıtır. 

Bu proje yakında tetkik 
edilecektir. 

Dayak! 
Fransız mektebindeki 
dayak tahkik olunuyor 

Jandark Fransız mektebin

de vukubulan dayak hldiseıl 

hakkında Maarif Eminliği 

tahkikata baılamııtır. 
- -· -- --~ ---- -

mlıtlr.Tcffız ltlerlnde vaki hala· 

!ardan dolayı Devlet Şurasına 

müracaat edilecek 
tAoh ·h .. .ııı.,e~kll•. 

ve oraca 

Muharriri : , Mütercimi : 
Re nonde Mach•rd Ahmet FürkAn 
' Y _ Fransız edebiyatından l::fıy ük aşk romanı -

170 inci binden tercüıre edılmiıtir •.• 

güldüren, meı'ut eden, yeıa

lan ,eyin adına "ilim" denildi· 
flnl ıllyllyordu. Klod, hutaya 
yaklaııyor ve: 

- Bonjur, diyordu; naaıl
ıın? 

Hasta kadın biraz kızarmıı 
İnahçup olmuıtu. 

- Oodan, Poldan bir mek
tup aldım. Ve mektubu bir ço-
' c11k edHı ile yaalığın altına 
taklıyOf'dU. 

- Siz benim ıorduitoma 
cevıp veriniz, naaıltınız ? 

- fytytm, hiç Hr zaman 
lıı11 kadar iyi olmaauıtım. 

- lıillyor muıunu:ı:, Möayö 
Fıltp, bu kadının hayatı ümit· 
stz idi. 

- Evet Möıyll, sanıyor• 
dum ki ıon dakikalarımı yaıı· 
yorum. 

O ne acı, ne 11hrap idi. 
Bunlar anlatılamaz. Ve 11tıra
bın man.asını bilmek için mut· 
lak on11 çrkmek laı11mdır. 

- Vah, vah •• Demek o 
kadar ç.ektınts ha? .. 

- N .. $llylüyor!nnuz efen· 
dim, ço~uk ıfo~onak (izere 
lkea her hamlede patladıiımı 

Sekiz aydaJberl de•am \ 
ed· n aıklıırına evvelki günü 
sabır ve tahammül edemez. 
olmuılar ve nihayet blrlcoip 
kendilerine bir yuva kurmağa 
karar vermlılerdir. 

Bu kararı milteakıp ıöz

leımloler ve evve.kl ıabah Hav
v11 bohçaaını alarak ihsana kaç• 
mııtır. 

Buraeını bizzat ağızların
dan dinleyelim: 

Havva ne diyor? 
Siyah yeldirmesinin üze

rine baı örtüsünü sarınıı olası 
Havva, kendisine mabsuı ta· 
vur ve ida lle: 

- Beyceğlzim; 
Allah bilirken ne aaklaya· 

yım ••• 
Tam ıek!z aydanberl lhıa· 

nı ıevmıı, onun için deli ve 
divane gibi olmufum. 

Sabır, sabır, nihayet edemez 
bir hale geldim. Bir ay evvel 
idi, ihsana: 

- Haydi bakayım oğlum, 
gltte anam ve babamdan iste. 
dedim. Aradan üç aüo geçmı,tı. 

Ihsan araya koyduiu kıla
vuzları babamlara gönderip 
beni istetti. 

Cada'oz anam ile pinpou 
babam, bilemiyorum nedeıue 
neden, beni ona vermediler. 

Bunun üzerine yfne birkaç 
zaman sevltmlye devam ellik. 
Faket, ıon günlerde ben ona, 
o da bana dayanamaz olduk 
ve hemen kllçmafa karar 
verdim. 

Evvelki aa!>ah idi. Er
kenden kalktım, bohçaaualarak 
lhsaııların evine gittim. 

O ara anamlııra, kaçtığımı 
ve merak etmemelerini koın· 
ıumuz Hacerle haber verdim. 

lııe o günden bugüne kadar 
buradayım. 

Yakında, allah kısmet edene 

hem de pek yakında düiiünümüz 
olacak. .&Jan r zı,ıatan razı 

anam ile babama ne olu; or, 
aklım ve fikrim ermedi aitti,, 
de~ektedôr. 

Otobüs kazası 
7 kişi yaralandı 
Evvelki gece 21 buçuk rad

delerinde Maslak au terazili 
önlerinde feci &urette otobüı 
müıademeıl olmuıtur· 

Bu buıuıta almıı olduğumuz 
munzam ve mufaual malümatı 
bildiriyoruz: 

Son zamanlarda Taksim· 
den Bilyilkdereye kadar ıey
rüıefer eden otobüılerden 
3349 numAP11lı o•oh;;.ı;., 

hiaaediyordum. Rahat edince 
nöbet tiddetlenlyordu. Ve o za· 
man hlasedlyordum ki, damar
larımda dolaıan kan, sanki 
baıka bir kap içinde galeyan 
haline kadar uıtılmıt ve da· 
marlarıma boıalmııtır. Yanı· 
yordum, ah yanıyordum .• 

Klod; 
_ Zavallı kadın... dedi. 
F.lip tıtirak etti: 
- Evet, zavallı kadın ... Ha

yat, ıatırap11z olmalı idJ. 
Klod fırsat bulmuıtu: 
- ilim, hayatı ıstıraptız 

yapmııtır. itte bu kadın ö:il
me mahklimdu. Babamın keı· 
fettlğl ıerom sayesinde ölüm· 
den kurtulmuıtur. 

- Harikullde bir ıey ••• 
Klod, Fransuvayı kendJ 

fikrine tıtlrak ettlrdliilne mem· 
nun oluyordu. 

Halla kadın mütee11lfane: 
::- Ne yazık ki bu kadar 

Şoförü Hamdi, yolculannın 
tamam oldufnnu görür gör
mez hareket etmlı, Büyükde
reye doğru llerlemeğe batla· 
mııtır. 

Bu 11rada ıoför Salahattl
nln de idareılndekl 3J21 nu
n.aralı o' obüı, Bilyükdereden 
harekt etmlı, Takılme do~ru 
gelmeğe baılamııtır. 

iki otobüı ıon rurat ve ala· 
bildiklerine gelmekte iken 
Maılak ıu teraz!al önünde 
müsademe etmif, her iki ara· 
ha da hurdahaı olmuıtur. 

Fakat dikkatsiz olan bu 
ıoförlerln yüzllnden yalnız 

arabalar aakatlanmamıı, yol· 
culardan 7 kiti dahi yaralan· 
IDlflır. 

Bunlardan üçü kadın, dördü 
erkek o'an yaralılar hemen te

da vl altına alıomıı, kazaya ıebe
blyet veren ıoförlerde yaka· 
!anarak haklann da tahkikata 
baılanmııt•r. 

Mahkum oldular 
1 ooo tacir sicile 

yazılmamış 
Kanunt müddeti içinde ti• 

caret ılcllln• kaydedilmedikle· 
rl için binden fazla tacir mah-

kemeye verilmııtı. Bunların mu
hakemesi kıımen bıtmı1 ve pa· 
ra cezaaına mahküm olmuı\ar• 
dır. ........................................................ 

Belediye 
Ş~rketlerden me
murlarını sordu 

Belediye blltiin tlrketlere 
birer tamim göndermittir. Bu 
tamimle billimum memurları· 
nın birer llıteıinl htemlıtir. 

Belediye bu tamimi, ıirket 
memurlarının bir çoklarından 
yol paraa alınmadıiı fikrinin 
tahakkuku içfn göndermlttlr. 

Adil Bey 
Dün Ankaraya gitti 

Maliye heyeti t~ftlfiye relai 
ve Borıa komi.seri Adil 8. dün 
Ankaraya hareket etmittir. Bir 
hafta sonra avdet edecektir. 

Romanya ve Macaristan 
futbol maçı 

BükrelS (A.A ) Macariatan 
ve Romanya milli takımları 
arasıuda bu gün yapılan futbol 
maçını ikiye kartı dörtle Ma-
r ... '"'"'" k .. ~""""1'•'11•A' 1 .... 

çektıkten ıonra çocuğum ya
ıamadı, alye 11zlanıyordu ... 

- Çocuiiunuzun ölümü· 
ne kendi hesabınıza mı, yok· 
ıa kocanızın he~abına mı mü· 
tee11ir oluyorsunuz ? 

- Hayır, kendi heıcbıma 
da amma.. En çok kocamın 
hesabına mösyö... Bu çocuk 
için deli gibi seviniyordu. 

O, zaten bütün çocukları 

çok severdi. Buna ra§men 
çocuğum ö'dü. Ne yapayım 

kocam ölmedi ya .. O, gene 
benim ya.. Haıta k•dın derin 
derin göğüs geçiriyordu: 

- Kim bilir, bakalım, bir 
kaç :zaman aonra belki ••. 

- Ne?.... Bir dAha ana 
olmak iller mlıln!.z? Bu büyük 
ve d · rin 11brapları tekrar 
çekmek iatlyonun, demek? 

-Evet ... benim için olsaydı 
ne he. •. fakat kocam lçtn 
evet,.. :zavallı kocam çocuk
ları çok 1e•er. Ve bını kocamı 

S8fiiTe :J' 

Yarım milyon liraya 1 

Türkiye 
emniyet ı 

1 Planları satılıyordu 1 
31-

Casus kadın memnuni
yetinden çıldırıyordu 

bir ıurette görüıen, muvafa· 
kat cevabını aldıktan ıonra 

bu akıam Maksimde buluıu· 
ruz, dedim. .. 

