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\.Gönderilen evrak iade olunmaz J 

Başvekil meclisteki nutkunda gazeteci 
meb'uslar meselesini de unutmamalı idi! 

•••••••• 
Bir meb'us Bey herhangi bir vatandaşa hücum etse, hangi mahke
mede ve kaç sene sonra muhakemesi görülmek müyesser olacaktır 

Meb'us 1: · · Hükumet resmi bir teblig neşretti 1 

_G_az_e_te-cil_er~- Kıral Hz.· bugün şehri-
. ismet Paşa JWeclisteki • ı• 1 

nutkunda gazetelerin mah· mıze ge ıyor ar 
kemelerinin uzatıldığına işa· 
ret etmitlerdi. Bat 1rekil Pa- • 
ş• gazeteoi mebusıar me•e- Hududun iki tarafında yekdig"' eri 
leıini unutmamalı idiler. Bun· 
lardan. hemen hepsinin uzun aleyhine harekete müsaade etme
senelerdenberi Mecliste ya· 
tan dava evrakı vardır. mek esası dikkatle takip olunacak. 

Arif Oruc 

----------· - 1 hlllye vekili Sükrü Kaya, lk, 
Bat vekil ismet Paıanın biat vekili Muıtafa Şeref 

Meclisteki nutku, alaka- Beyler araaında vuku bu-
darlar tarafından dikkatle lan temaa ve mülikatlarda 
okundu~u ıüpheıizdir. Türk!- iki memleketin iktıaadl müna· 
ye cümhurlyetl bat vekilinin 
nutku, ıüpheslz ki çok ebem- aebetlerl, tarafeyn tebaaaın-

dan diğerinin ülk~ılnde lka-
m iyetli mevaddı havi bulunu· metl ıeraltl hakkında fikir 
yordu. Bitarafane ve bir ta· teatlıl yapılmıı, Tnrkiye ile 
raflı noktaları dikkatle kar· Irak arallnda ikamet ve ticaret 
ıılaıtırıldığı takdirde, varıla• mukavelenameıl aktı için he· 
bilecek neticeler ıudur : men müzakerelere glrltllmeıi 

1 -Matbuat hürriyeti halk 
idareli için lazımdır. Matbuat huıuıunda ittifak hilıl olmuı· 
her türlü sulistimallerln mura· tur. 
kıbıdır. Fakat iyi kullanılma· Tilrklye ile Irak arasında 
dığı yerlerde memleketin bat· 
masını tacil eder. Muhalif mat· 
buatın verdiği tecrübeler 

• zehirleyiei • V" tahammül edl· 
lemez bir ha · ~ gelmiıtfr. 

2 - Hükömetln matbuatı 
kapamak ıaliıbiyetl vardır. 

Bunu istimalden fayda ye· 
rine zarar gelir. Birini öteki 
takip eder. 

3 - Vatandaılar ıahst 

MülalıaılarJa hazır bulunan 
H. vekili Tevfik Rüttü B. 

Ankara, 8 (A.A) - (Reımi 
tebliğ) Irak Kralı Hazretlerinin 
Ankarayı ıereflendiren ziya. 
retleri emaunda Tnrklye Reiıl· 
cümhuru Hazretlerile arala· 
rında müteaddit ve çok samimi 
mülakatlar olmuıtur, 

Matbuat Fethi B. diyor: 
kanunu · 

T . . . T Yüzsüz birecnebiTürk 
emyız r~ısı, e- I • • k k 

myiz ve Istanbul sıyasetıne arışma ce-
müd?eiu_?tumi - saretini nereden alıyor! · 

lerı çagrıldı 

Diin Ankaraya hareket ednn 
J.tanbul müddei umumisi 

Kenan Bey 

A.ıakara, 8 (telefon) - Tem
yls mahkemesi birinci reisi 
lhaan ve bat m6ddeiumuml 
Yuıuf Nihat Beylerin dahil 

oldufubir heyet geldi tadı !edilen 
(Devamı 5 inci ıayfada) 

Günün vak' ası 

Primi denilen bu adam da kimdir? 
Kendisinin korkunç bir casus oldu
ğunu ispat etmekle mi meşguldür . 

Fethi Bf. ye atfeu • 
maksadı mahıusla(La· 
Bulgarle) gazeteılnde 

uydurma beyanat neı· 
reden M. Primi ismin· 
deki adamın bumarl• 
fetl hakkında dün Fet• 
hl Bf. nln tekzibini net· 
neıretmlıtık. 

M. Primi dünkü 
akıam gazetelerinden 
birine, F ethl Beyf, ile 
Bulgar ıefaretbaneıln
de gllrllıtüğü, mülA
katı muhabiri olduğu 
gazeteılne yazdığı ve 
kendlılnln (1919 ta· 
rihinden 1922 tarihine 
kadar Pres dü ıuvar 

gazeteılnl idare ettiğ i ' . . . • 
yollu bazı ıözler ıöyle · ı urk sıyıısetıne karışan bir eonebiye şid~ 
[ Devamı 2 inci sahifede] detle mukabele eden f' ethı Eeyefendi ; 

= 

ıereflerlnden endiıe ediyorlar. 
Gazeteciler kolayını bulup 
muhakemeleri uzatıyorlar. 81· 
4aen aleyh yeni kanun yapılı· 
1or. Matbuat meıeleıl hükumet 
meıelesi olmadan evvel, hukuk
tlnaaların itidir Yani: Adliye 
bununla kendiliğinden çok 11kı 
bir ıurette alakadar olmalıdır. 

Irak Relıl vllzeran Nuri Salt 
Paıa Hazretlerlle Maliye ve
ziri Rllatem Haydar Beyfendi 
de Ankarayı teırlf etmlı· 
lerdlr. Irak Kıralı Hazretlerile 

lktiıat vekili Şeref B. 

Bir Belediye komi- ' Günün meselesi .. ı---• 
. ser muavini Tavşanın suyunun su-

4 - Matbuat hürriyetini 
diğer matbuat karııla
malıdır. Yani, hükumet gaze· 

Bu iki devlet recülü ile 
Baıvekll ismet Paıa ve Hari
ciye vekili Tevfik Rüttü, Da· 

doıtluk ve iyi komıuluk rabı· 
(Devamı 2 inci sayfada) 

Dünkü feci kazanın mes'ulleri 

Tıraş olurken usturayı 
kanıp şakaqına vurdu yu hikayesi! 

Şahit denilen adama da başkası 
Vafi Be tevkif edildi! telerl dil!erlerlnl murakabe 

etmelidir. Hemen tek cephe 
alarak ceıurane diğerlerinin r 

Evvr.lkl akıamkl feci oto· 
mobil kazaıının kurbanı olan 
zavallı yavrucuk Şükranın ce· 
ıedl, dün Afiyet yurdundan 
Alemdar camilne kaldınlmıt 
ve orada muhafaza altına 
alınmııtır. 

.. 1 . . ' soy emışmış ... 

ii&erine atılmalıdır. 
5 - Bunlar da fayda ver· 

mezse hükumet müdahale eder. 
Baıyekil Paıanın yukarıya 

bet küçük maddeye ihtisar 
edilen nutukları üzerinde uzun 
uzadıya durulmazdan evvel, 
iki noktanın ehemmiyetle mü· 
nakatası zarureti v~rdır: 

Ankarada Devlet Demir 
yollarında komiayon azası 

olan pederi Nadir B. bu gün 
ıehrimlze gelerek k :ı ı nın ce
naze merasimini teıpıt edecek· 

Meb'uı Ali Salp Beyin Büyük Millet Meclisinde Arlf 
Oruç Beyle bir İpsiz Recep hikayesi anlattığı malumdur. 
M Hüıeyln • Bey adlı bir zat, Arif Orucun ipsiz Recep 

Müntehir Belediye komiser reise : Şu adamları boğalım, Üzerlerindeki otuz bin 
muavininin evi lirayı taksim edelim! Dediğini Satp Beye söylemtı, Ali Salp 

T k"f k Bey de, Büyük Millet Meclisinde meb'uı beylere anlatmııtır. 
ev 1 ararı Dün Nusret B. ilınlnde bir Ali Saip Beyin maksadı malamdur. Kendlılne IAzımge· 

tir. 

Dlger taraftan facianın- Belediye mua vlnl perukar len cevabı evvelki gün ve dün baımubarrirlmiz vermlıtı. 
adli cephesine gelince; otollio· dükkanında tıraı olurken uı- 1 Dün Yunus Nadinln gazetealnde bu efıane tekrar mevzuu 

Müthiı otomobil kazasında bilin idarellnde bulunan Emin turayı e lıp ıakak damarlarını bahıedillyor ve Hüıeyin Beyin lfıa ettiği mllthlı esrar (!) 
yaralanan Zehra Hanım ve j Vafi B. hakkındaki tahkikat kesmlttir. tafsllatıle yazılıyordu. (DevamıSinci 6 ayfada) 

• r J ) 1 TafsllAtı 3 üncü sahifemlzdedirl •ıııiı:iııiııiııiıiiiıiiiıiılıııiiiiilıiiiıiiiıiiiıiiiiiiiıı----·lli--ıiıiım'W•----oğlu Kamil Haıtahanede (Devamı 2 incı ıayraua 

lzmet Paıa Gazi Hazretle
rinin bir vecizelerini: M Matbu
at hürlyetlne karıı devanın 
yine matbuat hürriyeti~ oldu
ğu şeklinde ifade ederek, ıon 
zamanda Halk Fırka11 gazete
lerinin yaptıkları müttehit 
bir hareketi ima etmit oldu
lırr. Zaten ayni kanaati, nut· 
kun biraz aıağıaında da, açık- -··· ................................... ···················-······-·-........................................... -....................................... ·--·-...... ---................. ,~---·--- .................. ·-···-···················-
ça izhar ediyorlar, muvafık 1 
gazetelerin de MtekcPphealarak 1 Akşamcıların hücumlarındaki esrar ... 
cesurane diğerlerinin üzerine ~~=:.:=:;~i~;;;;;;~~~::;;;;;;;;;;;;;~r==~~~~~=;;~==:;;;;;;:;;;;::;;:r:ı~~~sit~rn~~;:::;=::=;:=r atılmalarını, efkarı tenvir ~~ , " _, . IA,t!'C 
etmelerini, müessir bir çare ,,..(<..·Ş!"'-•' . .-c} 
olarak gösteriyorlardı. 

· Baıvekilin bu kanaatleri 
fırka ve .meclis içllmaına mün· 
cer olan son matbuat gürül· 
tülerlle de, daha evvelden ken
dııinl göstermlıtı. 

Bununla daha iyi anlaıı· 
lıyor ki, hüknmet bütçe tasarrufu 
meseleılndeki ıon muarız 
neırlyatı iyi kartılamamış, Halk 
fırkası ııazetelerine umumi bir 
taarruz ııaretl vermlıtlr. 

Görülüyor ki daha üç bet gün 
evvel bu sütunlarda bir faraziye 
(Devamı 2 inci sayfada) 

ı - Necme.Idin Sadık ~ey: - Hazret ıon on. 
günlük ıatıı nasıl? 

Kazım Şinaal Bey (~dar}' müdür6) : - f'ena . 
monıer, üç dört bin dllttük. Ve düıüyoru:ı. 

\ ~\ 

2 - N~eddln Sadık: - Ôyle iıe monıer ıu 
bizim AbdL rahman Çelebiyi kama edelim de 

. Arif Oruca fı>onkiıot diye toılaaınl 

l 
' 1 

Necmeddln Sadılı: : - Eyvah ... Keçi ~oynuz11 

ite yaramadı!. Boynu:ı da düıtO, aatıı ta!.. 



- Bir incir ağacının uğuru! 

Y alovada da bir otomo
bil kazası oldu Gizli mi? 1 Açıkta kalanlar Güm

Muharrir K~~aleddin Ş~~rü, kaplıça Yoksa vaz mı r ·· "' ·· da va ediyor! 
muhasebecısı ve muavını yaralandı geçildi? ugu 

Aktam ıaat 9 da Yalova• nakledilmitler ve burada ipti· Belediye tktııat müdürü Açıkta kalan 70 memur namzet 
dan kaplıcalara giden muhar· dai tedavileri yapılmııtır. Ke- Kemal Öm«ır Beyin rlyaaetin· olduklarını ı•ddı"a edı"yorlar '• 
r;r Kemaleddin Şükrü Bey le maleddin Şükrü Bey, gırtla· de, emaf mürakabe heyeti de 
kaplıca mulaaaebectal Muam· eındakl dört ıantim kadar ya· dıhil oldu~u halde, bir komla· 

Gazi Hz. 
Teşrifleri için 

hazırlıklar 
Milli aaraylar müdürü Sezal 
Bey diln Belediyede Vali ve 
Belediye relıl Muhiddin Beyi 
ziyaret etmlttlr. 

Gazı Hz. nln yakında ıeb• 
rlmlze teırlflerl münaaebetile 
Dolma bahçe ıarayın<la yapılan 
ihzarat hakkında bir ial\lten 
fazla görüıülmüıtür. 

mer ve mua vinl Ali Beylerin ranın teda vlsl için lstanbula yon teıekkül edeceğ! ve eına· 
Gümrük memurlarının 70 

kadarı nainzet memur addedl· 
lerek açığa çıkarılmııtır. 

Binaenaleyh, açıktaki me
murlarla Gümrükler müdlrl· 
yeti umumi yeıl ara11nda bir 
noktal nazar ihtilafı çıkmıı, 
demektir. 

··················································-
otomobili Samllnlı köprüıü gönderilmlıtir. fın hüviyet varakaları hakkın· 
'aaında bir afaca çarpmak Söylendiğine nazaran eğer da karar vı:rileceğl yazılmıttı. 
ıuretile parçalanmııtır. otomobil ağaca çaı parak par· Dün vakıa iktısat müdiriye-

Sadamenln ıtddetınden Ke· çalanmamıı olsa imiı köprüden tinde böyle lıi r içtima olmuı· 
maleddln Şükrü Bey gırtlağın· muhakkak aurette yuvarlanacak tur. Kendisine izahat almak 
dan vebkulağının 1arkl aAııl~dBan, ve derenin üç metreden fazla için müracaat ettiğimiz lktı· 
muhaıe ect muav o ı ey 
de ke:u. ıol kulağı arkaaın· derin olan aul•n içinde gaip 1at müdürü Kemal Ömer Bey 
dan derin birer yara almı.. olacakmıı .. Bu muhakkak teh· dün: 

l 'k 1 - • t düf bi - Bir kaymakam gelmekle lar ve vücutlerinln muhtelif ı en o onune esa en r 
B d komilyon mu olur! 

yerlerinden hafif surette bere· incir afacı lfçmlıtır. lr e 
d 1 Böyle bir fey yoktur, 

lenmiılerdir. Kaza tahk k tına lncir ağacını uğursuz er er. d 
emiıtir. 

Yalova jandarma kumandanı Meslektaıımıza ve kaza· 

vazıyet etmlıtır. dan ucu:ı: kurtulan rüfeka11na z. borsası 
Mecruhlar derhal kaplıcaya doifruıu büyük geçmlı olsun. 

•••••• 

Meb'us gazeteciler 
( Baımalcaleden deııom) 

olarak ileriye sürülen lhtl· 
mailer, Baıvekll Paıanın nu· 
tuklarile kat'iyyen tahakkuk 
etmıı bulunuyor. Kendilerinin 
ve fırkalarının göatereceklt>rl 
yolda yürüıııek mecburiye• 
tinde bulunan muvafık gaze· 
lelerin ne1r lyatı, bir bak ola· 
rak kabul ed.lmk gayet tabi· 
ldlr. 

