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\..Gönderilen evrak iade olunmaz 

' iyasa cambazlıklarına meydan verilmeme ... ·' 
~ - .... ~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Evvela köylerde iht1yar heyetleri, saniyen borsalarda mürabahacılarla komüsyoncular işe 
karıştıştı2-ı takdirde beş milyon liranın havaya gideceğine asfa şüphe edilmemelidir 1 

Buğday ~merikalı toyyareciler dün Yalovaya gittiler ı Fa'ıülte reisi kim olacak? 

Alınacak Tayyareciler Gazi Hz. tarafından Dünkü içtimada da bir 
"Prim. yok, fiattere zam k b ı b ı ı d ı d ,. 

~oük~.~=~"~: !~::!0::.""r:~'. a u uyuru muş ar ır şey o ma ı. 
bayaa te,kilAtına çok dikkat Tayyare mada!vaları talik olunmuş ve nutuklar Köprülü zade Fuat Beyin intihabı 
etmek lizımdır. Aksi tak· J 

dirde k6ylü yarına bor••· teati edilmiş tayyaraciler c.lkışlanmıştır münakaşaları mucip oluyor, iş 
!ardaki muhtekirh•r para J k Jd 
kazanır 1 • 1 IDet Paı• tarafından kabul edil· sa 1 gününe a 1 

Arif Oruç ınıılerdlr. 

-ı•--------•• Tayyareciler, Amerika ee-
Ziraat bankaaınıo bet mil· flrlnln refakatinde, öfleden 

yon liralak hufday aatın alma· ıonra dolmabahçe aa· 
aına karar verllmtıttr. 'Banka rayına ııelerek bir müddet lıtl· 

rahatten ıonra 14-35 te Dolma· 
derhal ite baılıyacaktır. Ma· 

bahçe rıhtımında ihzar olunan 
)Qmdur ki, MYarın. mesele S 

akarya motörüne binmiıler 
etrafında haklı itirazlarda ve Yalovaya hareket etml~lerdir, 

buluumuı, "prim.ve okka baıma Kendilerine lstanbul Valiıl 
üç kurut zam tekliflerinin köy Ü ve Belediye Relıl Muhittin B. 
den z ı yade muhteklrlerle bil· Amerika ıeflrl Mr. Grew, 
yük tüccar heaabına faydalı Amerıka sefareti müstaıarı 
olacafını iddia etmlttl• M. Şa v, Sefaret tercümanı, 

Bufday muavenetinde köy· İatanbul tayyare Cemiyeti Re· 
• 

!üye faydaaı dokunacak tetblr, lıl Haıan Fehmi B. Cemiyeti 
Ja devlet mubayaaaı ile yahut belediye azasından Nakiye 
ziraat bankaeının komlıyonıuz Hanım Aıoıyete Preı lıtanbul 
tavauutile olabilirdi. Meaeleoln Amerikalı tayyareciler Gazi Hz. leri tarafından kabul ınuhabiri Mlı Rınıı, Ticaret 
bu tekilde nazarı dikkate alın· buyralduktan sonra odacından Talp Servet Bey 
maaı pek ziyade memnuniyeti latanbul, 1 (A.A.) New·York tayyanciler bugün Yalovaya Refakat etmekte idiler. 

Dünkil içtima hakkındfl izahat 
11eren Darülfünun emini 

Muammer Ra,it B. 

j 
I' 

intihabı mi.ınaka~a(arı mucip 
olan köprülü .:ı:a ~ e 

Fuat B. muciptir.Bu itte ziraat bankaımm lstanbul ıeferlnl muvaffakıyetle ırlderek Relılcumhur Gazi Mu.. Saat 16,30 da Yalovaya 
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fırıldaklarının önline geçebile-
cek mabıyette addolunabilir. 

Gden haberler, ziraat ban· 
kasının derhal milbayaa mua· 
mell'ılne baıh:r•c•imı haber 
veriyor. Bu maj(imatın kaydı lh· 
tıyatle telakklll icap etmektedir. 
Çünkü: Bu buğday ıatın alma 
lıl zannedildifl kadar kolay 
bırıey defi!, eıaılı teıkili.t 

ıııdır. 
Bir defa: memleketin banııl 

mıntakalarında köylünün, zilr
raın mua ven ete ihtiyacı var· 
dır? Bu cihet mıntaka üzerine 
taksim edilmek icap eder ıııbl 
ııelıyor. Sonra ıatan alma eı· 
nasında köy:ü zararına birçok 
yolsuzluklar olma11 da ihtimal 
d .. b ılindedır. l\lakıat memur• 
!arın ıuU.Umal yapacaklarını 
söylemek değildir. Fakat her 
ihtimale karı• müteyakkız 

bulunmaktan da &arar gelmez 
ta l ll. 

Muamele, borsalarda mı ya· 
pı l acaktır? Yoksa ziraat ban· 
kuı köylerin ıatılacak bubu. 
batını yer yer mahallinde teı· 
pil mi ettırecektır? Her iki 
takdi de de, ahı veriıe birçok 
açıkgözlerin bile katmaları, 

net ı clde köy!il yerine üç beı 

mmtakadaki muhtekirlerin ka
zanmaları varittir. 

Evvela, köylerde ihtiyar hey
et ! l'rı, ıanlyen borsalarda mura· 
babacılarla komiıyoncular ite 
karııtıfı takdirde beı milyon 
liranın bavayıı gideceğine aall 

(Devomı 5 inci •ahifede) 

~r;~ii;i~"i~r·i~·ii;;'ii ... i~k;r;i 
Celse zahıt1ral 

-23-
Takdlrlnize ruılnadır ki keı 

kin zekalar fıraattan lıtifade 

ederler fakat fıraatı icat ede· 
rek ondan htlfade ile koca 
bir milleti kurt,rmak ancak 
ve ancak bütün tarihin ve bü· 
tün inıanlığın huzurunda hür· 
metle eğliecefl Muttafa Ke· 
mal g:bi ·dahilere naıip olur. 
işte o, bu tarihi yaratmıı ve 
ıaraılmaz bir varlık vücude 
ııetırmittir. 

Devamı 4 üncü •ayfada} 

Ticaret ve Sanayi banka!!_ 

Faaliyete ge ·yor! 
ı Macdonalt Amerikadan iki günde gelen mektup! 

· Kabine;ibuhran Tayyareciler muhabirin 
Bankaların uzlaşması hukuk müşa

virlerine kaldı 
Tatili tediyat 

eden Ticaret ve 
.::ıanayl bankaıı• 

om lı ve Ziraat 
bankalarlle mil• 
zakeratta bulun• 
dufunu ve bu 
müzakeratın mil• k;A\,111Jt,,i 
pet bir aahaya 
girdiflni yazmıı· 
tık. • 

Dün Ticaret ve 
S na yl banka11 
müdüriyeti nez· 
dinde ya ptıfımız 
tahkikat bu ıekll 
tamamen teyit 
edecek mahiyet· 

tedlr. Bize veri

len malümata na• 

zaran banka mec• 

Ilı! ldareıl lı ve 
Z ·raat bankala· 
rfie av anı olarak 
verilecek para Cumaerteaiye kadar yeniden FaaVyete geçec b 

üzerinde ve ıera· anlaşılan Ticaret ve Sanayi bankası 
iti ıfaaı b ııkkında mutabık kal- bankası da tekrar faaliyete 
mııtır. batlayacaktır. Bu da ancak bir 

Şımdl meıele, tarafeyln hu· giln meıeleıldir. 
kuk müıa vlrlerl araıındadır 
ve böylece kanuni tekil de teı· Azami çarıamba günilne 
bit edilecektir. kadar ltanunl cihetler de bal· 

Badehu, Ticaret ve Sanayi ledll~cektır. ................................................................... 
Gümrük kaçakçılığını men için 

Layiha hazırlanacak 
Hükumet kaçakçılık hakkındaki 

tetkilcatını tevsi etti ! 
Gümrük kaçakçılığı bak· 

kında verdlflmlz malümatı 
karilerırn z hatırlarlar. Bu hu· 
ıuata munzam olarak ıu nok· 
taları da bildiriyoruz : 

Hükümet kaçakçılığın önü 
ne geçmek için eıaalı tetkl· 
kat yapmaktadır. 

Memlekette kaııkçılık ıamtl 
bir vaziyet göıtermektedir. 

Kaçakçılık bllhas6a Süriye 
hududundan yapılmakta, Sil· 
riye mamule.tının karadenlz 
ıevahlline kadar ııeçlrildljtl 
görülmektedir., r 
(Devanıı 5 inci aayfamı.:ı:da) 

arefesindedir ! 
"azırlar çekiliyor mu ? 

Londra, 31 (A.A) - Eve· 
ııb;ııı Standard yazıyor: 

Ta•arruf komitesi raporu-
11un bizzat amele fırkaaında 
veya huıuıi ltılzler yardım 

me1eleıınde muhalefete ufra· 
IDaıı muhtemeldir. 

Kabine kabul edilecek al· 
Y•letl tayin edecefl zaman 
buhran zuhur edecektir. Mez· 
kür ııazeteye nazaran, bazı 
ıııuhafıl balkın bazı sınıflarına 
Jenl yükler tahmil edecek olan 
amele bilkümetinden bazı na· 
zırların çekllecefinl beyan et
mektedir. 

Londra. 31 (A.A.) - Umn· 
(Devamı 2 inci aayfamı.:ı:da ) 

Maaş 
Vali tahsisat tamam 
• 
verilmemiştir diyor 

Temmz ayına alt memurin 
ınaaıının tevzllne dün baılan
mııtır. Vali muavl Fazlı Bey 
hu buıulta kendisine sorulan 
suale tU cevabı vermlıtır: 

- Şımdıye kadar henüz 
tııhıl1atın tamam verllmemiftlr. 
T ahıiıatı verilen daireler me· 
murlarının maaı tevzllne baı· 
lamıılardır. Diğer dairelerin tah· 
ılaatında bugün yarın veril· 
meal mubtemddir. 

Diğer taraftan Eytam ve 
eramil maaılarının yoklama11 
hakkında henüz bir tıaret 

oyktur. 

Beledıyede 
Dün ay baıı idi. Uıulen 

maaı verllmeıl lazımdı. 

. ~ Fakat bir çok dairelerin 
henOz yeni bütçe ve kadrola· 
rı ııelmedijtl için maaıları ve· 
rileuıemtıttr. 

Yalnız; Belediyede memur
lara birer miktar avans olarak 
para •erllmlftlr. 

Bil.lçe ııeldikten ıonra da 
' '. mütebaklll verilecdstır. 

mektubunu getirdiler! 
Amerika muhabirimiz bu mektu
bunda hava kahramanlarile 2 gün 
evvel Nevvork'ta neler görüştü? 

•( .. 

• t ... 

... .. 

Amerikadan iki günde (Yarın) a gelen muhobirimizirı m,.ktubu 

Amerika muhabirimiz ta· Nwyork 25, 931 ( Huıuıi) 
fından Amerikalı tayyareci- Rusell Boordman ve Yohn Po· 
lerle gönderilip iki günde lando "Cape Cod. (N. R. 761 w~ 
elimize gE"çen mektubu aynen iımlndeki tayyarele ı ı le bir, 

akıam hava mü•ait olursa bu· 
nırediyoruz. Posta tarihini de radan baraket edivo·lar. Hiç 
tetkik etmlf olmak ve Tür- hir yPre uğramadan N•wyork· 
kiye ile Amnlk araıında ilk lı • anbul ıeferinl yapııcaklardır. 
defa böyle fevkalade bir ha· Seyyaha tın 45- 50 saattutacafınİ 
diıeyl kaydl'tır it bulunmak ümit ediyorlar. 
için zarfın kıliıeıinl de ko· Bu ıabah F'oyd Benett 
yuyoruz. ( D.ıvamı 2 incı sahifede ) ................................................................ 

Günün Meselesi 

Para Makanizması 
Alman Buhranı karşısında Banka-
larla Fabrikaların ih' il af Jarı 

Yazan: Naci İsmail 
Son Alman buhranı, dilnyanın büyük bir meseleılnl 

meydana çıkardı : Para ıle lf, birleıer~k h11reket etmelidir 1 
Halbuki, bugüne kadar böyle bir birleıme yaktu. HattA, 

bu birleıme h11kkında bir tez bile ortaya atılmamııtı. Para, 
bir mülkiyet gibi fertlerin kaDaatlerlne tabi bulunuyordu. Bu 
mülkiyeti idare eden banka tetkl'ii.tı lıe, fertlerin ani talep• 
lerl kar1111nda paralarını verebilecek bir aıstem tak'p edl· 
yorlardı. Bilhaua, uzun vadeli paraları da hkonto te§killtıy• 
le vadeaizleıtırm ıl ··dl. Bu vaziyet, para aabiplerlnln banka· 
lara karıı emnlyelinl doAurmuıtu. 

(Devamı S inci •a_yfnda) 



4.merika tayyarecileri dün Ya/ovaya gittiler 

Gazi ı Hz. tarafı an 
kabul buyuruldu ar 

(Z inci sayfadan deııam) 

muvasalat edildi. Tayyareciler 
lake.ede Seryaver Ruıuhı, 
Kaymakam Şefik. Tayyare 
cemiyeti reisi R ze meb'usu 
Fuat Beyl"r ve kalabalık halk 
kütf.,ıl tarafından ıürekli alkıt 
larla 11tıkbal edı!diler. 

K11a bir takdim meraelmln· 
den ıonra hazırlanan otomo· 
billere binilerek kaplıcalara 
hareket <!dıldt. 