Fırtına ile dllıen kar, la
tan bulun sokaklarında tram· 
vay, oto bulamıyan bir çok 
kimıelerln yilzlerlnl ıofuk dar
belerile kırbaçlıyor, tltreıen 

bikeılerle ıehrlo en mutena 
caddeleri bir ıefalet arzedl· 
yordu. 

Fakir milletlerin bile kani· 
nı bir ıülük gibi emmek sar'· 
asile tltreıen canavar bir ter 
kilatla dünyanın en büyük 
casus teıktlattle temu eder· 
ken bir kaç kuruı bu· 
lup ta tramvaya bineme
yen zavallı halka acıma• 

mak, aızlamamak mümkün de
ğildi. Caauılann benden lete
dliil bu zavallı milletin yegane 
sermaye ve melce! olan vata· 
nın hayat ve emniyet anahtar• 
!arıydı. Akıamın alaca karan
lığında otomobil, Grıtanıo Şıı
lldekl evinin öıı\lnde durmuı· 
tu. Caıuı kadın beni derin bir 
samimiyet ve hürmetle, karıı· 
)adı. Kendisine ille muvaffalu· 
yet adımını tepılr ettim. Se
vindi. Hemen bir gün sonra 
aaıl alakadar ve salahiyettar 

eıhas ile görilımek için mer• 
kezi hükümete bizzat gltmek
liğlm IGzumunu bildirdim. 

Grtta memnuniyetinden ıe
vlnlyor, çıldırıyordu: 

- beaıek hemen Ankara· 
ya gideceksiniz, diyordu. 

Bu müjdeyi ıebeke relal 
Mister (Kened)ile Mister(Ber)e 
yeliıtırmek için tehalük göı
terlyordu. 

-Mnvaffakıyet, naaıl çabuk 
mümkJn olacü: mı? 

- Muvaffakıyet muhakkak 
ama! Biraz mütkillta, tehlike-
ye katlanacağız. ~ 

- Aman korkak olmay111 
Felaket dalma korkanların ba· 
ıına gelir. 

- Korkak deiifl, müdebblr 
olmağa gayret edlyonım, 

- Ankaraya gitmeden evvel 
bir defa Miat.er Kened ile görüı
mek lıtemez mlalniz? 

- Hayır! Kat'i muvaffakı
yete doğru kat'ı bir istikamet 
alamayınca, Mıater Kened ilo 
görüımeğe lüzum görmlyorum. 

- Ankara için size mesarlf 
lazım olmaz mı? 

- Aldığım para ıtmdilik 

kafi glbıJır. Bu yekün muvaf· 
kıyetimize bittabi medar olamaz. 
Evvela uyuımak icap etmez ml7 

(Devamı var) ............................................................................................ -................. _ 
Azılı bir katil 

• 
lzmirde azılı bir katil senelerden 

beri tutulamadı! 
Evvelce lzmlr hapiaanesin· 

den firar eden mahkün:ı!ar 

arasında meıhur katillerden 

Koca Ali namında bir ıahıı 

vardır. Koca Ali zabıtanın ıe· 

nelerdenberl arkaıından kot· 
tuju ve bir türlü derdeatine 
muvaffak olmadığı bir ıerlrdir. 

Bu ıerlr lzmlr haplıaneılnden 
kaçtıktan ıonra Sökeye gltmlt 

ve orada Fatma namında bir 
kızla evlenmiştir., 

Bu ıuretle hüviyetini glz
lemeie muvaffak olan Koca 
Alı bir aün hiddet ıaikaılle 
zevceal Fatma Hanımı bıçakla 
ö!dürmüıtür. 

Bu cinayeti de irtikap 
eden Koca AIJnin -yakalanmaıı 
için bütü.n taharriyat ve taki· 

bat senelerdenberl hiçbir ne· 
tice vermemlıtır. 

N•h•v<'t huntl•n hit h1'ftll 

çok seviyorum, mfüyö, pek 
çok... Onun için tekrar do· 
ğurmaiiı kendiai l\in hterim. 

Franıuva soruyordu ve 
hayret ediyordu: 

- Kendiıl için ölüm kôp· 
rüıünden bir daha ıııeçer mi
siniz. 

Kadın, bir genç kız gibi 
kızararak cevap veriyor: 

- Evet! 
- Aık için mi? 
Kadın yine kızarıyordu: 
- Evet ! 
Uzun bir ıuküt ko•uıu dol• 

duruyor ... 
Lohuaa kadın (Pol) un rnek· 

tubuna dalıyor ... 
Klocl, kadınlıilın üluvvu cena

bı karımnda dim dik duruyor. 
Ve bu vaziyette dakikalar 

geçiyor •• 
...... 
Fransuva: 
- Hayır, zevk için bir ka

dın bu ıatıraplo.rı Te ö tlro(l ka· 
bul ede-s. Ve blr erkek, ço• 

1 
evvel zabıtaya yapılan bir lh·, 
bar üzerine Koca AIJnin Torba~ 
lının Çaybaıı köyüne gittiği 

ve oada ikamet etmekte ol
duğu anlaıılıyor. Zabıta key
fiyeti.en haberdar edllJnce dero 

hal dört jandarma müfrezesi 
takibe çıkıyor. Çaybaıı köyGn
de yapılan bütün taharrlyata 
rağmen bu adamın yakalan

ma11 kabil olmıyor. Yalnız bu 
adamın kulübeal ve yatağı 
keıfediliyor. Bu meılıur kati· 

!in Çaybaıı köyündeki kıptı

ler tarafından glzlendiiil hak
gında bir kanaat mevcuttur. 

~----

Çinde karışıklıklar 
Şangbay, 5 (A.A) - Kirin 

vllayellnde çıkan kanııklık· 

!ar eınıuında 10 köylü ve 
2 poliı memuru mltralyoz 
11!Pşile öldüPülmüşl .. rdi•. 

cuiium olaun diye kadının bu 
ıatırııpları çekmeaioe razı olma
malıdır. A§kıı. meınbaında 
Derin bir aıalet vardır: Eğer 
aok herıeyden yükıek ise, 
demek tabiatia kanununa göre 
hayat, odur. 

Bu emada Klodun gözle
rinden bir esrar p~rdeıl kalJı:. 
mııtı; ıııözlerl büyümüı, reogl 
aararmııtı. Kendi kendine tek· 
rar ediyordu: 

Hayatın membaı aıktırl 
Franıuva, ıözleriue devam 

ediyordu: 

- Her hangi bir insanın 
tehlikede olduğu esnada onu 
kurtarmağa çalııan, ilim, nere· 
den doiidu, öyle iıe.. Atktan 
değilını? Aıkaız ılJm, ne mana 
ifade edeblUr? 

Klod bu sözlere bir cevap 
verec•k mlydı? 

Hayır ... 
Franıuva, göı.lerlnin udle 

Klodu süzüyordu ... 
(D.vamı -> 
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~ 

Nasıl olur şekerim! 
Hırsı kafa ile zımbırtı 

görülmüş?. 
nerede' 

Bağdat kurulu dizlerinin 
Gzerioe ıigara bulunan elinin 
dJraeğlnl dayAdı. 

Gözlerini ılgaranın ucuna 
dikerek hafifçe kapadı ve: 

- Çekeriz bu dudu ılyabı, 
duyarız a.cmnı. 

Bizi zemmedenlerin ıatarız 
lıacaınıl. 

Yaf yuf yeı:lde! 
Aıılmayanın çlk11n iki gö. 

aüde 
Y af, yuf, dedi ve •men 

afızbğı afzına götürerek uzun 
ve derin bir nefesle ta.idi. 

Çektikten tonra baıını 
JUkarıya .. ldırarak gozlerlnl 
açtı ve ardı keallmek bilmeyen 

'1ımaolalı afzındııa ,ıkarmafa 
lıaılamııtı. 

Dumanların ardı keailmlttL 
Hafif bir iki ökılirüfüoü mütea· 
irap eliııdekl ılgarayı Pollabatı 
Nurlye uzatarak: 

- Aaıl bakalım ıultaoım, 
1eo de uıl, deyip verdi. 

Nuri de, ıağ elini ıol me· 
me.ı üzerine koydu ve ıol 

elin de sigaraya uzatıp •Ey
valJ, h cıvanım, eyvallah. dl· 
yerele aldı. 

O da bir iki hafif çektikten 
IOora uzun bir nefes daha çek· 
U ve: 

- Bunu içen delL 
içmeyen veli. 
Pirimiz ve ultadımızda, Ha· 

cı Bektaıl Veli!. 
Dejtil mi aultanlarım, dedi. 

Bu ıöy ilzerine hepıl bir· 
den: 

- Eyvallah, eyvallah ıa· 
hım, deyim Nurlnln bu beyi· 
Uni taıUk ettiler. 

Bundan sonra afızlığı alan 
Belalı Sadık, ucunda iki ne· 
fesllk yarı olan ılgarayı afız· 

lıktan cıkarıp öoilode duran 
bir tütlln tabakaaıoa koyda 
ve ü.ı:erlnlde küçücük tencereye 
benziyen bir maden ile ka· 
padı. Bu kapamaya "olu. 
tabir edilmektedir. 

Bir kaç aanlye bu 11jtara 
kapanıp ucunda kili peyda 
edınceye kadar durmaktadır. 

lıte Sadık ıığarayı kıpa· 
yıp ajtızlığı da bir iki defa 
but olarak üfleyip temizledik· 
ten IODra yanına koydu ve 
Hacere hitaben: 

- Haydi bakalım Hecer 
abla. Bir iki zımbudatla halle· 
nelim. Hallendikten ıonra da 
çekelim, dedi. 