Şu luıdar var ki, mecl11 
kür.Uerinde fena telikkllerle 
karı;lanan muhalif neıriyala 
karıı y pılan mukabelelerin 
çok çlı kin olduğu da, ayrıca 

itiraf edilmeli idi. Bu da, 
muhalif gazetelerden ı t kiyet 

eden g1zetelerln onlardan 
daha dütük seviyede olduk· 
lıuın lıbata kafi gelebilirdi. 

Şüpheıfz lımet Paıanın 
nutuklarında bahsettikleri 
MTeL:cephell biicu•w daomak· 
ıat bu olmayacaktı. Çiinkli 
Baıvekll, fena matbuatın iyi 
matbuat tarafından müraka· 
beılni laterken, o mürakabe• 
nlo en müstehcen L.üfürlerle 
edep ve terbiye kaideleri haricine 
çıkma11nı iltizam etmlı olamaz· 
dı. Buna ihtimal verlleblllrml ? 

Şu münasebetle, Halk fırka· 
ille Halk fırkuı hükümetlne, 
evveli. kendi gazetelerini 11-

lah etmeleri tavıiye edilmek 
lııtenir. 

Baıvekilln difn tiki.retleri 
araıında bir Adliye ıneseleıl 
de vardır. lımet Paşanın mat· 
buat tılerinde eo ziyade all· 
kadar gördükleri matbuat mu• 
balı.emelerl maddesi, belki ye• 
DJ yapılau.k Matbuat kanunu 
ile tatmin edllebllecekllr. Bütün 
vatandaılar, ayni arzu ve te· 
IDeoniler üzerinde neden müt· 
teflk bulunmaıınlar ? 

Y alDtz, mecliı müzakera· 
tında bir taraflı teılr uyandır· 
mıı bu!unan diğer bir meae
leden de balısedllmlı olıaydı, 
matbuatta görülmek istenen 
telri. ül na1J1Joa her halde bir 
çok memnuniyet toplanabillr
di. 

latc.-.niııtl de, bilinemiyor. Her 
halde , meclise verilmezden 
e•vel bu kanunun ana hat· 
ları biliDBe ıdı , neıredllseydi, 
çok 1 yi olurdu. 

Acaba, ismet Pata mat· 
buat davaları meıelealnl tet· 
kik ederlerken, bazı acı ha· 
kıkatlere deıtreı olmamışlar· 
mıdır? Ezcümle, Halk fırkası 
ga z telerlnin bütün baı mu• 
harrlrleri mebus bulunuyorlar. 
Bu ze•at , teıkili.tı esasiye 
kenununun 17 nci maddesi 
müclblnce teırıt masuniyeti 
ha!zdlrler. 

Buııün, Büyük Millet Mec· 
llsinde bükümet gazetecilerin· 
den bir çoklarına alt evrak 
tomarları vardır. Bunların 

ıenelerden, bılbasıa uzun •• 
nelerden beri lntacını ve maz 
nun meb'uıların mahkemeye 
verilmelerini beküyen uir çok 
muz•arip vataodaılar yok 
mudur? Baıvekil Paıanıo, 

m tlıu at davalarından bahse· 
der ,o, bunların da icabına 
bakılacağını ıöylemelerl icap 
etmez mi, daha adili.ne bir 
hareket olmaz mı idi? Yazık 
ki, Baıvekll Pata o ciheti tas· 
rlb etmemlılerdlr. 

Gerçi gazeteler 1ahlplerl· 
nln mn:küdür. Ehillerine irsen 
intikal eder. Reılt olmıyan 
çocuklar da gazete tabibi ola
bilirler. Bu itibarla Matbuat 
kanununun 11 inci maddesi 
lmUya:ı: ıahfplerlne ctzai me .. 
ullyet vermemektedir. Tem· 
ylz umumi heyeti de bu hu· 
ıusta karar vermiıtır. Fakat, 
bunu düılinen vazu kanun, 
imza sahiplerine cezai mea' • 
nllyetler tahmil etmiı olduğu 
halde, bir mebuı bat mu· 
harrlrln, ıenelerce ve ıene· 
lerce ya:ı:dıklanodan meı'ul 
ve muatap olmamaıı adalet 
ılmeılne muvafık ııörülebillr 
mi? 

Sonra, bu meı'ullyeblzllie 
istinat eden meb'us baımubar· 
rtrlerln, alabildiklerine dört ta• 
rafa tariz ve hücum etmeleri 
bir çok vatandaıları neden 
müteezzl etmesin? Yenf ka· 
nun yalnız ve yalmz hükfi· 
metl tenkit eden bir buçuk 
eazete için yapılıyorsa, aöy. 
lenlp il&ve edilecek tek kelime 

Yeni meclisi idare 
intihap olunacak 

Ticaret ve Zahire boraaaı 
bu haftalarda mec!lsl idare ' 
lntihabını ya pacaktır. 

İntihap müddeti, nizamna· 
mel mahsuıu mucibince tem· 
muzun gayesine kadardır. 

Binaenaleyh, bir ağustos 
tarihine kadar mec!i ıl idare 
azalarının ıeçllmeai icap ediyor. 
Lakin, meclisi idare azalığına 
kimlerin getirileceği henüz 
teayyün etmemlıtir. 

Enstitü! 
Vilayet bir ziraat 
enstitüsü yaptırıyor 

Vilayet telırlmlzde bir zl· 
raat enshtüıü yapmağa ka· 
rar vermlıtir. 

İtalyan a 'imlerinden, cel
be dilen bir meyva mütchaı· 

1111, ıehrim iziD münasip • ma· 
hallerinde meyva bahçeleri 
yapacaktır. 

Her türlü yaı meyvaların 

hangi mahall .. rde yetiıUrl· 
leceğl, mütehuaısın tetkika
lından sonra teıplt edilecek· 
tir. 

Adliyede daktilo İın· 
tihanına davet 

İstanbul Müddeiumumilı. 
ğlnden: 

lıtanbul Adliyesine müsa
baka ile daktilo alınacağın· 
dan memurin kanununun 4 
üncü maddesinde muharrer 
ıeraltl haiz olup ta tal 'p bulunan 
ve arzuhal!e evrakı müıbite. 

lerinl vermlı olan daktilo 
hanımlar;n yevmü imtihana 
müıadif 12 Temmuz 931 pa. 
zar ıünü saat 14 te Adliye 
encümenine müracaat etme· 
!eri, ve yevmü imtihandan 
bir gün evveline kadar veaa· 
ık ikmal ctmlyenlerln imli· 
hana kabul cdiimiyeceii ilin 
olunur. 

hangi bir vatandaşa adile ıa· 

nlla serseri, terblyeıiz, adi .. 
Diye yazıp hücum etle, hangi 
mahkemede ve kaç sene ıonra 

muhakemesi görülmek müyesser 
olacaktır? 

- ? .•• 
Arif Oru9 

Halbuki , bu memurlar 
kendilerinin namzet olmadık· 
!arını söylemektedirler. 

E•babı mucibe olarak ta 
müddeti h izmetlerinin altı 
aydan fazla olduğunu ileri 
ıüriiyorlar. 

Zira namzet memurluk 
müddeti altı aydır. 

Namzet addedilen ve asli 
memur olduklarını iddia (eden 
bu 70 kiti mahkemeye müra· 
caata karar vermlılerdlr. Maa• 
maflh Gümrül< muhafaza mildi· 
rlyetl bu huıuıta ademi ma· 
lümat beyan ediy-ır. 

Liman aç tavuk ambarına döndül 

Milyarder hülyası! 
Limanı tevsi hülyasının tahakkuku 

için 28 milyon lira ister, efendi l 
İstanbul limanının a f.' 

bir hale lfrağı bugünlerde 
yine mevzuu babıolmağa 

baıladı. Fakat, alakadarlar 
bu tasavvurun mevkii file 
konması hususunda ademi ma· 
lümat beyan ediyorlar. 

İstanbul limanının gerek 
ıslahı içi ' • ııerekıe nakil için 
mühim bir meblağa ihtiyaç 
olduğu aılki.rdır. Eıuen bu 
h1ı usun temini z ımnında ya· 
p:lan projelerin tı.bakkukuna 

aıgari (2 8) milyon lira lazım 
dır. 

Ayni zamanda nakil metele· 
sinde o rtaya atılan fikirler ' 
ara11nda da farklar vardır. Bazı 
zevat limanın Çekmeceye, ba· 
zıları da Y enlkapıya nakline 
taraftar ırlar. Halbuki, mezkür 
kanallte a leyhtar olanlar bu 
tasavvur kuvveden file çıktığı 
ta kdirde, Galata limanının 

Kaumpafa ve Ciball ön
leri kadar tenhalaıacafını 
ıöyliyorlar. Halbuki böyle bir 
endiıeye lüzum yoktur. Çünkü 
Galata llmanı liman tlrketınin 
katilli.ne hhnmetlle vapur du. 

Ticareti Bahriye 
Zeki Bey 

müc/ürü 

ıalt ıuların umku 10 kulaç 
olmalıdır. 

Netice itibarile gerek nakil 
ve ııerekıe ulah meseleıl atiye 
talik ediliyor demektir. 

Liman dedikodulan hak· 
kında mal(imatına müracaat 
ettiğiniz Ticareti bahriye mü· 

dürü Zeki Bey muharrldml:r.e 
ıu beyanatta bulunmuıtur: 

- ~lıtanbul limanının ıalahı 

manı gö, ünmeyen sahiller ka- için ali.kadar vekaletler tara· 
dar ı~aız ve bomboıtur. fından evvelce bir proje ihzar 

Galata rıhtımlarının tev-1 edllm!ıtı. Bu projenin ne ne· 
aline gel!nce, bu ameliye çok tice verdiğinden malümattar 
mütkül görünliyor. Çünkü, su. değilim. Bahsettiğiniz ıılah 
yun derinliği 30 • 35 kulaçtır. ve nakil va11taları para ve 
Halbuki, rıhtım yapmağa mü. zaman meıelesidir. ...................... -......................................................................................... . 

F thi Bey diyor ki: 
( 1 inci a ahifede:ı deııam) 

mlıttr. 

Bu ada nn 
bu aöz ve 
iddiaları ilze 
rine dün ge
ne Fethi B. 
fendinin nok
ta! nazarla· 
rını ıorduk. 

Müıarünl· 

leyb bu me
ıele hakkın· 

da dün d& 

işte Primi bu · 
adamdır 

ıu beyanatta bulunmuıtur: 
• -Primi denilen bu adam da 

kimdir, bu sıcak günlerde beni 
bir nezle kadar tac'z etmlttlr. 

' Bu adam kendiılnio ne kor• 
kunç bir cuuı olduiunu mu ı .. 
pat etmekle meığuldür?Bu ka· 
dar yüzıüz bir ecnebi Tllrk 
ılyaaetıne karıımak ceıaretlnl 
alına hayret etmemeli? ... 

Her halde bir ılvrlılnek 
kadar mliz'lç olmak kabiliyetini 
ııöıtermlt olan bu adamı kartı· 
ma alıp kendlslle hasbuhal ede· 
mezdım. Ne kendiılle ve ne de 
siyasetten çeklldiglm günden· 
beri hiç bir gazeteci ile ılyasl 
bir bahıe glrtmedlğlml ve Prl· 
minin bana atfettiği ıöz· 
lerin ki.milen yalan ve 

Türkiye Bat yekJll, gazete
cilerin ıuuhakemelerl uzatmak 
yolunu bulduklarına lıaret 

ederken, dikkatten kaçmıyacak 
bir teenür !%har etmıvtır. Mah
kemelerin elinde müdevven bir 
muhakeme uıu!ü vardır. Bu 
uıul haricine çıkmak tmki.nı 
da yoktur. Zaten ceza muha· 

kemeleri uıdü muhakeme fa11· 
lalannı azlml bir hafta ol· 
mak üzere gôatermektedlr. 
Matbuat daval.an için daha 
aıııart bir had kon1a bile, bir 
takııu efkll ve meraılml kanu· 
niye, ınazıaunun kanuni bak· 
lan, dlhyanın her tarafında 
fevkallde iııtlıaai muamele 
taıblkuu IDenaden, abvaden 
bulu1U11uyor mu? 

· olama,;. Mak1adın böyle bir 
cepheli olmadığı herhalde 
bir kaç kelime ile millete bpat 
edilmek lizım gelmez miydi? 

Bu münaıebetle, Aktam 
gazeteıl baımubarrirl meb'uı 
Necmettin Sadık Beyin zatı 
terblyeılle ıiddetle allkadar 
bulunan aıağıdakl tabirleri, 
Baıvekll Paıayı mlidafaa mak· 
ıadlle de ol1a yine iımet Paıa· 
om dikkat nazarlanna konul· 
mak münasip ııörülmliıtür: 

Bizden söylemek 

uydurma olduğunu bir daha 
söylemek illerim. Dost bir 
hükfimet mümessllioln salo· 
nundakl mlıaflrperverllğl aley• 
b mde ıantaj açmak gibi bir 
hareket için ve Türkler ara• 
sında kalmaaı icap eden ılya• 
ıi münakaıata füzull müda· 
hale etmek için fırsat ittihaz 
etmlı olan bu ecnebiye, Tilrk 
misafirperverliğini de ıullstl· 
mal ettlfinl hatırlatmayı Tilrk 
matbuatının tvazlfe tellkkl 
edeceğini Omlt etmek lıterım. 

lamet Pqaıtm bazırlandı
ıını aoylediklerl llyıha anab. 
tevlyatı tlmdtllk malllm bu
lunmuyor. Buna binaen, mat· 
buat 'll•ıhakemelerl için ne 
ııtbl ve oaııl bir uıul konmak 

. ·-

Akpmın 9 Nisan tarihli, dünkil 
başmakalesinden: 

[Gazete namı altında 91· 
karılan pa9avraıarda bll' te· 
kım serserilerin terbiyesiz· 
ce, adice tecavüzleri va 
illh ... ] 

Şimdi, ıu meb'uı Bey, her 

lıtanbulda Hyri1t1fer öyle 
bir hale geldi ki, sokakta 
yürümek, İp üzerıncle ylr 
rüyen cambazın kin den 
daha tehlilceli oldu. 
Gün ll•fmiyor lci bir 

bisiklel birine çarpmasırı, 
biı araba birini •akada• 
maıın, bir otomobil bir 
hatta birkaç cana kıymo
•ın· 
Kabahat biz.de mi acaba, 
yürümeııini mi bilmiyoruz. 
Kusur ,oförlerde mi aco · 
ba, yürütmeai~i ..,j bimİ· 

Herhalde ortaJa bir 
bilmemulik ııar ki onan 
kime ait olclajfunu anla· 
mak lazımclır. 
Vesaiti nalcliyenin •okak• 
ları bir mezbahaya f8t1ir· 
me•i tahammül eclilir ıey 
cleitil. 
Belediye reisinin ne clll· 
ıünclüjfiinü bilmiyoruz. 

Falcat ortacla can tıicliyoı 
diyelim de Hn 

ister dinle 
ister dinleme yorl,.r • ....... ________________ ,_, __ ..., ____________ .... 

