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\..Gönderilen evrak iade olunmaz 

... Bu adam bilmiyo ki bizi arzumuz an 1 
ancak öı··m geri blrakır ! 

-......................................... -........ - ........... _ ... _ ..................................................................... _ .......... --.. ......._ ........... _____ ,,,, ........................... . ? .............................................................................................................. . 

~ahk~~~r:· Köylüden 5 milyon li- Abdülkadir Amerikan tayyareciler 
=a~!: y:z ~:azelıği ralık buğday alınacak! Kemali Bey bir hasbıhal yaptılar 

meydana çıkan bu adam, z· b k d ı k ~ - - . 
aczinden bizi m•hkema na !raat an ası i are mec isi ati Tekrar memleke- Tayyareciler bugün Yalovaya Gazi 
tehdit ediyor? O bilmiyormu ki k •tt"h tt" H "d" J 
bizi azmatti!jimiz ,ayden an· arar 1 1 az e 1 tine dönüyor z. ne tazimata gı ıyor ar 
oak ölüm geri Dırıkır. Gene tedbirler alınmasından farıg lıkenderunden teleğrafla gidecekler 
biliyormu ki, bu yolun yolcu· olunmıyacaktır. ~y eni Menin n gazetesine bil· 
ları başlamadan evvel her Ticaret bankası mecl!ıi diriliyor: 
f8Yİ göze almı, adamlardan• ldareıl köylüden olan alacağına Türklye'de ku~duğu Ahali 
dırlar. Bizimle mücadele için mukabılj buğday almayı kat'ı fırkası erkanı ile bir ıene ka· 
kaleme sarıldı!jını ıöyliyen ıurette takarrür ettirdi. Tıcaret dar evvel Surlyeye ıa vuımuı 
adamın namert ellerine Si• bankasının köylüden alacağı olan Abdü.kadlr Kemali Bey 
kıcan kalemin nasıl titrediğini 5 milyon Iır.. oldu!!una göre 1,kenderun Halep ve Antak· 

T bu mıktarda bu!!day alınacak d b dd d ı k 
görür gibi hissediyoruz! ya a lr mü et o aıtı tan 

demektir. h Arif Oruç ıonra •ni ayet Antakyayı ma• 
••••••••-••-• Mamafih henüz buğdayla· halli ikamet lttıhaz eylemlıtır. 

rın hanğl fiatla alınacağı teı· Kendııl ile birlikte Ada· Yunus Nadi dün lmzaaı 

altında yazdığı bir aciz ve 
fütur ifade eden yazıda, dl· 
!ine ve kalemine düımekle 
bedbaht olan Türk milletile, 
cemlyethıden, namuı ve fazl· 
!etil lnıanlardan bahıedlyor· 

' du: Namuılu lnıanlar muzla• 
rlp olmuılar. Cemiyet müte· 
ılr olmuı. Bu itibarla Cum
huriyette kabakçı devirlerini 
tekrar yaıatmak isteyenlere 
karıı kat'i (!) cldale glriımek 
üzere kalemini eline almıı ve· 
ya kaleme sarılmıı olduğunu 

ıöylenip duruyor. 
Her ıeyden evvel açıkça 

llan edilmek lazımdırkı, artık 
bu adama ıöylenecek ıöz ve 

\endlslnl utandıracak cumle kal· 
rnamııtır. Vatanla a ıakadar 
olmıyan bir mideclnln ıu baht· 
aız vatandan bahı ettiğini iti· 
t"n kulaklaklara glran geliyor. 
Milletin tırnakları kazınarak 
kezandıitı üç beı kuruıu, ma· 
ıumların nafakalarını çalarak 
cebine indidlrmeğe çalııan bır 
mlliyetıızın mlleti diline ve 
kalemine ılolamasından daha 
elem Vf'ricl ne vardır? 

H ngi millet, hangi vatan? 
Şu bıçar~ vatanı da, milleti 
de hamiyet kefenine ıararak 

Ed rn .. kapı mezarlığına göm· 
meğe çahı~n adam, Cumhu· 
riyette kabakcı d .. virlerlnln 
tekt-rrürüne mani olmak için 
kalemınl eline almıı! Ne hazin 
m•ceradır ki, görünüıte latan 
bul p · yaaaıındakl, hakikatte 
o illetin ökıürükfü göii•ündeki 
yarayı cığerler ol rö üp alma 
ya çalııarak kııbakcı vur· 
ğunlarını seniz sedasız, ili· 
razsız ve manlasız yapmaya 
çalııan kendi.tle mücadele 

edenler d .. , ayni maksatlarla ka· 
leme sarılmıı'ardır. 
B ı :ı mahkeme huzurunda kahir 
ı'1allerle ezeceğlnden, mahve· 
dcceğlnden dem Turan biça· 

•eye acımamak mümkiınmüdür? 
Hıınği mahkemede kimi kahir 
ıue ller ıoracak ve muhatabını 
ezip mıthv edecktır? bizeml 
ıoracak? blzmi ıorac .. ğız? lıte 
onun dumanlı kafaıına gir
mesi lazımgelen hakikat budur. 

Bizlerin mahkemede veri· 
lt-cek hrsaplarımız yoktur. 
Var ta1avvur ediliyorsa on• 
ları her zaman verm~ğe hazır 
ve amadeyiz. Fakat teıril 
masuniyeti arka11na sakl .. nan 
Yunuı Nadi, mnlle meclisten 
ıeıril maaunlyet'nln reflni htes n, 
ondansonra lıterlliil yerde kar· 
fi karııya gelelim. 

Kahir suallerin nasıl ol· 
du~unu ve nereden başlayıp 
nerede bitece~ini k~ndlsl· 
(De~amı 2 İnci ıayfumızda ) 

, 

pıt edilmemtıtır. nadan Suriye'ye geçen arka· 
Köy.ünün, borcuna mukabil daılarından ayrı yaıamakta 

vereceği buğdaylarıntartılmaai ve haber aldığımıza görede 
ve depu edilmesi için yeni tef· araları açılmıı bulu~makta· Bı..,day meıele&i için b;r çok 

tedbirler alınman beklenen 
lktiaat vekili 

Mustafa Şeref Bey 

kllAt yapılaçaktır. dır. Bunlardan yalnız Kütah· 
Ziraat Baoka11 bu buğday· yalı Hafız, Kemali Beyden 

!arı ıattıktan ıonra kar edeçek ayrılmamııtır. H .. fız hallha · 
Ankara. 31 ( telefon ) 

lktlıat vekaleti buğday mese· 
leıl hakkındaki tetkikatını bi· 

olturaa · hu karı köylüye vere· zırda rahatsız olup Antakya· 
cektır. nıo bir !köyünde doktorların 

Eğer bu tedbir köylünün ta vıiyeli üzerine tepdil ha va 
tlrmtıtır. Ancak vekalet bu 
meıele hakkında heuüz kati 

vzalyednl tatmin etmezse lktı· etmektedir. 
aat Vekaleti yeni tedbirleri Mahmut ve Hacı Ali Bey 

ve nihai bir karar ver111emi1tlr. ihtiva eden bir kanun laylhaıı !erle Kemalinin hiç bir mü· 
Mamaf h acil ve belli başlı hazırlayacaktır. (Devamı 2 inci •ayfamızda) 

···········~·~·~·~·~·~·~··············~·~·~·~·~·~·············· .............. ,,,,.,,,,,,,,,,. 
Darüşşef ek alılar 

Dün top anara İş ulamadı 
r:ndan şikayet ettiler 

a-

Dün bir içtima a_kteden Darütşafakahlr 

Dün ıaat dokuz buçukta ı ıonrakl vaziyetleri de mevzuu 
Darütıafakalılar bir f(.llma bahıo!mu•tur. 

Şimdiye kadar, birçok Da· 
aktelmıılt:rdlr. Bu lçtlmaa rü11afaka mensuplarının tı 
Darünafaka mezunlarının kıı· bulamadıkları ve bu huıuıta 
mı azamı bulunmuıtur. 

iki ıaat kadar devam eden 

konuımada Darünafaka 'm_e· 

zunlarının hayata atıldıktan 

hükümrtin müzaharat etme· 
diğl ıoyleniyordu. Neticede, 
cemiyetin daha rıaslı ve da· 
ha kuvvetli bir faaliyet sar· 
fetoıesine karar v•rilmlıtir. 

••••-•••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••ı•ıtııııuııııııtıııııı•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••U••• 

Doktorlar hallettiler! 
Dün Etibba cemiyetinde kazanç 

vergisi meselesi halledildi 
Beynelmilel tababet cemiyetine girilecek 

Etibba Muhadeoet cenııyttl 
dün Türkocağında bir lçt.ma 
aktetmlıtlr. lçtınıada Tezfık 
Salim Paıa riyaset etmlt 
ve ilk it o1arak doktorla· 
rın kazanç v.-rgiıi meselesi 
görüıü müıtür. 

Bu müzakereye nazaran, 
doktorların kazanç vergilerini 
beyanname u•nlile yahutta, 
muayenehane kırasının nufıte, 
ev kiralarının rubu üzerinden 
kazanç vergiıi verecek'erdir. 
Maktu vergi uıulil tamamen 
kaldırılmııtır. . 
bad• hu hıfuıhha kanunu et· 
rafınd• ...,üdavelci efkarda 
bulunulnıuıtur. 

Bundan ıonra da her ıene 
AVTupımın bir f!hrlnde ln'lkat 
eJen ve 33 milletten murah· 

1 
haa bu.unan ·ve merkezi Pa· 
rlate o'an bt'ynelmlfel tababet 
cemiyetine glrllmeal kararlaı· 
tırılarak lçtlmaa nihayet ve• 

, rilmlştlr. 

iÇj-;;~ji~t~·k·i··i~·ti;~·h···ı;k;i·;·i 

Celse zabıtlral 
-22-

Arkadsılar, bu hain ga
zetesini kapamıı fakat bunu 
bırakmamak lazımdır. Bu 
da Abdülkadir Kemalı gl· 
bı herhalde bir ıey kokla
mıı olacak. Aceba Abdülka· 
dır Kemali Menemen badiıe· 
ılnden üç gün evvel hadise
nin vuku bulacağını anlıya· 
rak kaçtığı gibi bir maksat 
(Devamı 5 inci •a;yfada) 

Çürüksulu 
ahmut Pş. ihti

falle defnedildi 
Dünki nüıhamızda irtlha· 

llnl büyük bir tee11ürle yazdı· 
fımız sabık ayan azasından 

Çürüksulu mahmul paıanın 
cenaze meraalml dün lhtıfalatı 
lazlme ile Kabataıtakl kona· 
ğından kaldırılarak Karaca· 
Ahınetıekl aile kabristanına 
defoedilmlttlr. 

Cenaze meraılminJe Mıı h· 
mut Paıanın tabutu Türk 
bayrağına ıarılmııtı. 

Bir zRmanlar kumanda et 
tığı Mehmetcıkler, bu eokl 
•e kıymetli kumandanlarına 

ıon vazlfeletlnı ifa etmlg ol· 
mak için onu tak!bedlyorlardı. 
Cenaze merasiminde Esbak 
sadrazam izzet, A!I Rıza ve 

Sa11h Paıalarla ıürayı ukerf 
reisi Cevat, merkez kuman· 
dıını Emin, divanı temyiz 
aıkeri relıl Galip, KahlrP ıe· 
firl Muhittin, eıkl jandarma 
kumandanı Kemal topçu Sü· 
l~yman Faik, esbak hıırbiye 
nazırı Ziya çürüksulu Abmet 
esbak erkanı harp relıi Zeki, 
topçu Ferit, Esnt, Ahmet, Fey· 
zı, mütekait Cevat paıalerla 
Evkaf nazırı e1bakı S .. !ıh, 
Adliye nazırı eıbakı lbrRhim, 
Mustafa Adil, Yusuf Razi, Nu· 
rl, eski po 1 mü lürlerlnden 
Mustafa Rasih, Şükrü Naili 
paıa namına yaver Hüsnü 
Beyler ve daha pek çok zevat 
ve ecnebiler bulunmuıtur. 

Cenaze namazı Beıiktaıta 
Sinan Paıa camisinde kılındık· 
tan ıora Şırketl hayrlyenln 
MBebek" vapurlle Üıküdara 
grçlrilmlt ve oradanda bir ta· 
bur aakerle bir cemmıgafir 

tarafından tabüt karıılanmııtır. 
Mahmutpaıanın tabutu el 

üzerinde taıınm" !, ıuretile 
kabre götürülmüt a 

Yolda dedeler ve bRfızlar 
( D.vamı 2 inci •ahifede) 

Hindistana 
• 

, ----- --,;-

.• 
Dün ıehrimizdeki bütün ga· 
z;ete muharrir/erile müıahabe 
de bulunan Amerika tayyareci 

M. Polando 

ı
' d kla · ını yazdığımız Amerlkab 

tayyareciler, dun ~akıam aaat 
7 de Parapalasta bütün Tükr 
ecnebi ga:ıetecllerl ve ajanı 
mümeulllerlle bir haab'halde 
bulunmuılardır. Tayyareciler, 
Türk memleketinde aôrdülleri 
büyük hüınü ve 'kabulden ve 
ga2etecilerln nihayetsiz iltifat
larından ıon derene memnun 
ve minnettar olduklarını 

ıöylemlttir. 
Tayyarecilerden M. Po'ont 

gazetecilerin bir çok ıuvalle· 
rıne aıaiildaki cevapları ver
mlftlr: 

- Türkiyeyi naaıl buldu· 
• ? nuz .. 

- Türkiyeyi tam manasl· 
le med~i bir memltoket ola· , 

rak buldum. 
6u ınemleket hakkında 

(Devamı 2 inci ~ahifeJe) 

Dünkü nüshamızda, Ame• 
rilı:ada n ıehrimlze kr.dar btla 
fa11ll\ uçmak suretile gelerek 
Jünya tayyare rekorunu kır-

""""" "i)if .;kü~ t•""Y~"";;şı;;~"""" 
Büyü!< bir rağbet gördü 

Dün Veli Efendi 9ayırında yapılan at yarışlarından bir 

931 mevsimi ilk son bahar 1 ıular tam saat 16,30 da 
at koıuları dün, Veli efendi landı· 

intiba 

baı· 

çayırında yapılmııtır. ilk koşu rıasıl oldu 

Koıu mahalinde koıuların 

ilk haftası olmauna rağmen 
büyük bir kalabalık görül· 
mekte idi 

s~ylrciler araainda, Millet 
Meclisi reisi Kazım Pş. ve or· 
du müfettıı~erinden Fahrettln 
Pı. larla refıkaları ve Mera§ 
mebusu Mitat B. de vardı. Ko-

ilk koıu 1200 metrelikti. 
Bu koıuya 8 at i ı t rak etti. 
Birincilıği yüz baıı hı;mi Beyin 
"Gü'er .ı, lkiııcılij!i mandıracı 
Süleyman Efendinin "Tayyar.ı 
Üçüncülüğüde Ihsan Beyin 
"Yegii.ne.ıl kezanılılar, bu ko· 
ıuya lıtirak eden hayvanların 
( Devamı 2 incı •alıifede) ................................................................................................................... 