Hacer de: 
- Nasıl olurya ıekerim ! 
Harman iken zımbırtı, ne· 

rede göı ülmüt, diye cevap 
verdi. 

Sadık yine: 
- Ablacım, daha soğuma· 

dı da onun için toka etmlyo· 
rum. l.teraen ııcağı ııcağıoa 
:ı:ula edeyim, dedi ve sigarayı 
almak için elini uzattı. 

Bu ıırada Hacer de: 
- Bırak bırak, ko ıojtıun· 

da öyle çekeyim dedi ve he· 
men akort ettiği utu eline 
alarak mızrabım vurmağa 
baıladı. (Deoamı var) 

Duyulmuş şey değil! 
Antalyada iki çocuk 9 yaşında bir 
kızı berbat ettiler ve öldürdüler 
Aotalyadan blldlrHlyor: An· 

talya civarında feci bir cinayet 
olmuıtur. Vak'a ıudur: Sırt on 
diğeri on dört yaıında iki ço· 
cuk dokuz yaıında bir kızın 

bıkrlni izale etmlıler, bundan 
10nra biçare kızı da boğup öl· 
dlirmüıler ve ceıedlol de dere 
ye atmıılardır. 

Facianın kurbanı olan kız 
Dur Alinin çocufu Aytedlr. 

Katillere gelince biiyüğli 

Topallı mahalle.ılnden M11rt 
oğlu Ahmet, kllçGğü do Süley· 
•andır. 

Katıl çocuklar jandarma 
tarafından yakalanarak mlid· 
delumumillfe verildikleri za• 
man bllylik bir aofukkanhlık
la cinayetlerini itiraf etmfıler· 
dır. 

Brdbaht kız, bu iki çocu· 

la dere kenarında rastlamıı· 
tır. Çocuklar derhal kızin 

üzerine ıaldırmıılardır. Ara
larındaki mücadele kızın bı. 
tap bir halde yere dütmeıloe 
kadar devam elmlıtır. Bun· 
dan ıonra Ahmet kızı berbat 
etmltllr. 

Ancak bu canavar çocuklar 
bundan sonra ele geçeceklerini 
ve kızın kendilerini haber 
vereceflnl heaaplıyarak, ikinci 
cinayetlerini yapmıılar, bir 
daha üzerine çullandıkları 
kızcağızı boğmuılar, cesedlnlde 
dereye atmıılardır. 

Bu ıerlr çocuklar bundan 
baıka Ayıe gibi, iki üç kızın 
daha bekireUol izale et• 
mlılerdlr. lıtıcvap eınasında 
bunları da ıoğukkanlılıkla 
anlatmıılardır. 

Y ılıoaz gazetesi aleyhine Şoför Saldin idareılodekl 
müddetumumlliğln dava ika· 216 numaralı otomobil dün, 
me ettlfioi; yazmııtrk. Bakırköy Bamıahane köprüıü 

Tahkikatla meıgul bulunan ile çimento fabrlka11 araaıoda 
altıncı lştintıık hakimliği geçmekte iken Oımaolye kari• 
tahkikatını ikmal ederek ev· yealode ıakin Salih ilminde 
rakı üçüncü cezaya vermlıtlr. birine çarpmıı ve anide öldür· 

Yakında üçüncü ce:ı:ada m6ıtür. 
Şoför yakalanmıt, Adliyeye 

muhakemeye ba§lanacaktır. verllmittlr. 

Karagümrük ci- Bir ecnebi dolandırıcı 
nayeti muhake- yakalandı! 

Uzun müddetenberi tPhrl· 
mesi başladı mizde dolandırıcılık yapmak· 

Karagümrükte Kenanı bı• ta olan ecnebi tebaasından 
çakla cerh ve katleden Ahıne· Samoil isminde biri, pollı 
din muhakemeılııe dün Agır· ikinci ıube müdlrlyetl tara• 
cezad11ı batlanmııtır. fıodan yakalanmıı, tahkikat 

Vak'a ıoyle cereyan et· evrakı ikmal edilerek hudut 
mJttir. Ahmet Efendi eskiden haricine çıkarılmaaı için jan· 
tanıdıiı Sıdıka Hanıma vak'a darmaya teıllm edllmitllr. 
guııu yolda tesadüf ederek Tefevvuhatta bulunanlar 
konuımak iıler. Fakat Sıdıka Hükiımet erkanı aleyhine 
H. bu dalma kendlılnl rahataız teve'Vühalla bulunmakla maz· 
eden Atıkla konuımak ille• nuo Ahmet ve Şevket lımlnde 
mez. iki kiti tevkif edllmlı, evrakı 

Bundan fena halde ıinlr· tahkiklyelerl ikmal edilerek 
!enen Ahmet Ef. ılnirlerlne Adliyeye verllmiıtlr. 
hakim olmayıp bır tokat atar. Sahte nüfuslu bir adam! 
Tokat yiyen Sıdıka H. da Ah· Kliçükpazarda yatıp kalk· 
medin gravatıodan yakalar. makta olan Alı Rahmi ilminde 
İıto o 11rada yoldan geçmekte biri Hhte bir nüfuı teıkereıl 
olan Kenan Ef. bu kavgayı ile gezmekte olduiu anlaıı-
görür görmez müdahale ede· larak yakalaumıı, hakkındaki 
rek Ahmed! ciöğmeğe baılar. tahkikat ikmal edilerek adil· 

Kavfa bir az ıonra daha yeye verllmlttlr. 
hararetlenir ve Kenan kama· •• • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • .. • • • 
ıım çekerek Ahmedi bacalın- Miislehçen neşriyat 
dan yaralar. Ahmet le sustalı davası 
çakısını çıkararak Keoanı kar• Bıldırcın ır. ecmuası ıahibi 
nmdan afır aurette J'aralar. ilhamı Safa B. aleyhine açı· 

Kenan bir mOddet sonra lan müıtehçen neırtyat dava· 
aldıiı yaranın teslrlle ölür. sına dün ikinci cezada devam 

Eınayı muhakemede bazı edilmııtır. Heyeti hakime Bıl· 
ıahıtler dinlenmltllr. Heyeti dırcında tefrika edilen "Haz• 
hakime SıdıkaH.mın celbi için reli aık,, tefrikasının aslından 
muhakemeyi &aıka bir güne t•tklkl için muhakemeyi baıka 
talık etmlıtır. bir güne talik etmlıtır. 

ıuı•ı•ııııtı•11111111oıııııııı111ııu-ıııuıııııııı""'"'''''''''''''''''''''''''''''''_.'''''''....,'''•••"H" 

lzmir spor muhabirimiz yazıyo! 

lzmirde Altay nasıl 
şampiyon oldu? 

Altayla İzmirspor arasındaki maç 

İzmirde spor işleri bü}!ük bir 
keşmekeş içindedir 

lz~ir, 3)(H.M.) - Son gün· 
ferde fzmır ıporculuiu arasın· 
da bazı nahoı vak' alar hi.dlı 
olmuıtur. KullipçOIOk hıra 

ve rekabeti dolayullo ıporu 
idare edenlerin gençlik ara· 
ııoa nifak soktukları ve bu 
kalln gün geçtikçe fena bir 
ıeklo glrdlil görülmektedir. 

Bundan bir ay mukaddem 
lzmirde ıpor kulüplerinden bet 
taneli birleıerek mevcut mer
kez ve spor heyetlerinin ı.u. 

falarını talep etmlı ve heyetle· 
rln yeniden intihabı için ara· 
larında bir blok teıkil ederek 
fenni heyetlere latedikleri ıah
ılyetlerl gellrmlılerdlr. 

Eski idarecilerin dürdüıt 
Ye ıporculuk ruhile vaki 
meıalalnl lıtemlyen bazı ıa· 

hııların geceli gllndüzlü faa
liyeti neticeıl olarak heyetlere 
Jeçen yeni idareciler maalesef· 
l.ı:mlr ılporuou bi! keımekeıe 
ıokarak gençllk ara11oda mü
naferet tevellüdOoo sebebiyet 
vermlılerdir. Beı kulllblln yap
tıfı bu antanda lzmlrln en 
kuvvetli üç kulübü olan Altay 
Tllrk ıpor, Göztepe takım· 
lan ltUrak elmemlıler ve kendi 
kuvvetlerine iltlnat ederek 
raklplerlle aahada çarpıımağı 
muvafık görmüılerdlr. Blok 
haricinde kalan bu kulüpleri· 
mlz fudbol heyeti tarafından 
dalma hakıızlıia maruz bıra· 
kılmııtır ve maruz edilmekte· 
dirler. 