,----- ... , 
" ·' lcl lt'razlarıını 

• 
Yarın - Dünkü nüıhamız· 

da Möıyö Primi hakkında 
bazı izahat vermlıtık. M. Pr'" 
mi, neırtyatımı:ı:a tema• etmJ. 
yerek mlltarekede •Pres dllıu-
var,, eazeteılnde ~ahıtıfını 

Hükumet resmi 
bir tebliğ neşretti 

( Birinci aahifeden deııam) 
talarının iki memleketin kar
ıılıklı menfaatlerine ve sulh 
ve alikön ıiyaaetlerlne uyğuo 
olduğu huıuıunda mutabık 
kalınmııtır. 

Hududun emniyet ve ata• 
ylılnl temin huıuıunda ala• 
nan tedbirlerin samimiyetle 
tatbik edildiği ve iyi netice
ler verdiği iki tarafça mem• 
nunlyetle 'IDÜtahade edllmlf' 
tir. Hududun iki tarafında 

yekdiğeri aleyhine hareket 
ve teıebbüıe müıaade etme
mek eaaıının diklratle ve -
hatla takibi teyit edilmlıtlr. 

Kral Hz. ine ziyafet 
Ankara, 8(A.A.) - Harf. 

clye vekili Tevfik RüıtO Bee 
Irak krah Faysal Hz. lerl fe" 
reflne bugiln Hariciye kö,. 
künde bir öğle ziyafeti ver
mlıtir. Ziyafette misafirlerle 
Baıvekll lımet ve Meclis Re
lıl Kazım Paıalar Hazeratı 

Adliye ve Dahiliye vekilleri. 
H. fırkası kitibiumumiai Recep. 
Hariciye encümeni reisi Saf· 
fet, Irak ıefaretl erkanı, Ha• 
rlclye vekalet müdürleri ha· 
hazır bulunmuılardır. 

Kral Hazreterl ıaat 17 de 
Ankarapalaaın taracaıında çay 
lçmlılerdlr. 

Kral Hazretleri saat 19 da 
trenle latanbula hareket et• 
mittir. laıaayonda Reislcümhur 
Hazretlerile B. M. Mecll ·' 
Reisi Kazım, Baıvekll ismet 
?aıalar haz eratı, Dahiliye Ve
kili Şükrü Kaya, Hariciye 
Vekili Tefik Rüıtü, Mecliı Relıl 
vek!ll Vasıf Beyler, hariciye ve 
kiıletl erkanı, logiliz ve Mısır 
sefırlerl larafından teni edil· 
mlılerdir. Kıtaatı aıkeriye ml
ıaflrlerl seli.mlamııtır. 

Irak Baıvekili Nuri Sait Pa· 
ıa, Maliye Nazırı Rüstem Hay
dar Bey Kral Hazretlerine 
refakat etmektedir. Miıaflr 
Kralın İıtanbuldakl ikameti 
husuıi olacaktır. 

Geçit resmi 
Ankara, 8 (A.A) - Reisi· 

cümhur Hazretleri Kral Faysal 
Hazretlerinin tetYllnl müteakıp 
lataayondan ayrılırk~n muha· 
fız piyade ve ıüvarl kıt'alarına 
bir re•ml geçit yaptırmıılar ve 
halkın heyecanlı teze hilratı 
ve alkıtları arasında Orman 
çiftliğine gltmlılerdir. 

- - - - - -- -

söylemektedir. Bu gazete be-
yaz Ruılar tarafından idare 
edilmekte idi, fakat gazetenin 
mali luımlle lnglllz teıkılatı 
meıgul oluyordu. Milli bükü· 
met lıtanbulda teessüı eder et· 
mez bu gazeteyi kapattı ve 
zannedersek gazetenin baıında 
olanlar da Türkiyeyi terkct· 
mek mecburiyetinde kalmıı· 
!ardı. 

M. Primi İtalyanlar tarafın
dan lıtanbulda neıredllmekte 
olan Deyi! ltalyan namındaki 
ılyul gazeteyi ldar.. etmekte
dir. Ayni adamın Franıızca 

"Akpm. ı idare eımeıinl, 
bu zatın Akıam gazeteıl va• 
aıtaıile Türkiyenln dahili ılya· 
ıetile lıtığal eylemeıl hiçbir 
zaman doğr':l değildir. 

Fethi Beyefendiye atfen 
uydurduAu beyanat ile def. 
rudan doğruya dahili ılya
ıete temu etmektedir. Fethi 
Bey muanzlarının yalancı 
vuıtalardan l1<ilade etmek ı.. 

temelerl nl çirkin buluyor ve 
Prlmllerln bu gibi lılerle lıtl· 
gal etmemelerini ie biz Yalan 
borcu biliriz. 
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Y• .ti Mu i m le ini . ,. s m 
Po ika, 
M-- btr Llatf ııibf ılört 

tarafa gentılfyen bu kelime, 
merhvm a:aaetenln iılm ıwira· 
•ıdtr. 

Zabda 

Çok 
muharrir imi.% yazı)-' r: 
• bir • ·har 

kundaklıya yaktılar! 
=------

Büyük ağalte, ... kal· 
mtıtlr. isim babaaı olan Fahh 

ı Bey her,e. onun k .. brl 
fH>da dtıııe gelir. 
P antn bortlıyan rı..hile 

baı baıa kalan lııu ılyaıl 

Do~n. (!) lııu eefer de, 
n11ft11 memura ctDI, insan• 

'-ın el rile u1Ntı'9f'. 

* I r--..J • '-"'0\-~ııe, vatandqltfa ve 
.-tanperv le not verı:ıtiye kal· 

n Fa h Rıfkı B. çak temennj 
ederiz 1, bamettlfl doeyala. 
n bir kerre daha olromalıdır. 

Siclllertnt mlmllyeceil Türk 
De91f, heıokeein kolaylıkla 

not verecefl neeil deifldir. 
Gazeteshıln marolren koltuk!..., 
krletal camit mııııaeı haıında 

yalancı bir patr~n tial&.wıtile 

it ba,"uraeaftn.t ıöyledlği vatan• 
d• r, Falih Rıfkı Beyin tez. 
ldyeeitte m Maç va tandaplar 
değ.tdll. 

* Merdivenin alt ba._ınıı.jt 

ile ea t~pesindekinin arasın• 

c!Akl mesafe, ôlçülemly~k ka· 
.-a ~tir. 

V atanda,le.nn derece far
~ını en t~pedeklnden görebir 
leeek Mlamm btr haytı yoral
lllUI liımmhr. 

Va.t.anper •erlik tezkiyesini 
Ftii.b Rıfk.ı. Bey4en dialereo 
cek İl" T ii rk g.enci ol.ıııaadıiına 
uuıl illlUI ederaıık, aul tezkı. 
yeye kendilinin muhtaç oklu. 
jpına da lı.altb&a>ıu b.asarız. 

BÜRHA.NETTIN ALI 

ga p ın 

• • Dün bir Belediye komiser 
usturayı kapıp şakağının 

m avım traş olurken 
kesiverdi!.. 

Dün ıabab Nuıret Bey ismin· 
de bir Belediye mua'tlnl traı 

olurken eline geçirdiği bir us• 
turayı almıı, sağ 1akağı11ın 

damarını keımek ıuretile in• 
tihara te,ebbüı etml§tlr. 

Bu çok garip intihar vak' an 
ıu suretle cereyan etmiıtir: 

Nusret B. kimdir? 
Bele.liye unı4 Yioi Nuaıet 

Bey at.in Giritlidir. 40 yatla. 
nada uzun boylu zayif, eşıı,ıer 
teırılz ka.lp ve temJ.z yürekli 
bir 7.Atbr. 

UJ:un eeııelerdeoberl ırıe. 

ırıuriyet ei.ııtieap, etıait takdir 
ve taltifi r ka:zanmat bir 
ı.ffllUrdw-. 

Kıuıdiıinl gerek vazıfb .ar• 
kıuiqlatına ve gerek vacife 
hususunda t~u etıtıJ. hıM.ka 
ıon derece a~dırmı., arrı ay• 
rı biirmet ve te11eccühlednl. 
ka1a:ıı11ıuıw. 

• 

Bu kıymetli ve gillicle 
b~e mwıvlıli NMar t ey, 
,.lııriıaizill birçok se1Pt.leriı1cle 

vazife almı~, yioe takdi1 ve 
tabıfJue maz u olarak ifa 
ebslıtar. 

fote bu çW,kao hel.diy~cl 
Wr çok emtlerde çahftıktıı• 

IOlltt. 2 ıene mukaddem Kum. 
kapı Belediye muavinliğine 

tayin edtlmit, bu ane kadar 
orada çalıımkta bulunmuıtur-. 

Her yeı-de keooitiı)! sır: vdıi 

damannı 
ıeıı Nusret Bey, buradıa da 
kalka kendiılııi r.evdirmlt 
v ...W.abb.t il& dolu biiyük 
teveccühler kazanmıttır. 

Nusret Beyin uil ve kiıtar 
bir :ııevceıi ile 16 y Iıı.rında 
bir ele ç cuğu ya r. 

ilci ay evYel sinfr ı...t.ltğı. 
na ıaüptela cılan Nusı-et Bey 
belediyeye rac:aat ntezu• 
niyet latemittlr. 

Belediye de uz aıeneler 

~i~nd ıdii çahı IM&au• 
e.vine iki ay 111ezuaiJet ver•ir 
tir. 

1 bu IDC!&waiyet ii:r.eriııe 
Nusret y, v fe1l bq ıı 
r.yrılmı ICacWS ıl• 
nan mahalleılndekl evlnd«ı ı .. 
tiı'aha.la batlıumftır· 

Fakat clilçar oldufu laa11talık 
zavallı Nuaret Beyt günde. gll· 
ne ıarsmaia, güodeıa güne ı .. 
tırap içimle kJyra o ta batla· 
m.ııftw. 

lıte iki aydan beri evinde 
Jıtıraplı anlar Yaıayaıı 
Nıuret Bey, blısettill ıatırabıo 
lzaleai I~ dün aabah çocıığıt
nu ya.nııra aimlf, ufak bir ge. 
zlnU yapuıak Jçln eokıığ.-. fır
lıum tır. 

O ara geçmekte olan Be· 
tediye müstahdemin müdiri 
ve Kumkapı nalıiyeal Halk 

fırkaıı relal Muhıln Bey 
bu hali gôrmllf, Nıııret 
Beyi kucaklıyarak tesadüfeıı 

köıede durao bir otomobile 
blndirmlt ve kendı.ı de refa • 

kat ederek ecza.neye ıötür• 
milıtür. 

O ara aınbitte bvla-n, 
bir iki dok.lor celbedilmit ve 
ınüıl.vcmatı evvellye yapıldık. 

tan ıonra yine Mumla Beyla 
delaletıle Fransız luutaha. 
neılne yatwimııtır. 

A. S. 

Komüni t 
Mazn lar Aydı
na iade edildiler 
A·yclında komüırlatltk tah· 

rlk&.tt yapmak ve bu tahrlk&.t· 
ta lıtaalsul komüoietlerl ile 
alakadar olmakta mttznanea 
tevkif ed11fp fdtrimlze go

tirilen 7 komllnlıtln teh
rlmiz Afırceza mahkeme. 
sinde muhakeme edfhnı:lerıl 

kan- vazife ba.rici görül• 
•At ve Aydında muhakeme 
edilmeleri kuarl~tınnnıfbı". 

Tayyare müdür. muavini ne diyor ? 

Sokağa çıkAo baba ~ul 
elele vermlıler Kadırga Dleyda· 
nın doğru yl!Tilmeğe baıla. 

mıı1ardır. Bu urada kahve ve 
berberlerfn <inil ne gelmlılerdir. 
Traıı uzayan Nusret Bey bel'
berl gllriince: 

- Haydl yavrum Eyiibüo 
dükkanına gire de bir rq 
olayım., demlıtir. 

Bu karar ÜZ!Tine, miiddei
umumilikteo jandarmaya tep

eden emir vertlmiı ve Aydı• 

komünistleri teluar geldikleri 
g.W Ayd- iade olunmuolar
dır. 

Binlerce Yunanlı 
lesine ·· cum e 

musevi mahal-
• • 
ış, sevı ma-

hailesi kimilen yanmıştır 
Geçen hafta Selinfk ımıse

vilerine kal'p T11k.M,ulaa i 
tecavüzlerden sonra geçen gün• 
de dalıa nı&tbft btr tecavüz 
oldu. Vo Selamk h«rtcimfe<Flo
ka) ci'Yannda kain Olan Ka
pel mahallesi, kuttdaldanarak 
ıhnık ldL Bu hldHa hakkın· 
da ki tahkikat ıudur: 

Kampel maha esi muıevl 

fakir halkınm•akln olduğu bir 
yerdir. Üç gün enel (Kala· 
marya) da sakin Yunaablardan 
ve Rum muhacirlerinden mü
rekkep bir kafite irCCe yarı• 

mueevi mahallesine gelerek,, 
oradaki kahvehanede oturmuı· 
!ardır. 

Bu eıhaaın elinde kalı• 
• 

bastonlar, demirler, bıçaklar 
ve büyük kundaklar burunu• 
yordu. Mmevi mahallesini 
muhtemel blT tec:avüıı:e karı• 
smıft.faıza etmek lçfa göndo
rtlmtt olan be, Ywo n jaodar
maıı, bu ,.,,aıeh eı ı• 

tehditki.r zeyetle ııorunce, 

onları d.ea çıkm .. 
ğa e,J.eı:.qlııııOi.r. 

&.mlar =+=lcftıt göıter• 
mitler, Ye janıdacmalar ile mü· 
- ya baıUuııtı rdııır. Niha
yet ka.hveaanedeo çıkAn bu 
tüplıel.i eıbas, muaevl .-ıhalle
ılne cl.aiılara.k, evlerio camlr 
rını, k pılar_., lurmap, mu· 
ıe'li evleriae lnırtım 'J'&ğdır· 
mağa batfa.nuı\Aırdı.r . . ~urıun
lar her taraftan vuıldı)-cr,keıkin 
feryatlar, yara!aa&Dl.ınn, da. 
vülealeıln kıaı.k ımb;ı.ı du· 

yuluyor, ortalık 1111.hısi an· 
dıııyordu • Bu he.çil mel'Ç 
eıo.aunda muıevl ınahalleıl· 

nfn üç yeı den aleYler fıt· 
lurmağa ~a,a- r. 

Ciyardakl rum muhacir ' 
malralli.tım:l1!ln muım mahal· 
lesine kop.n silahlı, bıçaklı, 

demir sopah btr cem'lll• 
gaflr , mahalenln iiç dört 
yerine ate, Terml11erdt. 'Bul 
t_cavüz, oehre akııedlnce"Tu· 
nan jandarmaları Ye ptyade· 
leri seferbber edilerek derhal 
ha41N!erill ceııeyan.et ği ,ahudl 
maha ııiae ~ lperdlr. 
Askerler, - t tarftan aıeıler 
aratmd kalan Muaevi mahal• 
alne ıokulama-.lar ve yalnız 
Sela · ;n varotl•ınclan bu 
feci hadiaelerin cereyao et· 
Kfl Mu • ev t oıabaUeıl!ıe 
ketan lılnleııce YanaDlınm yeni 
yeni tecavGzlerine m&nl almak 
iç n 11kı bir a çemberi al· 
tına almakla iktifa eylemlıler• 
.Y-tınea hak.duafarmüt

tfir. Oitalık aıarırken 250 ha· 
ne m •eri m !Mimn ye• 
rlade yeli~ ettli'f g6rillmüıtiir. 
Kuop91 mahAlle.t ıttetlw içinde 
JWlla n 51mu-rolu111ahal· 
lede Vardu cadcleetııdekl mü· 
ni'i de- kuauk.lar ko
nulmasına lefebbüı echl111iı. 
fakat her -ı!sa &tana müma
naat edihıliıtir. 