Tayyareciler kaplıcada bü· 
yüic otelin ıa'onunda Baıvekil 
hmet pata tarafından kabul 
edildi.er. lamel paıa kendile· 
rint kaz~ndıkları bu ıereffl 
muvaffakiyetten dolayı hara· 
retle tebrik ettikten ıonra 

tayyareeiliğe ifa ettikleri bu 
büyük hızmetlerınden dolayı 
Türk tayyare c<'miyetl tara· 
fından berdyi taltif verilen ma· 
dalyaları tayyarecilerln gögür 
lerine b zz'l.I taktılar. 

Müt.,~kiben otelin balko· 
nul)da mı htelif pozlar fotog 
raflar çekilerek tayyareci 
ler, hazırlanan büfode izaz 
ve ikram e<lildiler. 

Tayyareciler saat 17 -50 de 
otomol.ıillerle Reis.cumhur Haz 
retlerinin kö~klerıne haraket 
etmiııerdlr. 

Gazı Hz. kahram n t6.yya· 
recileri kazandıkları bu ıerefli 
zaferden dolayı tebrik ederek 
iltifat etmııler ve kendilerine 
çok kıymetli beyanatta bulun· 
muı ardır. 

Tayyareciler ve kendilerine 
refakat eden zevat saat 19,30 
da Yalovııdan avdet etmiıler 
ve iskelede ıerya ver Rusuhi, 
R ze meb'uıu Fuat, Hariciye 
Kalemi mahıuı müdürü K .. rnal 
Azız beyler ve birçok halk 
tarafından alkıılar ve Y6§1l 

nida.arı arasında teşyi edilmiı· 
le dır, 

Y ova, 1 (A.A)- Reiılcum· 
hur Gazı Mustafa Kemal 
Hazrt.eri bu gün Y alovadaki 
köıiı.lerinde Amerikalı Tnyya· 
recılerı kalıul eaoa•mda hazır 
bulunan Amerika büyüke.çısl 
Mr .Gru le z.lerine mükaleme 
eın. sın da dt:miılerdirkı: "Böy· 
le kahramanlar y1>tiştiren lıü· 
yük mil eti burada dninıa mu
vaif kıyet e temsil eden zatı 
d ~vletıerlnl bı'hassa tebrik 
edl!rım. Bu mes'ut hadisenin 
iki memlekt arasındaki muha· 
bbetl daha ziyade artıracağı 
hakkında• görütünüze temamile 
lıt rnk e]erlm." 

K" bul resimden son re Gazi 
Hazr~tler., misafirlerle birlıkıe 

re•dm ve gtn,-ma alınmak üzere 
kö kün altk tındaki taraJa ve 
müteakiben parka innıit erdir. 
Reisicumhur Hazretlerinin 
Amerikalı hyyaı-ecileri ka· 
bul eanasında irat buyur· 

duk.arı hitabeleri 
lıt .. nbul, l A.A. - Reisi· 

cumhur Hz Ne•york İ<lanbul 
hava ıey .. hatıni bir ham•eoe 
ve muvaffakıyetle yapan Ame 
rlkalı tayydr • M. Rıııel Board 
man ve M. John Polandoyu 
Y .. lovadakı kö§klninde bugün 
ôgleden sonra •aat ı 8-de ka. 
bul buyurmuılardır. Bu kabul 
eına11nda Ha•lciye V"kili ve 
Amerika büyük elçisi, İstanbıol 
valiıt, T .. yyare cemiyeti retıl 

ve Riyaıeticumhur umum ka· 
tibı hı-zır bulunmuılardır. 

Gazi Hazretleri kendile
rini bu mühim zaferlerinden 
dolayı hararetle tebrık 
ve takdir ederek h•klarında 
çok muhabbetli ıözler ıöyle
mlıle•dir, 

Reisicumhur Hazretleri 
Am~rıo<ııh tayyarecilere be. 
yanatları aırııaında buyur
muı1aodır ki :" 

Harukulade ıeya hatlniıtl 
Türk milleti yüreklerden ta· 
ıan takdir ve muhabbetle 
karııladı. Amerika ıema&ından 
yükıPlerek Türk ıemaıında 
belır r '' kıymetli misıılrlerl 
or.ıdn .. uçtuklıırı andan itlba· 
ren Tfük;ye ufuklarına g<!I• 
d klerl ve topraklarımıza l<on· 
dukları dakikayıı kı.dar alaka 
ile h· yecAnla takip etti. 

Muvaffakly~tin·z caıı ve 
gönülden diledi ve kendi mu· 
,. • ff •ki yeti gibi S<!VlndJ. f 11· 

hakika muvaffakiyetlnfz hem 
fennin ve tekniğin ve hem de 
bllhaa1ıı maharet ve ceearet 
itibarile lnıan kudretinin em• 
ıalıiz bir zaferidir. Kıt'alar 
birleştirirken milletleri yaklaı· 
!ırıyoruz. Sizin gıbl kahraman
lar milletleri, birbirinini sa&• 

detlerl ve kederleri alakadar o 
lan bir aile efradı haline getirir· 
ler. Şüphe etmem ki siz me· 
denıyetlnl hayranlıkla takip 
ettiğimiz yeni dünyanın büyük 

diyarı ile eski dünya kıt' alıırı· 
nın mültekaıında bulunan 
yeni Türkiye boyle vaoıta11z 
btr;eıtirirken Amerikalıların ve 
Türklerin kalplerini de birbiri· 
ne daha ziyade yaklaıtırdınız 
Bu günün gençliği zamanımıza 
kadar beıeriyetin tahayyül et· 
etmediği semavi yollardan in· 
aanlar arasında milletler ara· 
aında yüksek muhabbetlerin 
müea• isleri oluyor. Bu ulvi 
heJeflerin ulvi lıaretlerinl ve· 
ren Amerikanın sizin gibi ide· 
alisi ve ceıur gençlerini kar· 
ıımda görmekle onlarla gö·üı· 
mekle müfteh:rim, bahtiyarım 
:; z semada güzel bir yol çiz· 
din'z Türk tayyarecilerine de 
hazır anmak için büyük bir 
teıvık olacaktır. 

Sızl h.sraretle tebrik ede· 
rim. Şahıalarnızda muhterem 
Amerıka tayyarecillğlnin kah· 
raman mümeasillerini ae:am· 
larım. Yüksek camianızı dün 
yad.ı. yükıek bir ıurette tem 
.ıı eden muhterem reiılcum 
hurunuzu bu güzel münıue 
betle hürmetle ve muhabbet 
le yadederim ve ıize iyı ıe 
yah tler ve daima böyle mu 
vaffakiyetler temenni ederim" 

Amerika ıefirl M. Gru 
cenapları, tayyareci M. 
Boardman ve Polando namı 
na cevap vererek, 1 ürkıyeye 
geldık•erl zamandan bert 
haklarında gösterilen tezahil· 
rattan dolayı en samimi teı&
kkül<'rinl arzeltl. 

ıv.uvaffakiyetlerlnln "etice. 
ıinitl çok büyük olduğunu fe
kat en mühim neticenın Türk 
ve Amerika milletlerinin ara11n 
dnki rabıta ve dastluğun leyi• 
dı olduğunu ıöyl.,dı. 

Sefir cenapları, iki tayya. 
rec:nin Yd'ova ziya etini ve 
asd Türkiyenin bütün mezi· 
vPtlerini nefsinde cem eden 
Gazi Hazreıl.,ri taraf.odan h.ık· 
larmda gö>teriien hüsnü kabul 
h ç bir zamt.n unutamayacak· 
larını ilave etli. 

Yalova, l A.A - Baıve• 
kil İ met Paşa bugün Amerl· 
kalı tayyaracilcri kabul ve 
murııotıa maclaly•l;ırı talik 
eltikt<!n rnnra bir ar al k Amerl· 
ka büyük e!ç ııne lıitaban de
miftir kı: "S zinle 10 •eneden 
bert tanıt yoru.ı:. Yü ısek evsa. 
fıııızı yakından takdir etlik, 
memleketimi~de bulunmanız.ı 
bir iyi ıalıh saydık. Büyük bir 
memleketi miiıntaz bır surette 
temsıl ederken memleketleri· 
miz "raaında iyi münaı;ebetler 
için hevesle çaiıştık 

Bu bahtiyar günde sizi 
b;lhe11a tebrik edtrlm, 

Tayyarecileri tebrik 
A .kar•, l ( \. H.) Ame-

rika lh yyar.,cileri M. Brod· 
man ve M. Polandonun Nev· 
york · l.tanbul ıeferinl mu· 
vaftakiye<le başarmaları do· 
layıaıle T&yyllre Cemiyeti ta. 
refınJan M. Boradman ve M. 
Po andoya, Amerikan tayya. 
re cemiyeti ,.eiıilğine ve Am.,. 
rika ıefiri M. Gru cenapları· 
na atidt>gl tt:brik telgrafları 
gönderilm ıJir : 
M. Boardman ve M. Polando 

Perapalas oteli lstanoul 
Türk Tayyue cem yeti pek 

parlak o'an İstanbul·Nt>vyork 
aef ri muvaffakiyetlnizden c'o
layl samimi kalp!e a•zı takdir 
ve tebrik eyler. 

Reis Vekili Şükrü 
Ankara, l (A.A)-Tayyare 

C(m yetinin tebrik le grafları· 
na Amerikalı tay'."ıorecilerle 
Amerika büyük elçlti M • 
Gru'dan atideki cevaplar gel· 
miıttr: 

LütüfkAr telarııfnamen.zden 
ve ve M. po.ıındao'ya karıı 

YARIN 

• • 

ıR :HABE • ·LERı 
ibret 

Yunanlılar harıl 
harıl çalışıyorlar 
Yuııanlılar, ihracat meval· 

minin batlamakta olmaaına 

binaen propagandaya batla· 
mıtlardır. 

Japonyada yeni bir mahreç 
temini için Oako oehrlnde tet
rinlevveldı~ aç•lacak eergide 
hususi bir pa viyon teıiılne ve 
burada tütün, üzüm pamuk · 

gibi mahıullerio tethlrloe 
karar vermiılerdfr. 

Yaı meyva ve ıebze ihracı 
için Atınada bir şirket teıek· 
kül etmiştir. Şimendifer idaresi 
bu ılrketin yapacağı nakliyattan 
yüzde 40 niabetinde tenzllii.t 
yapmağı vadetmiılerdlr. 

Adil B. çarşambaya dônüyor 

E!yevm Ankarada bulun. 
makta olan Maliye heyeti tefli· 
Jjye reisi ve Borsa komiseri 
Adil Bey, çarıamba gününe 
kadar avdet edecektir. 

Efgan sefiri geldi 
Efgan sefiri Ankaradan 

latanhula gelmittir. Haydh. 
paf'lda Efgan talebeıi birçok 
ekabir ve Efgan sefareti er· 
kanı tarafından karşılenmııtır, 

Sefir bu yazı latanbulda 
g çirecektır. Efgan talebealle 
ınetııul olacaktır. 

S firin yakında Ya/ovaya 
gitmesi ihtimali de vardır . 

Bu sene yok! 
ilk mektep muallim 
kursu açılmıyacak 
Ô tedenberl Maarif vekaleti 

her sene bir kure küıat edip 
ilk mekteplere mualllm yetıı· 
tirlyordu. Vekaletin ayni usulü 
bu •ene de takıp ~dip etıneye. 
ceğl hakkında dün Maarif 
müdlrlyetl atideki izahatı ver· 
mittir: ı 

1 · k mektep muallimliğine 
ait kurs bu ıene açılmıyacakbr 
Çünkü kurs açmak ihtiyaca 
mütevökkıf bir ıeydir. Şimdi• 

lik muallim m~ktebinin me• 
zunları memleketin ihtiyacına 
kafi l:'~lmektedir. Bu ıebepten 
fazlA muallim yetııtirecek kura 
küıadına bugün lüzum görül· 
memltlir. 

Kansere çare 
Bulundu diyorlap 

Çok korkunç bir haatıılık 
olan "kamer" in tethisinl de 
en nihayet buldular. Bunu 
bulan Felemenkli doktor Ben· 
di•u o!up bu muvaffakıyet.ini 
kan tahlıli auretile bir heyeti 
ilmiye huzurunda lap t etmı1• 

tir. 
Mahaza bu ntHele: Avru• 

pa cemiy"tl tıbbiyeler! tna. 
fından münakaıa edilmekt.,dır. 
Büyük tıp a.ımleri tecriibelerin 
neticelerine intizar etmekte• 
dır:er. 

Çankırıda ekmek 
Çankırı hattını inta etmek. 

te o an mütaahhit hakkında 
vaki olan tikay.,tler ÜZ<!rlne 
f,ükümet tahkıkat yapmıı ve 
nt!lıcede, hatta çalııan amele
ye ekmeğin okkasının 15 V<! 
zeytnin de 100 lturu14 satıl· 
dığı anlamıştır. Bu sırada 
Bazı kereMeler zapt.,dilmtı 
ve havayici zaruriyenln de mü· 
nasip fiatlarla satılması ihtar 
o unmu,ıur. 

Türkiyede Qö.terilen parlak 
alakadan dol .. yı derin taha· 
ıü lerlmi a rzlylerim. 

Amerikalı layyarectlerln bu· 
gün ıehrimlze avdctierl muh• 
temt:ldlr· 

Anka1'8 Tür-k tayyare oemi· 
yeti reisi ŞüKru beyefendi 

Telgrafnameılnden ve 1\ir. 
kiyede hakkımızda göstenlen 
kendıliğinden ve kalbi hi•ınü 
knbüldeo dol yı ıamlml te
ıekkürlerim·z.i aruyı..• ız. 