931Seneıi ıamplyonlufunun 
tayini arlık bir gün meı' eled 
olduğundan ve bu ıenekl ıar.ı· 
plyonlufa kuvvetle namzet 
bulunan lzmlrfn tarihi kulübü 

Albayın bu hafta lzmlr Spor• 
la yapacağı müsabaka hakiki 
ıamplyoou meydana çıkara· 

çaktır. Bunu çekemiyen ve esa. 
ıen iki Oç kiti ile vazife gö· 

ren futbol heyeti bir çok ıe
bt'pler flllhaz «:derek Altayı 
ıamplyon çıkartmamak isle· 
mektedır. Geçen hafta yapı
lan Lik maçları müsabakala· 
noda bıloka dahli olmıyan 
Göztepe, Türk slpor takımla· 
rımızın en kuvvetli oyuncula· 
rı fotbol heyeti tarafıodao 
muhtelif cezalarla tecziye edi· 
lerek futbol 111haııodan uzak
laıtırılmııtır. Hatta bu t&kım· 
larımızın oyuncuları kaıden 
tecziye edilirken hiç bir suretle 
alakası olmıyan Altaylı bir 
oyuncu da bir ıene müddetle 
boykot cezasıoa çarptırılmııtır, 

lzmlr spor efkarı umumly~ 
•I hl11lyala mağ üp olan fudbol 
heyetinin bu hareketinden çok 
mütee11irdir, halk ıpora karıı 

ıoğuktur. Gençlik, ılporu idare 
eden naehll ı:.hısların uzaklar 
tırılması için Halk Fırkuına 
bat vurmuı ve sahada yapılan 
çit kin hareketlerin önüne ge• 
çllmeıl için fırkanın ta va11utu• 
nu rica etmltlir. Futbol heyeti 
behresiz ve larafklr hakemlerle 
üç kulübü ezmek isliyor. Bu 
kulGplerln gençleri bu mell'le· 
ketin ev!adı d~ğil midir? Bu 
cihetle merkezi umuminin na• 
zarı dikkatini celbederlz. lzmir 
ıpor ltlerlol idare eden ıuolar• 
dır: Saim Bey Altınordu, Behte• 

B•y lzmlr spor, Rıfat Bey K.S.K, 
Sırrı Bey Şark spor, Beıınci 
aza istifa etmlıtir. Sırrı Bey iç· 
tlmalara devam etmemektedir. 

Korede karışıklıklar 
Tokyos6(A.A)-Corenln fi· 

mali garblainde k&in Tangya
ng'de vukua gelen ve ıabahın 
4 üne kadar devam etmlı olan 
müthlı arbedeler esnaaıoda 
20 Çinli telefolmuı, 130 Çinli 

'

fazla kimse tevkif etmiı iıedear. 

bedtınin devamına manı olama• 
mııtır. 

Altay muhakkak bir gol fına- 3 Japon polial ağır ıuretteya
ralanmııtır. 

büyük heyecanla oynandı 
lzmir muhabirimiz yazıyor: 

930 931 Rneıl mevılmln en 
mOhim maçı bu 111bah saat 
9,5 Alıancak ıtadyomunda 
Aitayla lzoılrapor arasında 
yapıldı. Hakem K. S. K kufü· 
bünden lıınall Beydi. 

Clrenln diğer birçok ıe· 
birlerinde de arbedeler ve 
nümaylıler vuku haber ve· 

rilmekte olduğundan bu ha· 
reketın bütün yanm adaya 
tamil olduğu zannedilmekte· 
dır. 

Oyun lzmlraporun akını 
ile baıladı İzmlnpor aert ve 
favullu oynadığı görülüyordu. 
Altay iae bilakiı teknik ve paa 
gidiyorlardı. Oyunun yedinci 
daktka•ında Altayın sol açık 
Hakk111 muavinden aldliı bir 
pt 11 aürerek lzmlnpor kaleılne 
yaklaıtı o eınada sol iç Hak
kıya verdi. 

Hakkı Cafere verdi, Cafu 
ıüt çekti gol olmadan gecll. 

tını kaçırmıı bulunuyordu. 
Oyun ıılttlkçe hararetleniyor· Nechlolchl gazeteıine na-
du, top bu ıefer lzmlr spor zaran Cc,,re'll ;ıhall Çinlilere alt 
farlarına geçti. Altay kalesine 100 kadar ev ve lokantayı 
indiler, ıantrafor Sabri güzel tahrip etmltler lçerdekllerlni Ceoul ile Rangiang ara-
bir tüt çektı, fakat top fedakar dıtarı ıürükleyerek bunlardan 11oda llvari münakalat kesll-
kalecl Fehmi Bey tarafından 30 kadarını öldürmüılrr lOOden mittir. -4 bini mütecaviz Çinli 
tevkif edildi. Her iki fazlaaını da ağır ıuretle ya- Ceuldeki Çin kooıolo.haoesi-
takımda canla baıla oynuyordu. ralanmıılardır. Pollı 100 den ne illlca etmltllr. 

Birinci haftaymın neticesine .,,_.._,.._ .... ,..".'-"'-"':='--""-"'-~ ------------=-=-"'-=-_;,,_,,,,_.,,,_..,_,,,..,,,,,,.....,_,,,_...,,,,; 
beı dakika kalmııtı, ıol açık vermedi. Birinci haftaym ııfır tay maçın galibiyet aayılır. 

11fıra bitti. lkı ı Altaylı Hakkı tehlikeli akınlar ne maç öğleden sonra 
yapıyordu, o eınada l:ı:mlr ıpor ikinci haftayim baılar bar Türk spor Buce spor ara11oda 
beki Tosun bey Hakkıya fena lamaz topu Altaylılar aldı, iz- idi. 1 re karıı O golle Türk ıpor 
bir tekme vurdu. Hakem frikik mir •poruo kuvvetli müdafile· takımı galip ge'di. 
cezası verdi Bı1ron Feyzi güzel rl bir türlü gol yapmağa fır- 3 üncü maç Göz trpe K. 
b!r plise ile fzmir ıpor kale- aat vermiyorlardı. O urada S. K. aranoda idi. Bu maç 
ılne havale ettlyıede nrtlce top gene Altay forlaroa geç· çok zevkli ve heyecanlı oldu, bu 

ti • .Santrfor Ekrem topu Se• takımların ıamplyonlukla ala· 
E N VER PAŞA "'\ -Fransa, Almanyayı Napole· bugünkü harablden kurtara· zalye verdi, tam ıut çekeceği kuı kalmadığından bu maçta 

T 1 t ' 1 

on mağlübu haline getirmek caktır. Eğer Almanyada müs· sırada hakem ofsayt düdüğünü hakem Saim doğru dürüst ha-

uran mpara Oru . niyetindedir. bet esaslara müstenit böyle bir çaldı. k re el elmlıtır. Bu maçta K. S 
Fakat Ruıyada baılamıı fırka olmasaydı, Fraosaoın Al- Bu ofsaydı hakem haksız K k 

H t J 
. ta ımı sıfıra karıı bir golle 

-------- a ıratını yazan: • .L olan komünizm ihtilali öyle bir manyayı parçalamak Alınan· yere verdi, ahali ve oyuncular 1 
D k Ş üzerinde asabiyet tevlit etmiı- ga ip gelmtıtir. Ali Rıza o tor tay ger diyordu ki: Eğer, Al- ateıtır ki, bütün Avrupayı •ar· yada ufak ufak hükumetler 
man\Jada bir Sos\Jal Jemokrat Lırkası ol- mak tehlikeılnt gösteriyor. yapmak planı tahakkuk ede- ti. Hakemin hak11zlığı tevali Tayyare şenliklerinde 

..,, ..,, "' ı i Eğer loglltere v.e Amerika cekU. ediyordu. Bununla beraber feci b\r kaza 
masaydı yeni Vaziyeti idare imkanı olamaz, Fıranaanın ıiyuetlnl kabul Dr. Şitayger Almanya hak- oyun heyecanlı gidiyordu. 

r J l k Oyunun 20 ocl daklkaaında Hiraoo, 6 ( A.A ) - Dün 
r ransaua A manua\Jı esaretı" altına alırdı ederlerse, diirt beı sene içinde ıoda daha vasi malümat verdi 1 kt 1 1 ._, ._, go'"ru·ıu·yor kı" lzmirıpor forları yapı ma a 0 an tayyare ıen !· 

8 Avrupada um m· ihtilal bat Fakat, dünyayı alakadar eden - - u 1 
• gol yapmak için yırtılıyorlardı, ğl eıoa11nda bir tayyare ıeyir· 

layacaktır. Zannediyorum ki, meaelerln büyüğü de Ruı· ı k 
- Türkiye, Almanya d- Al 1 d d gine bir dürlü gol olmuyordu. el er aruına glrmiılir. 5 iti 

~- man müıavfrinln tezine ne oglltere nede Amerika böy- ya a g~çiyor u. b 
lildır. Biz, devlet ıdareılnl k k b ı d Ruı me••leıı· hakkında mu'". Vyunun netlceılne on dakika ölmüı, lr çok kimselerde 
k 

cevap verece a 1 lyette e· le bir ihtilale riza göıtermlye· - ı 
itaba uydurmafa çalıtamaz· ğlldı. ceklerdir. nakaıaya girlrtmittlk. Dr. a kala Altay hakimiyeti lama· yara anmııtır. 

ılık. Uyumak zamanı gelmltli• dedimkl: men ele almııtı, fakat hakem Hlraoo, 6 (A.A.) - Vukuu 
B Bunun için, Fransanıo bü· 

ize, evvela lsllkli.l ıonra Bu yadlııi.rlar, yorgun yatak. Ruı ihtilali, k omlnizml ohayll olmadığı halde ofıayll evvelce haber verilmit olan 
mlllet llzımdır. lanna gltmlılerdı. Ya!nız Dr. tün tekliflerini aynen kabul tahakkuk ettlrebilecrk midir? veriyordu. Böylelikle maç aıfır kaza föyle olmuıtur: 

T il b ş etmek, bu teklifleri zamanla S ' ı ı k b a t, llyük harbin ilanı· ltayger benimle kalmı1tı. Dr. Şitayger, lslav mese. sıfıra berabere, puvııın itibarile ürat n ay eden bir tay-
na sebebiyet verınlı olan ID~f· Franıızlardan ganimet olarak hafifletmek ve nihayet Alman• leıı" hakkında ganfı malu"mat Altay 1931 seneıl İzmir ıam· yare bir direğe takılarak di· 
h yanın mali ve aıkeri lıtiklali- c h ur tekerlemeılni tekrarladı: alman tampanyalardan bir ıahlbi idi. Filhakika ben de piyonu oldu. Ehali Altay oyun· reği alkın üzerine devirmi~· 

O 1 :-\:' tlıeıfnl t k nl kazanmak mümkün ola-- ev et idarealnln kitap aç 1 • çaktır. lPancermanizim - P11nl•lavlzlm) cularını alkıılayıp kucaklıyor· tir. Bir iki kiti yaralanmıı 
ta yeri yoktur. Dört ıenellk ranlmetln na· namında bir kitap vardı ki lardı. ve biraz sonra da ölmüıtür. 