Şu.,....ıılıa kay.letıııekicap 

eder kS, Yıman za.ln mn le· 
raab rimleri y aLamak· 
tan kalıJD!'- Yerli hükıl· 
metin muavenet ve htm ye• 
a den mahrum ita o bu, 
adamlar ne gariptir a yiıl 
ihlfıl etmek, sopa ~ yahut bı· 
ç k teftmakla •-o .ı..lu· yaı e bi etleri niçin 

u ... ef er 5 bin? 
Bu sefer en çok bilet satılmış 

Nazik ve ,terbiyeli )'etııeo 

yavrusu da: 
- Hay hay babacığıın 

d it ve gene elele olara\ 
berber Eyübün dükkanına gir· 

111iflerdtr. 

Ya yemiş Es af bankasına ücuml 
ba kaya 

oldu 
T•yyar pjya.ıgo biletleri· 

nin geçeo ay! d 60 b na· 
mara üzerinden, bll a7 d1ı 50 

~ ii indeıı "lıd.1ii -
lüıııclur. Bunun sebebini an· 

k için p y~ miİdjlr 
muavini ile görüıen bir QJU• 

harririınize mumaileyh atideki 
ınalümah verıuitUr: 

- Ce.miytıtimizin ..ki ni• 
zamnamesl tıuı:ıt\ınc:O c.ari olup 
biç biT tadilat yoktur. 

rBu ay ~riıı 50 bw oıı· 
~ra ii:ı:ar.iııckn v.ezıUı:ıerJ lllÜt" 

ted • ·· ii'w bJr Y• 

• 60 ilin ııumra OMrindeıı 
ır e. i..liet ecie No, 

adedi faraza 1-00 ise 59 bine 
~lltil· cil!ll ıaw•n b~ ı~ı 
200 dür, lıte hu da tamamen 
mü§leriniR 1eıhtndidir. 

' Cemiyetimizin ga-yesl ıudur: 
t .. t.t .._ nuınara co1' e!..n 

ve bu aiıltette çok ikraıınlye 
Mril.in. 

Zaten cemiyetimiz de Avru· 
poııo en iyt p' ro te,kılatı 

olao Hol&nda ve dller emsali 
ı.mlelo.etla-in usulılal laklg 
etmektedir. Bunun ~ticeal 

olarak bu ay evvelki aylara 
nilbeten daha fo.zla bilet sa. 
tılım~tır. 

Frengili kadınlar 
~lml;ı:ia baıu birahane• 

leriode lı§aD ka.ltalardaıı 14 
nün frea,,.U oldııtu yazılmtflır. 

Bu b.ıuıut mtlluma· 
tıu mürac•at eltifimlz Be• 
ledlye Nbhlye mlidMr Neıet 
OsQJan 8. mttharrirfıulze ıu 

llzahatı vermlttir: 
- Dotyamızda, biııahane• 

!erde Ç1llılan ''14" freogJll ka· 
dına ait biç bir lı:~t yoktur. 
Keyfiyet yıılandır!. 

Muharriri : l\fltcr-cimi : 
Rerronde • 8J"d Ahmet Fılrk n 

- franf;lı eıJcbi)l.4Jıı'llan ~·ük aFı reınanı -
170 Jıu:i bioclett terc<Urıe edilm .. ür~. 

- ıf.ilı:d, ,...VDIDJ; bisa:r: da Ktod, büyük anne•in«ı 
kı:tnıJuııt ljaıp. bakmııtı. lhtıyar kadın; 

Klod ıuaret ttı: - Elbet, elbet, yavrum. 
_ Evet-1.tı.e ben de onun Ben tütün kokuıunu çok ıe-

için Uı;o yanuıu:a gaidim. verim, clemif, bir taraft.a da 
yaıunda bıılıına pellı:ereııin 

- Sevgili yavrum. tek kanadını açmııtı. 
- Evl!dım .. · - Aıuıe, ıöyle bana, du· 
Bu lçt-en "Belen ıözler, man Mnl rahataız eder mi? 

!Odu anneılnin yanına C1!Z· - Hayır yavrum. Senin 
betmlott. Klod, vaziyetini ıak, yaptığı.ıs hiç bir tef beni ra· 
tamak istediği için: lıatm: etmeı:. 

- Burada, yanınızda bir - Ah ne iyi aıın · • &n• 

sigara içmeme milssade eder necift•. 
ınlılolz, dedi. Klod, birdenbire durmuı· 

- Büyüli; annene sor. ~u .•• 

Nuaret Bey koltuğa oturm111 
ezlyetıle yizilai alııunlatarak 
traımı yaplıttn1Jhr. Traı bıtmıı, 
Eyüp usturasını ayna önüne 
k07arep podra kutuıunu al. 
mak için tkl adım 6lede 1ı •• 
lunan dolaba gitmlflir 

Bu sıra.da zavallı mu.h.te
rem ve kıymetli Nusret B. 
ae diitüom ıse, cli\tCinmüı 
ne ta~ııı tqın ola
cak ki miiptelA oldulu hasta• 
lı~n teelrile hemer\ ôniimie 
bulunan uıturayı almıı, iki 
aaolyo stirmekıl:ı:,in ıağ ıaka· 
iı•ın daınarıoı keem.tıtır. 

Bu racJ. arlı:e.aına ditıen 
ls"11- Eyüp Ef.-di Ya:Uyetl 

Aman 
yerek feryat 
la 'llıftır. 

Beyefendi, dı. 

ve figana baı· 

- Ne btlyoreun, söyle. 
- Htç ! 
Madam Ambuvaz bluet• 

mqtt ki, ba kızı içinden bur• 
kan bir dt!rt var. Fal at aç· 
mağa, ıöylemeRe cesaret ede
miyor. Bu vaziyetler larara 
ırelmez. O zaınan bU eerarı 
öğrenmek pek güç olur. 

Madam A.m u zın bu dü· 
JDBCQI dl)ğru i l. O da hunun 
doğrnluğuna k i olaıaı olma• 
it kf kUJdn a (:b, okınnağ a 
baıladı. 

MadaDı Dö Rozlye ise el 
iılııe daldı. 

Ortada bir ailkdnet hlııl 
olmuıtu amma .. Bütün dimağ· 

llar aynı §eyin etrafında dü· 
ıünce ile meıguldü. 

Klodun baıında, di.ınağında 
ıJmoek gibi yalaza yalaza 
yanan bir ıes uğulduyordu .• 

M Her ıeyden evvel aık! • 
Zavallı Klod, manasını 

- -
İhracat ko t ol 

edil ece 
Harici Ticaret ofisinden 

aldığımız bir habere göre Yuge .. 
lavya hükumeU taze meyva 

lhı:acmtn kontrolü için yeııl 

bir *"'nıı.- baı:ıriaınıı ve 
tatbildn.e ıeçmlftir. 

Bu nJzamname üzüm, erik, 
elma, kaym gibi yaı ıneyv•· 

lar. k rolil içi Uklnu 
ihtiva etmektedir. 

e ---- _, 

: 
ıt)'zar ................ . .............. . 

! Münduccalımuıın colıür 
l jundtUI hugiilt ( Yarım 
i müyoıı liraya Tiırlıiye 
j emniyet planlan aatılı-yorda) 
1 tefrikamızı clercedemedik. 
j Kariferimizderı özür diler~ ........ .. ... -.. ---···· 
bilmeğe ıtmdiye kadar ehem• 
mi yet vermediği bu esl<l düsturu 
unutmak için bir çok §eylerle 
meıgul olmak latemlıse de 
kendinde kuvvet bulamamııtı. 

Klod, yeni bir dünyaya 
ıu düsturla doğuyordu: 

"Her ıeyden evvel aık ! .. • 
K:od için aık vardı: O, bu

nu dtitünmliıtü. Fakat, Kloıl 
aıkın çamur taraflarından 

neret ediyor. Ve ancak aıkın 
iliihi ve ruhi taraflarına dima• 
ğında vüa' at veriyordu. 

içinden çıkamadığı bu dn .. 
turu.n ulviydi nereeirıde idi ? 
Hangi çefll aıklarda bunu bul• 
mak kabil.dl ? 

Bunu Franıuvaya ıonaak itte· 
ınif, fak.at ala.y eder ümidile 
ıormamıotı. Annesinden ıora· 
caktı. Ya o da alay ederse ... 
İzzeti nefsine dokunuyordu. 

Klod bunları diiıiiDiirken, 
ılrara dumanlarınıD helezon· 

• 

bilet ayii 
hücumu a 

Eıu.f Bank.ası Tayyace ce· 
mtyetinin bJletlerlade isaf ba· 
yilik yapmaktadır. 

Bayiler oradan biİetleri11l 
tedarik ederler. 

Bef•iluoda bir hay! banka· 
ya 10 bin lira ~lanıhfı lçlıı 

Yeni hapishane 
Haplehane ıçln a6-ı" 

bir hı- u..n:raidu. 
Maltepedekl uk ri li.entıı 

tıııal ettlii biaa ıı~zilml}tfr. 
Adliye VekileU bura11nı 

btiv · ektir. 
U '...ürülen köpekler 

H mayel bayvaaat cemi· 
yelinde 201 kiıtek h.o va ıazllıe 
öldürülmütliir. Ayrıca 4 'beygir, 
104 kedi de baaıalıklan dDI_., 
yısıt~ imha edtlı:nıılerdtr. 

ları nrasından anneılne lıakı· 
yordu. 

- Bu kitap ılzl ne kadar 
meıgul ediyor ,_.? 

Madam Ambuvazın b11tı 

kttaptan kalktı ve madam Dö· 
Rctz.lyenJn örgü ile ıaqıui 

parnıa iden ıılurdıa ... 
- Evet kızUJI, 

- Kitabınız neye dair anne? 
- Bir roman kızım. 
- İsmi nedir? 
- Tri&tan ve İzolt.-
Klod, yasl....lait y•ahktaa 

batını kaldırdı-· 
- Bıı bu 4fk Jfaclnine 

benziyor. 
- Ev t .. 

- Bana hu hikayeyi nak-
letmek ister misiniz? 

- Tabii.. Trutıın, lzolt'ü 
seviyordu. Aıkları istedikleri 
gibi nihayet bulamadı. Ve bıa 
aıkları yüzünden ikiı.i de bed· 
baht 3~düler. (Devamı rııır) 

halkı 
sebep 

bu eefer bilet alamam~tır. 
Bunu duyan IDÜ1lerller 

Emaf banlcınma hücum ederel 
bilet erini lttemtılerdir. 

Dün a111:ak 600 k ıiye bilet 
tevzi edıkbllmiılir. 

Banka bayii dava edecektir-

Kalp paralar 
Taklitler 25,lo,5 ku

ruşluklardır 
Taklit 25,10,5 kuruılukla· 

rın piyasadnı tamamen kal· 
dınl - için taklit p1H'aları11 
lditalad tamisı edtl•tt • 

Bu paraları p!yasaya •il· 
reole.- laeniz e&cı., ed.ı.l.eme
mlıttr. 

Bu ııle meıgul ola.n Polla 
müdürlüğü tahkıkata d :vam 
etmektedl.r. 

Haiiç otobüsçülerinin 
bir mür caati 

Ha otobi\ile 1 i~!etoıı· 
terden tiç klşllık bir hc,ıet 

ı..di ı: 

Beye ar ederek et· 
te btılıanmu§lardu. Şıkiıyctin 

ıebebi vudur: 
Fmmönü • Haliç1 arasında 

otob ı itletmek üı:ere Emin· 
önü beledıyeılnden bir ruhaat· 
name ""'rll~g ve bir t'ezkere 
tle de teblif edthnif 1 r. 

• · nii Belecii ye 
ırıt r hıatOAmo 

verlldıkten t11ıııra. ayfi ma•af 
edikliğJ l · bu zar telAfbl· 
ni talep «mitlerdir" 

.ŞOf'" rler fev.k " 
ma eti. 

içti-

Şcför!cr ceınlyetinıle evvel· 
1 akıam fevkalade bir içtima 

yapılarak otobüs reklJbeti me· 
ıeleri gôrüıülmü,tur. 
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Esrarkeşler arasında 

----- Yazan~~~!~ !ü~~y1~an -' 
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Kadın esrarkeşler .. 
' 

Esrarkeş kadınların esrar alemle-
rinde söyledikleri maniler .• 

l.mı üzerinde ince belli 
elan Safiye de bu esrarlı ıl· 
ıuayı aldı. Göz kapaklarını 
Lir iki kırpııtırdıktan ıoora 
ltıarayı uzun ve derin nefeı· 
lerle tamam dört defa çekti. 
Çektikten 10nra da yanında 
etoran Zebraya uzatarak ı 

Gökte yıldız yüz altmıı 
l ı ı im uykuya yatmıı 
Seoda onu bunaltmış. 
Yaf, yuf aman da yuf ... 

Deyip verdi. 
Zehra da bir iki çektikten 

lonra: 
Maoi yelek mor düfme •• 
Yine d6ıtiı fikrime 
Kaç ki düıer fikrime 
Kan damlar yürefime. 

• Köprü altında durdum 
Turalı para buldum 
Lef çekme nazlı yarim 
Senden it.tünü buldum. 
Ya hey de hey! .. Hey heyy .• 
Dedi veJ uzun bir nefee 

.. ha çekti. 
O ara aıka ıelen Civan 

.. ha: 

- Eyyyt eyt ! .. 
Şu yapı yeni yapı 
içinde demir kapı 
Beni yardan ayıran 
Dilenıln kapı, kapı! .. 
Eyt, diye bir beyitli nlra 

allı. 

Bu nlrayı müteakıp hepıl 
•lrden: 

- Y aıa, Y•t-·• ıa! Cl•an 
.. ba yana. diye bajirııtılar. 

Bu baiinımayı müteakıp ta 
Hacer: 

Denizde kayık mıdır 
Sular bulanık mıdır 
Gitti yarim gelmedi 
Aiilıuam ayıp mıdır ... 

lf. 
Elimde ılte ıamdan 
Kaldır perdeyi camdan 
Al kamayı vur beni 
Arlık ua.ndım candan ... 
Ah ... ah ... dedi ve mısra· 

•mı agk ile ulunun tellerine 
'tarmaııa baıladı. 

Güzel ve kilçilk bir takılml 
•üteakıp: 

- Karııdan ıördilm aenl 
Gül iken aevdlm ıenl 
Opnıefe kıyamazken 
Nasıl oldu da ellere verdim 

ICDI. 

Deyip kesti. 
Elini ıakaıfına ıötllren Sa· 

flye ıürmell ıözlerlnl kapıya· 
hk: 

- Bir ıu içtim az kaldı 
Yüreflme paı kaldı 
Allama benim yarim 
kavuımamız az kaldı .. : 

Deniz dibinde mildir 
Bunu ıöyliyen dildir 
Her yanım ayrı olaa 
Gene gi!olilmüz birdir. 

Dedi ve elini pkallından 
indirerek : 

- Haydı bakalım Sadık 
ablclm; bir ılmıl daha ateıle 
de duman olalım, diyerek eli 
ile ıfıaralan göat,.rdl. 