Dünkü kürek yarışlaı·ı 
Kürek birinciliğini Beykoz 
aldı, Galatasaray ikinci! 

Küıekmıntaka birincil ğl 
dün Beykozda yapıldı. Yarıı· 

lar heyeti umumi) eal itibarile 
heyrcanlı oldu. 

Dünde " •zdığlmiz üzere 
Galata ıara}d y.ırıılara itti• 
rak etli- Fukllt ıenelerden 

beri muhafaza etti~i blrlnclll· 
ğl bu sefer knzanamadı. 

1 
Bu da d:ğer kulüplerimizin 

ciddiyetle çalııtıklarını göste· 
rfr .. 

Kazanılan neticeler ıunlar· 
dır. 

1 çifte müptediler mesafe, 
1200 M. beı kulüp ııtırak etti. 
Fenerbahçe G,.lataıaray, Haliç 
Beypoz Beylerbeyi, 

Galatasaray ve Fenerbah· 
çeden lkiıer fıta ııtırak etti. 

1 Çok heyecanlı gPçen bu yarı· 
tın neticesini 6 16 4, derece ile 
Galatnsaray aldı. İkinc• liği de 
gene Galatasarav a:dı. Fener 
üçünç•ı oldu. 

2 Çifte müptedil~r. mesafe 
1600 M. Beykoz 8,35,3,5 de
rece ile birinci G,.lataıaray 
ikinci H.ılıç üçünçü o'dular. 

2 çifte dirsekli rnüp•ediler 
meıaf,. 1600 m. - Galataıa· 

ray 1 38 ile bırınci, Beylıo:t 
ikinci, Fencrbahçe üçüncü. 

3 çifte müptedıler, mesafe 
2 000 m. - Bu müsabaka iki 
defa tekraredildi. l 0l<inde k• 
talar ıamandıra)'1 yanhı dön· 
dü~r. İkinci defasında da G.ı· 
lataaarııy Beylerb~rbeyi fota· 
(Devamı •por •Ütunu".u:da) 



Sahife 2 

Çukur bostan halk stadında 

Dünkü maçlar 
Ortaköy idmanı 

berabere 
Kara gümrükle 
kaldı 

Dün halk stadında hafta· 
lık maçlara devamedildi. 

Ortaköy Karagümrükle 
karplaıtı. 

Maç altıya on kala baı· 
ladı. 

ı 
kadar Karagümrüğün hakimi• 
yeti altında geçti. Fakat tanı· 
sızlık ve Ortaköy kalesinin ka • 
vi olmaaı bütün maçları dur• 
durdu. Oyun ôü suretle 1·1 be· 
raberıe bitti. Top muntazam surette her 

Ilı kaleye akıyor .. Fakat ka· I!u oyun Vafanın anUre-
lecileri büyük bir muharetle nörü N~cmi Bey idare etti. 
topu ortalıyordu. Küçüklerin maçi 

Onuncu [dakika Karaküm- Karagümrük küçülerl ile 
rüklüler güzel bir akın yaptı· Edirne kapu Oliırrpyakos takı· 
lar, Refik Kerime düzgün bir mı ile bir maç yapıı ve netice· 
pas verdi.. Gol. ... Kerim ilk de 3 Ogalip gelmııtlr. 
ve son uyiyı kaydetti. Küçükleri tebrik ederiz. 

Çok geçmedi ... Hakimiyet ikicci takımlar maç! 
Ortakö;lüler ı!ddetli bir akın· 
la Karagümrük kaleıine indi· Beyol!lu yeni yıldız kulübu 
lu ve beraberliği lemin etti• ile Karagümrük ikinci takim· 
ler : l 1. Birinci devre bu su· ları arı."1nda maç 2· 1 Kara• 
retle bitti. gümrük lehine neticlenmlıtir. 

ikinci devrede oyun ıonuna K,\DRİ Saim 
~-~ ... , ........................ , .............................. ...... 
Çürüksulu Mah- j Mahkeme mi? 

mut Paşa Hangi yüzle! 
(Birinci sayfadan devam) 

kaııdelr okumak auretile dini 
merasimi ifa etmelıte idiler' 

Merhumun tercümei hali 
Çı1.rük su eırafıııcan olan 

Mahmut paıa 1865 " Batum 
cıvarında çü üksıı da oğmuı· 

tur. 10 laşında İatanbul'a gel· 
mittir. Harbiye mtktebinde 
en genç ve en çalııkan bir 
talebe olarak tımınmıf ve 
mektepten b rincılıkle neıet 

etmiıtır. 

MH,tebi harbiyeden erkanı 
harp yüzb111111 oldfak çıkan 
mal o.ut p&fa Yuı,ı;n ınuha· 

rdıuıne ve Havran da a•keıi 
harekata ı1t1r11k <tmi,tir. Uzun 
müddet Hıcazda bulunmuştur. 
İstipda da karşı besle<liğl kin 
yüzünden Hamit tarafın.lan 

Halebe nefyedılmlıtir. 

N.epüliytti ır.ülcalıip İs!an
bula a det etnılşliı. 

Mahmut Paşa genç bir 
mirliva iken erkanıharbiye 
riyasetini ıfa etmtttir: Balkan 
harbinde 17 inci ko' ordu ku· 
mandanı o arak bu!unmuı ve 
cesuet ve ik lidarile teme yüz· 
etmiıtir. O harpta bozulmıyan 
yalnız Mahmut Paşanın ordu· 
IU idi. 

B l. hira bahriye nszırlıjtinl 
derühte edenk Türk donan• 
ma&ının terel.kiıirıe bezl i gay· 

( faşmakaleden devam) 
ne de, millete de efkArı umu· 

miyeye de eçıkqa gösterelim! 
Elbet mahkemeye çıkacağız. 
Tıpkı kendisinin dediği gföi: 
Bugün, yarın,yarınc:!an sonra 
hatta biraz daha sonra ... Ve 
mukadcerse yaşayan göre· 
cektr elbet 1 

Hergün bir kepazeliği mey· 
dana ç kan bu adam aczinden 
b'zi m!hkeme i!e tehdide kal· 
kı ı ıyor. Hangi yüzle? Mahke· 
mede hesap verecek biri varsa 
b:zden ziyade kendisi olmalı· 
dır. O bilmiyor mu k ı , bizi ~zm 
ettiğimiz ıeyden ancak ö üm 
geri bırakır.Gene bilmiyor mukl 
bu yolun yo~cuları, bnşlamadan 

evvel her teYi göze almı§, he· 
~aba katmış adamlardandırlar. 

B z mle ruücı<dele için ka· 
lt-ıne ıan!dığını !-Oylt:yenln na· 
Dlert eller ne ukıtan kalemin 

sahte ve koıkak )Tıeği gibi titre• 
diğini k ı şıdan görür gibi hlaae· 
dlyon:z. 

B çarl'! h ıl.aht .. Elbet gô· 
re ce~iz ve tör• C'.!ksin! 

Arif Oruf 
................................ 
Abdülkadir Ke-

mali Bey 
( 1 inci &ayf ada11 deııam) 

uaselıeli kal;ı.aoıı1tır. 

Bu ayrılık tahmin edildi. 
ret etmiıtir. ğine nazaran iate ve geçim 

Harbi umumiy tekaddüm meselesinden ileri geln:iıtır. 
ederı senelerde Nafia n zırı idi. Kemali Bey k~ndisi il" gö 
Mahmut paıa umumi harbe rüşt nlere Mahmut v11 Hac B. 
Türkiyenin iıt rakini istemiyea ı, rle hiçbir müaas beti o:ma· 
y<"gane nazırdı. Fdkat muvaf- d•ğinı ıöylemekte ve kendial· 
fak o'amamıı. Bunun üzerincde niıı Türkiyeye avd.,ti için hu· 

kul.i mahzur ve mani bulun· 
ietıfa eımittir. madığını beyr.n evlemektedir. 

Mü anke eınaaındn mil'i· Mahmut ve Hacı Alı Bey· 
yelperverlerle (Sever) muahe· ler ıae Kemalid~n rnemnunı. 
deıinin ilgaaına çalıımııtır. Fa· yeis z'ık izhar edertk arkadat-
kal damat Feridin entrikas·ııa lığından ıikayet etmektedirler. 
kurban olatak lngilizler tara Sıı.bık Ahali fırkası lideri 
fından Maltaya gönderilıniıtir. ile Anıakyada görütnıüş olan 

Epi müddet orada kalan bir :zata mumai~yh: 
Mahmut p 11a, avdette İl ira· - Aı kadaılarım iç;nde Kü· 
batı tercih etliği tçin ıiyaıetle tah}·alı Hafız Bevden çok 

memnunum. Kend.sı elyevm 
alakasını katctmlıtlr. · r11 hats z o!ı.ıp bir l.öyde tedavi 

Kendisini tanıyanlar onun euihncktedir. Eyi o'duktan 
dünkü merasiminde h~p meza· sonra her ikimiz bir kaç aya 
yaaaından bahsede ede ebedi kadar memlekete döııeceğ;z, 
yerin. göz yaı~arı arasında Avd,.tfm z için hiç bır hukukı 
bırakrnıılardır. mf\hzur yoktur, demiıtır. 

........... 0 .......................................... , ....................................................... . 

Gemi azıya ·alan atlar bir kızca .. 
ğızı parçaladı 

Ka.ımpıııada odun tac!rl ı leainden Bitlisli Abdullah Afa· 
Fahri Beye ait bulunan 4391 nın kızı 9 yaı!nda Fikriye çık· 
numaralı ylik arabası evvelki 
akpm f._.cı bir !..azaya sebe
biyet vermiıtir. 

Sürücü Musta beygirll.'ri 
alabildlıt•ne koıturerak uzuBo 
yola doıtru l'.erlenı c ıe iken, 
birdenhire önüııe .Mea.baha ame· 

mıı ve kızcağ z arabanın altı-
, na gitmiştir. 

Fıkriye bir müddet ıürükle· 
nerek parçalenmıı, bi'.ahare 

Etfal baotane1ine kaldırılmıııa 
da orada ölmüıtür. 

YARIN 

-Hİ.R· HABERLERİ 
Gayret! 

Talebe arasında 
kooperatif 1. 

Ticaret mekte plerlnln prog· 
ramlarında tad~lat yapılacak
tır. Ankaradakl komiıyon bu 
cihet!erl tetkik edlyOI'. 

Ticaret mektebinde koo
peratifçiliğe fazla ehemmiyet 
verilecektir. Talebe arl\lında 
kooperatiflerin teıkill bile dü· 
ıünü.üyormuı ! 

Yalnız bukadar küçük aer• 
mayenin r•aul Jıletileceği cayl 
sualdir. 

Kereste 
Romanyaya kereste 
ihracına başlandı 
Son günlerde, ıehrimıze 

Romanya'dan kereıte ihra.ç 
edilmeğe baıJanmııtır. Ro· 
manya kereıt.elerl piyasada 
rağbet buluyor. 

Bu rağbetin sebebi ıudur : 
Romanya kereateıi iıJenmlt 

ve kurutuln Uf olduklarından 
çatlamayorlar ve yapılarda da· 
ha emniyrtle kullanıyorlar. ............. ~ ... -...........•........................... 

Dünkü at yarışları 
(Birinci ıahifeden. devam) 

cümleai aıttı.ıkti. Birinciye 200 
ikinciye, 75, üçüncüye 25 !ıra 
mükafat: verildi. 

İkinci kofu 
İkinci koşuya saat on beı· 

te baılandı. Bu hoşuya aekz 
at lftirak etti. mesafe 1600 
metre idi. Birınciliği Fıkret 
Beyin " Ferik " ikinciliği M. 
Alyotlnin "Fılan Top.ı, üçün. 
cülüğü prenı Halim paıanıa 
"Pür platu.ıi kıızandılar. 

B riııclye 300, ikinciye 75, 
üçüncüye yirmi beı lira mü· 
kafat: Verildi. 

Üçüncü ko'u 
Üçzncü koıul 15,30 baıla· 

yan bu koıuya 12 at iftirak 
etti. 

Yarıı mesaf,. 1200 metro 
ldi.lpr<"l'S Halim pı.nın"Semir.ı, 
tkincilığı Bursalı Halim ef• n· 
d•nln "Kır ıahin.1 üçüncülüğii 
Necip ağanın "Cem· e. ıi ka· 
zandılar. Birinciye 150 ıkinciy" 
75 üçüncüye 25 !ıra mükafat 
verildi. 

Dörı!üncıl koşu 
Saat 16 da baılıyan bu ko 

ıu Sandı ko pı ı. oıuıu idi. Ko 
ıuya 5 at iıllrak etti. Y arıt 
m~nfeıi 2000 metre idi. Birin· 
ciliği Ahmet beyin "Doroco
urt. u ikinciliği prenı Halim 
beyin "A ı narı. üçiiııçiilüi{ü 
İzmirli Hasan efendinin "No. 
na. 11 koz~ndıl11r. 

Birinciye 400, ikinciye 
üçüncüyv 25 lira mükafat 
rildı. 

Beşinci koşu 

Bu lıoıu Handikap koıuıu 
idi. Bu ko uya 9 at ittirak et
il. Y arıı meıafeıi 1800 metre 
idi. 

Birincil:ğı Fıkret Beyin (Mal. 
l y), ikoncilıği Prenı Halı111 
Beyin "Ni arı. ı, üçüncüiüfü 
B. kırköylü Ali Beyin "Mea'u· 
du. kr.z,.ndıl.,r. 

Birinci 300, ikinci 75 üçün· 
cü 25 lira mükaf~t a'dılar, 

işi kim halledecek? 
Tüccar tütünlere inhisarın az fiat 

verdiğini söylüyor 
İnhisarda piyasa düşkün diyor! 

Bankalara merhum tütün· 
lerln İnhisar idareılnce müba· 
yaaaı keyfiyeti henüz netıcc· 

lenroemlıtir, 

İnhisara müracaat eden 
tütün tacirleri kısmen 

İohlaardan memnun değiller• 
dlr. 

Maamafif, bu huıuıta tü· 
tün inhıaarı da akıl bir nok· 
tal nazarı ortaya atıyor. Tüc· 
carın iddiası ıudur : 

inhisar ldareıl, tütünleri· 
nin haktlri kıymetini takdir 
etmiyormuı ! 