ııl ödenece"lnl m6nakaıa ede• Bu gu·aku- Alm 1 
Bu elimle, mllbalıasayı lıe.. • aoya, ıoıya • Avrupanıo cermeo ve islav Altay bu oyundR çok gü· Elinde ruhıatnameıl bulun· 

, r~k uykuau:r.lu"u ııe,.lrlyordu'- d k ti ld 1 d b 1 1 .. ------~-----.. .... ...Q,,_:ll:l....,~uJd...h.tı:lıLclalt...J...J~J.i~rJt~i·~~-;;;~;.;; .... ~~~egm~o;;ra:!a~r~ı~o~~a~r]e~•~n~e~~u~·~~m~e:•e~e;e:r~lo~i~b~u-~l~-~~:·~~l~~~l:~~~l~~~~~ğ~ü~~~~~~~~~~~~~ r n ze ve z n oyoamıtlır. a- mıyan tayyareci tevkif edil· 
u or, Br fırka, Almany ı (D r) k evamı va~. emin larafkirlit,ine rameo Al· , mlıtır. 
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emmuz 

1 1 
Irak kralı 

An karada 
simle 

toplar atılarak mera
karşılandılar 

(Birinci aahifedenf deııam) ı riyet hükumeti lrakın gittikçe 
Hariciye vekaleU birinci daire artan bir terakki ile huzur 
ve protokol umum müdürleri, içinde meıut ve müreffeh ol• 
lrı1k ıefarefi erkanı Kral lHaz· maıını alaka ile takip ve te· 
retlerini lıtikbal etmiılerdlr. menni etmektedir. Milletler 

Bir piyade taburu lstaeyonda araıındaki baiiların ve ali.ka· 
meraelmi ihtıramlyeyl ifa ların lokiıafında pe~ mühim 
etmit ve rlyaıetl cümhur olan tarihinin seyrinde daima 
muzikaeı trenin vuıulünü teılrlnl gösteren col!rafi iktısadl 
müteakıp lrak marıını çalmlt· amillerden baıka bugünkü 
tır. Muhafız alayından mız· karıılıklı menfaatleri ve dahili, 
raklı bir ıuvarl müfrezesi lstae· harici ıulh ve ıükün siyasetleri 

ve münasebetleri de Irak ile 
yon krıısında kordon yapmııv e Türkiyeyi biribirine yaklaıtır• 
bir miktar piyade efrad htaa· 

makta ve daha çok doıt yap· 
yonJan Ankarapalaaa kadar maktadır. Bu görüı ve anlayıı· 
olan yol üzerinde aralıklı ola· ta müoterek olduğumuz kana• 
rak mevki almııtır. • atini ifade etmeme müsaade. 

Kral Hazretleri terenden !erini rica ederim. Bu samimi 
inip Rebi cümhur Hazretleri·' kanaat ve hiıler içinde ıözle
ne mü i.kl olurken 21 atım rlml bitirirken huzuru ile he· 
topla ııli.mlanmııtır. İrtasyon pimize ıevinçler veren muhte• 
Türk ve Irak hayraklarlle °;;m mlıaflrimlz Hoıımetlu Kral 
ıüslemiın ve istasyon · dahil Hazretlerinin ıahsi ıaadetlerlnl 
ve haricinde ve güzergahta ~dost Iraklıların refah ve 
toplanan halk kral Hazretlerini istikbalini temenni ederim." 
alkıflamıılardır. Kral Hz. in nutukları 

Relıicümhur Hazretleri , Müteakıben Kral Faysal 
ltral Hazretlerini Ankarapa· Hazretleri cevaben atideki 
!astaki dalreılne iaal ve bir nutukla mukabele buyurmuı· 
müddet istirahat buyurduktan lardır. 

eonra .avdet buyurmuılardır. RelslcOmhur Hazretleri; 
Kral Hazretleri, a vdetlerl eı· Zatı riyasetpenahilerinln 
nasında Relsicümhur Hazret· gerek ıabıım ve gerek millo-
lerlni otel methaline kadar tim hakkında izhar buyurduk· 
tetyl etmiılerdir. ları samimi hlulyat ve hakiki 

Taati edilen~ nutuklar muhabbete ve komıu ve kar· 
Ankara, 6 (A.A.) - Re!· deı Türk milletinin güzel mer· 

slcümhur Hz. Ierl tarafından kezinde bulunduiium hüınü ka· 
bu ak,am ıaat 20·30 da Kral bule lcarıı derin teıekkürlerle 
fayıel Hazretleri ıerefine An· müteha11h olduğuma itimat 
karapalaıta bir ziyafet keıid~ buyı· rmalarını rlca edeı im. 
edilmlttir. Ziyafette Kral H:ı:., ôtedenberl kalben arzu ey· 
Ieri, Irak Baıvekili Narı Pı. ledigim bu ziyarette bilha11a 
ve maiyeti erkanı Büyük Mıl· cümlenin takd:r ve ı'cabını 
let Mecliıi reisi Kıizım, Bat- bihakkın kazanmıı olan zatı 
vekil ismet Paıalar Heyet devletlerlle tanıımağa muvaffak 
vekile azalan, cümhurlyet Halk olduj!umdao nederece baht!· 
fırkası katibi Umumisi Recp, y~rlık duygumu beyana 

Mecliı Reisi vekill~rindeo Vaııf, hacet görmeyorum. Biz Irakta 
sabık fırka katibi umumlıl iken Türklyenin sulh ve terak· 

ki ıahaıında her gün atmakta Saffet, Hariciye vekalti proto· 
olduğu mühim ve ıayanı tak· kol ve birinci daire umum mü 
dır hatvelerl hakiki bir ala~a dürü Baj!dat elçimiz Tahir 
ve memnuniyetle takip ediyor Lütfi Beylerle Irak Ankara 
ve muvaffakiyP.tle neticelendi· ıefirt ve ıefaret erkanı hazır 

itini görmekle derin bir sevinç bulunmuılardır. hluedlyoruz. Zatı Rlyasetpe· 
Reisicumhur Hz. inin nahılerlnln timdi dinlediğimiz 

nutukları belli! sözlerinde buyurdukları 
Ziyafetin aoolarına doğru birçok sebepler ve amiller do· 

Relıicümhur Hz. !eri atideki layııile her iki milletin gittikçe 
nutku irat buyurmuılardır; daha çok doıt ve daha çok 

Kral Hazretleri; umlmi olmalarının pek tabii 
Zatı haımetanelerinl bu· ve hatta zaruri olduğu kanaa· 

rada Türkiye CümhurlyeUnln tinde zatı devletlerile tamamen 
merkezinde ıelamlamakla hah· müıtereklm. Bu haklkatı be-
tlyarım. Dostumuz ve komıu· yan etmekle bütün milletimin 
muz muhterem Iraklılara ve hiaalyatına tercüman oldu!!u· 
onun ıevllen Hükumdarıoa nıa eminim. 
karıı çok samimi doıtluk duy• Sözlerime nihayet verme· 
gularile mütehaa11ı bulunmak· den evvel itb1J mutaıa vver 
tayız. Bu hislerin Türklyede ziyaretimi kuvveden file çıkar· 
de ne kadar kuvvetli make1 dığımdan dolayı pek ziyade 
bulunduğunu bizzat müıahede mesrur olduğumu beyıı.n et· 
buyuracaksınız. Ziyareti haı · mek lıteı im. Her vekil halı· 
metaoeleri mevcut dostluk ramda derin ve ıevınçli bir 
hislerini ve bağlarını ıüphe- intiba bırakacak olan lıbu 
ıiz çok kuvvetlendirecektir. hüsnü kabule karıı derin te{ek· 

Bütün gayretlerini ıulh içinde kürlerim! tekrar ve aynı za· 
lnkiıafa hasreden ve kamıularlle manda Reisicümhur Haz,etle· 
ve c.ünyanın bütün mlllel~erile rioin ıahal ıaadetlol ve dost 
karıılıklı samimiyet ve milaa· Türk milletinin teali ve mu· 
vat esasları dahilinde iyi ge· vaffaklyetlnl samimiyetle ~le· 
çlnmeğl ııar edinen Cümhu· menni eylerim. 

ı:ı tıı 1.3 

Amerikan istiklalinin yıldönümünde 
Şenliklerde 175 kişi öldü! 

Nevyork, 5 (A.A.) Amerikan hliklallnln yıldönümü müna· 
eebetile yapılan merasim ve ıenlikler eınaaında bir çok kaza. 
lar olmuıtur. Bu kaze.lar netlceıinde 175 kiti ölmüıtür. Bun· 
Iardan 66 sı boğulmuf ve 56 sı otomobil kazalarına kurban 
gitmiılerdlr. 

Muhafız gücü bisikletçileri Ankaraya döndü 
Ankara, 5 (A.A) - Aokaradao Kars· Ardıhaoa ~adar ıa~k 

hudutlarımıza bir turne yapan Muhafız gücü biıikletçılerl buguo 
Kalecikten ıehrimlze gelmiılerdlr. Seyahatlerini arızuız olarak 
muvaffalcıyetle ikmal eden sporcular Ankaradakl arkadaıları 
tarafından 30 kiloınelre meıafeden ve ıehlr methallnde Anka· 
ra sporcuları ve Muhafız kıt'aaı müfrezeıl tarafından hararetle 
len rrı lanmıılardır, 

&il DU 

Eyvah! •• 
Mahvolduk 
(Ba,makaleJen devam) 

Bunları boğalım, paraları 
alalım! 