Belalı Sadık ta: 
- Eyvallah bltlrlmclfim, 

dedi ve üçllocü bir ılgarayı 
daha ateıledl. 

Bir iki çektikten ıonra : 

Bata girdim nar için 
G!ll kopardım yar için 
Onlar kız beılealn 
Ancak delikanlılar için .... 
Yaf yuf yezide .... 

Dedi ve Civan Babaya 
verdi. O da bir iki çekti ve 
çektikten ıoora da: 

Deniz dibi tekneli 
Oıtiine sül ekmeli. 
Kolayca yar aevllmez 
Bira& zahmet çekmeli 
Deyip ılıarayı Nunye verdi. 
Nuri de çektikten eonra: 

- Peıklr oldum direkten 
Bir yar ıevdlm yllrekten 
Kepi aevmez olaydım 
O da gitti y!lrelıten .. 
Deyip Zebraya verdi. 
Zehra da çekti ve: 
- Bahçelerde mormenl 
Verem ettin ıen beni 
Nuıl verem olmayım 
Eller urıyor ıen ı ... 
Dedi ve biten sigarayı 

afızlıktan çıkarıp mangalın 

içine attı. 

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

Kudüste - -
Ermeni . patrik inti
habına lstanbul pat
riğini karıştırmadılar 

Kudüılekl Ermeni patrik· 
lifi lnhilll etmlı ve ahiren 
veni intihabat yapılmııtır. 
loılllzler, bu intihabata Tür• 
kiye Ermenilerinin lttlraklne 
itiraz etıniıler, evvelce Ku· 
d!lı lıtanbula tAbl iken Ku· 
diirteki Ermeni patriği· 

nln de lıtanbuldakl patrik· 
haneye merbut oldufunu, 
fakat ıtmdl Kudüı lıtanbaldan 
ayrıldıtı için intihabata da 
yalnız Filllllndekl Ermenilerin 
tıttrak edeblleceifnl llerl si1r
mllılerdlr. Yapılan intihabat 
neticesinde M11ırdakl Ermeni· 
lerln relıi ruhanld bulunan 
Plıkopoı Torkom, Kudilı Er 
meni patrlkliflne ıeçilmlıtlr. 

ENVER PAŞA 

Turan imparatoru! 
~~-----Hatıratını yazan: ./ .L ______ ...,. 

Rusyada bir türklük hareketinin esaslarını 
kurabilmek için Rus ihtilalinin gayesini 

anlamak lazımdı 
-10-

- Her lhtllll, taarrusa ıe 
pn, muvaffak olunca da bir 

, tliıııplln altına girebilen kav· 
; wtler tarafından lclare oluna
lıllır. Ruıyada lae, yalnız genç 
oiarülfünun talebeılle orduda 
ftZlfe almıı olan ihtiyat zabit. 
lerı araıında bu kuvveti bula· 
'11lrlz. Ruı ihtıllli bunların 
-rı idi., 

Ruıyanın bu auııf ın .. n• 
ları, Ruı edeblyatıoın tealr· 
lerı altında bulunurlar. DOn· 
ıade ıöhret bulmuı olan ba-

yftk Ruı edip, ıalr ve filesof· 
larının neıretUklerl fikirleri 
teıblt edeblllraek, Ruı lhtila· 
llnln hareket noktıulle gaye· 
alo! anlamıı oluruz. 

Uoktor Ştayıer, ayni lddi· 
ayı eıaı tutarak diyordu ki: 

- Ruı dehaıı, uzun cilm· 
le, taıvir ve izahlarla mahi· 
yetini ifade etmek latemek· 
tcdlr, fakat, buıüne kadar 
bir ıer ifade edebilmtı delil· 
dl•. Her ıey, milphem ve 
karanlık bir macera takip 

Poliste: 

Bir ölü! 
Bu adam acaba 

neden öldü? 
Galatada Şeftali ıokağında 

madam Polyanın otelinde otu· 
ran Mıfır laminde biri diln ha .. 
ta olduğu için polis tarafından 
hutahaneye götürülürken yolda 
ölmüıtür. Zabıta, Mığırın bu 
ölümünü ıüphell görmüı, ceıe· 
dl Morga göndermlıtir. 

Görünmez kaza 
Kabataı aı;ıklarında demir· 

li lnğılız bandıralı Aklklk va· 
purunda gemici 53 yaılarında 
Honlkton dün vapurun iki 
numaralı ambarını boyarken 
yedi metro lrtlfamda bulunan 
lıkeleden müvazeneslnl kay· 
bederek ambarın içine dür 
mnı. ağır ıurete yaralanmıetır. 

Ne istediler? 
Galatada oturan Mehmet 

lımlnde birisi dün ıece Bekçi 
ıokalından seçerken önüne çı· 
kan Raif ilminde birlıl yanında 
bulunan hüviyeti meçhul bir 
arkadaıı ile Mehmedl bıçak· 
la karnından y~ralayıp kaç
mıılardır: 

Mehmet baıtahaoeye yatı• 
rılmıı, firari carlhler de aran· 
mağa baılanmııtır. 

Y arida kalmış 
Y eıtlköyde lokomotif de· 

poıunda ateıçl Ali Haılm 
Efendi diin ıabah, aıabl ba .. 
talık neticesi lkendlslnl evinin 
tavanına iple · aamak ıuretıle 

intihara teıebbüı etmlıae de 
kurtarılmııtır. 

Kumarbazlar 
Unkapanında 23 numaralı 

Azizin kahveılnde, Mehmet, 
Aptullah, Hüseyin leminde üç 
kiti ile kahveci Aziz kumar 
oynarken cürmil meıhut ha· 
linde yakalanmıı, haklarında 
tahkikata baılanmııtır. 

Adliyede: 

Pst sahibi 
Gazete sahibinin 

tefkifi istendi 
Ş.,hrimizde franaızca ola· 

rak çıkan •Pıt. mizah gaze
teal ıahlbi Osman Hamit B. 
hakkında adliyece tahkikat 
•e t .. ki bat yapılmaktadır. 

•Pat" gazeteıl kollekılyonu 
müddeiumumilikçe ikinci mili· 
tantıkllfe tevdi edllmiı ve 
Oımao Hamit B. berayı lıtlc· 
vap müddelumumillle davet 
oluonıu~tur. 

Oıman Hlmlt B. yin 
ilk lıtlc•abı yapılmıı ve 
miiıtantıkllk, tahkikatın ıekll 

cereyanı hakkında müddei· 
umumilljln mütaleaıını ıor· 
muıtur. 

Müddeiumumilik, ilk tah· 
kıkatın mevkufen cereyanını 
lıtemııse de bu talep taıtlk 
olunmadıfı için gayrlmevkuf 
olarak tahkJkatın devamını 
kararlaıtırılmııtır. •Pıt• ıaze
teılode takibatı mucip olan 
yazılar: 

"Lopaaın blklyeıı. , "Gül· 
lü kadın. , •Mum söndü •••• 
ve aalredlr • 

Tahkikat bitince evrak 
mahkemeye verilecektir. 

Bir katil mahkum 
oldu 

Geçenlerde Çeıme meyda· 
nında aıker Süleymanı öldür
mekle maznun bulunan Yah· 
yanın allır cezadaki muhake· 
meal dlln bltmlı ve Yahya 21 
yaıını bltlrmedlfl için tenzllen 
12 buçuk aeneye mahküm ol· 
muıtur. 

Ecnebi bankalar 
krediyi kesti 

lzmlrde afyon tüccarları 
dün l.nıet Paıaya bir telıraf 
çekerek ecnebi bankaların 
krediyi lıesmelerlnden ılka· 
yette ulunmuılardır. 

iTTi 
Dağlara kaçan hain

ler silahlı imişler! 
ikisi daha jandarma ile müsademe etti, 

biri öldü, biri yakalandı 
Manlıa haplıaneılnden ka· ı 

çanların lklıl daha yakalnmıı· 
tır. Bunlardan biri olan Koza· 
laklı Muıtafa, öldllrülmnıtür. 
Caninin yaklanmaaı az daha bir 
jandarma onbeıımızın ölümile 
neticelenecekti. 

Yapılan müsademe yarım 
ıaatlen fazla ıllrmüıtür. Yap
tıfımız tahkikata nazaran, hl· 
dıae ıöyle cereyan etmlıtlr. 

Haplıane kaçftklarından 
Kozalaklı Mustafa ile arkadaıı 
lımall oilu Mehmet ma
lam firar hadıseılnden ıoora 
beraber dafa ç ı kmıılar ve ılm· 
diye kadar oradan oraya gez. 
mlıled!r. 

Bu hayatı da befenmiyen 
fırarller bu aafer kilylerlne dön· 
mel!e karar vermlılerdlr. 

Mehmet Akhlıann Koçan 
köyGnde do§muıtur. 

Kozelaklı Muıtafada Kırk· 
•lacın İlyaa köyündedir. iki 
arkadaı ayrılmak Gzere iken, 
tanıdıklarından bir köylüya 
raıtrellyorlar. 

Köylünün dofru karakola, 
glttı§lnl gören firariler bu &e• 

fer, flklrlerindeo vazgeçip ge
rlıl ıerlye kaçmafa baılıyor• 
lar. Fakat jandarma da arka· 
!arından takibe baılıyor. 
Jandarmanın peılerlnde bu• 

lundu§unu anlıyan iki cani 
-- -- --~ 

etmektedir. Yalnız, mevcut 
Rusyayı, onun bütün teıkill· 
tını yıkmak eayeıi pek açık 
bir ıurelte latenilmelı.tedlr. 

K11ptan mQdahale etti: 
- Bu nihilizmdir! 
Doktor: 
- Evet, Ruı lhtillli oihi· 

llzmln bir netlceıldlr. Bu meı· 
!ek lıe inanarak yıkmaktır. Fa· 
kat ne yenlılnl ıellrm•k, ne de 
yenlılnln ne olacafını bilme
mek gibi bir facia ile nlha· 
yetlenmektedlr. Bunun için· 
dir ki, Ruıyada kökleımıı bir 
nlhllstllk vardır. Fakat milli 
ıuura · yerleımiı müebbet bir 
felsefe yoktur. Rus dehası, 
ne liberalizme, ne demokra· 
ılye, ne coıyallzme ye ne de 
komünizme inanmaktadır. Bu 
meseleler hakkındaki neırl
yat lıe Ruı felıefeılne gir· 
memlıUr. Pek tabii olarak, bu 
fikirlerin tatbiki tekilleri yok· 
tur. 

Bu vaziyete nazaran, ko· 
münh:m cereyanı da liberallik, 
demokratlık, ıosyalistllk cere· 
yanları sibl terkedllmeğe 

mahkumdur. 

Netice olarak dlyebilJrim 
kı: Ruıyada komüniıtllk tat· 
bık edilemez. 

Kaptan ıordu: 
- Lenlnlıı komünlıtllk 

lhtılllt ne olacak? 

Doktor düıllnmeden cevap 
verdi : 

- Lenin, birkaç ay ıonra 
konıüoiıtlfğl terketmek mec· 
burlyetinde kalacaktır. 

Yalnız dahili harpler bit· 
memlıtlr. Bunları bitirir bilir• 

mez, cemiyet t~ıklli.t karıı· 

aında kalacak, komünlat teı· 
kllatının tatbikat tekilini bu
lamayacaktır. 

O zam&o ne olacak 7 

(Deoamı var) 

emmu:ı 

HOR KONUŞALIM 

~adoluda h_~.~!~!!!~r 
lzmirde işsizlik ! 

İzmirde 50,000 işsiz var, bunların 
çoğu işçilerdir 

- ---
lzmır, muhabiri mahsusu• 

muzdan: Son günlerde lısizllk 
pek çoğalmııtır. Diye bilirim ki 
balen burada 50 bini müteca· 
viz ltslz vardır. Bu tıılzlerln 

çoğunu tülün fabrika lıçllerile 
df'mlryolu ltcllerl teıkıl et
mektedir. 

Bu ltılzlığe, tütün iıleme 
mP.vslmlnln geçmlt olmaıı, 
Korfez ılrkellnln pek bakaız ha· 
reketıle Aydın ve kasaba de
miryolların da nakliyatın azal· 
ma11 huebıle lıçinln mühim 
bir k11mına yol vermlt olmaları 
aebep olmuıtur. Fakat bütün 
bu aebeplere ralmen de ltçi· 
ye it bulmak imkanı vardır. 
Çllnkü, •Efen lktııadl mınta· 
kaıında lı mevsime tibidlr. 
Meaela bir it biter bitmez 
diğer bir itin sezon gelir, lıçi 
de boı kalmaz. 

Halbuki burada bu çok 
müıpet it yapılmamaktadır. 

Çünkü: (evvelki mektubumda· 

da bıldirdlfim veçhlle) tıçlnin 
hak ve hukukunu müdafaa 
edecek bir tek teıekkül bile 
yoktur. 

lzmlrde lae 150 bin küıur 
tıçl vardır. Bunların, baıta 

bulundukları aıralarda olıun 

teda vilerile me1rul olacak 
teavün sandıkları yoktur. 

lıte lzmlr lıçtlerinln hali 
budur: Belirsiz meıal, kak· 
sızlık, botbehot lıten çıkarıl· 

mak, hlmayeılzllk ve aafre ... 
Dığe~ taraftan çiftçilerimiz· 

de de bir canlılık ıezllmefe 
baılamııtır. Çoklanberl çiftçi· 
!erimize krediyi keımlı olan 
Ziraat bankasile zirai koope• 
ratıflerl hıırekl':te gelmıı ve 
çiftçilerle alakadar olmafa, 
baılamııtır. HattA bu ıebepten 
birçok zirai kooperatif çiftçi 
ile alakadar olmadıkları kay· 
dile kanuni takibata maruz 
kalmıılardır. 

SiyameJJin 

Ziyaretmiş!)H. S~an H. 
Kadınlar bir/itinin Meşhur hadise kahra· 
maksadı irşat değilmiş manına bir dava daha 

Kadınlar bırli§l reisi Latife lznılrde Dibek batında mu· 
Bekir, H. Anadoluya ıtdecek kim Hafız Mehmet kerimesi 
kadın doktorlar hakkında Hidayet Hanım Müddelumu· 
kendlsile görüıen bir muharrl· millfe verdiiii bir iıUdada 
rlmlze atideki izahatı vermlt· K k d ki H f 
1 dl 

arııya a a mu m a ıza er r: 
- Yeni binamıza yerleı· Silzan ve ablası Ayte Hanımlar 

mekten baıaka yeni bir meo· tarafından 500 lira kıymetinde 
ıalemlz yoktur. Anadoluya mücevheratının sirkat edil· 
g.decek heyete lrıattan ziyade dljilnl iddia etmlttlr. Maznun· 
ziyaretçi denae daha doiru !ardan Hafıza Süzan Hanını 
olur. Heyet 4 klılden ibaret d" . 1 . . 

ı k b b 1 · d d bi un birıncl stıntak daıreslnde o aca ve era er erın e e r b h 
hanını doktor bulunacaktır u uıuıta isticvap edilmiı 
İ ! k defa olarak beı grup izam ve ayrıca ıahitlerden Zehra ve 
ediyoruz, Hareket zaman ma· Remziye hanımlar da dinlen· 
lilm defildlr. mtılerdlr. 