Borcman ve Pelando 
Am.,rık" büyük elçlaloln 

telgrafı; 

Belediye bdtçesin ki taaarruf 

Müracaatler başladı! 
Hayır müesseseleri para arının 

kesilmemesini istiyorlar 
Tarlkbedeli dört liraya in• 

dirilip muıakkafat ve ıayım 
vergilerind n de tenzilat ya• 
pıldığı malümdur. 

Binaenaleyh: bu vergi his· 
aelerioden hatıl olacak va· 
ridat ta tenezzül edece-
ğinden Vilayet bütçeılnln 

masraf kısmı da o niabette in· 
dirilmek üzere tetkikata baı· 
lanmııtır. 

Bu cümleden olarak bnzı 
hayır müe11eıelerinin belediye 
tah ı tlarının ke&ilmeal lcab 
etmektedir. 

Alakadar müeasesat ve bıı· 
yır cemiyetleri kendilf'rine 
yardım için konulan tahsisatın 
kendilerinden kesilmemeıl ve 
baıka faaıllarclan tasarruf le• 
mini için ıtmcllden belediyeye 
müracaata baılanmışlardır. 

Kooperatifin nizamnamesi 
hazırlandı faaliyete geçecek 

Ticari oda11 memurları 
teavün sandıklarını bir koope
ratif haline getirmek için dün 
akıam da aktı içtima etmlıler· 
dir. Bu içtimada, yapılmakta 
olan kooperatif nizamnamesi 

hemen hemen intaç edilml,Ur. 

Bu nizamname, evvelceJe yaz· 

dığımız veçhile, yiiz yırml altı 

maddellktir. Kooperatif yakın· 
da faaliyete geçecektir. 

~-·~·~·~·~·~·~·~·~·~·····~·~·...................................................... ,,,,, ,,,,,, 
Fakülte reisi kim olaca'R? 

Köprülü zade Fuat Bey,i;-intiha ı 
münakaşaları mucip o uyo , iş 

sa ı gün·· ne kaldı 
Darü!fünuo Edebiyat fakül· lçt ma edecek ve rela mesele· 

teıl reiıl intihabatı bugünün sini halledecektir. 
ıayanı dikkat meselelerinden Sur<' ti husuıfyede haber aldı· 
biri olmuıtur. Bu ihtilaf at ğımız haberlere göre köp•ülüzade 
son rf'iı intihabatı me1elesinde 1 Fuat B. in intıhabı üzerinde 
de epice münakaşaları mucip bilhana hararetli müzakerat 
olmuıtur. olmuıtur. 

~debi yat fakülteıl dün de• Bu intihaba çok ehemmiyet 
aaat on beıte Darülfünunda atfolunmaktadır. 

içtima etmi§tir. İçtima üç ~aaı Kendisine bu hususta mil· 
sürmüştür. racat ettiğimiz Darülfünun 

İçtima çok huaretlı olmuı Emini Muammer Raııt B.,y 
ve btrço mevzular ü,..,rtnde demlıtlrkl: 

münakaıalar cereyan etmlıtir. •Bir mesele yoktur. Bu ğün 
Yine r<'iı lntihıı hı me~eleainde kü içtimada bir ıey olmadı. 
bir netice almak kabul alıma• Salı günü tekrar foplanmak 
mamııtır. üz .re içtımaa nihayet verildi. 

lçtımaa bu ıuretle nihayet Malüm a bu namzet mese· 
verilmlıtir. lesidir. 

Divan tekrar Salı günü Hazırlanmak lazımdır.. 

··········M~~J·~·~·~i~f ··············A·;·~;ik·;<l;~···i.ki 

Kabinesi bunran günde gelen 
arfeside m ktup 

(Birinci sayfadan devam) 
mi hidematta yapı!maBı müm· 
kün masarif tehdidat;oı tetkike 
memur olan komisyonun rapo· 
ru neıredilmi~tfr. 

Komitenin veıayası meya· 
nında bilhassa muallimler ma· 
aılarının tenzili, kaza, ordu 

mensubunun maaılarının indi· 
rilmeıt, icsız'erl muavenet ıç!n 

1 a'1ılı edilen para miktarının 
tenkisi, yol ıebekeaınin tevsii 

için vücude getlrilmtı olan 
sandığın i'gası vardır. 

Bu vesika ya na zar an bu 

auretle 96. 578.000 lira tftlar• 
ruf edebileceklerdir. r. .. por 

hava itleri naııpnıo kulıclnıl· 
makta olan t .. yyare ve mo

tör tip'.erl m ktarını tenzil 

imkanını derpif etmesini tek· 
lif eylem•ktrd.r. 

Aynı zamanda deniz inşa· 

tının milli tezgahlara tevdi 

""mnsı, R 100 balonunun 

adtılması veya •ôkü üp bozul-

ma11, ve 1931 senesı ıçlo ba· 
[onlara tahs • edılmıı o ıın 

50 OCO lng ' z lira•ınııı g~l~crk 

senelerde 20 OOJ lr.gıliz ııraıına 
lndirilmeıi de teklıf olunmak· 
tadır. 

Amele fırkall menıupla· 

rından iki meb' ua, ekseriyetin 

fikrine, bilh•na ş.,zlere yar· 

dım ve deniz lnteatı mesele· 
lerınde tııtr•k edemıyecekle· 
rlnl beyan etmişlerdir. 

(Birınci sayfeden deııam) 

tayyare karargahına gittim. 
Kendimin "Yarın" g•zetf!ıinlo 
muhabiri olduğunu i•pat ettık· 
ten ıonra beni polisler tayya
recilere götürdüler. bunlar beni 
g• yelle samimi karııladılar ve 
elımı s.ktı·ear. 

l.tanbula h'ç gitmedikleri 
için bana bazı bot sualler sor· 
dulftr. 

Kadınlar peçe ·takıyorlar 

mı? Güzdmldirler? Ben de 
gıd nde görürsünüz dedim. 
Ke,,dilerıne latanbul planını 
yaptım. Yeıilköye nasıl ine· 
cekıerinl de tarif ettim' Gece 
in rsek lambalar projektörler 
v •• rmı diye •ordular. Bu suale 
cevap vermeden .. tlattık. Ho
le lıir kere yola çıksalar tay. 
YA recıler bizim karşılık aceba 
naul olacak diye mf!rak el• 
mekt .. dırler. 

Ben de, mf!rak etmeyin 
çok seyirciler ve gazeteciler 
kertılarlar, dedim. 

Sız de bunl•rııt indikleri 
otele bir adıım gönderiniz ben 
bunu gazetenin adamları 
&iZİ gôrmf'ğe gelir dedim. 

BunlRr ela aiı.I beklerler. 
Saat 8,5 otordum, bir b.,n

zirı kokulu tayyare kanadında 
ıiz" bu mektubu karalıyorum. 
s .. at onda ha va raporu gele
cek, bunu beklemrkteylz. 

Tayyarecli...-in makin<!sl 300 
P. S tır. YAnl Lındbergın eıL 

Bu m~ktubumu tayyareci
ler latanbula g• irf'c<!klerdır. 
Bu bir rt'kor olacaktır. 

Şimdıye kadar iki 11:ünde 
Ao erıkadan Türklyeye btr 
mt'ktcp gelmemııtır. 

Aziz 

2 Afustos 

,_ 2 Paz:.ın J 
Si a i 
Takvim 

Mesafe ve zaman 
Her ıey sanki el bırlıfl etmL 

zaman ve me•afe mefhumların 
habire kıaaltıyor. Hatırlarız k•, 
buradan mesela Dıyarbekire bır 
ayda varılalabilirmiş, yine ha· 
tırlarız kı Amerika d yince btr 
devri alem seyahatı icabedecek 

kadar uzak bir yer akla g .. llr· 
mlı, muhaberat Tatarlara 

taıınırmıı filan f;lıin. Ta· 
vaı yav~ı mesafe ve zaman 

kısaltılmış mesela Amer;k,ya 
(16) günde varılmağa baılan• 
mış, Diyarıbeklre üç buçuk 

günde gidilmenin yolu bu1un
mut. Tatar kalkmıı poıta baıa 
aeçmit-

Derken daha ilerilemiı tel• 
graf iti ele almıf, elektrıkll 

tren ve otomobil rekor kır

mıı. Bu da az geldi telsiz 

meydana çıktı, tayyııre bat 
oldu. Haniya o devri alemi 
icap ettiren Am.,rika 7 Bakınız 
48ıaatta oradan mektup aldık. 

Otur maaacığının baıına ve 
Londrada keman çelanı doya 
doya dinle! 

Hemen hemen ml'&afe ve 

zaman biçe inecek. Fakat unut• 

mamalıkt bu yeni kuvvetler 
yalnız hayatta mesafeyi hiçe 
indirmedi ölümdede meıafe 

kırıldı. 

Meıell blrdüğmeye bastınım 

cop öbür dünya, yine ka:ı:aen 

tayyareye bir ıey oldu mu, 
araki kemiltlerln bulunıun ! 

iki hii.diııeki, lkialneıie har 
ret ettik. Bin hayatta meaafe 
kısalığı: 

- 47 ••atta Amerikııdan 
lıtanbula .. biri ö ümde mcufe 
kıMılığıdır: 

- BulgarJgtao ıemaaındald 
tayyare faciası. 

insan kuı mlaalidlr derlerdi 
ne doğru! 

lnaao bir varrnıı bir )Ok• 
muı derler bu da ne doğru 1 

Fakat gelelim bize: 
Bir vapur bir lskeled.,n 

bir kaç millik bir iskeleye ha· 
la iki aantte gidiyor; 

Telgraf bile çok defa ıahı. 

binden sonra gidiyor; 
Bir kağıt bir yerden mese

la yanındaki odaya bir hafta• 
da ulaııyor. 

Ve daha nelerde neler ! 
Na1rattlne aormuılar: 
- Niçin herltea bir tarafa 

bitmiyor da biri aıağı biri 
yukarı yürüyor ? 

Hoca cevap Vf!rmlı : 
- O zaman maazzallab 

dünya yıkılırdı. Bu muvazene 
içindir. 

Hakikaten böyledir. Yama• 
zallah bizdede meaafe - za• 
man mefhumu böyle sıfıra 

doğru lnıe doğduğumuzla öl· 
düğümüz areıında vakit kal
:'l.a yacak ve hayatın lezzeti 
kaçacak~ır. 

Şunu bunu bırakın gazo
tecilere d• çatacak yer kal
mayacak, Fakat aklımıza 

gelmtıken söyleyelim ki yalnız 
meıafe ve zaman reko
runu kıran tayyare, radlyo fi• 
lln defildır. 

Zımıtnlllite de mesafe reko 
runu kıran Yunuı Nadldlr. 

Neydi ne oldu? 
Her tatın altından b11n11 

çıkarmak tubal oluyor amma 
hepiniz biliniolz ki, Zf!nglnla 
malı züğürdün çeııeılnl yo
rar deriz de yine bir türlil vaz 
geçemf'yiz. 

Mahaza Yunus Nadlnto zea
iiinliğtnden bi:ı:ıe ne!. Makaadı

mız on- ıervetlaJ ıöyleaıt'k 
değil meıafe ve zamıın ral..ort· 
menlerinden biri okiutunu 
anlatmaktır. 

( 



2 Ağµstos .._ YARIN 
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r l\UŞ BAKl\I l 
Atı olan Uskü 

dar.ı geçti 
Yeni matbuat kanununun 

maddeleri, gazete 1ahlplerlnln 
baıına bir kaynar eu gibi dö· 
k6!dU,; 

Zabıta muharririmiz yazıyor: 
v •• •• Bir kadın v r ocasını g zun-~ .. u. 

6 genç te Mari isminde bir kadtn yüz·· nden Hasanı 
dört yerinden bıçakla vurdular 

Her birinde timdi ayrı ve 
manalı telaılar görüyoruz. 

Bu haldı çırpın a, biç 
ıüphe yolıkt, onlan ıoııuna 

kadar didindlrecektlr. Ok bir 
kere yaydan çıkmııtır. Onu 
geri almak alaimisemanın al· 
tından l{eçmek kadar hülya 
dir, yeterki hedefte isabetsiz· 
lik olıun. 

Gazeteciliğin temennisi ıtmdi 
bundan baıka bir ıey olamaz. 

Burada ıu mutalaa alda 
,geliyor: 

Kanun bir hokkabaz küla• 
hından çıkmadı. J>ördüncil 
kuvvetin temellerini ha zırlıyan 
bir heyet vardı, kanunu onlar 
okudu, onlar dliıündü ve nlha· 
yet gene onlar tarafından Bü· 
yük mecliıe verildi. 

Büyük Millet Mecliainin 
vüzlerce azaıı kabul etti. 

Tek bir kiti itiraz etti. 
O zaman niçin ıeı çıkma· 

dıda timdi yaygara çıkanlı· 

yor. 
Gazeteci mebusların oza· 

mankl sükuttan bugünkü çır

pınmayı doğuracaklarını zan· 
netmezdik. 

Karikatürle , fıkralarla 1 

makalelerla bugün aleyhinde 
bulundukları kanunda onla· 
tında hisıelerl vardır. 

Sırf onların yaygaraların· 
dan matbuat hürriyeti hudutlu 
bir ıekil alm1Jtır. Yoksa, 
memleketin ve milletin dili 
demek olan gazetecilik itinde, 
bir muhalefet itimi zannet· 
tiler? 

BÜRHANETTIN ALI .................... _ ................................. . 
tayyareciler ---

Dün sabah memleket
lerine hareket ettiler 

Fransa' dan ıehrlmlze gelen 
ve evvelki gün Eakiıehire gl· 
derele tayyarecllerlmize miıa· 
fir olan Franıı• tayyarecileri 
evvelki gün avdet etmlttir. 

Bu tayyareciler d sabah 

Dünde ıehrimrzde iki dna· 
yet olmuıtur. 