/pai11 Recep bu teklifi, 
kabul etmemiı : Ben ıalahı 
hal ettim, demi,. 

Arka sıralardan rine bir ses : 
_ Tü .• Allah cezasını versin. 
Urfa mebuıunun ıözlerl 

harfiyen bunlardır • 
Ali Salp Beyin ne kadar 

gafil avlandığı göıterilmek 
için de, lpılz Recep faciası (!) 
dünkü nüshamızda tafsili.tile 
yazılmııtı. Bugün tekrarı çok 
fa.ideli görülmüıtür. 

Ali Saip Beyin Meclis huzu· 
ruoda fevkalade teıirler yap· 
tığı söylenen hitabeleri bu ve 

emıalı rivayetlerden ibaret olma· 
saydı, belki ciddi telakki edilmek 
istidadını gösterebilirdi. 

O hıtabelerln ıu ıütunlara 
aynen nakledllmeılnin sebebine 
gelloce:(Yarın)ı okuyan vatan• 
daıların hükumet gazetelerini 
okumadıkları bilindiğinden, 
Arif Orucun Mecllı küraül~· 
rinde haykırılan bütün günah· 
!arını etraflle öğrenip bilmeleri 
içindir. Artık bunları okuduk· 
tan ıonra, korkunç hakikat· 
leri (Yarın) karilerin in de an• 
ladıklarına emniyet getirile· 
bilinir .. 

Şimdi: Ali Saip Beye ıunlar 
•ı 7 ıorulıa yeri değil mlc. r: . 

- Yarın gazetesı Arıf 
Orucun kerı11nındır. Matbaa 
anesınırıdır. Kendisinin bor~~ 
vardır. Bor9larını veremedığı 
için bankaları dolandırmı,tır. 
Makineyi rehine koymu,tur 
demekten oe çıkar ? lıte 
bunlar bir senenin sekiz ayını 
cümhuriyet he piıhanelerinde 
geçiren bir adamın arkaıından 
haykırılmak isteniyor. Aceba 
Arif Oruç Salp Beyin ke1e
ıine mı borçlanmıştır? Borcu 
varsa tamamen kendisine alt 
degil midir? (Yarın) matbaa11 
Arif Orucun anaaıoın malı 

olmaıından tabii daha ne ola· 
bilir? İyi ki kendisinin değilmif, 
ıayet kendilloln ol-aydı Ali 
Saip Beyin meclia kürsülerin· 
den: 

- Şu haini hudut 
haricine atalım .. Matbaa· 
sını da müsadere edelim! 
Hain malıdır. Helaldir! 
Demeyecekleri neden ma· 
!umdu? 

Sonra, makinenin terhin 
edllmiı olması, bir cinayet 
midir? Bir hırsızlık mıdır? 

Alı Salp Bey Yunuı 

Nadinio bir milyon lira 
sermayeli gazete ve matbaa 
tirketı için bunları ıöyleseydl 
aaıl hakikati Büyük Millet mec· 
lisloe anlatmıı oluriardı gibi 
geliyor. 

Diğer taraftan Ali Saip 
Beyin bQtün bu ıeylere alt 
yalan yanlıı malüma t elde 
edebilmek için hayli yorulmuı 

oldukları zannedilir. Bu zat 
doğrudan bize müracaat etse
lerdi, herhalde daha sahih 
malumat alırlar, mecliı huzu. 
runda da, efsaneler rivayet 
etmezlerdi herhalde .. Bl haaaa 
Ali Salp Beye bütün heıaplar 
verilirdi. Borçların listeıl ya· 
pılır takdim edilirdi. Eıya ıse
netlerl gösterilirdi. Hatta arzu 
b1ıyururlarsa muıaddak birer 
ıuretlerl de ihmal edilmezdi. 
Maamafih, bir gün teırif zah· 
melini ihtiyar buyursunlar, 
hepsi yine derhal verilir. Hem 
bu ıuretle b:lmediklerl başka 
ıeyleri de öğreomlt olurlar, 
ıoıaallah ilerisi için Millet 
Meclili de M yarın " hak· 
kında tam malumat edlnmlı 
bulunurdu.. Baıka ne denir? 

Alt Salp Beyin, nasıl olup ta 
Arif Orucun her akwam yedii!I 
yemeklerin liateıinl yapmadı· 

ğına hail hayretler edilir. 
Arif Oruç 

Millet 
Meclisinde 
( Birinci aa;yfeden deoam ) 

Müddeiumumilik veya za· 
bıta tarafından yakalanm111& 
hakimin huzuruna derhal 
çıkarılmamak zarureti halinde 
yakalandığı andan itibaren 
nihayet 24 ıaat zarfında yaka· 

!andığı yer ıüllh hakimi huzuruna 
ıevkediltr. 

Hakim tarafından da ol· 
hayet ertesi günü ıorguya çe· 
kılır, ıulh hakimi yakalanmayı 
icap etllrlr bir hal görmez ve 
yakalanmayı lıtllzam etmlı 

olan ıebepler kalmazsa yaka· 
lanan ıah11n bırakılmaaını em· 
reder. Akıl halde vereceği 

tevkif müzekkereıl hakkında 

126 inci madde hükmü cari 
oıurmu. 

148 inci maddenin tadili 
Ceza mahkemeleri usulü 

kanununun 148 inci maddeıl 
aıağıdakl ıekilde tadil edil· 
mı ıtır: 

Cümhuriyet müddei umu· 
mial yukarıda maddede zazılı 
neticelere varmak için bütün 
m~murlardan her türlü malü· 
matı iıteyebilir. Gerek doğru· 
dan doiiruya gerek zabıta 
makam ve memurları vası· 

talile her türlü tahkikatı y., 
pabllir. Ancak ıahıtlerl yemin 
dinleyemez. Bütün zabıta ma· 
kam ve memurlar! Cümhu· 
rlyet müddeiumumiliğinio ad· 
!iyeye müteallik lılerde emir· 
ferini ifa ile mükelleftirler, 
bu emirler mühim ve müı· 
tacel itlerde umum zabı· 
ta makam ve memurlarını 

tlfahi ve bunlardan eayrl hal· 
lerde zabıta amir !erine yazılı 
olarak verilir. Şifahi emir ve· 
rlldiğl hallerde Cümhurlı•et 

müddeiumumlıl müstaceliyet· 
ten ve vermlı olduğu emirde 
zabıta amirini de haberdar 
eder. 

Kanun taraftarından kendi
lerine verilen veya kanun daı: 
reılnde kendilerinden istenilen 
adliyeye müteallik tlfre veya 
tılerde ıullıtimal ve yahut ih
mal ve terahllerl görülen dev· 
let memurlarile (Cümhuriyet 
müddelumumiliğinln ılfahi ve 
ya yazılı talep ve emirlerini 
yapmakta ıullıtlmcl veya ihmal 
veya terahilerl görülen :zabıta 
amir ve memurları hakkında 
nı üddeiumumilikçe doiirudan 
doi!ruya takibatta bulunulur. 
Ancak zabıta amirleri hak· 
kında, balıimlerln vazifelarln• 
den dolayı tabi olduktan mu· 
hakeme usulü ile tatbik olunur. 
Vali, kaymakam ve nahiye mü· 
dürleri hakkında memurini 
muhakemat hükmli caridir. 

160incı maddenin tadili 
l\ı1üteakıben Türk ceza ka· 

nununun 160 ıncı maddeılnl 

dei!lıtıren atideki kanunu 157 
inci madde yazılı ıuçu itliyen
lerle Türkiye Cümburiyeti ka· 
nun'arına sövenler hakkında 

takibat yapmak salahiyeti doğru· 
dan do!!ruya cümhurlyet müddei 
umumiler1ne aittir. 158 . inci 
maddede yazılı hal ile 159 uncu 
maddede yazılı hükumetin ıahıl 

maneviyetlnl tahkir halinde tah· 
kikat yapılmaaı Adliye veki.le
tlnln ve gene 159 uncu maddede 
zıh B. M. Meclisi veya tlirklüi!ü 
tahkir ve tezyif hallerinde ta• 
klbat yapılmaaı Büyük Millet 
Mecliıl Reisinin ve bulunma· 
dıi!ı takdirde relıe vekalet ede. 
nln, zabit ve Türk ordu ve 
donanmasını tahkir ve tezyif 
halinde talıibat yapılması Milli 
müdafaa vekaletinin talep ve 
iznine bai!lıdır. 

Meclh perıembe günü top
lanacaktır. 

İspanyada grev 
Barcelone 6,(A.A.)- Tele

foncuların ereve saat 8 de 
baılayacakla~tahmln ediliyor. 
Poltı telefon ıantrallnl tıeal 
etmlttlr. 

Sahife~ 

Mıntaka günü! 
Mıntaka günü olan bu cuma 

mühim maçlar yapılacak 
Mıntaka günü olarak teıplt ı 

ve intihap edilen 10 Temmuz 
cuma günü stadyomda merakla 
ıeyir edilebilecek futbol maç· 
!arı yapılacaktır. 

Program ıudur : 
l - Birinci küme birinci· 

ıile diğerlerinin muhtelit!. 
2 - ikinci küme blrlnclılle 

birinci küme sonuocuıu ara. 
ııodaki terfi müıabakaaı. 

3 - İkinci takım ıampl· 
yonu ile diğer ikinci takımlar 
muhtelit!. 