Kaplumbağa ihracatı 
Mersinden İskenderiyeye 
600 kaplumbağa ihraç 

bu ay 
edildi 

Haziran ayı lçlnda Menin· Kaplumbafalar bu ıene ge· 
den ecnebi memleketlere çen seneye nazaran fazla çık· 
13,000 liralık ihracat yapılmıı, makta ve fazla ııtmektedlr. 

buna mukabil ecnebi mem- ihracat araaıoda aynca 
leketlerden de 5550 liralık 15000 kilo da yapağı vardır. 
ithalat yapılmııtır. lthalatımıı: ise Avuıturya· 

ihracat araıında: 40 koyun, dan gelen 9000 kilo kadar 
740 keçi, 21 aı§ır ve 600 ham manda derlıl ile 9 katır 
kamlumbafa yardır. ve 10 merkepten lbaretlr. 

Canlı hayvanlar Yunaoiı· lıtanbul ve lzmır lJmanla· 
tana, kaplumbafalar lae 1.. rına da 48000 kilo kadar yapajit 
kenderlyeye eevkedilmlıtlr • ıevkedllmlttlr. ................................................................................ ,_ .............................. "' 
nereden ele geçirdikleri henüz J Amerika deniz talebesi 
anlaıılmıyan tabancalarını çı· gidiyor 
karıyorlar ve jandarmalarımıza 
lıir puıu kuruyorlar. Bir kaı; gfto evvel Kentu· 

Bu ıırada ani olarak puıu ket vapurlle ıehrlmlıe ıelmft 
mahalllne gelen Jandarma takı· olan Amerika deniz talebeleri 
mınm kumandanı onbaıı Veli 
Efendinin kula§ının dibinden bir yarın ayol vapurla Pireye 
kurıun geçiyor. Veli Efendi harf'ket edeceklerdir. 
pusuya düıtiiklerlnl anlıyor o 
vurulmuı gibi derhal yere yatı· 
yor, ayni zamanda neferlere de 
icap eden kumandayı veriyor. 
Bundan ıonra her iki taraf ta 
ateıe baılıyor. 

Mukabil ateı tam yarım 
aaattan fazla sürüyor. Jandar· 
manın: 

- Teılım olunuz. 
Emrine kartı haydutlar: 
- Sizin bilmem neyinize 

biz... ne yaparız, tarzında 
küfürlerle mukabelede bulu· 
nuyorlar. Bu sırada Veli on• 
baıının altıiiı bir kurıunla, 
Kozalaklı haykıra, haykıra 
yere yıkılıyor ve ölüyor. 

Arkadaıı Kozalaklınıo öl· 
dilğüoü ıörünce hafif yaralı 
bir h&lde teıllm oluyor. Tah· 
kıkata Maniu vallılle jandar· 
ma kumandanı ·ve müddelu· 
mumllik vazıyet etmlotlr. Dl· 
fer hi!pilhane kaçkınları da 
yakalanmak üzeredirler. 

-·-Bir casus mu ? 
Şmıt Enı namında bir Al. 

man Foçada memnu mıntaka 

dahilinde ıezlnlrkea yakalan· 
mııtır. Bu Almanın vaziyeti 
ıiipheli ıörülmilflllr. Şmlt Eoı 
dün izaılre ı•tıı"ilmlıtır. Mu· 
hakemealne yakında ıulh ce· 
zada baılanaeaktır, 

Bir sahtekar 
Bir müddet eYvel zlmme· 

tine para geçirip ıehrlmlze 

ııelen Adana defterdarlığı me• 
murlarından Halim Ef. pollı 

2 inci ıube mlidlrlyetl tarafın· 
dan adliyeye teıllm edllmlıtir. 

Adliye de tahkikatını lk· 
mal etmlı, Adanaya ıevke
dilmek ilzere jandarmaya teı• 
!im edilmlı!lr. 



Meclis Temmuzun sonunda tatil ! 
Ankara 8 ıTelefon) - Mec· ı 

llıln içtimaı Temmuzun nihaye· 
tinde bitecektir. 

Kanunların müzakeresi ve 
bütçenin henüz encümende 
olma11 buna delildir. 

Kazanç ve muamele vergisi 
müzakeresi teorin lçtlmaına 
kalacaktır. 

Harcirah kararnamul ile 
taclilatının, yol ve aile mas· 
raflarna tealluk eden hüküm· 
lerln tadili Maliye ve bütçe 
encümenine havale adllmltllr. 

Pulluk yapanlara 
prim verilecke 

Ankara, 8 (telefon) - Pul

luk kanununa göre bir tali· 
matname hazırlanmaktadır. 

Pulluklar memlekette ·yapıla· 
cak ve yapanlara prim veri· 
lecektlr. 

Köy ve kır bekçileri
nin maaşlarını tevhit 

Ankara,8 (Telefon)- Köy 

kır ve mahalle bekçllerlnln 

tevhidi için Dahiliye Vekale-

Unce bir proje hazırlanmak· 

tadır. Yeni layihada bekçlle
rin maaıları Belediyeden tev· 
zl edilecektir. 

~ ~ ~ 

Lise müdürleri kongresi 
Ankara, 8 (Telefon) - Lise ve muallim mektepleri müdürleri 

kongresi cumartesi günü toplanacaktır. 
Maarif vekili bir nutukla konırreyl açacaktır. 

.......................... o 4 ................................. . 

Hiylenin karışmadığ!. şey kalmadı! , -
Çikolata hiylesileadam 

soymak usulü! 
Ticaret odası yapılan kurnazca 

hiyleleri meydana çıkardı 
Çıkolata fiatlerl arasında 

mül hiı farklar var. 
Bu, Ticaret odasınında na· 

zarı dikkatini celbediyor. Me
sela, ıehrimizde bulunan çiko· 
lata fabrikalarının masarifi 
imaliyelerl hemen hemen 
ayni olduğu halde, fiatlerde 
"J. IOO den sazla fark vardır. 

Bu hususta yapılan tahki· 
kalın netlceainde, büyük bir 
kurnazlık meydana çılımııtır. 

Çikolata fabrikalarının 
bazıları, burada imal ettikleri 
malların etiket1erlne lıviçre 
damga~ını vuruyorlar. Piyasaya 
Avrupadan gelmiş gibi çıkarı· 
yorlar. 

Halk ta bu etiket1ere a'da-

. 
narak kilosu (150) kuruı eden 
çikolatayı 350 kuruı:ıı alıyor. 

Mukur 200 k
0

uruıluk zammı 
fıatln esbabı mucibesl de ıu: 

Gümrük resminin kilo, ba· 
tına 200 kuruı olması! Bu hly· 
leye müracaat eden fabrikalar 
malları lsvlçreden gelmiı ve 
200 kuruı gümrük r~ıml ve· 
rilmiı gıbi ıatıs yapıyorlar. 

Halbuki, Ticaret odasının 
tetkikatı neticesinde, bu hlyleye 
müracaat eden fabrikaların 

lsviçreden mal getlrtmediklerl 
ıabıt olıruıtur. Bu J-.uıuıa, 

yani (ISC) kuruıluk çikolatayı 
(350) kuruta satmak kurnaz· 
lıjtına belediyenin nazarı dik· 
katini celbederiz. 

Vafi B. tevkif edildi 
Hollanda da 1, 5 milyonluk bir 
davayı l{azanıp otomobille dönmüş 
(Birinci aayfaJan dev1Jm) 

evrakı Yeıild!rek poliı mevklln· 
ce ikmal olunmuş, vcmumaileyh 

dün öğleyin mahfu:ı.en adliyeye 
teslim edllmlılir. 

Müddeiumumilik Emin 
Vafi B. hakkıcdaki tahkikatın 
D'evku fen cereyanını istemiş 

ve evrakı ikinci müstantikliğe 
vermlıtır. 

Müstantiklik Emin Beyi 
isticvap ettikten ıonra bak· 
kında tevkif müzekkereli ke· 
ıerek tevklfaneye sevketmiı· 
tir. 

Maznunun ifadesi 
Emin B., vermiş olduğu ifade

de otomoblltn hareket kolunun 
her nasılsa vitese geçmlı ol· 
duğunu, otomobilde bulunan 

• Cemiyeti Akvamın Hollanda 
murııhhuı M. Fonhaliııde marıa ......................................................... 
Matbuat kanunu 

(3irinci Eahifeden devam) 

kanun m&.ddelerile yeni mat· 
buat kaııunu hakktııda müta 
leaları ıılınacı;.ktır. 

İstanbul müddeiumu
misi de çağrıldı 

Müddeiumumi Kenan B. 
Adlıye vekftlctınden vuku\ U· 

lan davet üzerine Ankarııya 
har~ket ctm'ttir. 

Öğrendiğimize ııöre Kenan 

basmak suretıle ansızın oto· 
mobili tahrik ettiğini, binneti· 
ce bu fadanın vukua geldiğini 
iddia eylemlıttr. 

Şu ıekle nazaran kendisi· 
ne cürüm isnat olunan M. 
Fonhal ılyaıi bir memur oldu· 
ğu cihetle ancak kendi hükli· 
metinden müsaade alındıktan 

sonra hllkkında takibat yapı· 
la bilecektir. 

Yolsuzluklar tahkik 
ediliyor 

Adliye, bu facia etrafında 
bazı yolıuzluklar da gördüğü 
için ayrıc!l tahkikata v~zıyet 
etmlt bulunmaktadır. 

Bugün mevkuf bulunan 

Emin Vafi B. Hollandada 
bllhaaaa teker Ucaretlle tıtigal 
etmlt ve Türk tebaaaındıındır. 

Kendiıl, ıon defa Hallünda· 
da bir buçuk milyon liraıık 

bir davayı kazanmıt ve otomo· 
bil!e ıehrlmize kadar gelmiı· 
tir. 

Kurs1ar 
İlk mektep muallimi 
kursları açılıyor 
Yakında ıehrlmlzde ilk mek· 

tep muıı );mı kursları açılacak
tır. Kus!ar(A) ve(B)kısımlarını 
ihtiva etmek üzere ikiye ay
rılacaktır. B, vekaletle yeni bütçe ctra· 

fında görüıecek ve Adliyenin 
bazı ihtiyaçlarını etrııftle izah 
edec•ktir. 

Bundan backa Kenan B. 
in yeni matbuat kanunu do
laaısile müddeiumumiliklere 
verll•cek aalahiyet iti etra· 
fında da temasta bulunacağı 

kuvvdle tahmin edilmektedir. 

(A) kurslarına ilse mezun· 
ları alınacak ve (B) kursuna 
da orta mektebi ikmal eden· 

J ler gireceklerdir. 
I (A) kursu mezunları ilk 

1 
mektep hocalığına ve (B) 
kursu mezunları da köy mek· 

1 
teplerl hocalıaına tayin edile
ceklerdir. 

Günün meselesi 

Tavşanın suyunun suyu hikayesi l 
(Birinci •ahifeden deoam) 

Bunları "Yarın" olı.uyuculannın ibret ve intibah gözlle 
okumaları, tetkik etmeleri ve muarızlann hasımlara nasıl 
uydurma, manasız hatta küçükçeslne taarruzlarda bulun· 
duklarını iyice anlamaları için, Ali Sa ip Beyin ıahldlnln 
çok gülünç hikayesini aynen aıağıya alıyowuz. Vatandaılar 
bu hikayenin hikayeıinin hikayesini ibretle okumalıdırlar. 

Şahidin şehadeti 
( Aynen dercedı'yoruz:) 

... • ız ~adoluy~ ~tçıncge karar verınıştık, ve Merdıveııkö·' 
l uııde Bektaşı. tekkesı!'ın yaıııııd'a buluşmuştuk. Birinci kafilede Ta· 
nııı Başınuharrırı .fl\~hıttıh, Sadri Etem, Keıiıal Ragıp, Ahmet Ensari 
Beyler vardı. fkıncı kafılede kat'bi mes'ullerden Vehbi, Salahattin, 
A]ı Ihsan Beylerle be~deııizdea mürekkepli. Üçüncü kafileyi ise 
yuzbaşı Rıza Beyle ıııaıyetı teşkil ediyordu. 

O ge~e yola. ~ıkıııadık. ikinci günü buluştuğumuz vakit Arif 
Oruçla Nı~amet:ıııı de orada gördük. Yaya yürüyerek Kandereye 
kadar geldık. Kandereye. vardığımız zaman Bolu isvam ve Anza· 
vurun türemesi lıasebile lzmit körfezinden Karadeniie kadar olan 
yolu lapalı bulduk. Binaenaleyh J(anderede 15 gün kadar bekle
meğe mecbur kaldık. • 
. . O sırada . Kam e.·eye . Oıner kaptanla küçük Arslan çetesi de 
ıltılı.ak clmışlı. Kan~er~nı.n de tehlikede olduğunu görünce Kefkene 
gıttık. Kefken . salıılıııı Jpsız Recep çetesi muhafaza edi"ordu. 
Orada bir yatakhaııcqe kaldık. J(efkc.nden çıkmadan evvel 'ömer 
l\aplaıı bızc' gelerek Arıf Orucun ipsiz Recebe «bunlarda 30 
bın <: ltın. vardır. Bunları keoeliın, parayı alalım» dediğini ve İpsiz 
Recebın ıse : 

• -:- . Bm kuvayi milliy_e,re hizmet için söz verdim ve burada 
onun ıçııı duruyorum» dedıgını anlattı ve bize nkit kaybetmememiz 
tazım geldiğini ta,·siye elli. 

Bi1 bu tıadiseyi duyunca bunların bize refakat etmemesini 
SÖ)·l~yerek Arif orucu yanımızdan defettik. İpsiz Recep bizi 
motorle Ereğli ye çıkardı. Ar f Oruca Ankarada bir daha selilm 
vermedik. [Halbuki müıadere edilen bir Yunan Romorkörü 
ile A lf Oruç ta beraber Ereğliye çıkılmııtı. Ereğliden Da· 
hıllye vekaletine çekilen telgraflar tabii vekalet dosyala· 
rındaılır. Bu ıahidln ıahidinln beyni ıulanmıt olacaktır. 

-YARIN-!) 
İ(Jfileııin parası bende oldugıı için az kaldı evvela beni harcı· 

yac~k i ardı. Bu vak'ayı yüzbaşı Rıza B. bilir, kendisi şimdi İs
taı b :!da Pendikte Serum darülistihzarında müteahhitlik yapıyor. 
Öı: ıer Kaplan eıaıı sağdır, Adana havalisiııdedir. 