Fakat bu iddianın bir de 
irıhi•ar idare•ince bir au•etl 

telakkisi var ki iamam.en zıt 

mahiyettedir. Bu noktal nazar 
da ıöyle: 
Vakıa iııhlaarca tütünlerin 

mubayaaaı verilen parayı be
,Penmlyorlar. Fakat, niçin tü· 
tünlerinin kıymetinden bahıe• 
eliyorlar da ılmd.ki piyasanın 
düıkünlüğünü heıaba katma• 
yorlar? 

Bundan mada tülün tacir· 
lerinin henüz hepıide müraca· 
at elmemıılir. 

Ha:bukl, lnhisarın tücar 
mallarını muayene etmediğin· 
den bahıediliyr. Evet" amma, 
evvela gel•inler, sonra tütün· 
!ere bakalım!. ............................................................... 

· Amerikan tayyareciler bir hasbıhal 
yaptılar 

(Birinci aayfed!n devam) 

bir çok ıeyler iııtmlıtım. Fa· 
kat, onların hfç bir sinin doğ· 
ru olmadığını bu gün kendi 
gözümle gördüm. 

- Bu seyyahatinizde niçin 
İstanbul hedef ittihaz ettiniz? 

- M ... mleketinlzin geçir· 
diği muazzam inkılapları ve 
gii zelliğlnl iıtttim. Bunu bılzat 

görmek için ıeyyahımıza he· 
def olarak lstanbulu ittihaz 
ettik. 

- Bu teoebbüsünüz fer 
dimı, yoksa bir ıirket nam·• 
namıdır? 

- Bıızı arkadaı'arımız 

mali muavenetle bulundular 
Fakat, teıebbüıümüz tamamen 

ferdidir. 
- Tercemel haliniz hak

kınd biraz malüma! verirm.ıl· 
nlz ? 

- FevkalAde bir f'"Y yap· 
madığımdan harikulade bir 
adam değilim. Sadece 10 ıe· 

nelik hır tayyareclylm. 
- Evlimhiniz? 

- Evet evliyim bir de kı· 
zım var, 

Türkiye rel•icumhuıu 
Gazi Hz. ile müıerref olacak· 
mısınız? 

- Evet yarin (bugün) sa· 
at ikibuçukta yaloYaya g•derek 

Reiaicümhur Hazretlerine arzı 
tazimat edeceğiz, 

Amerikadan buraya kadar 
kaç mil katettiğiniz kaç ıaat· 
le geldinh:? 

4984 mil katettik 49 ıaat 

beı dakikada geldik. 
Bundan sonra nereye ııide· 

ceksiniz? 
lstanbuldan oef'•ye hare· 

ket edeceğimiz henüz m"lum 
d<'ğildir. Bu hu.usta kat'i bir 
şey söyliyemem. Fakat, Hin· 
diıtana ıuret muhakkada gl· 
dec<'ğ z. Yol!arda da l ütün 
büyükr ıehirlue uğrıyacağız. 

Bu , .. h.rlerde bilhassa Kal· 
kiitl.'yi görmf'k a•zu•undayız. 

- Tür gazetelerlndan mem· 

nunmıaınız? 

- Türk gazetecilerinden 
çok memnunum. Sizlere çok 

teıekkü eder ve aonderece 

minnet dar kaldığımızı arze· 

derim. 

Amerikalı tayyareciler haı· 

behalde yukarıda zikrettiğimiz 

gibi bütün ecnebi gazelleri 

muhabirleri ajana müme,.illerl 

ve ıehri· mizde çıkan Türk, 

Rum, Er.meni Franıız vesair 

gazeteler mu harrirlerl hazır bu· 

lunmuı-lardır. 

Tayyareciler bugün r.aat 
2,30 da Yalovaya g•derek 

Gazi Hazretlerine arzı tazı· 

mat edecekler. Avdetlerinde 

Fatıhteki Tayyare abidesine 

çelenk vazedecekler ve bütün 

mü kiye ve devalrl mülkiye 

rüeıasile askeri kumandanlar

mıza iade! ziyarette buluna· 

caklardır. 

S.:ir'atle yerine varan bir 

poıts 

l1tanbul, 30 (A.A.) - Pa· 

ria' ten g• len bir telsizde bir 

ıçuıta New· York latan bul ara· 

1 ıındakl meaafeyl kat'ederek 

ı 
Y "tilkoy tayyare karargahında 

karaya inmiı olan Amerikan 

tayyareciial Boardman ile Po· 

lando'nun Bourket yakinindaa 

g• çerkeu paraıüt vasıtaıi:e Pa. 

riı belediye reisine alt olan 

ve New- York'un dünkü poıta· 

sını ihtiva eden koliyi atmıt 

oldukları bildirilmektedir. 

Fıransız tayyareciler 

geldi 

Bizden söylemek 

Evvelki güu Esktıehirdekl 

tayyare mektep ve ha,,gar 

larını ziyaret elmek üzere 

Esk ıehire gittiklerini yazdığı· 

mız Fıranaız tayyarecileri dün 

ıehrimize avdet etmiılerdir. 
Bütün gazeteler yazı· 

yorlar: 
Trakyadaki kavun ve kar· 

puz mustahsılleri nerede 
ise lstanbula kavun karpuz 
ihroaç etmemeğe karar 

• vereeeklermi,. Eğer bu 
haber tahakkuk ederse 
bu seneki ka.un ve karpuz 
bolluğunun suya duşece
ği anlaşılıyor, demektir. 

Trakya koylüsünün lstıın· 
bula mallarını yollamarr.ağı 
düşünmeleri neden ileri 
geliyor; biliyor musunuz? 

Tiren nakliye ücretleri· 

nin fcızlalığındanl va .. ılan 
dekik bir hesaba göre me 
selA yedibuçuk kuru~a sa. 
tııa., bir kavunun nakliye, 
kabzımallık vesaire mas· 
r~f;arı çıktıktan sonra, 
köylünün cebine bıraktığı 
para iki kuruş imişi 

Bu açık hesaptan ıon. 
ra, Ş3r~ şümendiferleri. 
nin memleket iktisadiya
tını mahveden bir mik· 
rop oldu~unu, ey kari, 

İster dinle, 
İster dinleme 

Fransız tayyareleri dün ıa· 

at beı sularinda ıehrimiz afa. 

kmda bazı uçuılar yapmıılar

dır. M. Koıtanın idareılnde 

olan bu Franaı:ı: tayyare filosu 

bu gün saat dokuz buçukta 

ıehrimizden Yunanistan' mü

teveccihen hareket edecekler

dir' 

Paris belediye reisine 
hediyeler 

Pari• 30 (A,A) -

İstanbul ıeferinl 
Neyyork 

.hiçbir 

' 1 Ağustos 

Cenup hu· 
dudunda 

Gümrük kitaplarını 
kumandanlar 
idare edecek 

30 ( Talefon ) - Ankara 
Gümrük muhafaza memurla• 
rını ·askeri teıkilata göre ten· 
ilk kanunu mer'iyete girdi. 
Gümrükler umum müd.üriyetl 
bu kanun mucibince teıkilatını 
hazırlamak için askeri mak .. 
matla temasa geçmlıtır. 

Bu teıktlatı bu sene yalnız 
cenup hududunda tatbik eee. 
cektir. Muhafaza memurlar4 
gümrük lnt'aları kumandaaı 1 

U'lvanile liv.a kumandanı ... 
lıilıiyetınde bir zatıa kumaıto 
daıına verilecektir. 

Teıkilat kadruları Maliye 
Vekaletıle Milli Müdafaa V • · 
kaletince teabit edilecektir. 
Cenupğümrük kıt'alar alay, 

tabur ve takım kumandanlar& 
arasından seçilecektir. 

Amerikada işsizlik 
buhranı 

Vaıblngton 30 (A.A) -
M. Hoover, lııizlere yardım 
hakkında Amerika aaliblah· 
meri merkez komileıl relıi M. 
Payne ile görüımüıtür. 

M. Payne, bu mü'akatıD 

vaziyetin derin bir ıurette 

tetkiki ve ıallbl ah·f 
merin muhtelif yardım cemi· 
yelleri ile teıriki meıaiıi hu· 
suslarının hareket noktasını 
teıkil etmekte olduğunu be· 
yan etmiıtlr. Mumaileyh, ta· 
ıarrulların tükenmlı olmasına 

binaen lısizlik meıeleainin önit 
' müzdeki kıt zarfında hllt bir 

tekil almaaı muhtemel oldu
ğunu ilave eylemiıtir. · 

"Stock Ekschange,, 
rn Fransa kredisine 
ihtiyacı var mı? 

Londra, 30 (A.A) - Gaze 
lelerin bir kısmı Bank dö 
Fraıuız tarafından lngiliz il· 
rası olarak blr kredi açı'.mau 
hakkında mezkür banka ile 
Fransa bankası araaındakl 
müzakerelerin ehemm yetini 
küçültemeie çalıımaktadır. 
Ma.i gazeteler iki banka ar, 
11nda teıriki muayl arzu et 
mekle beraber Sıock Ekschı.o 
ııan Franaa kredisine ihtiyacı 
olmadıfını yazmaktadır. 

M. Mac Donald M. Brüninge 
telgraf 

Berlln, 30 (A.A) - Bürnin 
M. Macdonald'tan bir telııraf 
name almııtır. İngiliz Beıve
kıll bu telgrafnameıinde Berll 
halkının hüsnü kabülünden 
dolayı teıekkür etmekte ve 
müliı.katlarının Avrupa ıülhu• 
na hadim olacağı ümidini 1> 
har eylemektedir. 

M. Curtluı ta M. Hendel'o 
ıondan bir telıırafname almıı• 
tır. lngiliz hariciye nazırı bu 
te!grafnameıinde Berllndekt 
ikametini gayet iyi bir hatıra 
olarak taııyacağını beyan et• 
mektedir. 

yere uğramakaızın yapmağa 

çıkan Amerikalı tayyarecl 

Bardonıan ile Polando Parla 
üzerinden ııeçerken üzerinde 

"Parla Belediye reisine. ibareıl 

yazılı bir zarfı bir paraıüte 

aıağıya atmıılardır, Tayyar• 

ciler Amerikan damğasını la• 

ııyan ve Le Bourge tayyare 

karargiı.h,nın hanııarlarında yala 

bir yerde bulunan bu zarfta 

içine Nevyork T!ml.'ı gazete 

alnl bir çok ııushasını koymuı· 

!ardır, 

.. 



1 Ağustos 

Yeni bir 
işkence! 

Şehremini ve Koca 
!tlustafa paşa halkı 

· susuz ölüyor! 
Şehremini ve Yayla ve Ko· 

ca Mustafa paıa muhiti 
çetınelerlne gelen (Hekim uğlu 
Ali paşa) suyu demekle maruf 
Halkalı ıuyunun Davut paıa 
kıtla11 4rkaam.-la Ferhat paıa 

çiftliğiııde Vizoı köyünde kü
nlderi kırılmıı olduğundan ıu 
kır ve dağlara akmaktadır. Bu 
yüzden Uzunyuıuf, Aydın Ket• 
küda Velet Karabaı, Seyit 
Ömer, lbrahlm çavuı, Hacı 
Evliya, Tanuı, Arabacı Bayezıt 
Canbaziye, Hacı Timor, Kitlp 
Murat, Slmkeı, Mimar acem, 
Katip Maal&haıtın, Seydl, 
Halife, Melek Hatun, Mer• 
ku:efeadl mah llehy· de mea· 
kün halk baftalardanberl 
auıuz kalmlt ve günlük ıu ih· 
tiyaç arının temiai için geç va· 
.kıt it ve güçlerinden avdet 
edea bu halk gece uykularını 
lerkederek Silıvrıkapu haricin· 
de mezarlık araamdakl bir çeı· 
meden bin bir miltkü.itla acı 
ıu almaktadır, 

Ey makamatı aide ! Sen 
kimıin ki bunca halkın eza 
ve cefasına karıı bu kadar il· 
ayıtaın ? ........................................................ 
Maaş bugün 
Bugil'n gerek belediye ve 

ıerekıe diğer devalr memur· 
!arının ınaaıı· verilecektir. 

Aynı zamanda mütekaidin• 
le eytam ve eramllin yoklama0 

!arına da baılanacaktır. 

Kahramanlara bakın 1 

1 

İzmir (Hususi) - Seferi• 
biıarın Orhanlye kariyeılnde 

Ali ve Hasan isminde iki kiti 
gece yarısı Ayte isminde bir 
:kadının evine girmiıler, kadı· 
aın kulağını keıerek kaçmıı· 
!ardır. Firariler Y"kalanmıftır· 

Kontrol başladı 
Belediyece eıınafın terazi 

ve dirhemleri kontrol edilme· 
e baılanmııtır. 

GüreşçHerjmiz de 
Rusyaya gidecek 

Verilen malumata nazaran 
H \iç idman kulübü güreıçlle• 
rl Ağuıtoı nlhayetlerlne doi· 
ru Ruıyaya gideceklerdir. 

E!yevm Ruıyadakl ıpor tet• 
l<ilitlle muhabere edllmrkle· 
dlr. Müzakerede anlaıılına 

:bet gllrefçl gtdec k l'e ki maç 
apıl•caktır. 

i(atipi umunıi T evfık B. 
Türk tar;h cemly ti relal 

ye Rıyaıeli cumhur lıatibt 
umumiıi Tevfik B. dün aabah 
Ankaradan ıthrlmlze gel'tli§· 
tir. Cemıyet kltıbı umumisi 
Aydın meb'usu Rqlt Galip 
Bey bu trenle gıılmlıllr. Tev
ve Raıit Galip Beyler lıugun 
Y nlovaya g'dcceklerdlr. 

YARIN 
• .. 

Gl:JNl:JN VAKA/I 
Zabıta muharririmiz yazıyor: 

Randevucu ~ Gülizarın yüzünden 
••• 

Birçok vak'aların kahramanı şoför Siyamettin Ar-
k.. . 1 ,;.. . ?f navut oy . gazın osunu nası a ıust ettı .•.. 

Bazı insanlar vardırki mü 
lemadiyen cürüm ikaım ken· 
diler ine bir ıan' at ittihaz et· 
mtılerdlr. 

Sırtı ııra vukuat yap· 
matalar adeta içerileri rahat 
etmez ve kendllerlnl yerler. 

lıte bunlardanblrtde ıoför 
Sıyamdır. 

Az zamanda, cerh, tabanca 
ve bıçak tethlrl, tarruz ve em· 
ıall bir ıuru Yak' a yapmıı olan 
bu çocuk, içmediği zam melek 
gibi ıörünen biridir. 