Taf,ilatı ıudur: 

Hadisenin biri 
Galata'da oturaD 18 yaı• 

larında garson Haaao ilminde 
biri evyelJd gece e!oıtu olan 
Marl iıminde bir kadını alarak 
tak ime doğru bir gazlntl 
yapmak üzre çıkmıı bir iki ge· 
zlntl yaptıktan sonra Bahçe 
önüne doğru yürümeğe batla· 
mıılardır. 

Bu ıırada önlerine Marlnin 
tanıdıklarından çorap fabrikaıı 
ameleıinden Halit, deniz ha· 
mamlarından birinde çalııan, 
Mehmet arabacı Ali ve bc,.ber 
R~mzl, Sadık '\e Ahmet iı· 

mlnde 6 arkadaı çıkmııtır. 
lıte Marl ile Hıısam kol 

kola gören bu 4 kiti ne konuı• 
muılar ıa konuımuılar heman 
peılerlnl takibe baılamıılardır. 

Hasan ile Marl bu takip en 
bihaber yine kolkola olduğu 

halde Bahçe önünden dönmüı 
ve Talimane meydanına doğru 
yürümeğe b11ılnmıılardır. 

Meydanlığın önüne gelmlf, 
4 kitinin keldlğlnl görmüılerdir. 

Hemen geri dönerek cadde
ye doğru ilerlemiılerdir. Bu ıı 
rada 6 kiti önlerini keserek 
Haıana: 

- O kadını bırak, yokıa 
hır çıkarırız, demlttlr ve Ma
riyl Hılsanın kolundan almak 

lıtemiı ıırdir. 
Ha .. n da mllmanaat etml 

ve Mıtriyi 'Vurmak latemlttlr. 
lıte, bu yüzden ka vğa çık· 

mlf, bıçaklar sıyrılarak ıakır
damağa baılamıı ır. 

Neticede bu altı kiti Hıuanın 
· üzerine çullanm:f adam akıllı 

dövdükten sonra da zavallıyı 
4 yerinden vurmuılardır. Ha· 
san hasta haneye yatırılmıı, 
vak' aya zabıta ve müddet umu· 

milik vaz yetetmis, tahkikata 
baılanmııtır. 

2 inci hadise 
Bu da karı ve koca ara· 

ıında. olan bir vak' adır: 
Kaıımpaıada Yahya kah· 

ya mahallesinde oturan Hasan 
Efendi, 35 yaılarında bir :zat• 
tır. 5 ıene evvel Fahriye H. 
laınln•le bir kadınla evlen· 
mit , ıöy e böy!e ğeçinmejie 

baılamııtır. 
Seyyar kahv el olup sabah· 

tan akıama kadar tunda bu• 
rada gezip kahve ıatm ktadır. 

itte, bu zavallı adam alla• 
hın günü omuzune vurduğu 
takımlar ile erkenden evinden 
çıkar, akıamlanda itinin gl• 
dlıloe göre erken ve yahutta 
geç dönermıı. 

Na&ılıa, ,.vvlki gün yine bir 
kaç yeıi dolaımıı, üçb kuruı 

daha fazla kazanmak için 
evceğlzlne 11:eç vakit rlönmüt• 
tür. 

Kapusunu 

ıını beklediği 

çalmıf açılma· 

bir aırada Fah• 
riye Hanımı karfl'ında gör· 
müıtür. 

Henüz daha eılğe adımını 
atmamıı, karıa.: 

- Nereye herif, destursuz 
nereye ? Demlı ve girmesine 
mani olmuıtur • 

Şaıuıp afallayan zavallı 

Hasan Ja • Nerlye olacak be
yahu içeriye, içeriye! 

Demıftlr • 
- Ş mdiye kadar metre

~in ve yahutta aftoıun ola• 
cak olan karının yanında 

na11l kaldınsa bundan böy· 
le de git orada kal ve pinekle 
damlı ayni zamanda yakatına 
da yapıt ııtır. 

' Bu vaziyet karıısında Ha• 
san da Husan Ef. büsbütün 
ıaıırmıı ve afallıyarak omu· 

ıaat 9 buçukta Y eıilköy tay. 
yare karargahından kalkarak 
memleketlerine avdet etmlr 
erdir. 

·Ofis 
• • 

taze meyve nakliyatı 
teşebbüsatta bulundu 

• • 
ıçın 

Blzim tayyarelerlmh:den 
ik!ıl de, misafirleri hududa 
kadar teıyl etmf§tlr. 

Son hafta ihracatı 
Son hafta zarfında lzmır 

mıntakaıından 68588 kilo pa· 
muk , 723359 k!lo palamut , 
274719 kilo pamuk t•ıhumu, 

9659 kilo tütün , 12309 kilo ı 
üzüm , 29765 kilo yumurta , . 
S 42655 kilo Z"ytin y&ğ, ihraç 1 
tdlk•lştlr. ' 

Ofiı, Şuk tlmendlferlerile 
yapılacak münakalatın teknik 
şeraitini tekemmül ettirmek 
çarelerile meıguldur. Bu me
yanda, frigo rlfik vagonların 
taıı:e meyva ve sebze nakliya· 
lında. ve o kısım satıı mua 
muamelatında ifa ettiği rol 
malü d\>r. 

Ofiı, frigarifik vagonlarda 
meselesinde teknik itibarile 
mütekô.aıil vagonlar aramakt;"' 
ve bu itiba•la bazı eirkeılerle 

Muharrirı: Mütercimi: 
Reynonde l\1eohard Ahmet FürkAn 

- Fransız edebiyatından büyük aşk romanı -
17 .) inci binden tercüme edilmletlr ... 

, Bilmiyorum amma, 
onunla çok dost oldular. Hal· 
bulı:i ilk görüıtüklerl güa 
Klodun yftzünden d!lıeın bin 
parça oluyordu. Halbuki ıoıı

ra .. Gece giiodbz blrtblrtnden 
1 aynlma• oldular. 
' - Milayil Flllp onu gl· 
' dip sahi ide bulmadı nu? 
t - Evet .. 
( - Demek bu çocukt" Klo· 
da kartı büyük bir temayill 

• tar. Eh Klod onun hararetli 
sözlerine ayni hararetle cevap 
vermeıe, uzun ıeyabathııı fa,ı a 
Yerip Klodun yanına ıriderml 
!dl. 

- DoArudur. 
lı daha bu çağda ikeo 

bı"· de babasının fikrini sor-
ıan? • 

- Ben de öyle düıünüyo· 
rum. 

Ye, çok iyi olur. Bellıl 

sahil seyahatından beraber, 
avdet ediverirler. 1ı o zaman, 
bir emri vaki olnr. Ve meae• 
lede haledllır. 

• • • • • • • • 
Dr. Pier Amliuvag ın ııeceli 

giindilzlü meaalııl bu zeki ada· 
mın yilı:ilne bir necabet cılaaı 
vuruycır idi h de aarfett.ğ;I ha· 

temasa geçmit bulunmaktadır. 
Bu vaııtadan iatlfade temin 

çarelerini araıtırmak llzera 
htanbul' da büroıu bulunan 
beynelmilel nakliyat ılrketlerı. 
le temaıa glritmlştlr. Bir an. 
laıma zemini bulunması pek 
kuvvetli olan bu teıebbilı ne. 
tıceıinde Şimali ve merkezi 
Avrupa hükümetlerlne yapı. 
lan taze meyve va aebze ih. 
racatının büyük bir inkiıafa 
mazhar o·ııcağı ıüphe•izdir. 

rikulade mesai, onu zamanın. 
dan evvel ihttyarlatıyordu: O 
muzları çıkuııf, uzun boyu 
biraz önüne dojtru temayül 
etmlftl. Saçhrı dökülmüı ıa· 
kalı beaylaıaııı ve haline bir 
durgunluk ııelmişll· O, dalma 
göz.erini kapayarak oturma· 
ğı da itiyat edlnmltll• 

Ü stat o akıam evine dön· 
düğü zaman sanırdı ki birkat 
daha ihtiyarlamııtır. 

Madam Anbuvaz bunun 
farlı.ında oldu ve a:ım zevcine; 
sordu: 

- Haatamıaıo Piyeı. 
- Hayır, fakat bir ıeye 

mütee11ir oldum, 
Madam Anbuvaz fevkalade 

merak ve hayretle: 
- Nedir seni bıdut.dar mli· 

teuslr eden ıey? 
- Dr. Filıp Löhadek bu· 

iiln istifa etti. 
- Bunda okııdar teQftürü 

zunda ki takımları yere bırak· 
mııtır. 

O ara öfkesini ıöylemelde 
alam y.an Fahriye H., hemen 
koca~ı Haıanı tokatlama.ğa. ve 
yumı uklamağa baılamııtır, 

Neticede kapunun arkau• 
na ıa \adığı bıçağı almıı ve 
amaq zaman vermeden .zavallı 
kocasının göğıilne ıaplamııtır. 

Konu komıu yetlomlı, fer• 
yat, fiğana. baılayarak zabıta• 
nın imdadını htemlıtir. Zabıta 

yetiımiı, kanlar içinde yatan 
Haıan Efendiyi hastnhaneye 
kaldırarak koca katili olan 
Fahrl:re Hanımı da bıçak elin
de oldll;lu hı.ide yakalanmııtlr. 

A. S. 

Sıcaklar hafifliyor 
-

Hararet derecesi dün 
26-18e indi 

Kandilli rasathanesinden 
verilen malümata nazaran, dün 
derecei hararet azami 26 as· 
gari 18 olmuıtur. Bugün rüz· 
gar poyrazdau mutedil olacak 
'Ve hava açık olacaktır. 

Yeni bir teklif 
Yeni teıekkül eden bir 

vapur firketl ofise mürac atla 
Triye&te ve Manllya'ya ıoi!uk 
hava depolarında Yı>f meyve, 
oebze ve bilhaua kavun nak· 
!edeceklerini ıö:;leml tir, Talep 
ettikleri flat Marailya'ya kada·r 
-coğuk hava drpoıunda kilo 
baıına (10) kuruı ve ııüverte 
için de kilo baıma (7.5) ku· 
ruıtur, 

Ofis, bu teklifi aliıkadarla· 
ra b!ldll'miıtlr. ' --Kaymakama konak 

Kaza kaymakamlarına be
lediyece birer kon ak in ta etli· 
rlleceğl hakkında bazı gazete• 
lerde bir haber lntlıar etti. 

Bu haber etrafında tetkl· 
katta bulunduk • 

Şımdıkı halde yalnız, Y alo· 
va kaymakamı için 9 bin lira· 
ya bir konak inıası mukarrer· 
dır. Dlfer kaymakamlar için 
ancak 932 den itibaren yapı· 

lacak ve kendilerinden kira da 
alı acaktır. -·-Ofis t<lplandı 

İhracat ofisi idare komıteıl 
toplanm11t.ır. 

ihracatımızı 

Bu toptanlıda, 

alaka<lu eden 
meseleler görü ülmü tür. 

mucip olabilecek ebcp gör· 
mlyorum. 

- en zeki ve n çalııkan 

bir talebem , bir arkadaşım , 
elhasıl bir me ai refıkıın lıil. 

Dün hastahaneye Hayatı 

kırılmış bir vaziyette geldi, bu 
gün istifa etti, Yarın ( Fu )a 
gidiyor. 

- Ne münaaebel? Bu onun 
mesleğini öldürür. 

- Tabii .. Her ıeyden nef· 
ret elllitlnl ıöyledi. Ve doktor 
Ply r Ambuvaz soyunmak için 
odaııoa geçti. 

. . . . 
Giçe ıaat dQkuzdu. Henüz 

yemekten kalkm11lardı. 
Apartımanın kap111 delice 

bir ıtddetle mütemadiyen ça• 
hnıyordu. Hizmetçiler tffU'• 
ınıı1ardı. Bu na•ıl k!'Pı çalıı? 
Kapı a~ldı. Ve orad bulwıan 
hizmetçilerde barret geslerl 
ititildı. Madam Anb vaz ku· 

L 

Varım milıon liral! 1 

1rürki~e 
e niyet 

·---- Planları satılıyordu 1 
54-

• 

Casus bu sırada sözümü 
birden kesti ! 

Evet veremez. Çünkü, hem 
mevkii yüksek ve h~m de na· 
muıkir olan bu gibi mühim 
ıahıiyetler para ile satın alına 

bilecek kimseler değildir. Bun• 
ları ancak mevcut ıamimiyetl 
takviye etmek suretile tatmin 
edecek •e ancak ondan 11nra 
matlup malumatı elde etmeğe 
çalııacağıırı; dedim. 

Bu mukabelem anına ka.· 
dar etrafına dehıet saçan bu 
müthlı adam birdenbire mü· 
llyimledi •e: 

FlkirlerJnlze iıtlrak ederim. 
Fakat, mevdu itleri p"k geç 
halletmeniz ve fiındiye 

kadar hiç b'r müıpet it gör• 
memlı olmanız sizin, bu iti 
baıaramıyacağınıza benziyor. 

Casuıun bana karıı bu ıe· 
kilde itimatsızlık ve becerik· 
sizlik atfetmeıi kanımı beyni· 
me 11çıratmııtı. 

Aylardanberl kurduğum 

plln ve tı.ıfaklarımın hiç ümit 
edilm(yeceı.. bir anda suya 
düımeıl mabvımı mucip olur• 
du. lıte bu teeaıürd~n aldığım 
kuvvetle hemen ıu cevabı 
verdim: 

- Becerikli veya hece• 
rikslz olduğumu takdirinize 
bırakıyorum. Yalınız ıunu ar· 
zedeylm kı, yaptığım bütün 

' iıler , canlı delil:erile ııözlerl· 
nlzln önündedir. Meıela {S .• ,A .• ) 

beyleri harlmlmlze kadar Eok· 
tum. 