. tliıdiseyi halen Tr~bzon~a tayyare müfettişi Darüleytamcı 
lfmail Hakkı B· de . bılır, şımdi Çankırıda bulunan sabık katibi 

1 
mes'ul Vehbi B. bılır. .stanbulda bulunan Ahmet Ensari, Sadri 
Etem, l(eınJl Ragıp Beyler de bunu işitmişlerdir nnnediyoruın.• 

Yukardakl ifadeyi dıkkatle okuyan vatandaşların bir de 
Ali S ip Beyin Meclis~eki töz!erinl aynen okumaları tav· 
ılye olunur. Salp Bey de §öyle aöylemlıtl : 

· Saip Beyin ifadesi 
«İşte Arif Oruç hak.kında ~!muş bir hikaye: Arif Oruç •Anadoluya 

geçlim, harbe ıştırak ettım ~ dıyor. Bu Arif Oruç bir gün lstanbul· 
dan Anadoluya bı_r kafılenın yola çıktığını görüyor, Bunlarda para 
var zaıınile y~şlerme koşuyor. Yold~ lrısiz ~ecep diye, bir çeteye 
tesadiı~ edılıyor. Akşam olunca_ ~rıf Oruç ipsiz Recebe yanaşıyor. 
Ona dıyor kı: Bu yanımdakıler ıttıhatçıdır. Mustafa Kemale otuz bin 
lira götürüyorlar. Bunları boğalım, paral.ırı atalım. ipsiz Recep bu 
teklifi t,abut etmemiş: Ben ıslahı hal ettim. Demiş .. 

lııe, Ali Salp Btıyln dediği de budur. Bu meselede 
Hüseyin Bey isminde biri ile Sadri Salahattln Beyleri 
tahit tutuyordu. Şahit Hüseyin Bey denilen zatın lfadeıl 

yukardadır. Bu adam Ali Saip Beyi cerhet
mekle kalmıyor,, bütü~ şu müthiş faciayı (1) 
b_~ş~~sından1 (Omer kaptan) dan işittiğini (!?) 
soyluyor: Guya q~er kap.tan bunlara gelmiş, 
aman d~k~:ıt edını.~, Arıf .. Oruç Bey ipsiz 
Recebe boyle boyle soyledi demiş .•. 
Görülıiyor ki Ali Salp Beyin ıahidl de batkasını tahlt göı· 
terlyor, Diğer zevatın da bunu ltlttiklerlnl zannettiğini 
söylüyor. 

Şimdi, bu Nasreddin hocanın nıethur (Tavşanın 
suyunun suyu) hikayesine dönen rneıhur 30000 lira 
meaeleıinde Alı Saip Beyin bütün ıahitlerl ne vaziyette 
kalıvorlar? Dıkkat edilmelidir. 

Aııl meseleyi, Ömer !t•ptan dedikleri zata atfediyorlar. 
Yani ltlden ve bunlara rnyllyen Ôaıer kaptandır. 

Bu efendi farkına varmadan, o kadar büyük bir yalan 
irtikap ettiğini ispat etmlt oluyor ki ... 

Bir defa kumandan ıuvarı kay"'"kamı Atıf Bey idi. 
Ömer kaptan denilPn zat meıhur "Ömer Puka Kaptan 
olacaktır. Kafıle'er Kefkene giderken Atıf Be~ bir kaç 
gün evvelinden vaz yeli hazırlaınıttı. Kaymakam Atıf Beyin 
b!zzat ıa'ebl üzerine Kefkene gidilmlıtl. 

"ÔnerPuka~ "Arslan" ~aptan hatta Ali Saip Beyin 
rivayet eder gıbi menkulatla uğratan ıahidl hadisatı 
u~utmuı, ilave edeli~: "Süleyman" kaptan "R:fat nkap· 
tanlar ve "Dayı Mesut" Bey Atıf Beyle beraber •Kandf're 
muhafazası için ~:ılmıtlardı. O vaziyetle oldukça kuvvetli" 
bir çetesi olan "Omer" Kaptanın "Kefkene" ayrılmaıına 
imkan var mıydı ? 

ipsiz Recep reisle Arif Oruç Beyin Kefkende görüıtük· 
lerl iddia edilen ıeylerl "Kandere"de kalan Ömer kaptan 
telsizle mi haber almıt ve yine telıizle mi bu zata söyle
mittir (?!) 

~üvıui kaym~kamı ~tıf Bey hayattadırlar tabii. Dayı 
Mesut Bey de ıag ı:eôbılır. Kafileler "Kefkene" giderken 
ve gl'tlkten ~onra mer Puka" kaptan Kandreden ay· 
rılmış mıdır? Kefkene gltmiı midir? lıte mesele buradadır. 

Sonra Arif Oruç Bey ipsiz Recep reisle öınr;;nde bir 
defa bile görüı~üt mfldür? Bunu ıahlt Hüseyin Bey de, 
diğer zevat ta bıltrler. fpslz Recep reiı Kefken limanı 
karımndekl adadan sahile geldiği gün kendisini karıılıyan, 
görOıen Muhiddin Bey idi. Kaymakam Atıf Beye de ve
kii'f'l .. diyordu. Muhiddin Beyle Arif Oruç arasında bazı 
ıahsi kırgınlıklar geçmeıine rağmen bu zat en büyük menfa. 
atler de mevzuu bahsolsa yalancı f'lhıtl!k etmeğe tenezzül et· 
mlyec.,lc bir yaradılıtta olduğu ma'ümdur. Sahilden kayıklara 
nuıl binildiğini de hatırlarlar. lpa!z Recı p reisle de mOnhAsıran 
kendileri temu etmiılerdi. Bu da elbet hatırlarındadır. Zaten 

mesele rivaretten rivayete lcaldıktan sonra, Alı Saıp 
Beyin na<ıl a datılmıt olduğu meydandadır. 

Bu gibi hikaye ve kulaktım kulağa ltldlldlğl iddia edilen 
efsanelerle uğraıılacaksa, Ali Sarp Bey yarın da kürsiye çıkıp: 

Arif Orucu.o "Amık~ gölünde bctbaht ve biçare bir 
dul olan merhume ve m•ğfure "Zeynep" kadını bir sureti 
f~cia ve gaddaranede l·oiduktan sonra paralarını aldığını, 
roylerlerse buna diyecek bir ıey kalmaz! 

1
1 Ayıptır ayıp.. Mektep çocukları gibi değil • 

ciddi görüşmek lazımdır, kanaatindeyiz! 
Doğrusu Yunus Nadinin gazetesine yaraşan 

istemezdik .. . 
....11111 ................................. . 

me croıı 

r 
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A.ı:ı.~
Bir Ermeni takımı Türk futbolünü 

temsil edebilir mi ? 
Dlin bir karilmizden mek

tup aldık. Hu!Asatan mektu· 
bun muhteviyatı ıudur: 

Şehrimizde Şiılı ilnvanlı 
bir ermeni takımı vardır. Bu 
takım 929 ve 930 ıenelerinde 
müıaadeslz c.larak Romanya 
ve Bulgariatana gltmlf, ve 
orada lıtanbulun en kuvvet• 
il bir takımı olduğunu ıöy· 
liyerek maç yapmıı ve neti· 
cede çok acı mağlübiyetlere 

uğramıttır. Bu takım bu sene 
de ayni ıekllde bir seyahat 
kararlaıtırmııtır. 

Karllmlz pek haklı olarak 
böyle bir tıtkımm lstanbul 
Eutbolünü temıll edemiyece

ğlnl ıöyliyerek makamı aldl· 
nln na:;:arı dikkatini celbedi
yor. 

Bu ıekilde hareket eden 

kulüpleri ıtddetle tecziye et· 

111ek lazımdır. 

Biz de, böyle bir teY haki

katen varsa makamı aldlnln 

derhal buna mini olmaamı 
isteriz. 

~ ~ ~~ 

Turing kulübün yelken yarışlarında 
mükafat verilecek! 

T. 1. C. 1. lstanbul Mınta· 
kası Denizcilik heyeti reisli· 
ğlnden: 

1 - Büyükderede Şirke• 
tıhayriyenln su sporcularına 
güzel ve kıymetli bir hediye· 
ıi olarak yaptırdığı yüzme ha
Vilzu, atlama kulesi ve ıu 

tapu kaleleri 17 • 7 -31 den ev• 
vel bitecek veçhile hazırlan
maktadır. Yü:ı:ücülerlm!z 13.7. 
31. den it.haren havuzda ~·· 
\im edebileceklerdir. 12·7·21 

1 
de ıaat 15.45 e kadar Deniz· 
cilik Heyeti havuzda buluna• 
caktır. Müsabakalara girecek 
yüzüclilerln o gün havuzda 
bulunmalarl tavsiye olunur. 

2 - Türkiye Turlng ve 
otomobil kulübü tarafındanll 
eylül 931 de yapılacak yelken 
yarıılarında birinci gelecek 
"yenkenll yat"a kıymetli bir 
tilt mükafatı verileceği ıük· 
ranla anlaıılmakla tamim olu· 
nur. .................................................. , ..............................................•..........• _ 

ltalyada pek mühim \ Mısır Hariciye na-
bir içtima yaptılar zırı Ronıada 

Roma, 7 (A.A) - Caemet Roma, 7 (A.A.) - Mılll' 
te·Guerln usulüne tevfikan Hariciye nazırı Abdüifettab 
canlı serom ile vereme kartı Paıa Romaya gelmiı ve harı. 
yapılan atıların ne gibi neli· 

clye nazırı Grandiyi ziyaret 
celer vermlı olduğunu mil· etmittlr. 
ıa hede ve tebeyyün et· ==------.,,....--=--"""' 
mek üzere~I Gastiro·d ·Zan· 
Na:ı:zroda gayet mühim bir 

1 içtima aktedilmlıtlr. 
içtima bir çiftlikte akte

dllmıı olup bu çiftlikte 1925 
senesindenberl ltalyada ilk 
defa olarak profesör Aıcolı. 
nin B. E. C. a1111 tecrübe edil· 
mittir. Maruf birtak.ım ba Y· 
tarla ltalyada gerek bakari· 
hayvanlar ve gerek insanlar 
üzerinde yapılan tecrübelerle 

I • 1 Kücük • 

elde edilmlt olan neticelerden 
bahıetmlılerdlr. 

Bundan baıka ltulyada ap 
yapılmıt ve kontrol altına 
alınmıt olan bakari hayvanat 
miktarının da pek fazla ol· 
duğu bu , ır.ünaıebetle anlaııl
mııtır. Vereme karıı muafiyet 
temini için verem aıısı tatbiki
nin gayet mühim olduğu be
yan f'dilmfıtlr. 

İlanlar I ;ı 
Kad•köyünde satılık mil· / 

ceddet kAğir hane - Kadı· 
köyünün en eğlenceli yeri olan 1 
Yojturtçu Parkı yanında Çam· 
lıca, Fenerbahçe, Kalamıı Ko-

Satılık haneli olanlara -
Pek terefslz yerlerde olmamak 
ıartile, 1500 liradan 2000 il· 
raya kadar dört, beı odab 
aatılık hane, dükklmı olanlann 
Galatada Mehmet Ali paf8 
hanında 41 numaraya müra• 

l una nezarttl fevkallldeıl olan, 
üç daireli apartıman tarzında 
lnta olunan gayet havadar 
hane satılıktır. Taliplerin Ga
latada Mehmet Ali Pata ha· 
nında 41 numaraya müracaat• 
ları. (2) ·--Büyük derede satılık 
hane - Piyasaya iki, iskeleye 
üç dakika mesafede l.panya 
sefaretbaneıl sokağında bülbül· 
lerıle meıhur Sefarethane hah· 
çeıl karımnda iki daireye 
mflnkasem apartıman tarzında 
lnta edilmlı hamam, elektrik, 
terkoıu ha vl (9) odalı 26 nu· 
maralı hane aatılıktır. Talip
lerin Galatada Mehmet Ali 
Pata hanında 41 numaraya 
müracaatları. (2) 

Kalamıtta satılık, kiralık 
mükemmel köfk - İskeleye, 
istaılyona beı dakika mesafe· 
de plAjlar civarında, munta· 
zam bahçe dahilinde nezareti 
fevkalideyl haiz (24) odalı, 
müıtemilatı aalreyl ha'\"I kötk 
satılık olduğu gibi toptan ya· 
hut dört kııım olarak kiralık
tır. Taliplerin Galatada Meh· 
met Ali Paıa hanında 41 nu• 
maraya müracaatları. {2) 

Kadıköyünde mühürdarda 
satılık hane - Dört kattan 
ibaret on bir oda, mutfak, ku· 
yu, bahçe, elektrik, havagazl. 
banyoyu havi nezareti fevk· 
ali.deyi haiz hane aatılıktır. 
Taliplerin Galatada Mehmet 
Ali paıa hanında 41 numara• 
ya müracaatları (2) 

Aksarayda ecele satılık 
hane - Tramvaya üç dair l<a 
mesafede dört kat, yedi oda, 
mutfak, kuyu, bahçe, elektriği 
havi hane satılıktır. Talip· 
lerln Galatada Mehmet Ali 
Pata hanında 41 numaraya 
müracaatları. (2) 

••• 

caatları. (2) 

Satılık emlAki olanlara -
Galata, Beyoğlu, Şiıll, Maç
ka, Oımanbeyde satılık apar
tıman, haneıl, Galata, Beyoğlu, 
Eminönü, Sultanhamamında 
mağaza ve dükkanı, Sultanab
metten Beyazıda, Beyazıttan 

Fatih ve Ak1araya kadar ha
neıl olanların Galatada Meh
met Ali Pata hanında 41 nu-
maraya müracaatlan. (2) 

Satılık çiftlik, arazisi olanlara 

Anadolu, Rumelinde 1atılılı: 
çiftliği olanlar ile Boğaz. 
içi, Haliç marmara sahillerinde 
fabrika lnıaaına müıalt arsa. 

veya arazisi olanlann Galıttada 
Mehmet Ali Paıa banınd• 
41 numaraya müracaatları (2) 

inşaat 
Apartıman hane inşa etmek 

lıteyenlere-Apartıman, hane, 
dükkan lnta etmek lıteyenler ile 
Üıküdar • Kısıklı tramvay gü
zergAhında ve diğer sayfiye 
mahallerinde (Vllla) tarzında 
kötk lnta etmek isteyenlerin Ga. 
lata da Mehmet Ali Paıa hanında 
41 numaraya müracaatları. 

(lnıaat parası nokaıın olan-
lara teıhlli.t göıterllir (2') 

Acele satı'ık 
Tophanede satılık ev iıtJ. 

yenlere Tophanede Karabaı 

M. dere Suğanda kötebap 
No. 2 ayni mahallede bakkal 
Ahmet Ef. müracaat. 

5 ' .............. il:!I JSC, 
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O.T El. T'A Ş H AN Pl A L AS 
Bütün 

Telgraf 
konf orü 
- Taşhan 

havi .. Fiatlar ehvendir 
Telefon 1163 Ankara 

.«TiYATRO ve SiNEMA 1 
Kadıköy Mmrlıoğ!u bah· 

çui her akıam alafranga 

müzik ve alaturka ıaz Salı, 

Perıembe, Cuma akıamları 
varyete, meırubat ıs, Duhu· 
!iye 5 kuruıtur. 

* ÜSKÜDAR 
Hale sinemasında 

Cezair 
Sef ahathaneleri 

Münıeuili 

Marlya Jakobini 

Duhuliye 10 kuruıtur 

Dr .. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 

Cumadan maada her 
gün öğleden ıonra saat 
(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı hususi kabinesinde 
dahili ha1talıkları muayene 
de tedavi eder. 

Telefon: lstanhul 2398 

Doktor feyzi A~met 
Cilt, saç ve zührevi has

talıklar mütehassısı Cu· 
madan maada her gün 
saat ıo dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

Telefon: iotanbul 3899 

lıtanbul birinci ifıas memur· 
luğundan: 
Adrea:Beyoğlunda i.t:klal cad· 
desinde 449 No.lı mağazada 

Gramofon, p 'ak ve Radyo 
ticarethanesi : Sahibi 

(Klekner) Ef. 
Bali.de hml ve adreıi yazılı 

olan zatın if!iilı açılıp tasfiye· 
nln adi ıekilde yapılmasına 
karar verilmfı olduğundan: 

HANIMEFENDİ 
Niçin tereddüt ediyor sunuz ? Müziç, nahoı teıirile ılzi 

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

lerlnizi de çürütmek ve lekelemektedir. 