Fakat içtlfl, bilhaua biraz 
da fazla kaçırdıjı zamanlar· 
da. hiç klmıeyl gözü ıörml· 

yen bu delikanlı balen, adli· 
yede bir haç cürmünün heıa 
hını vermekle meıguldür. 

Daha geçenlerde, poliı 

ikinci ıubeıl komıerlerinden 
Selman Beyi baıından tehlikeli 
ıurette yaraladığı için tevlııf 
olunan ve bir müddet mevkuf 
kaldıktan sonra kefaletle tah-
liye olunan bu genç, aynı 

zamanda, Beyoflunun maruf 
randevu evlerinden Gülizar 
lıminde blrkadınla yaıamaktadır. 

Dolaylıile iki ptomobili idare 
eden Slyameltln; altında araba 
çat lnırada çat kapı arka· 
ıındadır. 

Bilhaasa bu otomobili ıaye
ıinde bir vakayı itler tılemez 
ıırra kadem basmaktadır. 

İıte Siyametttn. evvelki ge· 
ce yanında bet arkadaıı oldu· 
fu halde,'Ar.:\avutkoyde akıntı 
burnunda Todorl Efendinin ıe· 
fa gazinosuna gelmıı ve hep 
birlikte oturup lçmefe baıla· 
mıılardır. 

Neticede epice lçmiıler ve 
ıaat 23 buçuifa doğru hesap 
görüp kalkmak lstemlılerdir. 
Eakal gürültu ve patırdı tıte 
burada baılamııtır. 

Hesapta iki lira bir fark 
:ııüzünden S:yametUn hiddt· 
lenmıt ve kadah' bardak, cam 
ve ıaireyl lcırmaia ba,lamıı 

ve ep'ce kırmış garsonuda 
ölilmle tehdit etmittir. 

Gazlnccu Ye diifer ganon• 
lar istimdat etmlı'er. Fıolı.at 
tam pollıler gelccefi lalr 11rada 
Slyem ye arkadaıları otomo· 
hılle..ıne binip ı r'atle ·uk'a 
mahallinden u:r:aklaımıılardır. 

Bili.hara gelen po!iıler la· 
bii kimseyi bulamamıtlar yalnız 

.garsonlarla Todorlef.nin ifadele· 
rınl zabtetmııler, Slya01ın yaka· 
lanmaaı için de Be7oillu mer 
kezine müracaat eylemlıler. 

Gazinocu Todorl Ef. bin 
anlattıfına nazaran Sıyam bu 
defa daha ayni gazinoda le· 

rası hasarda buluamuı fakat 
araya glrenleı·in aay inde To
dori Ef. daYa etmlıtır. 

Bu ıefer Todorl Ef. diyor 
ki: 

- Bu adam benden ae 
isliyor bilmemkl. Bu &efer 
sonuna kndar onunla ujraıa· 
cağım." 

M. ·Remzi 

-··-v e~-Jiki·~~-k;ç;~-.. E;i~~··H:········· .. l·-·c;~;·~-p;~-g;;~ı·-· 
şimdide bir gençle kaçtı! Belediye yeni bütçeye 

lzmlr ( Hususi muhabiri· 
mizden) - Venedlkten ka· 
çarak bir müddet evvel lzmire 
çıkan İıtanköylü Emine Ha· 
nım yine bir Tak'anın kahra· 
manı o!du. Malüm oldüfu 
'teçhile -Emine Hanımı küçllk· 
ken papazlar el albndan Ye 
tam jızvıtçe yaptıkları bir 
planla kaçırmıılardır. ltalya' • 
da uzun zamanlar kalan 
Emine Hanım ana dilJ;ıl bile 
unutmuıtur. Nitekim lzmire 
çıktığı zeman taıalamıı bir 
vaziyette kalması. · pollıln na· 
zarı dikkatini celbetmlıtı. 

O za,ınan hakkında tahkl· 
kat yapılan Emine hanımın 

efıanevi maceruı m~ydana 

çıkmıştır. 

Bir müddettenberl dediko· 
dusu kapanan bu mevzu gene 

canlandı. Emine hanımın macera• 
ve kendisini muhitte unuttu• 
ran ıakln hayatı canını ııkılmıı 
olacak ki, yine baıtan çık• 
mııtır! Bu sefer de Emine 
Hanım ne yaptı, biliyor mu· 
ıunuz? 

Çeımede ajabeflılnin evinde 
güzel gfizel otururken ıevlıt'ği 
bir köylü gençle kaçmaz mıl 
Bu hadiseye fevkalade canı 
ııkılan ağabeğlıi, Emine Ha· 
nımı tekrar buldurmak için 
polise müracaat etmiıtır. Fa· 
kat, Emine Hanımın atleıi ne 
kadar hıı.yıflanıa yeridir. Çün· 
kü onu genç bir bahriye zabl· 
tine vermek için hazırlık bile 
yapılıyordu ... 

Ne çare ne akar.ak kan da· 
marda duruyor, nede kaçacak 
-kuı kafeste kalıyor .. , 

s. 

göre y ni program 
yapacak 

Belediye ve idare! huıuıi· 

ye bütcçeleri bir haftaya ka· 

dar gelecettlr. Yeni bütçeye 

göre ve ihtiyaçlara nazaran 
bir me ... ı programı yapıl•caktı. 

Eıaıen bütçeoln geçikllflnl 

nazari dikkate alan daıml en· 

c.iimen meıu iyeli deruhte ede
rek bütçede bulunan bazı Jılerl 
yapmııtır. 

Belediye •e idarel huıuılye 

bütçelerinin en mobım kıımı 

lnıaala taallük ediyor. 
Bunu nazarı dtkkata alan 

belediye, mali senenin mart 
bidayetinde baılamaıı için hü
kümete müracaat etmeği dü· 
tünüyor. 

Yakalanan kürt çetesinin evlerinde Ballcan konferansı 
mavzerler ve bombalar bulundu! 

Meraln gümrüğünde ha· 

mallık elmek ıurellle mevcu

diyetlerini ıaklayan ve heplsi 
de Kürt olan bir çeleyi evelki 
gün ıili.hlarile beraber yaka· 
lanmııtır. 

Bu hamallardan Süleyma· 

nın hanesinde on mavzer ile 
bir el bomba11 meydana çık· 
karılmıflır. 

Şimdilik on leffi kl\dar ol-

dukları tahmin edilen ve Silifke 
yolunda ıoyolan bir ıah11n, 

Mersinde çete efradından bazı· 
• 

!arını teıhlı etmesi üzerine 
zabıtaya haber vermeılle ol· 
muıtr. 

Zabıamızın süra'tle faaliyete 

gelmesi üzerine çete ele geç· 

mlı ve daha medhali olanlar 
olup omadıiı tahkik olunmak· 
t11dır. 

Ticaret odasındaki .k<r 
misyon tetkikte 

Balkan konferanıı için ti· 
caret oda11nda bir komisyon 
te kıl ed lmtıtı. 

Bu komlıyonda Bal anlı· 
!arı müıterek bir turette ali.· 
kadar eden mevat müzakere 
olmuyor. 

Ezcümle, komiıyon Balkan 
memleketlerinde yetııen tütün, 
lıali, afyon deri maddeleri üze
ri< de tPtktk11t vap>cRkt•r. 

bir mahluktu.Onu bu ite naııl 
ikna etmeli idi. 

lıte madam Ambuyıız bun· 
ları düıllnürken içeri madam 
Döroziye girdi. 

Bir müddet •üküt ... 
11\ı:lıarriri: Mütercimi: 

medlği zevk ve neı' eyi kızı 
elde etmtı bulunıun. Saadetin 
tU veya bu gibi ıeylerln le••ÜI 
etmlyeceğine kanidl. Para, 
m vkl, ,eref ve ılihret .•. lıte 
bu kendi kocaaında Yardı. Fa
kat zavallı kadın mes'ut de· 
ğildi. 

- Ne düıünüyorıun, kızım. 
Reynonde rr1echerd Ahmet FürkAn 

- I"raıısız edebiyatından bü)'İtk aık romanı -
170 inci btnd .. n tercnme edilmlttlr •.• 

KloJ, o melin, o miltckeb
bir lcız ılmdi odaıında. yalnız 
'1ğla;ordu. 

• • • • • • • 
iki gün sonra miisyü Fran• 

ıı.ıva dô Trev ltalya •~yahatl· 
ne çıkıyordu. 

Madam Anbuyaz, kızının 
uz.ayan aeyahatinılım artık 

abileılyordı.ı. Evin içinde 
Klodı.uı boılufuau hlnetme· 

ek m!imküomldl? 
filhakika kendisiııi boı Y• 

ıalnız bırakmıycrdu. M.-la 
madam Dö Tre• bJtnan her 
gün geliyor, Madam Aobuvu.-ı:ı 

derdine ortak oluyordu. Hatta 
bir gün, Klodun göğlünü 
yapmak mümkün olaada oğlum 
için onun desti lzdlvaclnı talep 
ihem, dtmtıti Ve zaYallı 
raluk rulilu Madam Ambuyaz 
bu Eilzler de ne kadr bahtiyarlık 
duymuıtu. 

O, zaman zaman gözlerini 
kapar ve · ıevıtılz geçen ha· 
yatını düıllnürdü. Ona daha 
ı:fık bir el dokunmamıttı. 
Ouu koll-!rına alıp ıeven ol· 
1Damı9tı. ıenç kızlığınifakl 

ruyalar, h•p uçup ıitm tU• 
lı_llyordu ki, kendiılnln ere-

İnce hılkatte yaradılan 
kadınlar için kocalar biraz 
h\lden anlamalıdırlar. Kendi 
zevcesinin ihtiyacından haber· 
dar olmıyan kocaların çektiği 
belalar, hl'p kendi kayltaizlık· 
larınden değilml dlr? 

K'odun desti izdivacını 

Müıyü Dö Trev için talep 
etaı•k lateyen anası, madanı 

Ambuvazın kalbine bir kıvıl· 
cım sıçratmııtı. 

Mllıyö Dötrev yakıııklı, 

zeki, zenğln bir çocuktu. Hal· 
bukl kızı, babasının eteğine 

yapıımıt dünya lezalzlnden 
alakaıını lı.eımlt bam baıka 

Bu günlerde ıenl çok dütüncell 
görüyorum. 

- Evvel Anne, hakkınız 
var. Kuludun ıeyahatı üzadı 
artık. ondan ıaliba. 

- Hakkın var kızım. Fa· 
kat çocuk biraz iıtlrahat ehin. 

- Eyı amma anne ... 
- Ha. anladım, ıenln me-

rak ettiğin noktayı ... ııörmrk 
tsteyorsunkl, Klod, .genç kızlığı 
baaebile aana avdet etti mi, 
etmedim!? 

Madam Anbuvaz gü'dü. 
- Birazda öyle. 
- Yok ... Kızım bu kadar 

acele olmaz. Geçenlerde aana 
naklettiğim albi ben, ıenin 
bana a vdellnl iki ay ev Yeline 

Sahife 3 
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Planları satılıyor~u --~ 
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ı:aı.'ll.A!.t ·yet arşısında sa
ardım ve titredim .. 

Dünyanın en korkunç za• 
bıta ve caauı trıkiii.tı olan 
En eı:ıjens ıervis'ln bu maruf 
cas ıs, demekki biz m için ırıü · 

him bir çok eıhaıı, memurları 
ta l)"ormuı ... 

Ilu L.at'i ıual karımnda 
JUi <undum, urardım ve lil· 
redlm. • 

deruhte elt iğini va iktidarına 
herkeıln takdirkar ve sitaylt 
ıehvan olduğundan ibarettir. 

Şu basit vukufa istinaden 
verdığim hü1:'vlyet caauı ıebe
keıl reiıl Miıter Kened cenap• 
!arını fevkalade memnun ve 
mütebarsıa etmittl· Casusun 
bu hiulyatını saklamak fite· 

Fakat bir dalganın sade
m dle koca bir gemiyi ni· 
has- ı t iz deryalara koyvermek 
caiz değildi. Kat'i bir karar 
ve intılcal ile: 

memlt olmasına rağmen ben meai 
nunlyetinl ve bakıılarile bu 
komediya muvaffakıyetl mi? 
alkııladığmı çok güzal anlamıt/ 
tım. 

- (Sii ... ) Bey ... Şubesinde 
Caıuı muhayylleılni yok

luyarak bir müddet sabit na· 
zarlarla göıletim balı.tı. Sonra 

- Kaymakam!, dedi. 
- Evet cevabını verdim. 
Casus izhar etmek hleme· 

itidal "Ve metaneti muha· 
faza etmek, komedyanın en• 
alcamını bozmadan nihayete 
Taaıl olmak için bana temkin 
lfızımdı. Bunu takdir ederek 
ve bu geçici muyaffaklyetlerı.. 
geçici alkıılarına kapılmayarat 
devam ettim: 

diği bir memnuniyetle: - Takdir ederim, bu zat 
- Beklediğimiz neticeyi vazifesinin icabına ve tekllne 

verecek kadar it yapabılmek rağmen belkide bize bekledifl· 
ku r tinde olduğunu tahmin.el· miz .. etıc:eyl doğrudan dofruy~ 
mi)orum, bu zatın, dedi. veremez, fakat! 

Bır emrivaki karıııında Caıuıu tekdir eden bir 
cn111 a verdiğim bu iaim ve ahınklc: 
hüviyet tamamen hakikat hi· - Fakat ae demek? 
lafında idi. Bu, benim ancak Diye gürledi. 
ıah n tanıdığım ve hatta bir Bu kan ve con ıusamıııa, 

ke;e bile olıun konuımadığım yılanlar gibi yerlere ıüı ünerek 
bir zattı. maaum va ma:ı:um milletlerin 

Bu zat hakkında bir tek hllklAI ve hllrrlyetlne esaret 
b \d'ii;im iey v na o da kendi· :z nc·r Ye lileslni takmak ıara· 
sinin bulunduğu dairede ve ıile litreıen coıuıa, 
meıleğınde mühim vazifeler (D~ııamı var) 
......................................................................... 

Anadoludaki Rum ve İstanbulda 
firari emlaki veriliyor! 

Gayri mübadtllere tevzi 1 
edileck bonolar tabedllerek 
11lanhula· güoderilmittir. Bu· 
rada ııafrl mubadiller cemiyeti 
reisi CelAl Galip ve takdiri 
kıymet komiayonu reisi Faik 
Nüzhet B. ler tarafından im· 
zalaolp Ankaraya iade edil· 
mlşti. Bonoların Ankarada 
Maliye Veklll Abdülhalik 8. 
tarafından da tasdik edilmitllr. 