Bu ıırada caıuı hemen ıö· 
zümü kesti ve gözlerinden tak· 
dlrkıir olılufunu anladıfım na• 
zarlarile beni baıtan aıağıya 
kadu ıüzerek: 

- Müsterih olunuz ( ... ) 
B. ben, ıizl tecrübe ediyorm. 
Ei!er beceriksiz bir adam olay
dınız ılzl., bu I" memur etmeıı 
•e meaalalne karııtırmazdım. 
Y apt.ıı}ın131 itlerden benimle 
beraber merkezi umumlz de 
memundur, dedi. 

Oynadığım büylik komed
yanın hemen yıkılmak ii zere 
iken son bir hamlemle düzeldi· 
ğinden müıterlh olarak derhııi 
teıekkür eltim ve: 

- İmtihanlarloız pak çe· ' 
tin, pek ilıtadane dedim. ' 

Bu sırada kapı vuruldu ve 
Grita ile \S ... ) B. ve beuüz ta· 
nımadığım diğer caauı kadın 

içeri girdiler. Grıta bize hitaben: 
- Yemek hazır. Buyuru· 

nuz, dedi. 
Hep birden yemefe kalk· 

tık. Grıta ve diğer casus ka· 
dın ıeodiler. (S .. ) B. de bit· 
tabi cereyan eden bü•ün 
itlerden bibehre idi. Mü thlf 
caıusa gelince; yaptıiı çetin 
imtıhandak~ asabiyetini mu· 
hı.faza ediyor ve bu hali, ye
mek l§tlhamı bile kaçırıyordu. 

(Deuamı var) 

·········k~;·~~p~d~··'i'ki .. k~·J;~··~~·ç··~;ç;·····-
d öğüş rekorunu kırdılar 

Dün ıabah Kumkapı nı

sançasında iki kadın saçaaça. 
baıbaıa gelerek tam· yarım 
saate yakın kavga etmlı, ço
luk, çecuk kadın erkekler 
ıokağa döldüğü halde ne 
bekçi, ne kimse ortaya çıkma· 
mııtır. Hemen hemen, nerede 
ise cioayete dönebilecek olan 
bu kadın kav~asının sebebi de 
ıudur: 

Nişanca maballesinln cami 
lsok11ğında 27 numaralı hanede 

sakin Hayri)e isminde bır ka· 
dıo metresi olan Has n ismin· 
de biri ile bağ"e&inde misafir
leri olan iki kadın ve iki er· 
kekle oturmu~ sabah çayı iç· 
mekte bulunmuılardır. 

Bu sırada aynı mahalle 
sakinlerinden ve Hayrly hanım 

bitltlk lcon> uıu olan kundur,.cı 

lak kabartıyordu: Acaba kim 
ve ne? 

Fakat bu endiıe uzun sür· 
medl, kapı açıldı ve içeri Klod 
girdi! 

- Anne, büyük anne? 
- Evladım, 
Öpüştü)er, ıarııtılar, heye· 

candan üzun ıaniyeler EÖ:ı: bu· 
lam adılar. 

Klot sordu: 
- Babam nerede? 
- lçerde •• 
- Rahatsıımı? 
- Hayır, müteeıir. 
- Niçin? 
- Hiç yere bir teeuur. Müa· 

yü Liihodet istifa etmlı, ba· 
hande mütee11ir o'ınuı. O, be· 
nim her ~eyim, zeki bir arka· 
daıimdl, diyor. 

Bu wzlerı doyunca Klod 
teuaüfle bağırdı : 

- Vah, v~ ... 
V4 ili.ve e.tti : 
- Onu istifa etmekten 

ı:r.enedeceijm. 

Abtlluah Ef. nin zevcesi Mela· 
hat H. da pencereden bakarak 
gülmüıtür. 

Bu gülüıe hiddetlenen Ha)• 
rlye H. da ağzını açmıı, gözü· 
nü yummuı sunturlu ve itltil. 
memlf müstehcen ıözleri ıöy
lemeğe baılamııtır. 

O ona, bu ooa, kavga bü.1 
yümüı, neticede her iki kadın 
da ıokağa fırlamıatır. 

Bir aralık ta sokak ortasın· 
da bu kavgalarına devam et· 
miı, net'ceda Hayriye Hanım 
Meli.hat Hanımı dövmütlür. 

Zabıtanın vürudunu gözet· 
leyen komıular bir ara ıeyircl 
kalmıı, lıln cinayete varacağı
nı anlar anlamaz müdahaleye 
mecbur kalmıılar ve güç hal 
ile ka \'gacı kadtnlıırı ayırmıt
lardır. 

Ve koıtu, babasının odası· 
na ... 

Baba11 Klodu görünce mem· 
nun oldu. Kucaklaıtılar. 

Sordu: 
Baba, Fl~lp istifa mı et· 

ti? 
Evet. 

ve gözlerini her zamankı gibi 
yiDe kap mıtb. 

- s~bep ne imlı? 
- Bilmem, onbeı gün için 

bir ormana çekile~ktı. üç 
gün evvel gitti, akıamına dön· 
dü, dün hutaha.aede kırılmıı 
bir vazo gibi bir köıede kiil· 
çe h' linde kaldı •e bugün 
iılifa eui. 

D•ktor Plyer] Ambıh·az 
b&f'DI. •llllayordu 

- Biliyorsunkl Klod. filip 
benilll elim, ayıı.~11>, me&al· 
min en y~ıılmat bı, rokıla 

idi. Bütün kaıandı&ım ıao 
ve tührete hep yardı~ eden 
oduı! ({J•1H1mı ııar) 
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mB!llD1llD'lll~liilml~: Latary.a! 
Adliyede: 

Tevkifane 
İzmirde liman tahmil, tahliye 

tarifesinde tenzilat yapıldı 
Darısı bizim limanın başına 

lzmlr Liman ve körfez it· ı Şirketimizin aldıAı ücret· 
leri inhisarı Türk anonim ılr· le biç bir vakit kıyas olun• 
lı:eti tahmil ve tabliye tarife mıyacak mübalağalı, rak· 
ılnden tenzilat yapılmıf ve • kamların halkın kulağına 
mezk(ir tarifeden bir kaç ulaıtırıldığını itiliyoruz. Bin 
nüıba ticaret ve ıanayi oda· lı.iloıundan ki • okkaıı llç para 
ıına gönderilmltllr. Şirketten kadardır· yetmiı kuruı aldı· 
odaya yazılan mektupta ıu ğımız üzllm ve incir okkatın· 
mal O.mat vertlmlttlr : dan 17 kuruı tahmil ücreti 

MKuruluıuntlan bekleniletı aldığımızı, sığırların verlliılne 
maksat ve faydayı dalma göz her bir baıından elll kuruı 
6nllnde tutan ılrketlmlz tah· aldığımız halde on Eeklz lira 
mil ve tahliye ücretlerini ucuz· alınmakta bulunduğunu ıöyll· 
latmakta devam etmektedlr. yenler olduğunu hayretle haber 
En ıon ıeneıl birinci altı aylık aldık. 
tarifemizde de bir çok ıtyada iılerlmlzle alakader olanl 
lıu malı.ıatla tenzilat yapılmıı zevatın bu gibi yanlıı haberle· 
ve ihracat mahıullerlmizden re inanarak zarar görmelerini 
arpa, buğday, bakla, darı, yu· htemedl&lmlzden kendilerini 
laf, mercimek, patateı, çaYdar hakikaten haberdar etmek ve 
Ye buna benzer bütün hububat aldığımız llcretlere ya kından 
't'e zahlrelerln ve palamut mah· vakıf olmalarını temin eylemek 
ıulllnün tahmil ücrdlerl to· makaadile ıon tarifemizden bir 
nuda 50 kuruıa lndlrilmtıtır. tanesini takdim ediyoruz .• 

~ l!l r' 

Adanada da küçük 
veı·iş azlığından 

esnaf alış 
şikayetçi 

(Yeai Adana) yazıyor: Bü· 
yük ticaret Jılerindekl dur· 
aunluk küçük unafada ken· 
dtılni ğöıtermlıtlr. 

Bılhasıa aebzecl Ye ıeyyar 

aatıcı ğibi az ıeımayell eınaf 
aldıklarını temamlle salamı· 

yarak zarar etmekt0 oldukla· 
nndan dert yanmaktadırlar. 

Dondurmacılar lıe eıki 
~nelere nlı'Jeten bu ıene 

ııcaklar pe!< baıkın olduğu 

halde geçen senenin yarm 
kadar olıun it yapamadıklarını 
aöyliyorlar. Hatta bunlardan 

ik .. .. ' uzum. 
-r ezahüratla lzmirc 

getirildi 
Bu ıenenln mahıulli olan 

yeni çekirdeksiz üzüm lzmlr 
bona11na gelmiıtlr. Yeni mah· 

ıulü Menemenden Deıteban 
Alinin Süleyman Aga ihzar 
etmıı ve mal Menemende 

Ulccardan hoca ve Abdullah 

Efendiler tarafından lzmırde 
tüccardan Menemenli Hıfzı 
Şükrü Beylerin mağaza· 

11na gelmlttlr. Üzümü hamil 
olan araba bayraklarla do· 

nanmıı 't'e davul zurna çalına· 
rllk aokaklardan geçllmlıtlr. 

Sovyetler üzüm alıyor 
Sovyetlerln lzmlr ticaret 

mllme11lll Ozüm mübayaa11 

lçın Menine gltmlt ve baıtcılar 

kooperatifi müdürü ıle temaıa 

ıeçmlttlr. Fıat üzerinde henüz 
hır ltilif haaıl olmamırtır. 

1 
bıriai bu vaziyeti ıöyle anla· 
lı) or. 

-Geçen sene on dört okka 
dondurma yaparak satardım 

Ye akıam olmadan tamamtyle 
ıatılmıı olurdu. Bu ıene dört 
okkaya lndird ğl halde yarm 
glce yanlarına kadar ıatılmı· 
yor. Buna ıebep paraaızlıktır. 

Şekerci eınafıda lhtıyataız 
düıünerek fazla lma!i.tta bu
lundukları ve ekseriyetle •ata· 
madıkları için 11cak havalar· 
dan eriyerek birbirlerine ka· 
rıımıı olduğundan tlkayetcldlr. 

t;! 

Raşit Riza ---Heyetile Adana, Mersin 
Kıbrısa gidiyor 

lzmlr gazetelerinin yazdığı· 
na göre Raıit Rıza heyeti 
temılliyeıl Manilada muvaf· 
faklyetli temılller vermiıtlr. 
Heyet Manilada ıimdiye ka
dar görülmemlt derecede rağ· 
bet kazanmııtır. 

Raılt Riza Bey Cumarteıl 
günü ıabahı heyeti temıllyeai· 
nln lzmlre hareket edeceğini 
ve o akıam lzmirde Elhamra 
tlyatroıunda temılllerlne baı· 

laykcağını, lzmirde ancak beı 
temıil verebıleccğinl, bilahare 
Antalya, Adanaya ve Menine 
gideceğini, bu ıehlrimlzde de 
pekaz bir müddet kaldıktan 
ıonra Kıba11a geçeceklerlnı ıöy· 
lemltllr. 

Adanada sıcak 36 ! 
Adanada ucaklar istikra· 

rını muhafaza etmekte ve göl· 
§ede otuz altı dereceden aıağı 
düılO~ü görillmemektE'dlr. 

ENVER PAŞA 

Turan imparatoru! 
-------- Hatıratını yazan: ./ .L -·-------• 
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Rusyadaki bütün Musevi/er, çarlık idare
sinin proğramından kurtulmak için kızıl 
ihtila 1in ön saflarında bulunuyorlardı 

Ulacılık ılyaaetınl bırakmaz. 
Ruıya yenlabır ıey lıtediğlnlz 
&lbi bu ıryln daima lıtili.lar• 
da gelece/iinl de zannetmek· 
tedir. 

Pelmenlıtaynlk nutkundan 
memnun olmuıtum fakat,b•nl 

ikna etmemı1111• Y .. ınız, vak· 
tlmizde mü1alt deiteldl. Son 
ıual olarak: 

- Demek lıi boltevikler, 
Ruıyadalıı milletlere lıtiklll 
ftrmlyecelderdır, 6yleml? de-
61tm. 

- 01lel bqünkli Ruı1ayı 

teıkil eden hiçbir millet böyle 
bir hak verilmeyecektir. 

- Fakat, Moıkovada ak· 
alnl iddia etmektedir. 

Komlnlzm, milliyeti kaldı· 
rır. Fakat Ruıyada, komonlıt 
edebiyatı yöktur ki, komonlzm 
olıu.1. 

Bu fikir, on d6rt nlhlt•tln 
ceıaretlnden kuvvet alarak 
iktidar mevkllne çıktıl halk, 
bu fikri doiturmadı kı, lıunun 

, emirlerine razı olıun, hatta, 
iktidar meYkide komonlıt ıı .. 
temine lıUnat eden bir devleti 

---
Şehride lataryacılık 

gene aldı yürüdü 
Şehrimizin birçok ıemtle· 

rinde moda halini alan "Lo· 
tarya" ve fırıldak uıullerl meA• 
edlldıği halde gene günden &il· 
ne çoğalıp çoluk ve çocuğun üç 
beı kuruılarını almaktadırlar. 

lıte ıehrimlzln Beyoiflu, Ga· 
lata, Samatya ve bilha11a 
Kumkabı gibi yerlerinde bu 
yuak edilen Lotarya ile "Bir 
koy beı al ! " oyunu olan 
Fırıldak gibi kumarcılıklar 
alabildiğine bat gösteı mittir. 