4 - Bu müsabakalar ara· 
ıında da 4Xl00, 4X400 bay
rak yarııları yapılacaktır. 

Bu yapılacak olan maçla· 
rın en mühlmminl hiç 'füphe 
ıiz ikinci lı üme blrlnciıile 

birinci küme &onuncuıu ara· 
aındakl müıabaka teıkil eder. 

Malöm oldufu fizere bu ıe· 
ne ikinci küme ıampiyonluğu· 
ou Kanmpaıa takımı kazan· 
mııtı,. 

Bu takım bütün yaptıi!ı 

maçlarda kendlılolo ihmal edi
lemeyecek bir kuvve"t olduğunu 
göıtermlıtır. 

Buna mukabil birinci küme 
ıonuncuıu olan Anadolu lıe 

ıon Eamanlarda vaziyetini 

muhtelite nazaran alacağı 

netice ile karıılaıacağız. 
Şayet Galatasaray futbol 

heyetinin vermlı olduj!u ka• 
rara muğber olarak bu maça 
da çıkmazsa yerine ıilt birin• 
cialnJo çıkması da muhtemel
dir. 

İkinci takımlar muhtelittde 
genç oyuncuların bir arada oy· 
namaları nokta! nazarından 
mühimdir. Zira yarının muhte
lltiol bu eeoçler teıkil edecek· 

ferdir. 
Şilt dedikoduıu hi.I& de-

vam ediyor. 

Bazı gazeteler uzun uzun 
yazılar yazarak lstanbul spora 
verilen ıilıt birlocilij!lnl tenkit 
ediyorlar ve ayrıcada lıtan
bul rporun kupayı kabul et• 
mediğinl kaydediyorlar. 

Bu haber hakkında tahki· 
kat yaptık. Neırlyatın aaılıız 

oldul!uou öğrendik. 

Atletleri davet 
lstanbul Mıntakaaı Merkea 

Heyetinden: Gerek kulüplere 
mensup olup beynelmilel At• 
lelik temaslara namzet olmak 
ve atletik kabiliyetini arttır

mak isleyen atletlerin Fede-
ı.lah etmiı bir halde bulunuyor. raıyon mualllmlnln nezareti 

Terfi müınbakaaı için altında muntazaman çalııabil· 
karıı karııya gelecek olan bu meler! için menıuıı olduldan 
takımlardan Anadolu daha dün kulüp veya mektepten muva:ı:zah 
bir kümeye inmemek, Kaaımpa künyesini gösterir mühürlü bir 
ıa lae birinci küme kulüpler kağıt ve iki fotoğrafla birlikte 
meyanına geçmek için azami her gün ikiden beıe kada Ca· 
kuvvetlerini sarfedeceklerdir. ğaloğlunda C. Halk Fırkasın· 

Bunun içindir ki bu terfi da ki Federasyon bürosuna 
müsabakasını zevkle ıeyir et· müracaat ederek bir talim 
mek kabil olacaktır. karneıl alıııala•ı ve bu ay nl· 

Birin küme birincisinin hayetıne kadar almayanların 
de yine birinci küme mub. antrenörden istifade ed~ml· 
telitile yapacağı müsabakada yecekleri Türk Atlelizim Fe-
merakla beklenebilir. Çünkü derasyonunuo it'arı üzerine 
neticede bir ıampiyon takımın tebliğ olunur. .................................... -......................................................................... _ 
Otomatik benzin makinelerindeki esra!_! 

Istanbul şoförleri 
gözünüzü _açı~! . 

Ticaret borsası kımyagerı ne dıyor? 
Otomatik benzin maklna· 

!arının hiyleye müıalt bir ıe· 
kilde yapıldığını ve maylatın 
kesafetine göre ayni hacme 
kıtın daha afır, yazın daha 
hafif benzinin eırdiğlnl yaz· 
mııtık. 

Bu huıusta malumatına 
müracaat ettiğimiz Ticaret ve 
Zahire borsası kimyageri Nu· 
rettin Müoıl B. muharrlrlmlze 
atideki beyanatta bulunmuıtur: 
-Söylediğiniz veçhile otomatik 
benzin makinelerinin ıtıe depo• 
!arı yaz vakti, daha az benzin 
istiap eder. Zira, sıcak· 

tan benzinin ke1afet1 tenakus 
eyi.ediğinden dereceıl düıer. 

Bu, uıiklr bir fizik me1e· 
le1idir. Size, heıabıoı yapa· 
yım. Mesela, 760 keıafet 
derecesindeki bir benzini dü· 
ıünelim. Şiıe depo 5 dere· 
cel hararette ayar edil· 
mlııe beher bet litre için, 
35 derece! hararete göre, bir 
doluıta (100) eram noksanlık 
var demektir. Blonetice litrede 
(1) kurut havaya gidiyor .. Bu 
mesele kurnazca kurulmuı bir 
tatıfade yoludur." 

Muharrlrlmlz, otomatik 
benzin makinelerinde ve nı .. 
bette hlyle yapıldığının bizzat 
tetkik etmııtır. 

Şehrimizde bulunan oto· 
matik benzin makinele
rinden bir fite benzin alın· 
mııtır. 

Bu benzin tartıldıi!ı vakit 
4400 gram gelmlıtlr. Teneke 
daraaı olan 830 gram meEkör 
miktardan çıkarılınca haıılı 

tarh matlup miktardan 180 
gram nokıan demektir. 

180 gram lae hazan güne. 
tin hararetli zamanında (250) 
grama kadar da yükıeliyor. 

Binaenaleyh, lhllki.r aıl
klrdır ve ıoförlerin baairetki.r 
olmalannı tanlye ederiz. Ay
rıca, Belediyenin de nazarıdilı:
katinl celbederlz. 

Tarihi eşya 
(Birinci aahifeden devam) 

Bahaellln 8. evvelce Vakıf 
kayıtlar müdürü izzettin Beyin 
teıehbllslle evrak mahzeninin 
vkk(lyelerlni de teclit etmlıtlr 

Emniyet sandığının 
satbk1an 

Emniyet aandıfında mer
hun olup merhum Reıat Beye 
alt bulunan tarihi meıkOkat 
kolekılyonu, Maarif veklletınce 
aatın alıoma11 tekarrür etmlı· 
tir. Bu kıymetli kol~ksiyonun 
kıymeti takdir edildikten sonra 
mll:zeye g!lncierJlecektır. \ 

1 KCÇgK tı.İNu.R 1 
Kiralık ev 1alılık ev ana 

olsun ıokak ıokak gezmek ia
temlyoraanız aize umum satı

lacak evlerin ıekllnl, flatlnl 
senedini mecanen izahat ve
ririm. Mal aahiplerindan peıtn 
para alınmaz. Anaları ıatacak 
olanlar çapın kopyası il· 
zımdır. 

Fatih TramYay yoluode 
Malta lıtaıyoo korıuında 

2 Numaralı kiraoUar 
Yaaıho.n .. ıl 
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Sahife 6 YARIN 7 Temmuz 

ANKARA OTEi..! 
Bütün konforü 

Telgraf - Taşhan 
havi. 
Ankara 

Edebiyat şubesinde çay 1 
Güzel 1an'atlar birliği ede· 1 

biyat ıubesinden: Temmuzun 
dokuzuncu perıtmbe gunu 

taat on yedide birliğin Gül· 

haneparkı methaTindeki mer· 

kezinde azanın .bir arada hoı 

bir vakit geçirebilmesini temin 

maksadile bir çay top!antm 

tertip edilmiıtir. Şubemize 

kayıtlı bütün azanın bu ilanı 

davet talakki ve refikalarile 

birlikte lefrlf etmeleri rica 
olunur. 

Manisa belediye riya
setinden: 

C IJ!IT l!l!l!Yll!IA T!IH.~O!!llav ellllJ!S~l N~E!i!!!M1f> 

Cemal Sahir 
Bu akıam 

Erenköyde 
DGnyanın hali 

Lozan Sulhü 
5 Tablo 

Varyete, Cambaz 

* Kadıköy Mısırlıoğlu hah· 

' çesi her akıam alafranga 

müzik ve alaturka saz Salı, 

Perıembe, Cuma akıamları 

Taryete meırubat 15, Duhu· 
liye 5 kuruıtur. 

* ÜSKÜDAR 

Hale sinemasında 

Rozita 
Münıeasili 

Marl Pikfort 

gelecek program 

Duhuliye 10 kuruıtur ------·-·---Kiralık daireler 
ikdam yurdunun 

üçüncü kah kısmen 
mefruş olarak kira
lık Dördüncü kat 
dahi kiralıkbr Ga
zete idarehanesine , 
kitapçılık ve müret
tiphaneye elverişli -
dir Görmek için ka
pıcıya müracaat o
lunur. 

T .. lefon Bevojtlu: 4515 

Acele satılık ev 

Manlıa ıehrl elektrik tesisatı proje ve keıifnamesinln tan
zimi iti 1000 lira muhammen bedelle ve kapalı zarf uıulile 
münakaaaya konulmuıtur. 

Şartname örnekleri Manisa belediye dairesinden verilir. 
Taliplerin, ılmdlye kadar ıehir elektrik tf'slsat projesi yapmıı 
ve yaptığı projeler tasdik edilerek tatbikat 1ahasına geçilmit 
olduğuna dair musaddak vesikalarını ve Ticaret odasında mu· 
kayyet bulunduklarına dair musaddak sicil numaralarını tek· 
lifnamelerine leffeylemelerl lazımdır. 

Teklıfnamelerin münakasanın ıonu olan 13·7 931 tarihine 
miiıadlf pazartesi günü saat ona kadar Manisa belediye riya• 
setince kabul edileceği ilin olunur. 