T evzl edilmek Qzere imza 
lanan bonolarının kıymeti 12mil· 

yon liradır. Şimdiye kadar 
kıy etleri takdir edilen gayri 
mübadillerimlzln emTali ye• 
künu iıe 29 30 milyon arasın· 
dadır. Bu J• kiında, ahiren 
Yunauillana ııtden eklplerln 
oradaki gayri mübadil emva· 
line takdir cltıkleri kıymet 
t.. dahildir. Te,,zl edilectk 

gelinceye kndar bekledim. 
Benim yüreğim taflan nıı idi? 

- Ah annecığim. 
- Bu ııbı itlerde acele 

ye lüzum yoktur. En eyi 
hilkmil insana zaman verdi· 
rlr. Onun için kalbini genlf 
tut, lıen .ana temin ediyo
rum, Klod bir gün mutlak 
aaoa dönecektir. 

- Ya onun ilmi? 
- ilim baıka •.• fakat genç 

kız kalbinin ne dimek olduğu· 
nu unutdunmu? kıtım, mütlak 
n \lecek. Ve • vdlğl gün Klod 
len dir. 

- Ah anne, beni naeıl 

ümllle neıelendirlyoraıınuz. 
- kızım, yine, tekrar ide· 

yl , lıen, anneyim. 
- Senin gibi enneler çok 

yafAUn. 
Madam Döroziye L.öıulne 

geç nfı, 6re öre hıtıremedıjl 
el l~iul yine e!tne almıı, ııazlfi. 

Ali ü de kulak! od o ııeçlrmtııı. 

bonolar 12 milyon lira oldu· j 
Auna göre, bu 30 milyona! 
baliğ olan rnath'.ıbat yeku~U'l& 
nazaran hlıhkal:ları malllm 
bulunan gnyrl n.Obadlllere 
muayyen niıbet dahilinde te'f' 
zlal yapılacaktır. 

Bunlarla Anadoluda!d Rur; 
emlaki müuyedeılne isllrak 
edilecektir. 
mamaf.h, gayri mübadlllerln 
bonoları tevzi edildikten sonra 
17 18 ınllyon lira nıat'übat 
kalacaktır. 

Bonolar tevzi edildıkto1n, 

ıonra etabli Rumların Anado
ludaki emli.kile f:rari Rıımla· 
rın lstanbuldakl emlaki de mü· 
zayedeye çıkarılarnk gayri 
mübadillerin n.ütclıal:.i istih
kakları da te•vlvc ı d fc !.tir. 

Madam Ambuve z her za. 
manki koltuğuna a.ur:nuıtu. 

Elindeki kitabı açmnk i• 
temiyerek ano sine bakıyor

du: 
Ne çalıtkan kadın diye .. 
lhuyar valide ise, arnda 

sözlüğilnün üstünden kızına 
bakıyordu: 

Ne ıefkatlı ana diye •.• 
Madam Ambuvıı:o: s<!bre

d nıedi: 
- Size fır1al bulup söyle· l 

medlm anne. Geçen gün hant 
Madam Dô Trcva bizo gclıilİfi• 
ti ya .• 

- E,·et .. 
- O güıı roülıA!eır.e es• 

aaaında KhJun ıı~ynü,~ü 

yapmak mOm~ÜTJ olıa da1 
frl\nıııva için Ul!•Iİ l&div.ıcını 
tizden latee~m. d•d 1, 

- Ah kızım, bu haber 
bir bOyük •!'ne I\ in ne roe• 
eerreılt btr h11bndır. F ~at 
Klodu bu it• )'\Jmuıııımck 
kabil olur mu ? 

( Dcı·omı var) 
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Zahire tacirlerinin fi- Çıg" lıklar! Gümrükler Ahmet Fürkan ,. . ~ 
Pan .. 

kirlerini dinl~yin! 
Bir Samsunlu zahireci buğday fe
laketine ameli çareler gösteriyor 

Bufday plya10ıının fevka· 
lide ıukutu dolayıl11e gazete• 
!erdeki nr ırlyat efki.rı umumi
yeyl cidden itıal etmektedir. 
Bu Tealle ile tecrübe Te ma• 
lllmatıma iltinaden bu bapta• 
ki fikir ve mntalaıllımın muh· 
terem gazetenizle neırlnl mem· 
leket menfaatı namına faydalı 
addediyorum: 

Memleketimiz buğday mah· 
ıulü<ıün bu reneki feyz ve be· 
rekell ıalr senelere nlıbeten 
yi1zde yirmi derecesinde fazla 
tahmin edilmektedir. Bundan 
dolayı ve ıon zamanlardaki 
lktlıadl buhranda buna lnzl· 
mam edince buğday plyasa11• 
nın ıülcatu muhakkak adde· 
dllmekte idi bu ıebeple gaze• 
telerdekljneırlyatın da ıayanı 
ehemmiyet bulunduğu vareatei 
fzahtır. Ancak bu bapta tim· 
diye kadar ıerddedılen muta· 
laat hiç bir teıkilit ve uıule 
miiotenlt bulunmadığı c'hetle 
maateeıüf kabili tatbik görü· 
lemez. Bu neırlyat üzerine te· 
T• kkuf etmlyeceğlm Yalnız 
ıura11nı" kaydetmek lıterim· 
ki hükümetlmfz bu husuıta pek 

. az fedakirlık göstermek ıure· 
tile mevcut teıkilittan biliıtl· 
fade plya11yı normal bir vazi· 
yete hal etmek mümklln 
olabilecektir. Binaenaleyh bu 
baptaki ameli efkar ve muta· 
laatımı bervechlzlr arzederfm. 

1 - Ş .mendlfer navlunla· 
rının % 25 tenzili ve bu 
tenzilatlı tarifeden küçiik 
mutavaasıt tüccar ve 'müsıah· 

ıllln de fatUadelerl nazarı dik· 
kate alıilarak perakende &ahire 
ha mulealnin Telev bir çuval 
bile o!ıa ayni tarifeye tatbiki, 

2 - lstanbul demiryollarile 
nakledilen zahalrln depo fık· 
danı dolaylslle yirmi dört ıaat 
zarfında plyaıaya arzed !erek 
satılmak mecburiyeti piyasanın 
ıukutuna daim•. yardım et· 
mekte bulunduğundan bu hu· 
ıuıun nazarı ltibare alınma11 
ve Haydarpaıa ile SiTkecl lı· 
tasyonlarında anbarlarintası 
ve bu ambarlarda zeha· 
irin bili. ücret b:r ._y müddetle 
kalma1ının temini. Buna misal 
ve nümun., olarak lzmir istaı· 
yonları gö<terilebilir. 

3 -Zahire satıılarında tes• 
Um ve tuellüm meselealde 
haizi ehemmiyettir. Şöyleki 
lzmir ve lıtanbu!da cari olan 
ıakım bir taamül i1zerıne H· 

tılan zehalrln alıcının depoıuna 
kadar nak liye.ı ve orada tes· 
!imdeki hamal ve kantariye 

masrafları tt'mamen s~ tıcı 

1 tGccar komlıyoncu ya alt b"u· 
lunaraktadır. Halbuki bir 
memlekette cari olmayan bu 
1&klm uıulden dolayı ıatıcı be
her kıyye bufday için on para 
dan fazla masraf etmektedir· 
ld dolayıııyla bu maıarlf müı· 
tahıllln cebinden alınmakta· 
dır binaen aleyh bu yanlıt 

uıulün tadllile zahirenin bu· 
lundufu mahalde teıellüm 
edllmeslnln temini. 

4 - latanbul ve lzmlr pi• 
ya1alarında ıatılan zehalr 
bedellerinin üç hafta ve bir 
ay zarfında tediyeıi uıulide 
tGcc~anın ve dolay111yla mü•· 
tahıllin zararını mucip bulun· 
doğundan zehair bedellerinin 
peılnen tediyeıf buıusunun 

temini. 
5 - Zahire satııların da 

alınmakta olan muhtelif ko· 
mlıyonlarla borsa dellaliye• 
!erinin haddi makule tenzil 
ve tahdidi. 

6 - Borll\ üçretlerlnin 
haddi makule tenzıll. 

7 - Zahire üzerine banka· 
ların yapdıkları avans muame· 
litında faiz ve komisyonları· 

nın haddi asgariye tenzili. 
Şu yedi madde ilzerine 

gösterilen ameli usuliin falde· 
ferini rakkam ve hesaba müs
teniden ıu suretle hpat edebi· 
llrlm : 

1 - Btllün tenzllitından 

Konya ve Eıklıehır mınt.aka· 
lanndan nakledilecek zebairln 
beher kıyeılnde yirmi lll yirmi 
beı para tasarruf edilecektir• 
Daha uzak mahallerden ile, 

ml!sela Sıvas mıntakasından nak· 
llyatta kı · k paraya kadar ta· 
ıarruf edilebilecektir ki bunun 
vasatlılnl nazarı itibara alır

sak beher kıyyedl! otuz para 
kadar tasarruftun lıllfade edi· 
leblleçektlr. 

2 - Zahire satııında ma· 
hallinde teıellüm tatbik edtldığl 
takdirde b< her kıyede on para 
ta1aarruf Yardu. 

3 - z~ h.ılr bedellerinin 
prılnen tediyesi komlıyon ve 

dellaliyelerln hadı ll'akule endirll· 
meal ve bankaların faiz ve ko· 
mlıyonlarının tenzili suretilede 
llakal on para taıarruf edile
ceği ıllpheıızdfr. 

4 - Tenzilatlı nakliyat 
tarlfeılnlo perakende hamüle· 
ye teımtli ıuretile küçük muta• 
vanıt tüccaranın pazar yerlerin· 
deki rekabeti ve ayni zamanda 
lıtanbul Haydarpaıa ve sirke· 
el lltasyunlarında depolar 
lhzarlle pıyasayı altüst eden 
11kıtık vaziyetten ıaticilarln 

Sokakta nişanlısının 
yilzünü bıçakladı 
Şrhzade batında oturan, 

kunduracı M•hmet Ef. dnn, 
yanına nlıanlm Melahat H. ı 

alarak ve beraberce bir gezlnUye 
baılamıı~ardır. 

Faka ıöz ara11nda açılan 
bir lakırclı ile itle kıskançlık 
ba11l olmuı nihayet Mehmet 
Ef. Meli.halin yüzGnü bıçakla 
yaralamııtr. 

Kızın feryadına gelen za· 
bıta memurları. Melahat Ha
nımı Ha1ekl haıtaneslne kaldır· 
mıılar Mchmetide yakalayarak 
hal,kında tahkikata baılamır 

lardır. 

Mevsimlik intihar! ..• 

Kadıköyde oturan 2044 
numralı otomobil ıoföril Avni 
Ef. dün gece intihar kasdlle 
kendiıinl Fener yolundan de· 
nlze atmıısa da kurtarılmııtır. 

Biçakla halledilen dava! 

Üsküdar da Sabri ile arka· 
daıı Halil, yük taıımak yüzün
den grvğa etmiıler, Sabri bı· 
çakla Halill yi.ralamııtır. 

Ge9imsizlik yüzünden 

Üıküdarda tramvay ame• 
leılnden Oıman Ef. nin karısı 
Şükrüye H. zevclle ka.-ga et• 
mıı, bundan mllteeHir olarak 
intihar ka1Ule kenc~inl denize 
atmıısa da kurtarılmııtır. 

ik i lranl ırasında 

Çakmakçılarcla Valde ha· 
nında oturan çuvalcı lılam ile 
ıekerci lımall , ailevi bir mese-
1eden kavga etmiıler, neticede 
1 im; lsmallı sustalı çakı ile 
yaralamııtır. Yaralı cerrahpaıa 
hastahanesine kaldırılmıı carlh 
yakalanmııtır. 

Denize düştü 
Arnavulköyüode olu.an 

Küher kızı Arıahet diln Akınlı ......................................................... 
kurtarılma11 ile pıyasanın yirmi 
otuz para kazanmaıı fÜp· 
heılz arldedilmektedir. Bp ıu· 
retle lndilhe&a p zahirenin be· 
her kiyyeılnde müıtahsel tki 
lıuruı kadar lıtlfade edecrği 
gibi pıyasada normal bir vazl· 
yet kupedeceği ıüpheılz 

addedilmektedir. 

Dahildeki istihlikten faz· 

laıinln ihracı meselesi ile dün· 
ya pıyasaaına tabi bir keyfi· 
yet bulunduğundan harıç pı· 

yasalara arzedilecek zehalrln 
her tilrlü rusumda iı l&tisna11 
ve tahmin ve tahliye tlrket· 
lerlntn tarlfelerinden azamı 

tarifelerinden tenzilat ya pıJ. 
ma11 fald•den hali olamaz. 
bununla berabar hi1kiimetlmlz 
at•ıe komenlyallerl V811taıile 
mahreç temini de pek mühlın 
faldeler temin edebilir. 

Samswı: zahireci 

A. Naci 

E N V E R P A Ş A iıe, çara ibadet ederek insanlığı 
" lnkAr eyler. 

T imparator J 1 Yıkmak ile inkar la•, aynll uran u. ıeydlr. Şimdi, bu fikrin men-
._ _______ Hatıratını yaz.an: ./ .L -------""!!!-=::"· baını araıtıralım. 

- 23 - Ruıya ıark bünyHlne müı-

1 • • h lk tenit bir hüln"ımettl. Bu bük Ü· Rus ihtilalinin nihayet bu ması ıçın a - mette A~yalıların metafizik 

tan yetişen bir münevver sınıfa ihtiyaç yaıayııını bulabiliriz. Ruıya· 
d B . . J h on beş sene bu daki içtimai inkılap ise, var ır. unun ıc, ınse, aa a 

Bu metafizik yaıayııın 
ihtilalin devam etmesi lazımdır müuıeselerlnl lnklıaf ettlrrcek 

Hındlltandakl yeni Lodizmln 
Nırvamaıı atbı bir ıey. 

Mllnevver, hem 15tıbdada 

lltinad eden Ruı otokraalıinl 
yok etmek iıtlyor, hem de de
mokraslılnln Anupadakf ,ekil· 
terini kabul etmiyor. O halde, 
bu milnevver de ne iltlyor? 

N ıhliıtlik, lıtenilen ıey bil
memek demektir. Bu, bir tas
lak gibi bir arzu ki ne olacaiı 
meçbüldilr. 

Yalnız, her ıekilılz ıeyde 

yokluk ifade eder. Bunun 
lçlndirkl, nlhillstlli!ln ıeylrle· 
rlni de yokluk addetmekten 
baıka bir çare yoktur ! 

Bir kelime ile ıöyllyelim: 
Nihilizm, devrini yaıarken 
eıer yaratmak kabiliyetinden 
mahrumdur. 