Çocukları bunların elinden 
kurtarmak zabıtamızın vazife· 
eldir. 

Yakalanmıtlar 

Balıkçı eanafından Remzi 
ile Niyazi dlln balık avlamak 
için Abırkapı önlerinde denize 
bomba attıklarından yakalan• 
mıılardır. 

Sonu bu 1 
Kasımpaıada Biilbüldere 

caddesinde nalbant Ali ile 
Enver dün, kumar oynarken 
cürnıü meıhut halinde yaka. 
lanmıı, ıakib'lla baılanmııtır. 

Ham kel, hem fodul! 
Doğancılar parkı karımnda 

ıakln ıoför Burhaneddin dün, 
aarhoılukla lnılrah aile bağçe
ılnde icrayı rezalet etmekte 
iken yakalanmıı, memurlara 
karıı geldiğinden de hakkında 
tahkikata baılanmııtır. 

Kuvvet tecrübesi! 
Cihangirde aile bahçeıi 

önünde Todori , koço , Nıhat 
Ye Zekeriya iaminde 4 kııı 
kavgaya tutuımuı , neticede 
bıçak ve tuğla ile hafif ıuret· 
te blriblrilerlnl yaralamıılardır. 
4 ode yakalanmıı, haklarında 
tahkikata baılanmııllr. 

için Adliye müfet
tişliğine şikayet oldu 

lstanbul tevkıfaneılnde bazı 
idari lılerdekl yolsuzluk hak· 
kında bir mevkuf tarafından 
Adliye müfetıııliğlne bir tiki· 
yetname verilmiıtır. 

Bu tlkiyetname üzerine 
müfettiılık icap eden tahkl· 
kata baılamııtır. 

Bu huıuıta alakadarların 

ifadeleri alındıktan ıonra icap 
eden karar verilrktir, 
"Bıldırcın" mahkOm oldu 

Arü haya reılm neırettlği 

için müddei umullikçe ikin· 
el ceza mahkemeılne veri· 
len Bıldırcın gazetesi nıesul 

müdürü Kemal Ahmet Beyin 
davuı dün ikinci ceza mah· 
kemeıinde intaç edilmlıtır. 

Kemal Ahmet Bey müda • 
faaaını yapmıı ve bu resimle· 
rln daha bazı gazeteler tara• 
fından da neırolunduğunu ile· 
rl sürmüttür. 

Heyeti hakime bir müddet 
müzakereden ıonra bir ay 
hapsine 15 lira cezayı nakdi 
't'ermeslne karar verimlttlr. 
Çolak Heyrinln muhakemesi 

Bir zabıta memuruna ha· 
karetten mevkuf bulunan ara· 
bacılar kahvıuı Hayri ef. nin 
muhakemesine dün ikinci ce· 
za mahkemealnde devam edil· 
mit ve bazı phitler dinlen· 
mlıtlr. 

Netice de hakarete uğra• 

dığı iddia olunan pollı ıük· 
rü ef. nln de tahit ııfatlle 

celbi kararlaıarak muhakf:me 
talik edilınittir. 

.................................... 
Ayılmak için mi? 