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

luften arkadaılarınıza bir kere sorunuz. Aldığımız !etekkür· 

nameler bize, bu müstahzarı, ıize ta vılye etmek ceıaretlni 
veriyor. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 ~edir. 

Büyük lkramiy_e 
200, 000 liradır 

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

BankaFrankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMAYESi: 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi; 
Şubeleri : lstanbul, 

Parisı Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 
Galata, Voyvoda caddeıi No. 102' 

Telgraf adreıl: Fraıiabank 
Telefon Befoğlu 14Zl - 2- 3 
Po1ta kutusu Galata No. 376 

"Harbin Mukden. 

Bilcümle Banka muamelah 
Heıabatı cariye kütadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf sandığı - Mekükitı ecnebiye kambiyo, esham ve 

tahvilat alım satımı - Senet iskontosu - Eıham ve tahTi· 

at bedellerinin talııili - Adi ve ılrküler itibar mektupla· 

rı - Eıham ve emtia üzerine avanı - Ecnebi 

üzerine kredi küıadı - Esham ve tahvilat muhafazı 

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

memleket 

vesaire 

ı - Müflisten alacağı olan 
veya mallarında lıtıhkaka 

iddluında bulunanların alacak 
ve iddialarını ııbu ilandan bir 
ay içinde eyyamı resmiye müı· 
tesna olmak üzere her gün saat 
ı3 den ı8 ze kadar Sultanah· 
met' de vaki adliye binasında 

icray vazife eden birinci iflaı 
dairesine gelerek alac:\k• 
!arını k a y t ettirmeleri , 
ve senet ve defter gibi 
delilleri her ne ise bunların Bilcümle Devair ve Müe11eıatı resmiye ve hususiyede, 
asıl veya musaddak suretle· 1 Mali, idari, Hukuki itleri, Emlak sahiplerinin emlaklerini 
rlnl vermeleri, idare etmek, ifraz, Ferağ, intikal, ikraz, iıtıkraz, Alım 

2-Müflise borçltJ olanların Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 
yukarıda gösterilen müddet Tele/on: Beyoğlu 4515 Galata, Eski Gümrük 
lçiııde borçlau mikdarını yaz. Caddesi Uğur Han No. 2 
dırmaları, hilifına hareketin -· 
ceza kanunu mucibince takı. K k 
bat ve meı'uliyeti mucip ola- iralı evler 
cağını bilmeleri, 

nak~t :e ~:ı:~:::tı :a11:::~ Bakırköy mal müdürlüğünden: 
mümasil kıymetli evrakını her 2 Temmuz 931 tarih inde açık artırma uıulile kiraya veri· 
ne suretle olursa olsun elle- leceitl ilan olunan Kali ~ aryıı. köyündeki emlak meyanınc!a 3 ı7· 
rinde bulunduranlar iller ıa· ı 9 -117 numaralı evlerin latlcarına yevmi mezkürdıı. zuhur eden 
hı. iater banka ve sair mü• taliplerin teklif ettikleri fiyatlar dun görüldüğünden mezkfır em· 
eaaeıe olıun bunların üzerin· lakin 9 Temmuz 931 tarihine müsadlf Perıembe günü ayni uıul 
del;! hakları mahfuz kalmak ile kiraya verilmeleri için müzayede müddeti bir hafta temdit 
ıartı!e o malları ayni müddet ıedilmlttlr. Taliplerin Bakırköy mal müdürlüğünde müteıekkll 
içinde daireye vermeleri , ıatıı komisyonuna müracaatları. 

vermezlerse c e z a i taki· ı 
bat ve meı'uliyete uğraya• 
caklarını mazeret bulunmadıkça ı 
rüçhan haklarından mahrum 
kalacaklarının bilinmesi. 

BANKA KOMERÇİY ALE 
ITALYANA 

,, ......................................... , 1 
1 

SAN fRANSESK0 1dan istanbula kadar ayni NİDA ! ALEMDAR ZADE 
VAPURLARI 

M')) t VAPURU 
J e 11 Temmuz 

Cumartesi 
günü akşam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (ZonRUldak 
lnebolu, ı\yancık Samsun, Ordu, 
Oireson, Trabzon, Rize, fl\apavri 
ve lfopeye azimet ve Vakfı kebir, 

G 1 L L E T T E 

--' 

Görele ve Ünyeye de uğrayarak 
Lfer yerde satılır. - avdet edecektir. J\lüracaat mahalli 
ı; İstanbul Meymenet Hanı Alemdar 

zadeler Telefon: İstanbul 1154 

Doktor ============ 
En son terak- \ 
kıyatı fenniye 
üzerine yapılan 

EDİSON 
mürekkepli ka
lemlerini tercih 
ediniz. 

Deposu: Ba bıa
Ji caddesi Afi-
tap 
No. 

" magazası 

109 Meh-
met Sadık. 

Zayi 

l) !°:. 

'" "' -. 

929 tarih ve Fıtnat isimli 
mührümü zayi ettim. Yenisin! 
alacağımdan eıklslnin hükmü 
yoktur. 

Balatta Mehaml Muhittin 
mahalleılnde Yoğurthane 

ıokağında No. 6 8 de 

Fıtnat 

Or. Hayri Ömer 
Almanya Emrazı cil· 

diye ve zühreviye cemi· 
yeti azaıından Beyoğlu 
Ajtacaml karıı 11raaında 

ı33 No. öğleden ıönra mü· 
racaat. Telefon: 3586 

lıtanbul icra itiraz merci· 
inden: Bayazıtta çadırcılarda 
124 numaralı dükkanın his· 
ıedarlarından olup ilı.ametga· 
hı meçhul olan Bekir Sıtkı 
Efendinin yevmi mürafaa olan 
30 7 931 Perıembe günü ıaat 
14 te lstanbul icra itiraz mer· 
elinde bulunmadığı veya bir 
vekil göndermediği takdirde 
diğer hlaaec'ar Zeki, Oıman, 
Mehmet Fikri Beylerle Raife, 
Saime Hanımların Binnaz Ha· 
nıma olan borcundan dolayı 
ıı. tıı tarzının takibi cehetine 
gldilecejtlne mübeyyen lıbu 
davetiye verakaaı ilanen leh· 

lııanbul 5 inci icra me~ 
luğundan: 

Mahcı z olup ıatılmaıı mu-

liğ olunur. 

karrer eıyai beytlyenin 14-7 931 
tarihine müsadif salı günü sa· 
at 10 12 arasında Bakırkö· 

1 
yünde Taıhan caddesinde 8 
numaralı hane önünde açık 
arttırma uıulile müzayedesi 
icra edileceğinden talipleri 
yevm ve saati mezkürde ma• 
hallinde hazır bulunan memu· 
runa müracaatları ilan olunur. 

Fuat Sabit OSMANU BANKASI 
Ankara caddesi Cihan kütüp• 

haneal üstünde No. 66 

Telefon: latanbul 2385 

i ParisTıpFakültesimezunu 1 
Cilt ve zührevi h•stalıklar 

b 
mütehass.s ı 

Dr. Bahattin Şevki 
lll Meserret oteli karş ısı 135bir incl 
kat •abahtan akşama kadar _.. 

İ stanbu l 4 üncü İcra memurlll· 
ğurıdan : 

Tamamına (20-100) lira kıymet 
takdir edilen Karaköyde Keman keş 
Kara Mustafa Paşa nıalıalle sin i ıı ha
raççı ve Voy\'oda caddesinde eski 
1 Mü . 1, 3, 5, 11 ~ve yeni 1 ilit 
5, 11, 7, 9, J 1 numaralarla murak· 
kam üstünde odaları havi dükkarıla
mı 432 de 42 hissesi 8 Ağustos 931 
tarilı i ııc nıüsadif Cumartesi günü 
saat 13 ten 17 ye kadar dairemizde 
satılacaktı.-. Sat.ş şartnamesi 20 Tem 
muz 93 1 tarihinde divanhaneye talik 
cd ilccektir . Artırmaya iştirak için 
takdir olunan kıymetten hissiye nıu

sip k ıymetin yüıde yedi teminat ak
çesi lazımdır. 

Artırma ikincidir. Birinci artır· 

nıada (400) liraya talip çıkm ı ştı r. ı:::n 

ziyade artırtanm üstünde bırakı l a· 
cak tır. liakları tapu sicillerile sabit 
olmıyaıı ipotekt i alacaklılar ile diğer 
al.ikadarların ve irti f;,.k hak k ı sahi p
lerinin bu haklarını \'C hususile faiz 
ve masrafa da;r olan iddialarını iliİ!ı 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrak ı müsbilleril e bildirmeleri la
zımd ı r, Aksi halde hak l arı tapu 
sici!ile sabit o!ını yanlar satı ş bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

ı\lakadarl arın icra ve iflas kanu
numın 119 maddesine göre tevfik 
hareket etmeleri lüzumu ve mütera· 
kim vergi, belediye resimleri vak ı f 
icaresi müşteriye aittir. Daha fazla 
maliımat almak isti yenlerin , 930-362 
dosya mımarasi!e memuriyetimiıe 

müracaat etmeleri ve i kametgahları 
meçhul olan hissedarlardan Nazım , 
f erdi, Tarik, ~fi k Beyler ile Havva, 
Sara, Mebrure, Paki ze, Feriha Ha· 
nımlar hak larında teb liğ m akamına 
kaim olmak üzere ilanen tebl iğ olu
nur. 

ZA Yi : Seııeda t ve evrakım ı hav i 
cüzdanım ı gayip ettim. Bulan zat 
adresime get irdiğ i takdirde memnun 
edilecektir. 

Kan tarcılarda, Kıble Çeşme cad
desinde 47.49 numarada kahveci 
İ brahim oğlu İsmail . 
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Kiralık daireler 
ikdam yurdunun 

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

.Sermayesi 10,000,000 
İngiliz Jirası 

ISTANBUL ACENTALIGI 
Telefon: lstanbul 3318 

BEYOC:LU DAiRESi 
Telefon : Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça muka· 

1 
bilinde muayyen vadeli 

veya hesabı cari suretıle 

avanılar, pollça ve iskon· 

tosu. 

Türkiye Cümhuriyetl • 

nln başlıca ıehirlerine ve 
memaliki ecnebiyeye se· 
nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri irsalatı. ( Hesabı 
cari) küoadı, ıenedat ve 

kıymetli e ya muhafazası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memaliki 

keıide edilen 

ecnebi yeye 

poliçaların 

teaviyeıi, borsa muamelatı 
icrası, akçe bey't ve ıe· 

raaı , ıair bilcümle ban· 

ka muamelatı, kasa icarı· --------Satılık ev 
Aksaray Horhorda Sofular 

mahallesinde Ragıp bey soka· 
ğında 14 numaralı hane salı· 

lıktır. Talip olanlar~Yann .ga· 

zeleıalnde mürettip Nevzat 
efendiye müracaat etsinler. 

latanbul asliye mahkemesi 
4 üncü hukuk dairesinden : 
Madam Anastaıya namına 
avukat Hayretlin B.tarafından 
Burğaz adasında bahçeler ıo· 
kaitında 2-15 No: lu hanede 
mukime Apustol Todori Kola· 
rldlı efendı aleyhin.ı ikame 
olunan mezkür hane kaydının 
tashihi hakkındaki davanın 
icra kılınan tahkikatında: Mu· 
malleyh Apuatol efendi na· 
mına gönderilen dava ar· 
zühali ıureti zahrına mübaılri 
tarafından verilen meıruhatta 
Yunanlatana gittiği anlaıılmıı 
olduğu muharrer bulunman· 
na ve bittalep hakkında iki 
ay müddetle ilanen tehllğat 
icrasına karar verilmlf olma· 
sına mebni Apustol Efendinin 
tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfında davava dair cevabı· 
nı vermesi ve 29· Eylu!·931 Sa· 
lı günü saat 14 te 4 üncü hu· 
kuk mahkemesi tahkikat ha· 
kimliği nezdinde lsbatı vücut 
eylemeıl,cksi takdirde hakkın• 
da gıyabi muamele ifa oluna· 
cağı tebliğ makamına kaim 
olmak Qzere gazetelerle ilan· 
olunur. 4-20- Temmuz. 93ı Pa· 

zarteıl günü saat ı3 te yuka· 
rıda yazılı olan iflas daire· 
ılnde alacaklıların ilk içtima· 
ındl\ hazır bulunmaları ve 
mlifiiıln müıterek borçlanyle 
kefillerinin ve borcu tekeffül 
eden ıalr kimselerin içtima· 
da hulunmaja hakları olduğu 
ll&n olunur. 

Sermayesi: 700.000.000 Liret, ihtiyat akçesi: 580.000.000 

Merkezi idare: Mllano, ltalyanın baılıca ıehlrlerinde. 
Şubeler: lngiltere, lıviçre, Avusturya, Macaristan, Çe· 
koılovakya, Lehiıtan, Romanya, Bulgarhtan, M111r, Ame· 
rlka Cemahirl Müttehtdesi, Brezilya, Ştli, Uruguvay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumblyada Afilyaaonlar. 

Süleymaolye askerlik fU• 

beılnden: 
327 doğumlu ve bunlarla 

Telefon Bevoğlu: 45ı5 

istanbul ikinci icra memur 
luğundan: Bir borçtan dolayı 
mahcuz ve ıatıtı mukarrer bir 
kasa üç adet muhtelif mar· 
kalı yazı makineli 12 7 931 
Pazar günü saat 10 • 11 rad· 
delerinde iıtanbulda Bahçeka• 
puda Kopernik fotograf &tel• 
yasında bilmüzayede ıatılaca· 
tından talip olanların yevm ve 

1 ıaatl mezkurda mahallinde 

9Temmuz1931 =Hızır 651 
-:: Perşembe 5-

Doktor Agop Essayan 
Lanıra cami aokak No16 

Har gün hastalarını ı<abul 

va tedavi eder. 

lstınbul şube merkezi: Galata Voyvoda cadde Kara· 
k6y Palaı (Telefon: 2641·2·3·4·5) 

Şehir dahilindeki acenteler: iatanbulda Alalemclyan 
bllnında Telef. 2821. Beyoğlunda: lıtıklal caddeıi Telef. 
1046. Kambiyo dairesi Boraıyla Telef. 1718. 

Arabl Rumi 
22 Sefer 26 Haziran 

Vakit - V uıaU 

tvkat s. b. 
Sabah 6 57 2 39 
Öğle 4 35 12 19 
ikindi 8 35 16 19 
Akşam 12 00 k~am 19 43 
Yatsı 2 1 Yallı 21 44 
lmslk 6 311 lmdk 2 21 

l:ı:mlrde ıube 

muameleye tabi efradın son 
yoklamalarının hitamına az 
'>lr mOddet kalmıt olduğundan 
ve bu müddet zarfında gel· 
miyecekler haklıında ahkamı 
kanuniye tatbik olunacağından 
henü& ıon Y"' · ıunalarını yap• 
.ırmamıı mükellefinin Salı, 
Çarıamba ve Perıembe günleri 1 ıubeye müracaatlan ilin olu- hazır bulunacak memuruna '--"""'---.-------,'1,~sul m3<1ur ve nı .ıııı ~ısı J 

Bürhaneıtin Ali l.m!!!!!!llm .......................................... .: nur. müracaatları ilin olunur. 

• ... .ı..., lci it"raz\arimı ı; _.....;ı~ ......... ---..-
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