Ruıya, bu fikir ceryanının 

içindedir. Bu ceryıın, halktada 
dilıtınce benllilrıl öldürmüıtllr. 
Mtınevver, çara kilfrederek 
cemiyeti yıkmak lıter. Halk 

mıı.hlyette df'ğldir. büyllk Petr, 
Aıyalılığa bir kılıç darbaıı 
vurduğunu zannetmtı, Avrupai 
bir cemiyet teıkil eylemııtı 
Bu tebeddül, ani idi, gürill. 

tGıiiz bir inkıliptı. Aynı zaman· 
da, bu inkılapta hük<imrtlet
mlıti. Bunun lçlıı, müıtevlı bir 
ordu gibi yQriiyodu. Hindlı· 

tandakl lnglliz teokılatı gibi! 
Halbuki cemiyetin fikri 

bünyeılde yaoaylıın kudretlnJ 
kaybf,tmemiıtı. 

Fakat inkiıaf 1aha11 yoktu 

Ecnebi gümrük tari
feleri tatbik ediliyor 

Bazı hGkümetler gümrük 
tarifelerinde tadllAt yapıyor
lar. ltalya bu meyandadır. 

Trlyeote Ticaret ruümeHll· 
llilmlzln ııönderdifl raporlar 
nazaran, ltalyan hububat ta• 
rlfelerlnl arttırdıfı anlaıılı· 
yor. 

Dlfer hükiimetlerln güm· 
riik tarifelerinde yapacak arı 
tadilatı tetkike ofla raportör· 
lerl Akil ve Halil Beyler me
mur edllmtılerdlr. 

............................ ~·~·~·~OHOHO~·~····· 
burnundan denize dGımüıse 
de ıandalcılar tarafından güç· 
lükle kurtarılmııtır. 
Pençereden düştü ve öldü 

Pangaltıda Meırutlyet ma· 
halleılnde Liko Ef. nln evinde 
h izmetçi Ahmet dlln pençere· 
lere perde; takarken düımüt 
ve ağır surette yaralanmııtır. 

Ahmet derhal Şiıll ııhhat 
yurduna naklolunmuı sa da ora· 
da vefat etınlıtlr. 

Yaralanan kadın • 

Yolun en berbat ve tozlu 
yerinde otoır. obil zınk diye 
durunca Bern.ır dö Buvapre: 

- Hah. dedl, timdi itlmiz 
tamam! 

Yapac k çare yoktu. maki· 
neden motö den anlamazdı. 

Yalnız otomolııll hareket ettir· 
mekten ıonra onu idare ede• 
bilirdi. 

Oıomnbildl!n indi, bir ağa· 
cın gölgesine oturdu, gözlen 
eyi zamanda kuı glbl uçan 
ve fena zamanda yerinden 
kımıldanamıyan nankör oto· 
mobile dikildi, kaldı ... 

Düıznüyordu: Anası, babası 

bu belayı onuu baıına nereden 
sarmıılardı. Allabın belaaı bir 
yerde senelerçe ismi unutul· 
muı bir ihtiyar akrabanıd 

)'anında ıtmJi ne v11 rıdı. 
Bernar, düşünürken güldü 

ve: 
- Sanki ben anlamadım 

mı? dedi, ihtiyarın toronunu 
görecek ıevecek, onunla ev· 
leuoceğlm. 

Ben ıtmidi ne yapayım, 
Galata'da oturan Katıııa bu otomobil'de amma fena 

Kemeraltı caddeıinden g.,çer· fena yerde bozldu ha .. 
ken Arap Hüıeyln isminde bi· Uzaktan bır ayak seıl duy· 
rl tarafından ustura ile yara• du, döndü, o tarafa baktı, 
lanmııtır. gözel bir at ü tünde lıpanyol 

Hep kadın yüzünden köylülerinin ıuvari kıyafafe. 
Davutpaıada oturan Ahmet tinda eımer ıüzeli bir kız, 

ile Kırkçeımede oturan Arap atını oynatarak yaklaııyordu • 
Musa, dün gece Beyazıtta bir Bernar, kalktı, kıza doğru 
kadın yii~ünden kavga etmlı· ilerledi kendisini hiirmetle se· 
Jer Mustafa bıçakla Ahmed! liimladıktan wnra köyün üz k 
bacaıtmdan yaralamıştır. olup olmadığını sordum ve ................................................................................................................. ~ . 

WIMLlal 
Misisteki feci cinayetin sebebi 

ne 1miş? 
Hırsızlığın cezasını kendi . vermek istemiş 

Mtıls ıHususi) - Mislıte 
iki gün evvel b r cinayet vak'· 
aaı o ımuf ve lataıyon bt'kçtsi 
Elazizlı Bekir yol ameleıiı'ıc:!en 
Yuıufu bıçakla yaralayıp öl· 
dürmüıti1r. Vaka'nın tafsilatı 
ıudur: 

Cınayetln vukuundan iki 
gün evvel Mlılı lstatyonunda 
bekçilik yapan Beklrin otur
makta olduğu kulübe kapısı 
kırılma surellle hariçt<'n 
açılmıı ve kulübede bekçi Be. 
kire alt yüz yirmi bet lira 
evrakı nakliye ile on 1tk z 
altın kıymetinde hulliyat ve 
Bekirln arkadaıları · tarafın· 
don bırakılmıı olan bazı eı· 
ya çalınmııtır. 

Hır11zın kim olduğunu tah· 
kik etmekte olan Br kir yol 
ame'ealnd"n Yuguf ismindeki 
ıahfatan ıüphelenmiıtır. 

Bu oüphenln Bekire nere· 
den geldiği maliim drğlldlr. 

Hıraızlıktıın jandarmayı ha· 

hükümet, bu sahayı yasak el· 
miıtı. Lakin, hükümet teıkila
tınında ha!kta bir kökü bulun• 
mıyordu. Bu teıkılatta halka· 
doğru lnklıaf kudretinden 
m11hrumdu. • yalnız, halk zlh· 
niyetinlde, hükümet zihniye· 
tide daima yaıamak hamle· 
!eri içinde idi. Bu hamleler, 
kayalara çarpınca, kendi içi· 
ne ılndi. Ruı zeki11da karan· 
lıklar içinde kaldı. • 

Bu zekanın aydınlığa çık· 
ma11 için kuvvetli bir demok· 
rasl edebiyatına ihtiyacı var· 
dır. Fakat, çarda buna muva· 
fakat etmemlıtir. Bn gün ki lhli· 
lal, bir çok dPvlrl<!r geçiren 

Fakat. hala Mlaltln ruhu 
da devam edec .. ktir. 

Eminim k•, Çara ibadet 
edildiği gibi Lenine de ib,.det 
edecektir. Bu ibadet he, Çar 
lltlpde dı bir Lenin ldareıl 
meydana getirecektir. 

Bu idare, eski idarenin ı .. 
(Devamı 11ar) 

1 
berdar eden Bekir diğer taraftan 
Yuıufu takip ederek Çakalde
re ile Misis ara11nda yolda 
amele grubunda çalııan Yu· 
ıuf buluyor. 

Aralarında ilk defa müna
zaa baılıyarak Yusuf löyle 
bir hırsızlıktan haberi olmadı· 
ğınl ıöylüvor lıede Bekir kav· 
ğayı büyiiltmek !atıyor. 

Fakat amele ça .. uıu Ela· 
zizli Mehmet çavu,un müda
haleıiyle takılın t'diliyor. 

Fakat bir dürlü hıraını ye· 
nememlt olan Bekir bir aralık 
bıçağını çekenk Yusufa hücum 
ve zavallıyı ıol böğrit ile ba· 
caklarından ağır ıurette yara
lıyor. Ve kaçmak istiyor iıede 
amele tarafından yakalanıyor. 
Mecnıh ta baygın bir halde 
tert zlne maklneılne yatırılıp 

Mlıiıe getiriliyor. Yolda ya· 
rıılının elleri aıağıya a&rk· 
tığı için taı ve d<!mirlere 
ıürünerek • derileri ıoyulmuı 
ve dlerl yırtılmııtır. 

Vak'adan istasyon müdürü 
haberdar ediliyor. Ve teslim 
olunuyor lıede; ıonradan kıı· 
tıl Beklrln istasyon l ina1ından 
kaçarak kaybolduğu anlatı· 
lıyor. 

Vak'adan haberdar olan 
Mlıls jandarması derhal iatu · 
yona gelmlı ve tahkıkata baı
lıyarak mecruhun ifadesini al· 
mııtır. Bir gün ıonra vefat et· 
miı olan amele Yuıuf jandar· 
maya verdiği ifade'de: 

- Bekir benim ıuçum ol· 
madığı halde vurdu. M•hmet 
çavvı iltemlf olsaydı menede 
bilirdi demiıtlr. 

Mehmet çaVU§ firari katil 
Belı.lrin hemıeriıi ve akrabaaıdır. 

ispanyada işsizliğe karşı 
Madrit, 30 (A. A.) - 1,. 

ılzlik buhranına bir çare olmak 
iizere büyük mikyasta bir na· 
fla p'anı hazırlamaia karar 
vermtıtır. 

- FransızçaJan ~ 

otomobilin pan yaptığını, hıi 
yüzden burada kaldıfını an· 
lattı. 

Kız, ceısur, çalak atındı1n 
atladı, otomobilin yanına 
geldi, ora11na burasına bakh 
ve: 

- Ne yazık ki kardeıle~ 
rim yanımda değil, dedi. 

Bernar, l,panya ikliminin 
yet ıtırdifl buğusu üstünde 
taze bir meyva lezzeti veren 
bu kızın ılık nazarlarına ve 
göğsünün bir gazoz köpüğü 

gibi fııkıran taıkımluğuna 
bakıyordu. 

Mechul ıuvari haykırdı t 
Kardeılerim. 

Filhakika uzaktan iki genç 
adam bir 1, panyol bogaıının , 
boynuzlarına bağlanan ipi ic'a· 
re ederek geliyorlardı. Arka· ; 
larında bir de ihtiyar vardı. Ç 

Geldiler, Bernara yardım 
ettiler ve otomobili ltlettlle~. 

Bernar bu meçhul adam 
!arın ellerini 11lrarak ayrıldı. 
Ve otomobilin arkaıından 
kalkan duman, onu gözden 
çabuk ıildi. 

Kı ı, kardeıl•rine: 

- Zannedersem Bernal' 
dö Buvapre olacak dedi. Kar· 
deılerl: 

- Zannedermlain , 
cevap verdıler. . . . . . . . . 

diye 

Bernar ihllyar akrabanın 
ıatoıuna varınca ona mükem• 
mel bir htıkbal y.•plılar. ih· 
tlyar dost kızını Bernara la• 
nıttı. 

lımi Alis olan bu kız ha• 
rlkulade denecek kadar gü• 
zeldl: 

Gözleri açık bir sema ka• 
dar berrak ve parlaktı, Sarı 

SAÇiarının yumuıaklığı, güzel· 
lığı her güzellikten anlıyanı 

me,gul edebilh di, fakat ... 
Bernar'ın aklı, o yolda 

raıt geldigi kızda kalmııtı. 

ihtiyar ev ıahıbı afaki 
konuıuyordu. Ve biraz son . aı 

- Yemek hazır değilmi, 
diye hizmetçiye ıeılendi. 

Bu eınllda yolda rut gel· 
dlği güze ', olgun, dolgun kız 

aa ona ııirmlı ve tuvaletini 
değı ıtlrmlıti. 

Yemek yenildi ... 
Günler geçti. 
Hayret lapanyol kızı oıııı 

l •panyada itlirak edecek• 
lerl buga yarıılarına davet 

ediyordu ve : 
- Bu bir fırsattır, belki 

bir daha buraya gelemesslnlz. 
Bernar, kızın sözünü kesti! 
- Bir daha buraya gel· 

memmi? ne diyorsunuz? Hal· 
buki ben buradan ebediyen 
ayrılmak bile htemiyorum. 

Hoyhrat ve olğun kız bu 
ıözıer karı .. ında biraz daha 
kızararak olğunla~tı ve kıva

ma geldi. 
Bernar kararını vermiıli 

ona izdivaç teklif edecekti. 
Fakat o 11rada ikisi de bir• 

birine öyle bir bakııtılarkl 
arbk söze mahal kalmadı. 

. . . . . 
Bernar, Hoyrat kızla evlen· 

dl ve ne yazık ki Bernarı can• 
dan ıcvmlf olan Allı, onların 
en yakın ve mahrem dostu 
oldu. 

Elhaul hayat., garip bir 
muammadır, veuelam ! 