Fehmi leminde biri ıarhor 
luk ıalkaıle kendillnl Sl\ray 
burnundan denize atarak in· 
tıhara tetebbüı etmfı, etraf· 
lan j!örülerek kurlarılmıılır. 

~~~-----------~ 
~ 

Meclisteki istizah takrin· 

Celse zabıtları 
-23-

Meclisteki son matbuat münakasa/arının • 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birinci ıahifeden dcıoam) ı 
Aıiz arkadatlar; mabuat 

hürriyetini ıui lıtı mal edenlere 
karıı burada bütün rüfekanın 
ıöylediklerl sözler hakikat ol· 

makla beraber ben, onları 
tekrar edecek değilim. Y l\lnız 
Ye yalnız bir noktaya temas 
edeceiflm ve bu sebeple ıul· 
istimal edeceğim vakltlel"lnlz 
lç'n müsamahanızı r'cn ede
ceğim. 

Efendiler; cümhuriyeli ilan 
ederken biz bütün arayı umu
mlyeye müracaat ederek 
teker teker rey almıt de· 
§iliz. Hayır ! . . . Vatan 

düıman ayaifı altında çiğne· 
nl· k.,n y .. dı hin yıld•r hu, 

idare edemez. Rusya çar zeh· 
niyeti ile idare olunmak mev· 
kiindedlr. 

Bu zebnlyetle kourtulmak 
için yeni bir neıil lıter. öyle 
bir neıllkl. halktan çıknn ve 
balıkın ruhundaki mln11Uk 
billğiyl raellte ile meydana 
çıkanın, bunun için lıe, on b•t 
yirmi senelik bir zamana 

IAzımdır. 
- Sız, bu inkılabın lehin• 

demlılnlz, aleyhlndemillniz? 
Goıpodln Blomenttayn, 

kara sakalını karııtırarak ce· 
vap veriyordu: 

- Her muıevl gibi ben de 
inkılabın alehlndeylm. 

Fılbalııka. bu lnkili.p Uca· 
retln aleyhindedir. Bugünkü 
itim, servetim mabyolup gide
cektir. Fakat, inkılap aley· 
hindeki lnıanların bayatları da 
tehlikededir. 

Halbuki, çarlık devri de 

yurtların 1ahibl olan bu yur
dun üstünde ve altında hakkı 
olan türkün latiklali ilan olu· 
nı.ırken artık geçml§ rejimle 
bu memleketin, bu devletin 
yürüyemiyeceğlne Ali mecliıi· 
nız kanaat getlrmit ve ond:.n 
sonra millet, kendisine bir 
devl<P.t mefhumu aranıııtır. 

lıtibdadı mev:r.uu baha etml· 
yorum. Fakat biz ne ıultanl 

meırutlyetten, ne meıruli ıul
tenlıktan bekledl/ilmiz ve Öz· 
ledlğlmlz iatiklal ve ıaadet 

bulamıyaca/iımızı anladık ve 
onu idrak ellık. Şu halde en 
baıta Gaz; Muıtafa Kemal 
olduğu halde mecllAi aliniz 
tarihin materyallıt cE'pheıin· 
dPn mi' ,.,., b11 ktılh vıı kıt bu 

bir facıa idi. Bılhuıa, Rus mu· 
ıevilerinl Progromlarla resmen 
öldürtürler, köylerini yakar· 
larc!ı. Bu facıalar, yüz sene· 
denberi devam ediyordu. Han
gi muıevi, çar'ık idareılnln 
lehinde olur, ıöyleylnlz? 

- Ya zengln museviler, 
dostum? 

- Evet, bizimde böyle bir 
parazlat 11nıfımız vardır. Bun· 
lar, kıamen hıristlyan olmuı· 

!ardır. 

Bir k1&mı da hala Y alıudi· 
dir. Bunlar, Ruı ceııerallerlle 
zadegloının aızll ıılerlni idare 
ediyorlar. Eaaıen bu sınıfla, 
Yahudıl.ğin bir münasebeti kal· 
mamııtır. 

Yalnız bu aınıf inkılabın, 
düımanıdır Benim gibiler lae, 
inkılap 11nıflarında mevki al· 
maktan çekinmezler. 

- Bolıevlkmhlnlz doıtum 
aordum! ( Devamı var ) 

2 Ağustos 

YAR l\T 1N 

AL GA ESi 
Bu siltunumuzun muharriri, muhabir., n Gdürü bizzat halkın 
kendlsldlr. Vat.ondo§lar - fahelyat haricinde - etraflarında 
gördiiklerl fenalıkları kendi gazeteleri oltııı bu siitunumuza ser
bestçe ı azar ve millete bildirirler. 

Pek mükemmel bir fikir 
Kimyaker bir kariimiz çürük kavunlardan 

istifade çaresi gösteriyor 
Kavunların bereketi mem· 1 kavun tarlalar.nan bulunduğu 

lekete falde vereceğine zarar mahallere yakın merkezlerde 
verlyer. Sahipleri kazanmadık· iallbıal etmelidir. 
tan lıqkıı. nakliye ücretlerini MeaPla Alpullu ıeker fab· 
hazan k11men hazan tamamen rikaeı ve küçük Çtkmece lıtaı• 
keıeden veriyorlar. Bu hali yonu cıvarındakl muattal kal· 
hükumetimiz • bir an evvel 
nazarı dikkate almalı ve bir 
çare dütümelidir, Bizim batı· 
rımız a gelen ezik bozuk ve 
pek ol/iun kavunlardan hemen 
ispirto lltlbıallne teve11ül et· 
mektir. Bunu bir gün bile lh· 
mal etmeyerek hemen teıeb
büe etmelidir. Ve hplrtoyu 

mlı o an bpirto fabrikasından 
lltıfade etmek mümi<ündür. 
Fakat uzun uzadıya dü~ün• 

melde, mükaleme ve mükat~e 
ile vakit geçirmeksizin harp 
zamannında olduğu gıbl asker• 
ce hemen ite batlamalıdır. 

Kimyager Eczacı 

Hakkı 
~ ~ ~ 

Bestekar Muhlis beyin Türkiye calgıcılarına 
bir oltimatomu! • 

Bün beıtekar Muhliı Saba· 
hattın beyden ıöyle bir 111ek· 
tup aldık; 

Ben; müe11eaelerinde saz 
çaldıran patronlara 't'e icrayı 

ıan'at eden saz heyetlerine 
llAn ve ihtar ederim kı: Ş .m• 

diye kadar berbat ve yanlıı 
lıır ıekılde çala gelmekte 
olduiiunuz eıerlerlml ticaret 
vasıtası olarak kullanmanızı 

kanunun bana verdiği hak 
't'e ıelahlyetle ıuretl katıyede 
mec eder ve bundan böyle 

iznim olmadan ve taraflarınız· 

dan doğrusu öğrenilmeden biç 

bir eıerimln hiç bir heyet ta• 

rafından çalınmasına müsaade 

el miyeceğiml akıl takdirde 

hakkı telıf kanunu mucib nce 
gerek müesaeıe 88hiplerinder. 

ve gerek ıa~ heyetlerinden 

maddi ve manevi zarar ve 

ziyan talep edeceğimi lhtu.r 
ederim. 

Bestekar 
Muhlia Sebah•ttin 

.................................................................. ~ 
mıllet bir rejım latlyor, bir tey ı Dört beı maakara, üç bet 
!atıyor ... Onun bu htediğl t"Y ne idüğl belirlinlz, larıhın le. 
nedir? Bütün Türkiyede ide· linine tayan olan birkaç yo-
allerln en ıonunu teıkil eden lunu te ıırmıt maokara hürrl• 
cumhuriyet doğdu. Bunu yeti matbuat namına bütün 
yapan yüksek mecliıtir. milletin namusuna ve hayatı• 

Şu halde vazifenin en bQ. na tecavüz edene ben asla 
yüiiü verilen kararı ıonuna dütünmem, çliiner ve öte ta· 

rafa geçerim. 
kadar götürmek ve ıonuna 

Mücadeleye ba o'adığımız kadar yürütmek ve rejimi mu· 
hafaza etmektir. Nihayet efen· dakikalarda h"plnlz çok ly' 

diler; Devlet otorllleslnl bütün 
mana ve ıümultle memlekette 
tatbik etmektir. Yokıa bf't on 
kitinin hürriyeti kelam namına 
çürlik, ıakat yazı yazacağız 

diye feryat etmelerine Meclis 
ve Devlet hiç bir vakitte asla 
ve aala müsaade etmez. Mat· 
buat hürriyetinin ıuiiltlmali 

ne nr.tlce verir takdir edeniniz. 
Şöyle tarihi yoklıyacak 

olursak demin Ahmet lhıan 
Bey arkadaıımm söylediği 
veçhile biz btlbdat d"vrlnln, 
meırutly~t devrinin matbua· 
tını da blllriz. 

Efendiler; bize bir inkılap 
matbuatı li.zımdır. ÇünkO, in· 
kılip henüz vazifesini ikmal 
etmemlıtır. Vazifeılnl ikmal 
için büyük bir feragat, yük· 
ıek bir imanla o hedefe doğ· 

ru azimle yürünmeıl lazımdır. 
Sağa ıapamazsınız. Sap~ı· 

/iınız takdirde lrtıca olur. Altı 
yüz senedenberl hocaların; 
lotluklara aığınarak bu millete 
"bh:zat benim dediğim olacak! 
Bizzat benim diiıündüğüm.., 
ıman edecekılnln gıbl paalı 
gayelerine do/iru gldemezılnlz. 

Sola gidiniz. Çünkü, ıola 
lgideraenlz henüz dabı. lnkila· 
bın tam, k&mll manulle ne· 
tıceılne ermedlnlz. Netlceılne 
ermed'iilnlzden aola giderseniz 
rejlmlnız demode olur. 

Şu halde bir tek vazife 
kalıyor._ O da bu rejimi ıonu· 
na kadar götürmek ve devlet 
melhunıunu bütün tllımul ve 
müeddaslle • dikkat ediniz bü· 
tün ılimul Ye müeddaıile • ya. 
ıatmak IAzımdır Vf! efendllerı 
nihayet bu Mecllıl, bu Büyük 
.Meclı, yoktan varlıklar yara· 
tan, bu Mecllı zaferin rüz· 
garları ara11nda dalğalanan 
al ıancajiın bütün namuı ve 
ıereflnl kurtarmııtır. (Alkıılar). 

bllinlnlz ki lıtanbul matbuatı 
ayni yola dökülmüılerdı ve ~ok 
iyi tahattur ederim ki Nec· 
mellin Sad.k ve falıh Rıfkı 

arkadaıımıza tlddetle hücum 
ediyorludı. 

Gerek Necmetılnin gerek 
Falibin her ikııl de cinayeti 
ona bıraktılar. Felaketi kucak• 
!adılar. 

Fakat yürüdüler. Şimdi 

burada bütün arkadaılarım 
bunların mahiyetlerinin nasıl 
olduklarını tamamlle izah et· 
tiler. 

Üç beı kitinin hürriyeti 
matbuat namına onu ıul lıtl• 
mal etmek gayeıinl güderek 
yaptıkları ıu maakaralıklarını 

düıündükçe cidden mütee11lr 
oluyorum. . 

Efendiler; muvaffakiyetln 
ıırrı müttefıkan yürümek müt· 
teflkan harbetmektlr. Siz in· 
kılap ricaliıfniz. lnkıli.p rica· 
llne düıen en büyük vazife bir 
aanlye dahi gaflet gösterme· 
mektir. Çünkü inkılaplar ken· 
dine mahıuı kanunlara tabidir, 
Biz o kanunlar fevkine çıka· 
mayız. 

Bizim gayemiz mantıka 

ıevkeden yola doğru yürümek• 
ve azim ve iman ile ona koı· 
maktır. Dikkat ediniz, hepi· 
mlz ıamlmlyetle bitaraf olarak 
muhakeme edelım. Demin 
burada saçları matbuat uğu
runda ağarmıı Ye bütün mem· 
lekette lnkılAbın ön ıafında 
görülmüı, artık yavaı yavaı 
yere eğllmlı Nadiyi dinledim. 
Za Yallı Nadi! 

Şimdi maill inhidam inli· 
yen bir memleketin bukuku
nn mlldafaa etmekle ite bat
ladı. Son güne kadar, yalnı:t 
milll gayenin tahakkukuna 
kadar tarihin lhllyar ve yor· 
gun b!ryolcuıu .. (Devamr var) 



• 2 Ağu~tos 

1 1 
Bankerler toplandı 

Karar vern1eden Amerika banka
larınının teklifi beklenecek 

Nevvyork, 31 (A.A) - Dün 
ak~am Nevyork'takl federal 
Reserve bank'ında bir toplantı 
yapmıı olan Amerikan banker· 
!eri kı•a vadeli krediler h ~ k· 
kında Retchhank umum mü · 
dürü tarafından bu yakınlarda 
yn pılmıı olan teb!iğ hakkında 

tetktkatıa bulunmuşlardır. 
A'manların bu tekliflerinin 

bilhassa kısa vadeli kredilere 

evvelce lıtemlt olduğu gibi 
iki ıene değil, fakat, altı ay 
devam edilmeıl hakkındaki 
tekllfın esas itibarile tatlı ve 
makul ııörOldüğü haber alın· 
mııtır. 

Bu huıuıta kat'ı bir itilaf 
yapılmadan evvel Amerikan 
bankerlerinin bazı mukabil tek· 
liflerde bulunmaları muhte· 
meldir 

~1 ~ c . .. 

Çin' de askeri hareketler devam 
ediyor. Her yer karıştı 

Tlenl•in 31 (4\.A)- Ta kvl· 
ye kıtaa tı alan Mukden kuv· 
vetlerl Syhyıhan'in kuvvetle· 
r :ne kar~ı mukabil taaruza 
geçmiıl er ve dün kaybetmlı 

oldukları yerleri yeniden ele 
geçlrmiılerdir. · 

TieDtıln, 31 ( A. A. ) -
Moukden lruvvetlerl P Potlng 
Fu'yu lıtirdat etmtılerdlr. 

l!I 

Jeneral Chlang Kal Chek 
Kalnj sl ayaletlnde komünillle· 
rln son mevzileri olan T ungku 
mevkllnln komünistlere alt dl· 
ğer mevziler alındtktan ıonra 
işgal edilmlı oldufunu 200 
bin kitilik bir ku•vet ile 50 
bombarduman tayyareslnıde 

Jeneral Syhyuahane karıı ı ev· 
kedilmiı olduaiunu ıöylamııtır. 

M. Briandın sıhhi vaziyeti hakkında 
endişe edilmiyor 

· P.uis, 31 ( A.A. ) - Sala· 
hiyc ıtar nıahafil, M. Briandın 
sıhhi vaziyetinin endl ıeyl mu· 
cip bir halde olduğuna dair 
ç:kan ş ;:; yiaları tekz:p etmek· 
t.,dir. El öyle olmakla be· 
ralıer M. Brlanr.I Pads ve 

1 

Londra müzakereleri eına• 

11nda fazla çalıımıı olmak· 

tan mütevellit bir yorgunluk 

duymaktadır, Bu sebepten 

dolayı birkaç gün dinlenmek 
üzere Cocheret' e gltmiotir. 

Katolik teşkilatından Muvakkat hükumete 
cekilen kadınlar , 
Roma 31 (A.A) - Lunin· 

plccolo'daki fa <lst kadınlar fa. 
ıiıt hrkaıı direktuvar heyetine 
bir telgraf göndererek a kaiyon 
trntoliı< t..ıkilatından çekildik
lerlnı ve M. Muaolinl'nin idare· 
,ı a l tında bulunan faıist genç· 
llğinln manevi mürebbileri va· 
ıifeıln. gö rmekte devanı ede· 
cek'eTlni b, ldirmiılerdlr. 

Kak · ıa'da bir bun b ı 
patladı 

Kalküta. 31 (A.A) - Bir 
genen belinde taıımakta ol
duğu bir bomba vakitsiz ola· 
ralr patlamıı ve bu g .. ncin ya• 
ral" omasına ıebep olmuıtur. 
Bu lı&diae ile münasebettar 

o arak altı kiti tevkıf edilmiıtır. 

Graf zeplinin seyahatı 
Berlin. 31 (A.A) - Kutup 

ta icra etmiı olduğu ıeferden 
av- let eden zeplin Tempelbef. 
ft karaya lnmiı ve .nütea· 
kıben F riedrichıhaffen' e hare· 
ket e · mittir. 

M. Lloyd George 
Lonılra 31 (A.A) - M. Ll

oyd George, geceyi rahat ge
çirmi tir. 

Aınerikada işsizlik 
N vyork, 31 (A.A)- Ame· 

clka. sa:sr federasyonu reisi M. 
Green, sıoai vaziyette tebed· 
dül hasıl olmadığı takdirde 

lşs lzliiin arlar.ağını beyan etmiı · 

tir. T t mm uz ayı zarfındaki 

itJ :ı.ler miktarı 5 milyon 200 
bin tahmin edllmekt•dirki Ha· 
ziran ayına nazaran 175 bin 
kiti fazla demektir. 

Nevyorkta eşkıya 
Nevyork. 31 (A-A) - Nev· 

york polis müdürü, ıehrin ı.a. 
u yerlerinde türe.yen qklya)'a" 
karıı giddetll ve aman vermez 
bir mücadele açılmıı olduğunu 
ve akıamlan ıaat 18 den ıotıTa 
aa lıahln saat allıaına kadar 
so »aklarada otomobili polis 
kuvveleri dolaıtınlacağ:ını aöy· 
\enıı1tır. Uzun menzJlllli tüfek· 
!erle mihal.ah bulunacak olan 
bu polhlere maruz klllacaklarl 
:aaruzlara ılllllahla mulnlbele 
rtmeıerl için emir verllmittır. 

itimat reyi 
Madrıt, 31 (A. A,) Corteı 

mcclialerl M. Zamora'nın ri
yasetindeki muvakkat hükiıme· 
te iti at reyi v,er ittir. 

ispanyada vaziyet 
Barcelone, 31 (A.A) .... Bir 

kaç meçhul ıahıa ellerinde ru• 

velver olduğu halde: Banreska 
ıehrinde llrquijo bankasın 

girerek 100,000 pacela alıp 

aaVU§muılardır. 

Madrlt 31 ( A.A.) - Na· 
zırlar meclısinde M. Zamora 
Gorteı meclisleri tarafından 

fi mdiye kadar alınmıı tabirleri 
fili bir hale getlrilmeıl ıçm 

hükQmetçe takip edilecek ha· 
reket tarzı hakkında izahat 
ver~ittlr. 
Macdonaldın avam ka· 

marasında sözleri 
Londra, 1 (A.A.) M. Mac 

Donald, avam kamarasında be-

yana tta bulunar k Berlin 'e icra 
etmiı olduğu aeyahatin münha· 

sıran Alman n :ıtrlannın4 ·9Hazl· 

ran tarihinde Chquera'te vukubu· 
lan ziyaretlerini iade makaa· 
dile tertip 'edilmtı olduğunu 