.,. UGUR EVi ..... ~ ............ . 
NURİ - DANIY Al 

• 

Bilcümle Devair ve Müe11eaatı resmiye ve hususlyede, 

1 
Mali, idari, Hukuki lılerl, Emlak ıahlplerlnln emliklerlnl 
idare etmek, İfraz, Ferağ, İntikal, İkraz, istikraz, Alım 
Satım ve her nevl muamele takibini deruhte ederler. 

Teleion: Beyoflu 4515 Galata, Esiri Gümrük 
Caddesi Ulur Han No. 2 

Bergama Belediye
sinden: 

Bergama kasabasının tanzifat lılerlnln bir müteahhide tiev· 
redilmesl takarrür ettiğinden üç ıene mGddetle ve 15,000 
lira bedeli muhammen ile 12 · 7 • 931 tarihine müsadif pazar 
günü saat 15 te ihale edilmek üzere 20 gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. Talip olanların 
keılfnameyi görmek üzere Bergama ve lzmlr Belediyelerine 
ve İstanbul Şehram!lnetine müracaatleri ve münakasa talimat· 
nameslne tevf kan temloat ve te-klif mektuplarını tarihi mez• 
küre kadar Bergama Belediyesine tevdi eylemeleri ilan olunur. 

P. T. T. Levazım Mü
dürlüğünden: 

1 - 100,000 metre tek ' nakilli sahra kabloıu kapalı zarf 
usulile münakaaaya vazedilmlıtır. Mezkur kablonun 22 ağustos 
931 tarihinde ihalesi icra kılınacağından taliplerin ıartname 

almak üzere her gün, teklifname ve teminatlarını ihtiva eden 
ve ıartnamenin madde! mabıuaaaındakl mühürlenmlı olan zarf· 
!arı tevdi için de mezkur tarihe müsadif cumartesi giinü ıaat 

14 te lstanbulda Yenipostahanede milbayaat komlıyonuna mü
racaatları. 

r 
1 BANKA KOMERÇİY ALE 

ITALYANA 
Sermayesi: 700.000.000 Liret, ihtiyat akçesi: 580.000.000 

Merkezi idare: Milano, İtalyanın baılıca ıebirlerinde. 

TAŞHANPALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 

Büyük Tayyare ı smuMim • ı KARADENiZ POSTASI • 
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 • 

"~.: ,, ~ ... . . ·- . ~ _, ~' : 

Hayriyeden: 
Büyükılerede hükumet konağı yakınında!<i ağaçlı arsa önün· 

de Şirketi Hayriye tarafından teıiı ve tnıa edilen deniz 
lporu havuzu ve atlama kulesi bu •ene muntazam hir proğ• 
ram dalreılnde deniz sporcuları m <abakalarına tahsis edil· 
dlği, müıabaka günleri haricinde de diğer yüzücülerle deniz 
ıporu ile alakadar olanlara küıat edileceğinden bu mahallerin 
büfesini almak lıteyenlerin nihayet üç gün zarfında Şirketi 
Hayrlyede heyeti teftlılye riyasetine müracaat etmeleri. 

Ali o Allo 
==== 

7 inci Sayısı ~ıktı ! 
Esrarengiz kafa neler ifşa ediyor? 

Sıhhi ahlak taraftarı mısınız? 
•••••• 

Darülfünun müderrislerinden Mustafa 
Şekip B. in 

şayanı 

anketimize verdiği 

dikkat cevap 

Tahta adam 
peygamber ne anlatıyor? 

maymunlar arasında bir cizvit'in hatı· 
raları - Fakirizm ifşaatı - Çocuk gazetesi 
- mektepli gazetesi - muhabir sahifesi ... 

Pazarola Hasan Beyle görüştük 

va t a n 8 ;.?~:uz 
Çarşamba 

günü tam ıaat 17 Je Sir· 
keci rıhtımından hareket ı 
edecektir. 

PERTEV 
Diş macununun 
En büyük vasfı mümeyyizi 

kalay tüplerde oluıu ve fenni 
bir dıı macunu olarak ihzar 
edillıldir. 

OSMANll BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

IST AN BUL ACENT ALIGI 
Telefon: /stanbul 3318 

BEYOGLU DAiRESİ 
Telefon: Beyoklu 1303 

Senedat ve poliça muka· 

vadeli 

ve iıkon· 

Türkiye Cümhurlyeti • 

nin başlıca ıehlrlerine ve 
memaliki ecnebiyeye ıe· 

nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri irsalatı. ( Hesabı 
cari) kü~adı, ıenedat ve 

kıymetli e _ya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memalik! ecneblyeye 

keıide edilen poliçaların 

teniyesi, borsa muamelatı 

icrası, akçe bey'i ve ıe· 

raıı, sair bilcümle ban· 

ka muı>melatı, kua icarı· 

Selcinik Bankası 
Tarihi tesisi: 1888 

Sermayesi 
Mahmutpaıa mahallesinde 

küçük Yıldız han ıokağında 

beı oda' mutbah ve taraçayı 

havi 21 numaralı hane acele 

satılıktır. İçindekilere müra· 

caat. 

Dr. Hayri Ömer 1 

Şubeler: İngiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Çe
koslovakya, Lehistan, Romanya, Bu\gariıtan, Muır, Ame· 
rika Cemahiri Müttehideıi, Brezilya, Şili, Uruguvay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör ve Ko umbiyada Afilyasonlar. 

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

Türkiyenin en büyük 
1 ve en çok satan 

Tamamen tediye edilmiı: 
30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 

Türkiyedeki şubeleri: 

Galata, İstanbul, lzmlr, 

Samsun, Adana, Mereln 

Yunanistancla:.i şubeleri: 
Aimaoya Emrazı cil· 

diye ve zühreviye cemi· 
yeti azasından Beyoğlu 
Ağacami karıı sırasında 
133 No. öğleden sönra mü 
racaat. T<'lefon: 3586 

Doktor Agop Essayan 
Lan(la 

Hergün 

cami sokak No16 

hastalarını kabul 

ve tedavi eder. 

Doktor feyzi A~rnet 
Cilt, saç ve zührevi has

talıklar mütehasam Cu
madan maada her (lÜn 
saat 10 dan 6 ya kadar 
haata kabul edilir. 

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

Telefon: l•tanbul 3899 -Dok lor 

Fuat Sabit 
Ankara caddeli Cihan kütüp· 

hanui üotünde No. 66 

Telefon: İıtanbul 2385 

Şehir dahilindeki acentalar : İıtanbulda Alalemclyan 
hanında Telef. 2821. Beyoğlunda. İstık l al caddesi Telef. 
1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 17ı8. 

İzmirde ıube 

BankaF rankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMAYESi : 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi ; 

Şubeleri: İstanbul, 
Paris, Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 

Galata, Voyvoda caddesi No. 102 

Telgraf adresi: Frasiabank 

Telefon Beyoğlu 1421 2-3 

Posta kutusu Galata No. 376 

•Harbin Mukden,, 

Bilcümle Bankı muamelatı 
Hesabatı cariye küıadı - Vadesiz ve Tadell tevdiat -

Taaarruf sandığı - Mekükltı ecnebiye kambiyo, esham ve 

tahvilat alım ıatımı - Senet lskootoıu - Esham ve tahvi· 

at bedellerinin talııill - Adi ve slrkliler itibar mektupla· 

rı - Esham ve emtia lizerine avans - Ecnebi mem' · ' t 

üzerine kredi knıadı - Esham Te tahvilat muhalıızı vesaire 

1 
Mecmuası 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra saat 
(2,30 dan S ) e kadar lstan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı hususi kabinesinde 
dahili haatalıkları muayene 
de tedavi eder. 

Telefon: İstanbul 2398 

İKincl icra memurluğun· 
dan: Bir borçtan dolayı mah• 
cuz ve satılması mukarrer bir 
adet ceviz kütüphane, üç adet 
demir çerçeveli ve kristal do· 
lap, bir adet çini soba, muıam· 
balı oda takımı ve barometro 
9-7 931 tarihine mütadif per· 
ıembe ııünü saat 9-10 dan iti• 
baren Bahçekapı Raslmpaıa 
han 3 üncü katta aatılacoğın· 
dan talıp olanların 930-2553 
doıya numaraaını hamilen ma· 
hallinde lı azır bulunacak me
mura milracaatları lüzumu 
ilAn olunur. 

,.:;_lef it razıaninı 

Satılık ev 
Aksaray Horhorda Sofular 

mahallesinde Ragıp bey soka. 
ğında 14 numaralı hane ıatı
lıktır. Talip olanlarwYarın.ga• 
zetednde mürettip Nevzat 
efendiye müracaat etsinler. 

Atına, Selanik, K "vala 1 
~--l!ll!!JB! ...... !mllmım....: 

1 

İstanbul 8 inci icra memur
luğundan: 

DerVİf efendinin İstanbul 
Marputçularda Emir oğlu ha· 
nında mukim Mehmet Nez;b. 
Ef. den alacağı olan meballğin 
temini istifası zımnında 7-7 
931 tarihine mnsadif Salı gü· 
nü saat 12-14 ro.dd,.lerlnde 
mezkür yazıhanede mevcut 
eıya ve emvalinin hac.ı:edile· 
ceğl ihbar olunur. 

7 Temmuz 1931 =Hızır 631 
=Salı= 

Arabi Rumi 
20 Sefer 24 llı:ıziran - -Voklt - Ezani \'b.lcH - "./ ~·n 
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M<&ul mildilr ve mı1n1cq1JI 

Bürhanettin Ali 