Ahm t Fürkan 
~~~~~~~~~~-

Bir ticaret filosu sah ık 
Lımdra, 30 (A.A.) - Daily , 

Exkpreı cihan ıeyrilefain kum• 
panyalarının en mühimi o~an 
Royal Mail Stem Racket kum· 
panya1uun ticaret fıloıunun 

hepalnl veya bir kısmını ıalılı• 
lıfa çıkaracağını reamen lst h· 
bar eylemlt olduğunu yazıyor, 
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Almanya Kurtuluyor 

Almanya ile büyük ecnebi bankalar ara· 
sında bir itilaf olacaktır, fakat bu itilafın 
paralarını çekmeğe karar vermiş olan 

üçük bankalar tarafından torpil/en· 
mesi tehlikesi var 

Berlin, 30 (A.A) - Al- 1 
man)·a'da yatırılmıı olan kısa 

vadeli ecnebi kredilerinin Al· 
manya'dan çekilmeıini lemin 
kardile Alman bankaları ile 
ecnebi dayinler mümessilleri a
rasınıla pek yakında bir itilaf 
ho ıl olacağı rivayet edil· 
mekted ır. lngiliz dainler mü· 
meııillerinin bu e kıam Lon· 
dra'ya avdet etmeleri muh· 
temeldir. İtilaf muvakkı.ttır, 

çOnkü kat'i olması için bu ltl· • 
lfıfın ecnebi memleketlerinde 
ve bılhasa Londra, Ne.w Y ork 
ve Amsterd:ım'da vücude ge· 
tirılmıı olan banker er komi· 
leleri tafafından tasdık edılm 1· 

ıi icap eder, ancak bu ko· 
milelerin ltl!afı taıdık ede
ceklerinden fÜphe . edilmekte· 
dlr. 

İtı fnamenln teferruatı he
nüz malüm değilıe de Alman· 
ya'd n alacaklı olan bütün 
büyuk bankaların hali hazır· 
da sermayelerini Almanya'da 
bırakmağı kabul elmif o.duk-

' lan anlaıılmaktadır. Fakat 
bövle bir inzibatı kabul et· 
mekten içtinap eden küçük 
ba,.,kalar için it bu tekilde de
ğ ldir. 

İt ı !afnamenin teferruatı he
nüz malüm değilse de Alman• 
ya' dnn alacaklı olan bütün 
büyük bankaların hali hazırda 
ıerrnaye!eri A 1manya'da bı

rakmağı kabul etmiş olduk· 
ları anlaıılmaktadır. Fakat, 
böyle bir ınzibatı kabul et· 
mt·kten içtinap eden küçük 
. bıı.nkalar için it bu ıekilde de· 
gıldır. 

f\üyük ecnebi bankaların 

ıermayelerlni çekmek huıu· 

ıund ık! iararları yüzünden 
leh ıkeye düştüğü takdirde 'ü
zunıu tahakkuk edecek o an 
harici bit moratorium ili.ol 
for.u.ye•lnl de hesaptan hariç 
tutmak icap eder. 

Umumiyetle tahmin edildi· 
fine göre Almanya'ya açı mıo 

0!11n k11a vadeli krediler mik-
darı 5 milyar ı:narkı gt'çmekte 

bankalarındaki ecnebi mev· 
duatıdır. Bu bir milyar mark, 
be;ınelmilel muamelatın icra· 
11nda kullanılan sermayeyi 
teıkll etmekte olup bu müa• 
melal devam ettikçe bu para• 
nın ecnebiler tarafından çekil· 
meıinde onlar için bir menfaat 
yoktur. 

2 - iki buçuk milyar yl· 
ne hiçbir tehlikeıl olmıyan 
kabul kredileridir. Bunlar leh· 
likeli değildir, fakat ecnebi 
bankalarının buna mani 
olmak için icap eden ıeyl ya
paczğı ümit edilmektedir, 

3 - Fakat döviz halindeki 
iki milyarlık aııl k11a vadeli 
krediler -iki üçer aylık müd• 
detledir. • çln hal böyle de
lildir. Bu keıedilerid ekaerlıl 

orta veya kııa vadeli mua· 
mele!ere yatırılmııtır. İıte Al
manya'dan dahili moratoriuma 
takaddüm eden haftalar zar· 
fında firar eden krediler, bu 
nevi kredilerdir. 

Doğru haberlere nazaran 
bu nevi kredilerden 500 mil
yon markının vadeleri de 13 
Temmuzda hulul elmlttlr. Ve 
bu bankaların gitelerl açılır 

· açı 1maz tediyeleri talep edi· 
lecektlr. Reichıbank, böyle bir 
altın seı e:inıl!a tahammül ede· 
mez. Borçlu banka'ardan ek· 
ıerial de bunu tediye eyliyecek 
kabiliyette değildir. 

Hali huırda icra edilmekte 
olan müzakerelerde Almanya' 
dan çekilmeıl çaresi aranılan 
krecltler, bu nevi kredilerdir. 
Maatteenüf büyük alacaklı· 

larden bazıları henüz parala
rını Almanya'da bırakmağa 

karar vermiı deiildir. 

M. Mac Donald memnun 
döndti 

Londra 30 ( A.A ) - M. 
Mac Donald'i Almanya'dan 
getirilen tayyare dün akıam 

saat 9, 3Q' da buraya vasıl ol· 
muıtur. 

Alman nazırlarile icra et
mlı olduğu mükalemelere tel· 
mih eden lngiliz baıveklli, 
gszetedlere kıaaca beyanatta 
bulunarak muhtelif mevzulara 
dair yapmıı o duğu mü'akat 
ve milıakereler neticesinden 
memnun kalmıı '11duğunu be· olup bunun: 

1 - Bir milyarı Alman yan etmlıtlr. 
::ıı ~ ~ 

Sis içinde kutuplara •• 
Graf zeplin balonu kutuplardan 

Leningrada dönüyor 
Mo•kova, 30 (A.A) - Z p 

p nde bulunan Tass ~jansı 

muh~biri 24 ıeat müddetle 
balunun telsiz münakalatının 

lnl<ıtaa uğramıı olduğunu bil
dirm·ılir. 

H .. va uçuoa müsaittir. Her 
ıey yolundadır. 

fı u haberde şöyle denili
yor: 28 temmuzda ılole örtü· 
lü o,aq timal arazisi grubu 
bulmam z.a mani oldu. 

Bunu müteakip balan, Ta
im r yarım adasına, daha son 
ra Dikıon adaıina teveccüh 
etti. Burada Cuchkov'e ait 
o!an maketler paraşüllerle 

a~ağı indirildi. 
29 Temmuzda Zeppelin 

yeni Zembb'e vasıl olduğu ve 

1 
Zeplin, af8j1ıdakl, telılzi ııön· 
dermlttlr: " 30 Temmuz sa· 
bahı Lenlnarad'da bulunacağız. 

Bir kAşifin kıymettar notları 
bulundu 

Berlin 30 (A.A) ~ Grol!n• 
land'da bulunmakta olan Al· 
man kutup heyetinden gelen 
bir habeı-e göre memleketin 
garp tarafında kıtlık istasyon 
yakınında kaıif Wegner'e ait 
olan ve munıalleyhin 10 Eylül 
1930 tarihine kadar kaydet· 
miı olduğu ilmi notları muhte
vi buıunan bir ıeyyahat cüz
danı bulunmuştur. 

F ransanın ihracatı 
azaldı 

ora ela fıhmler çevrildi. Parlı 30 ( l\.A) - Fransanın 
Şimdi Kanine burnun~an 1931 senesi ilk sömestrine ait 

Aık"ı .gel ve Lenlngrad'a doğ olan harici ticareti ıudur: ft. 
ru yol alıynruy, bu son ma balat 23,201,864,000 frank ge· 
halle 30 Temmuzda 5 ile 6 çenf &enenin aynı devresinde 

' arasında vaaıl olacağımızı ithalat miktarı 26,831:721,000 
ümit ediyoruz. frank idi. ihracat 16,234,583,000 

Ze ı linden bir telsiz frank geç~n seneki miktar, 
Moıkova, 30 (A.A.) - G.raf 22,627,623,000 frank idi. 

YARIN 

MPclisteki istizah takriri -
Celse zabıtları 

-22-
Meclisteki son mqtbuat münakaşalarının 

zabıtlarını aynen neşrediyoruz 
tahtında bir haber aldı da 
ondan mı gazeteıfol kapadı. 
Bu huıulla zabıtanın çok mü
teyakkız olmaıı lazımdır. 1 

Efendiler; bet ııene ıonra 

bir hAdise çıkarsa bu hainin 
yakaıını bırakmayıp ıorguya 

çekmeli. 
Muhterem arkadaılarım, 

timdi eğer vaktinizi ıuli•fimal 
etmedimse müsaadenizle lımir 
gazetelerine geçmek istiyorum 

Efendiler: lzmtrde iiç gaze
te vardır. Bunlardan biriıl 
Zeyenl Besim İklnclıl lımall 
Hakkı üçüncüıü de Sırrı na." 
mındakt adamlarmıı. Zeynel 
Besim denilen adamı bütün 
İzmir muhiti ve İzmir mebqı 
!arı bilirler. Bu adama (Fırıl• 
dak zacle Dönek) derler (Han· 
deler). Bu adam Kambur iz. 
zetln maiyetinde bır zamanlar 
çalıımıı ve ondan feyiz al
mııtır. Sonra Yunanlılar ge
lince Alaıehiule altı ay kadar 
Yunanlılara hizmet etmif ve 
fakat Yunanlılar da bu hainin 
fırıldakçı olduğunu anlamıılar 
kolundan l\'tup ıiirüp atmıı· 
!ardır. 

Mülarek~ zamanına kadar 
kalmıı. Ondan ıonra gelmit 
fakat hain olduğunu bilmlı· 
ler. derhal bir daha hiz"llett 
devlette kullanılmamak üzere 
hakkında evrak yapmıolar. 

Fakat evrakı heyeti mahıu
ıada görülmeden yüz üıtt\ 

kalmıı. (Nedee ıes'eti). Za. 
man müsait değilmlf veya her 
hangi b\r ıebekle. Efendiler; 
Bu adam ıon zamanlarda ga· 
zetesine çok ğarlp bir ıey 

yazıyor. "Hemılrem afif de· 
ğildir. onun için aile mecflı 
sinden kovuyoruz. diyor. 

Rica ederim kendi ailesi· 
nln nanıUau aleyhinde bulu
nan bu adamlarden baıka11· 
nın namuıuna riayet etmek 
beklenir mi? (Bravo aeılerl 
alkışlar). Efendiler; Yeni Aıır. 
Gazetesine geçıyorum. Orada 
vaktile Terakkiperver fırke•ı· 
nın naılrl efkarı olan "Sadayı 
hak. gazetesini çıkaran lsmail 
Hakkı namında blrlıl varm•t· 
Bu adam bazı yahudiJerle bir· 
letmlı ve Kanburoğlu. bilmem 
ne adında biriıile birleımlf, 
rejim aleyhine, Cümhurlyet, 
aleyhine envaı türlü yıızılar 

yazmıt- Bunun da onlar gibi 
bir hain olduğunu arkadaıları 
söyllyorlar. 

Asıl en mühimi "Halkın 
ıeıl. ni çılı:aran ıearerldir. Bu 
adam o mıntakada • lzmlrli 
arkadaılarımız da bilir ki • kir
ye derlermlt• 

Bu adam ·sakızlı imi§· Adı 
da Kirye Sırrı imıı. Bu herif 
lıgal zamanında "Koz moı" 
1 aleyhimize neıretmış ve on· 

· da a lryhlmize envaı yazılaı:_ 

yazmıı. Sonra bu da kafi de· 
ğllmiı gibi "mukaddes mavi 

bu kirli Türk bayrağı burada 
durur" demlı, 

Kılıç Ali B. (Gazi Antep) 
.._ Bu adam mı? 

Ali Saip B. (Devamla) -
·Bu alçak bu yuzıyı yazmıı, 
hali. yazıyor (Kahrolsun aea
lerı). 

Efendiler; Bunun gibi ve 
yine bunun arkadaıı olan 
Avukat Süreyya namında bi· 
risl o zaman lincedilmtı fakat 
bu haine dokunulmamıı. Bu 
nasıl yaııyor ve nasıl gazete 
çıkarıyor? hayret ediyorum. 
(İzmirlilerden ıoralim ıeslerl). 
Onun için efendiler: Kimlerle 
miicadele ettiğimiz meydan· 
dadır, 

Hainler, dolandırıcılarla, 

alaçaklarla mücadele ediyoruz. 
Efendiler! lnkili.pçılar için ha· 
yatta iki türlü ölüm vardır. 

Birisi kurıunla, blriıl de tama· 
men unutulmaktır. lıimlerl· 
mizden bahsedildiğinden kork· 
muyoruı. Veter ki biyanel el• 

meıinler, Dütmana hizmet el· 
meıinler. Bütün fıtedlğlmlz 

budur. Hain dedim, tasvip 
seılerl itittlm. 

0

Şakl dedim, 
taıvip sesleri iflttim. 

Efendiler; B.üyük Mlllet 
MeclJıi haJndir, ıakldir. dedi· 
ler ve karar kıldılar. O halde 
bunların vaziyeti nedir? Hangi 
mahkeme bunların itine ba· 
ka bilir. i1te biz bakmııızdir, 
Kararımızı vermitiz. Artık kan 
dökülmeden ~o bu gibi hain· 
!erin mülevveı vücutlarına 

bakmaktan usandık. Bunlara 
madam ki haini vatan den· 
mrktedir, binaenaleyh bunla

ra yapılacak ıey vatan dııına 
atmaktır. En son olarak He· 
yeti Celilenlzden bunu isterim 
(Alkıılar) . 

Reis - 15 dakika btlra
hat için celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 1 7 ,35. 
ikinci celse 
Açılma 1a1t: 18 

Reis - KAzim Paşa 

KAtiplar: Rüşen Etraf l:l. 
( Afyo'?karahiıer) Haydar 

Rütdü liey (Denizli). 

Relı - Celae açılmııtır. 

Şeref B. (Edirne) - Efen· 
diler: üç aziz arkadaıın matbu
at hürriyetini ıul.lstlmal eden· 
fer h .. kkında Meclisi Alınlze 

takdim ettiği ist•z:ah takriri 
üzerine müzakereyi kabul 
buyurdunuz. Bu memleketba 
kana yan bir yarasına kudretli 
parmağınızı bastınız. Mu Mec
lhi; En elemli günlerde, en 
düıkün dakikalarda, en ezırıo 
saatlerde bu milletin ne' ka
dar çok yaraları"• ııarmıı ve 
ümit.iz yaıanılan c.lak.kalarda 
ümit yaratmııtır. 

bayrak dururk•n na11I olurda (De11amı var) 
........................................................................ ~ ..... 

Fransız tayyarecileri 
Eskişehirde ordu ve tayyare cemiyeti na
mına heyetler ve halk tarafından hararetli 

bir surette istikbal edilmişlerdir 
İstanbul, 31 (A.A) - Bu ver.cihen Y<tilköyden hareket 

.. hah E,kııehire giden Fran- edeceklerdir. Heı Türk tayya·I 
ıız tayyarecileri Eskioehirden 

Ordu ve Tayyare cemiyeti na· 

mına muhtelif he~etler, tay. 

yareciler ve kalabalık bir 

halk tarafından ~araretle I• 

tikbal edilmıılerdlr. Tayyare 

cemiyeti tarı.fıodan ıerefleri

ne mültellef bir öğle ziyafeti 

verflmiıtır. filo akıam saat 
18 30 ta Yeıtllıöyıo avdet et· 
mittir. Bu tiçuoa bet Tilrk 
tayyaresi de lftlrak etml~tlr. 

Fransız tayyarecileri yann 
ıaLab ıaat 9 Alinaya müte-

• 

;uı kend J .. rini hudutlarımıza 
kadar l"§yi edrc ktır. 
bol müsabaka11 yapıldı· Birinci 
partiyi ona karıı 15 le latan. 

bul ıpor, ikinci partlyı ona 
knrıı 15 le Altınordu, Üçüncü 

partiyi JS e k~rşı 15 le lıtau· 
bul spor kıızanmııtır. 

lzmir, 30 (A, A.) - Yakın

da Hürriyet g~zeteslnin vazet· 

tiğ• Hürriyet kupası baslıetbol 

müsabakaları bllflıyacaktır. 

• Kupanın en lrnvvetlı namae· 
di Altınordu göı ülnrekteılır. 

• 
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Dünkü kürek yarışları 
(Birinci aayfadan devam) 

ları birbirlerine mlnl olacak 
harekette bulunduklanndan 
kat'ı netıce verilmedi, 

1 çifte hanımlar, mesafe 
800 m. - Fener, Ga\ataıaray 
Beykoz ve Beylerbeyi lttlrak 
etti. Çok hararetle cereyan 
eden bu ya rııta Nevla · Hanım 
(Beykoz) dığer rakiplerini bir 
hayli geride bırakarak bJrin• 

elliği kulübüne kaz sadırdı, 
Rekoru 4 43.2 5 dir. 

ikinciliği Beylerbeyi, Oçün 
cülüğüde Fener aldı. 

2 Çifte kıdemılzler, me· 
ıafe 1600 m. - neticeye te• 

lılr edebilecek bir yarıı oldu· 

ğundan en mühim müsabake
yı teıkil ediyordu. 

Bu seferde Beykazlular 5. 

4 1 5 derece ile birincilıil 

aldılar. 

Galatasaray ikinci, Beyler 
beyi üçüncü Joldu. 

3 çifte hanımlar, meeafe 

1600 metre Galataaaray Bey· 
lerbeyl ittlrak etti, Neticede 

Beylerbf>yl 8, 21 derece ile bl· 
rincl oldu. 

lkı ç;fıe kıdemsiz dirsekli, 
meıafe 1600 metre Beykoz bi· 

rlncl, Galatasaray ikbacl, Fe

nerde üçüncü oldu. Rekor 7 
19. J 5 tir. 

1 çifte kıdemsiz, meıaf e 

1200 metre Heyecanlı bir yarıı 

oldu. Neticede Seyfi Eenerbah· 
çe futaıinı birinci getirdi. 

Beykoz ikinci Galatasaray 

da üçüncü oldu. Rekor 5, 39 
J 5 tir. 

2 çifte hanımlar ıneıafe 
1200 metre Beykoz 6-5 dere-

ce ile birinci Galataaaray !kin· 

el Beylerbeyide üçüacü oldu. 
3Çifte kıdemılz, meıafe 2000 

m. Galatasaray birlncı. Bey· 

lerbeyl ikinci, Fener liçüncü 
oldu. Rekor 821·1-2 dir, 

2 çifte hanımlar dirsekli me
ıafe 1200 m. Fenerbahçe bi

rinci, Beykoz ikinci, Galatasa· 
ray ücüncü oldu. Rekor 5,22· 
dir. 

Bu müsabakalar arasında 

Tadilbot yanılanda yapıldı. Er
kek! r arasında yııpıldı ek 

çifte de Anadolu birinci, oldu. 
Hanımlardan da Beykoz ka· 
zandı. 

Dünkü yarıılar ilk 
nisbetle daha fazla 
uyandırmııtı. 

defasına 

bir aliiaa 

Bu ıuretle de ufak tefek inU• 
zamuzlıklar ııörülüyordu. 

Bu gibi yolıuzlukların ön~ 
ne geçmek her ıeyden ev'Vfll 
bir azda halkımıza düıer. Her 
daim tekrar ediyoruz Hey'et 
vazlfeılnl blkakkln yapıyor, 

Y arııları ndtlceıl fU ıuretle 
leıbit edllmlıtır, 

Erkeklerde kürek 
lljlnl 13 puvan ile 
kazandaı. 

birinci· 
Beykoa 

Bn ıuret!e dört ınedenherl 
lstanbul kürek birinciliğini 
muhafaza eden Galalasarayda 

1 2 puvanla ikinci olmüotur. 
Fenerbahçe 7 puvanla 

üçüncü Beylerbeyi de 4 pu• 
vanla dürdüncü olmuıtur. 

Hanımlardanda birlncilifl 
Beykoz 13 puvanla kazano 
mııtır. 1 l puvanla Beylerbeyi 
ikinci, 7 puvanla Galatasa ıay 
üçüncil 4 puvanla Fener dör
düncü olmuılrdır. 

Mütevazı bir köçede ıe11lz 
ıedsız muntazam çalııan her 
kozlular bu muvaffakıyetle

rinden dolayı tebrik ederiz. 

Dünkü tenis maçları 
dünde Takıim Tavn kulüpte 

tenlı turnuvasına devam edil· 
mit ve ıu neticeler alınmıştır. 

Genç erkeklerden Semih 
Süreyya 6,4, 1 6·6-3 Mahmul 
Şerife Miı T. Patılkakıı V. ŞI· 
rinyan 6,2 6,2 Miı K. Armi· 

tagla Sedada aalp gelmitlerdtr. 
Çıft gençlerde Seınih Sü• 

reyya ile Fıkri 6,4,26,6. Ha· 
ıan Nuri ile Şarl Freskoyu 
galıı> gelmiılerdir. 

Tek erkeklerde Şirlnyan 

6 2-7 5·0·6·6·4 Sedadı yen· 
mittir. 

Tek kadınlarda Mla H. 
whıtall 6·,4,3,6,. 6-2, Mıı K. 
Armitağe gelip gelmiıtlr. 

Sedatla Suat 6-2, 6·0, 3 6, 
6-3 M.Karokaı veGamınuv•y'a 
galiP ııelmıılerdir. 

Hilllln kongresi dün Hı. 

lalliler Erenköyündekt kulüp 

binasında toplanarak fevkali.· 
de kongrelerini yaptılar. Her 

aene bill aebep kongreler, 

yepan bu kulük bu ıefer da 
ayni tekilde toplanm.ıı oldu Ne
ticede ıreçen ıene bUfade ede· 

mı diklerini ııöyledlklerl kiıı:u .. 
leri baılanna ııettrdıler. 

Relı Fe bi, U. ki.tip Rıfat, 
veznedal!' Celal, idare memu
ru Bedri. umumi kaptanda 
Hakkı Beyler. 

Bb hılallilere muva!fakı· Gerek parka seyre gelen• 
fer v,. g"rekse sandalla yarııı yet lemeanl ederiz. Lakla bir 
takip edenlerden bu netice ko- 11z daha ciddi •e çocukca hare-
laylıkla anlaıılıyordu. ketlerden uzak kalmalarınıda a:y 

Y arıılarda aüzel bir surette rıca la niye ede.,z. Böyle olduıfu 
Cf'ryan etli. Fakat halkımızın takdirde Hilali yine birinci 
aaddallarla yerıt oahalarında kulüpler arasına geçer .. Yok· 
dolaımaları tertikh!!yetinl bir ıa bugünkü hali neticeyi hiçte 
müıkil vaziyete soküyordu. kolay kolay dekltUrmez. 

• ~ lOl ~ 

lzmirde spor neticeleri 
lzmlr, 30 {A.A} - Eatınor· Tayyareciler Sellnlkte Öf· 

du sahe•ında saat 9-30 da le yemeği yiyecekler ve ak-
A 'tınordu. Türkspor birinci ta· 
kımlan arasında basketbol mü· ıama Atlnaya varacaklardır. 
aabakası yapılmııtır. Her iki• Tayyancıler Yeıilköyde 
takımı da ikııer kıynıf'tlı oyun- Valf, kolordu namına bir he-
cularından mahrum bulunu- 1 yet, tayyare cf'mlyetl erkanı, 
yordu. N ticede sekize karıı Türk tan•are zabitleri, hava 
25 sayı ile Altınordu galip gel-
mit ır. • müfrezesi kumandanlığı heyetı. 

lzmlr, 30 (A.A) - İstanbul- tayyare makinist mektebi za· 
spor Atı ordu birinci takım· hitan ve efradı ve ha'k •;ı. 
lurı arosında mukarrer Voley· rafından te,yl edi'eceklerd•r. 

[);~;~t;·ı~· .. ··~ü;;;;;;·;şı~·;•oOoUOOo•oo•HoH~O~:;OH•:::·~·::~ooHooNHO-O 
menedildi Yevmi • 

Dteıde, 30 IA Al - Polis neşrıyat 
müdür yf'tl 31 Temmuz ve 3 Holivutun üçüncü nüshası 
Ağustos tarihlerinde ıokaklar· bütün artiıtlerin güzeiliklerınln 
da cümaylıler icrasını ve el.ıy
lar tertibini manetmiıttr. Mü 
düriyet muhalif h rıikette 
bulunacakları ağır CtZllada 
tehdit etmektedir. ' 

aırrı ile bir çok sinema hav~· 

dislerıoi havi olarak b!r ağua
loı tarihi ile lnlifar etmlıtir, 

Karilere tav iye edem • 

, 
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Seçme Ansondn 
• 

Satıh!{ ev 
Akşamları sandal gezintilerinizde yalnız Aksaray Horhorda 

Sc.fular mahallesinde 
Rag ıp bey sokağında 
14 numaralı hane 
ıatılıktıır. Talip olan 
zevat "Yarın" gazete
ıinde mürettip Nev
zat Efendiye ve bu 
adrH j},. görebilirler. 

EGLENCE RAKISI 
ile eğlene bili rs!niz. 

............ -

EGLENCE RAKISI, nefis olduğundan kat'iyen ~sabiye! ve h ırs 
vermez, baş döndünnez, dili kurutmaz, geceleri su içirmez ve 

•rt~si ashah ~ücuda k ırı klık vermez. ) 

r Seyrisefain 1 
l'ilerkez Ac antası : GalAta 
Köprübaıı B. 2362 ıube 
acenta11 : Sirkeci Mühür
darzade H~nı Tel. 22740 

İZMIR SÜR'AT POSTASI 
(Gülcemal) 2 Ağuıtoı p,. 

zar 14,30 da Galata r ·h• • 
mından kalkacak· ır. 

TRABZON POSTASI 

(ANT AL YA) 4 Ağusto• 

1 
c;alı l 7 de Sirkeci Rıhtımın
dan hareketle Zonguldak 
ln .. bo'u Ayımcık Samıun 
Ü ıye O rdu G reıon Trabzon 
R.ze Mapa-rl'ye gidecek 
• Öıüıte Of Sürmene Ttre
ı,o n'v,. d,. oğ •Rvnc,.khr 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar İstan

bulda Divan yolunda (118) 

numaralı huıuıl kabineıinde 

dahili butalıkları muayene 

de ieda vl eder. 

Telefon: fatanhul 2398 

Doktor feyzi Ahmet 
C11t, ıaç ve zührevi hıu· 

talıklar mütehauıaı Cu
madan maada her gün 
saat 10 dan 6 ya kadar 
haata kabul edilir. 

Adres: Ankara caddeıl 
No. 43 

Telefon: İ•tanbul 3899 -

- -Büyük Tayyare 
• 

• pıyangosu 
11 inci Tertip 

11 Ağustos 
1 inci Keşide 
1931 dedir. 

Büyük lkr.tımiye 
30, 000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
Liralık ikramiyeler ve 20.000 liralık 

Bir Mükafat Vardır. 

• 
F adimenin Aşkı! 

Yazan: Ahmet Süleyman 

Yakında intişar edecektir 
sabırsızlıkla bekleyin;z 

~YATHO ve Siı l:.ıvı'r\9 
Mısırhoğ ıu . Bağçesinde 
Sanatkar f,.hrl B. Temsilleri 

Kemani Ali 8. ldaretınde 
INCESAZ 

Odı on moganolyelerlnden 
Sabriye, Ayten, Ferda 

H. tarın tant• lerl 
----

Doktor Agop Essayan 
Lan11a cami ıokak No16 

Hergün hastalarını kabul 
va tedavi eder. 

-Deniz gezintisi 
7 Ağustos 931 Cuma günü 

(Gürbüzler Yurdu) ıpor kulü 

bü tarafından Yalova - Ada 

lar - Marmara - Boğaziçi ne 
bir tene:ızük tertip edilmııtır. 
Vapurda Saz, C• zbant, ve 
mükemmel bir büfe bulunacdk 

ve Tiyatro, Monolof veaair 

eğlenceli ıpor har .. katı yapı· 

lacaktır, Biletler: 150 - 100 
Kuruıtur. 

HER YERDE 

ARAYINIZ 
mm .. _. .. ı;:m .. ıam ...... a::m .......... 

Resmi ilanlarınızı kimlere 
vermelisiniz ? 

Türkiyede başka Resmi ilan müessesesi yoktur . 
Yalnız: 

1-Anadolu.Ajansı ilanat şubesi 
2 - lstanbul Ilanat odası 
Gibi iki Türk mües~esesi vardır. 

Gerek lstanbulda ve gerek taşradaki Resmi nıüesseselerin 
nazarı dikkatlerini celbederiz. Eğer, ilanlarınızın birer 
Türk müessesesi tarafından verilmesini ister, ilan paraları-

nın gene kendi cebinizde kalmasını arzu ederseniz 

Anadolu Ajansı ilanat şubesi 

Istanbul 
ve 
llanat odas1 

Vosıtasi ile ilanlarınızı veriniz. 
Bu Türk şirketler , en büyük suhuleti gösterirl.?r, ilanların, 

muntazam bir surette neşrini taahhüt ederler 

(Yarın)ın ~esmi ilanat limited şirketile 
hiç bir alakası yoktur. 

Dikkat ediniz! 

Nazarı dikkate 

: • 

f 
ı 
ı 
' f 

f 
ı 
' • ' ' f 
ı • 

BankaF rankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMA YE~İ : 25.000.000 Frank 

Sağlam ve şık kundura kıy
mek için Bayazıt Okçular başında 
67 numarad3 Seyfi kundura mJ· 
ğansııda imal ettiriniz. 

Merkezi idarec;i; Paris, Bordo (Boudrean) so:ok NO. 9 
Şubeleri: lstanbul, Galata, Voyvoda caddeıl No. 102 

Telgraf adreıi: fraıiabank 
Telefon Beyoğlu 1421 2 3 
Poıta kutıısu Galata No. 376 

"Harbin Mukden" 
Bilcümle BankJ muamaıaıı 

Heıabatı cariye kü~adı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -
laaarruf sandığı - MekO.katı ecnebiye kambiyo, '!sh~m ve 
tahvilat alım salımı - Senet iskontosu - Eıham ve tahvl· 
it bedellerinin tahılll - Adi ve ıirküler itibar mektupİıı.· 
rı - Eıham ve emtia üzerine avan~ - Ecnebi memleket 
üzerine kredi kütadı - Eıham ve tahvilat muhafazı 'lieıaJre 

1 Ağustos 1 93 1 = Hı..:ır 8 t 
-: Cumartesi :-

Arabi Rurnı 
16Rebiüleoel 19Temmuz -Vakit - t zml Vakii V tı 

i1'.vkat S. D. Evkat s. [ ı - - --Sabah 7 49 Sabah 3 1 
-iil• 4 51 Öğle 12 20 
kindi 8 49 ikindi 16 15 
\kşam 12 00 Ak ;:ım 19 26 
Vatsı 1 4W v ... taı 21 16 
nı;ii.k 7 31 ı..,a i k 2 55 -

~\\~ .:> .. I 1.l .. \.IJ !' \.'l! tlıl..ı, ıH,.:t~ · l 

Burhanetlin Ali 