söylemlıtır. Baıvekil d~miıtır 
1((: Mumallh Londra konf&
ranaının aarfetmiı olduğu me. 
salye ve elde eyledil.11 neta· 
ylce müteallik olarak Almaıı
yanm mail vaziyetini tetkili: 
elmelr fırsatı kaçırılmamııtır. 

Yapılan mükAlemeler ne· 
tlceslnde konferans tarafından 
teklif olunaıı faaliyet ıayesinde 
Almanyanın acil mali müıkü· 
lalın tehvin olunacağı kana• 
atını hasıl rttik. 

Berllnde ikl memleketi 
alakadar eden dlt'ter me· 
ııeleleri ve ne seli tahdidi 
teılihat, kömür madenlerinde 
mesai saatlerine alt Cenevre 
mukavelenamesini vesaire 
11ibi mesaili de tetkik ettik. 

M. Mac Donald, gerek 
Alman milleti ve ge· 
rek Alman hükümeti tarafınp 
dlı.n kendiAlnln gayet ıamlml 
bir •urette kabul edilmlı ol· 
d11ğunu ıöyllyerek ıözlerlne 

nihayet veraılfltl\ 

YARIN 

Günün Meseleai -
Para Makanızması 

(Birinci •ayfadan deoam) 
Bankaların ııletme alateml, anlaıılmııtı. Ol zaman, para \ 

kııa vadeli ıanayl ve zlrral de ıanayllo bırleıerek be1Del· J 
ıthalU-lhracat kredlıerl üze. oıilel hazım usulüne ric'at 
rlne lttlnat edl yordu. • olunmaıı icap ediyordu. Hal· 

Büyiik harptan evYelld bukı, dünyanın bu lkhıadı bo-
dünya, milli rekalrete müıtenlt 
idi. Her memleket, bu eıaaa zukluiundan latlfade eden 
göre bir faaliyet projesi t D• bir millet vardı: Fransa! Al· 
zlm ediyordu. Bunun için, 0 manya, Mütareken bugüne 
devirlerin gerek ıanayl ve g~ kadar, Fransaya on mllyar 
rek ıthalit·lhracat lılerl de Türk liraıı vermlıtı. 
beynelmilel rekabetin kemi- Bu para ise, beynelmllel 
yet ve keyflyetlle mütenaılptl. mali muvazenenin bozulma· 
Hiç bir memleket, bu nlı· ma11 için, bankerler tarafından 
beti ihlal edemiyordu. Ame- tertip edilen bir ılatem ile ha· 
rikan, Japon, Rusya ve daha zırlanmııtı ki, Amerika on 
bir çok hükumetlerde sanaylln mılyar, lnglltere iki milyar, 
bugünkü gibi tarakkl edeme· diğer milletlerde üç milyar 
meal-de bu sebeplerden neı'et Türk lirasını Almanyaya ver· 
ediyordu. Ozamao, Beynet .. ı. mııler, bu paranın idare etllil 
Jel ıktııadi bir muvazene! teaaüı ıanayl ve mail komblnozon· 
etmlı, buglingü para ticare- larla Fransanın haraç paran 
tini pazara çıkarı:ııamııtı. temin olunmuıtu. 

Bu vaziyet, banka he•~· Bu muamele, Franıaya 
larında zimmet ve nıatlübat 
hanelerinin tahminlerini ko. para ve la giriyordu. Bu hükü· 

met, bu makanizmayı muha· 
laylaıtırıyordu. Esuen, ithali.-
ihracat meseleleri birer mev. faza etmek için aon kuvvetini 
ıim devrldl ve dalma ihracat sarfediyordu. Halbuki, Fran· 
ile ithalat ara•ında ani takaz 'taya para vere vere Am~:ıka, 

ıgiltere ve orta AvruKanıa 
muamelesi yapılıyordu ki, 
vadesiz kredi gibiydi. mali muvazenesi bozulmata 

Sınai kredileri ııe, sipaı1ıe baılıyordu. Franıa, bu milyar· 
müstenit bulunuyordu. Bu 11• larla ıanayllnl lnklıaf ettlrl· 
pariıler, lıtihlak pazarlarının )Or, müttefikleri bulunan 
ıermayelerıle yapılıyordu. O Romanya, Sırbistan, Lehistan 
zamanki '"tkilata göre, sipariı gibi hükumetlerde de ılnal 
veren müıterllerin memleket- ve zirai teıkiıaı yapıyordu. 
!erindeki bankalara karıılık. Halbuki, Franaaya verilen pa• 
ları yatırılır, bunların açık lio. ra da Alman ıanayllnln eıerl 
no mahlyetındekl teminat idi. Bu sanayi, rakiplerla kar· 

mektuplarile fabrikalar da ıanayi 11 1.,ıınca ıılememeğe baıladı. 
kredisini bulurlardı. Bu IJIU· Nihayet, buııünkü buhrana 

amele, sanayi kredillninde vade- dı.yandı. 
•iz bir ıekllde yapılmaeım te· Bugün, buhran bitti. fa· 
min ediyordu. Çüokl, bu temi· 
oat mektubile ımalden evvel kat, dünyadaki yirmi milyon 

1 l•sizle F ranıadakl altın latok· 
aatıı yapılmıı, para da a ınmıı ' 
demekti. larını ltletecek bir konbinlzon 

Bu sistem, bir lıkonto iti bu1mak ihtiyacı baı göıterdl. 
tdı. Bankalar, bu iıkonto Bunun hal çereıl ise , bu 
paraaıni faiz olarak veriyor· günkü aanayl ile zirai lıtih· 
!ardı. Ferdin mevduatı l•e, salı hazm seviyesine getir-
malt müeueıelerde emre a a· mekUr. Bunun için, P.ara ile 
de bulunuyordu. iti blrleıtırmek lazımdır. 

Bugün bu dıtem banka• Bu, ola bilek mi? • , 
cılık iflas etti. Çünkü, büyılk Y arınkl makal,.mlzce bu 
Amerika gibi harbe geç, Ja· mes' eleyl izah edeceğiz. 
ponya gibi kut baıı giren ve Naci lSMAIL 
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İzmirde neler oluyor -
lzmir mektubu 

Zahire borsası için namzet 
gösterilmiyecek mi? 

Her taraf karanlık Belediye ne yapıyor] 
lzmlr (Husual)- lzmirl bu 

günlerde bir kaç meıele faz• 
laca meoğul etmektedir. Ev· 
vela mahsullerden en mühim· 
lerlnln idrakine baılanmııtır. 
ilk çeklrdekıiz üzüm mahıulü 
idrak edllmittlr.Bundan evvel· 
ce bahsettiğim için fazla laf· 
sllit vermlyeceğim. Ancak bu 
aene ilzümlerln çöplerinden 
ayrılmaıı Rualar tarafından 

lıtenmlı, incirlerin de dikkat· 
le hazirlanmaaını Amerikalılar 
talep etmlftlr. Gerek üzüm ge
rekıe incir mahsulü çok faya· 
nı memnuniyet bir haldedir. 

Buıene harice sevkoluna• 
cak miktar belki geçen ıene
ye nazaran daha fazla ola· 
caktır. 

Mahsulatın daha itina ile 
ha~ırlanması meıelesl etrafın· 

da alakadarlar ehemmiyetle 
çalıımaktadırlar. Müstahıille· 
rln bu evvelden aatıı ilmidl 
ıevklerini arttırmııtır. incir 
meaeleıl etrafında tacirlerle 
oflı araaında bazı münakaıa· 
lar vücut bulmu§sa da bunlar 
bir kaç tacirin nokta! naza· 
rından fazla ehemmiyeti haiz 
değildir. 

Bu Amerikalılara alııverlıl 
vaki olmuıtu. 

Bir meselede Hacim Muhit· 
tin Beeln fırka faaliyetidir. he· 
men her gazetede mevzubahı 
edilen bu meselenin en yeni 
ıafhaaı da fırkanın borsa 
intihabatında namzet göıter· 
memeğe karar vermeıidir. 

Hacim Muhiddin bey yeni 
borsa heyeti intihabatı müna· 
ıabetıle yaptığı ta vslyeler bu 
hükn-.ü verdirml'ktedlr. Bu 
plyaıada ve tacirler üzerin· 
de iyi teılr yapmııtır. 

Bazı ıokaklardan belediye 

ampulları çıkarmııtır. Bu anı• 
pullar çıktıktan sonra ıehır 
karanlık olmuıtur. 

Ampulların kaldırıldıfı el• 
var abaliıi belediyeye müra• 
caat etmıılerdir. Fakat, belediye 
meı'uliyetı firkete atmaktadır.. 
Şirkete müracaat edilmlttlr. 
Onlar da belediyeye atmakta• 
dırlar. Mes'uliyet her kimde 
olursa olıun bu İzmir için fena 

olmuıtur. * * 
Komünist beyannameleri 

hakkında yapılan tahkikat n .. 
liceıinde tevkif olunanlar ı .. 
tlcvap edilmlıtır. Tahkikatı 
müddeiumumi muavinlerinden 
Cevdet Bey yapmaktadır. 

Cevdet Bey poliı müdirl• 
yetine giderek yeniden mev• 
kufları isticvap etmiıtlr. 

Tahkikat ikmal edilmhtlr. 
Müddeiumumilik maznunlar 
hakkında hükümetın teıkilatı 
esaılyeslnl tağyire teıebbüı 

ve memleketin aaaylflnl ihlal 
maddelerinden ilk tahk kat 
açılmasını latemlıtır. Hakla· 
rında tevkif müzekkeresi ke
ıllen komünist maznunlar 
ıu.nlardır: 

• Modelci Kerim, Edirnell 
Ahmet oğlu Rağıp, komisyon• 
cu Giritli lbrahim Raaih oğlu 
Cazim, ıu kumpanyaıının eıkl 
memurlarından Hacı Yusuf 
oğlu Nusret makine tamircisi 
Nazillili Mehmet oğlu Şükrü, 
komisyoncu katibi Avram oğlu 
Salamon, Rus ~ebansından ma• 
kinlıt Şeref Ali oğlu Tevekl ül 
demirci kalfaaı Radoılu KAnl 
oğlu Aziz. 

lzmirde havalar çok güzel, 
ne fazla sıcak ve ne de fazla 
ı ıuktur. Kavun karpuz satı11 

fazladır ve ııeçen seneki pitll-
aaya nazaran çok ucuzdur. 

ya hiç glrmlyen memleketler· 
de yeni ıanayl te11üı etti. 
Bilhaua, zirai tekamül 
fazla laıtı. Paraıla bazı mem· 
leket!erde teraküm etti. 

........................................................ ........................................... _ ... , ........•...•..... _ ......................................•.• 

Sulh lae, dünyanın eıki 
sanayici ve bankacılarını 
çalıımak mecburiyetinde 
bıraktı. Zira, bunların 
baıka türlii yaıamalarına im· 
kan yoktu. Bu hal, dünyaıla 
fazla iıtlhıal ıurproductfoo 

marazını doğurdu. Kapitalizm 
zihniyeti, dünyanın hazim ka· 
blliyetlnl bıraktı• Rakiplerini 
mahvrderek sahı.dan çekmek 
Ufülünü takibe baıladı ki, 
bunun esaıı da tuzaktı. Bı.ına 
muvaffak olamıyan!ar lıe, 
ticaret kumar baz\ığına batlı· 
yorlardı. Şüphuiz k!, falıe 
terkedilen itlerde de bır netice 
elde edilemezdi. Aynı zaman. 
da, böyle bir ticareti devaıın 
ettirec.ek mali müeu• sel<'rde 
yoktu. Bankalar, eakl ustı:ü 

takip eden müıterilerin elle. 
rinde bulunuyordu. Bunlar, 
vadesiz parayı aynen, vadeliyi 
de iskonto ile almak fikrinden 
vaz geçmemlılerdı. 

Yalnız, fazla parası o!an
ların "/., 50 ni•petinde bu yeni 
lıe girdıkıeri görülmüıtü. Sun· 
lar ise, Amerikan milyo 
lerl idi. 

Kredi bankalarlle ıuıleı 
mıılar, Amerıkanın zırai 11.oÜ· 
eaaeaelerlle A!manyanın sana· 
yilne para yatırmıılar ve ya
tırılacak p&ra.a•ı da 8ervetlerl 
nispetinde garanti etmişlerdi. 
Fakat, ne ıanayiln ve ne de 

zlraatin kumar usulü sökemezdi. 
Voli Sırıt, altı ay evvel, 

ıflaılarla yıkı 1dı. Almanyadan 
paranın çekilmesine baılandı. 
Banl<alarda bu oyunu bıraka· 
rak müıbet satıı faturaum 
lstemei(e mecbur olunca, dün· 
yada yirmi milyon adarn itılz 
kaldı. Çünkü, yapılan malı ve 
lstlhaal edilen mahsulatı hazm· 
edecek plyaaa yoktu. 

Altı .ıy evvel, bu hakikat 

Gümrük kaçak
çılığını 

• • men ıçın 
(Birisci sahifeden devam) 

Suriye hududundan kara• 
deniz sahillerine' kadar birkaç 

vilayeti kaçakçıların geçeblf. 
meıt garip görü'mektedlr. 

Jier tarafta hükümet, ka· 
çr kçılıkla mücadele etm• k-
te hemen her gün bilhaı· 

ıa Gazi Antep , Karı , 
Diyarıbeklr ve Adana hava
i ıinde jand rma ve gümrük 
memurlarile kaçakçılar arasın· 
da ıiddetil müsad meler ol· 
makta ve bir çok kaçak eıya 
derdeıt edilmektedir. 

Bunun önüne geçmek ve 
h9zinel devleti zarardan kur
tarmak içın hü~ümet eht'mml· 
yetlı tetkikatta bulunmaktadır. 

Binaenaleyh Cenup budu· 
dundaki gümrük teşt..ilatının 

bundan liöyle aıkerileimesıne 
beılanmak üz.<e olduğu gibi 
bu, diğer hudutlara da 
peydnpey teımil edilecektir. 

Kaçakçılığı ihbar ve ka· 
çak eıyanın derdestlnl temin 
edenlere de dPrhal ikramiye 
verilmek üzere gümrük bütçe· 
sine tahsisat vaz.,dilmiıtır. 

Hül<umet, meclis n teırfnl· 

ıanl devresine kadar Lu hu· 
w.ıaki tetkikatını ikmal ederek 
kaçal<çı!ığın meni ile alakadar 
1 ı l nan bütün idarelerin mu
haı aza ve takip teşkilatının 

bir elden idare edilmesi lçln 
yeni bir layıha hazırlanacaktır. 

Gümrül< müdirlyetlnde bu. 
lunma ı dolayulle gerek lhaan 
Rlf,.t ve g rel<ae Adil Beyle
rin ve ayrıca gümrükte ihtt· 
ıaıları olan müdürlerin ve mü· 
fett•ılerln umumi müfettııln ve 
valilerin fiklrletı ıorufacaktıt. 

Buğday 
Alınacak 
(Başmakaleden deoam) 

ıüphe edilmemelidir. Ziraat 
bankası sadece büyük b,r mu· 
amele yapımı olacaktır. lıte 
o kadı.r. 

Kö ılünün vaııtasız lıtifa· 
deainl temın çareleri nedir? 
Hükümet ziraat bankaaı ile 
müıtereken bir talimatname 
hazırlamaya baılamıı mıdır? 
Sonra, mübayaa piyasa fla· 
tınamı olacaktır? Yani buğday, 
aatılmay p oldu u gibi kalan 
uzak yer.erde çiftçinin elinde 
kalmıt m1'hıul mu alınacaktır. 

Şımdilik tam ve vazıh ma. 
lümat olmadığı için, doğrudan 
ooğruya ıu veya bu ıekıl üze
rinde mütalea yürütebilmek le 
imkan haricinde bulunuyor. 

Vaziyetten ziraat bankaıı· 
nın sade bir kqmüsyonculuk, 
bir toptan zahire mubayaacı lığı 
vaaıtahğı yapacağı anlaoılıyor. 
Ziraat bankaaının topladık a· 
rını ilercle fazlasına sahtı da, 
ele geçecek fazlayı yine köy. 
lüye doğıtacağı haberleri l<ar· 
ıısında hayret etmemek müm· 
kün dt'ğtldir. 

Bu fazla kime di!>ğıtılacak· 
tır? Tatlı haydiden baıka bir 
mana ifade etmiye!'.I şu vaidln 
bir hakikat diye telgrafla ltaa 
edi:meaı cidden acıklı oluyor. 
Bütün Öuolardan anlaıılıyorki, 
yapılmak latenen muamele 
bir muavenet olmıyacaktır. Ban 
ka sadece zahire mübayaacılığı 
yapacaktır. Bari bu mübayaa· 
lat' hatıra göhule filan bakıl· 
mlyar"k hakikaleh mahaullerl 
ıatılmıyarak, elde kalan vatan 
p~ rçalarına hur•dılse idi yine, 
faid .. al görü 'ür.lü. 

E'de bat milyon tahıl1at 
vat'. Diye, esaıen muıı.mele ya
pılan yerlerde piyaaa canbaz. 
lıklerına meydan verllmemeğe 
çok dikkat edilmelidir. Müla· 
hazaları yanlıt olmayacaktır. 

Ariş Oru9 

1 Fare afeti! 

1 
Gelıboluda ekin bırak-

madılar 
Keıan ve Gelibolu havalı. 

ılnde tarla farelerinin tahrl• 
batı devam etmektedir. Keıan 
kazaaında mücadele faaliyeti• 
ne batlanmııtır. Bu mıntaka 
tarla fareleri hemen kamilen 
denilecek derecede mezruatı 
mah•elmiıtır. Bunun en reci 
netlcelerlne Gelibolu kaza11 
dahilınde te1adüf edilir. 

Çiftçinin bu sene için an• 
cak ylyeceiflnl zor çıkarabile
ceği anlatılmaktadır. 

50 kuruş yüzünden kar• 
deşini vurmuş 1 

Reıadiyede iki kardet (50) 
kuruı yüzünden kavga etnılıler 
bunlardan Mehmet oğlu lımall 
kardeıl Aliyi yaralamııtır. Y af)' 
tığımız tahkıka ta nazaran bir 
müddet evvel 1 mail, kardeıl 
Aliye elli kuruı vermlf lmff. 
Parasının iadesini istemlı Alı 
parıuı olmadığını söyleyince 
aralarında kavga çıkmıı ve 
neticede Ali bıçağını çekmıı, 

kardetl lsmaill yüzünden yara· 
lamıttlr. Polis yaralı kardeıl 

haıtahaneye ve diğerini de 
tevkıfhaneye göndermiıtır. 

Haydut gibi ırza tasallut! 
Bucada mukim 70 yaıında 

Muıtafa kızı Hatice Hanım 

zabıtaya müracaat ederek 
ıunları ıöylemlttır. 

- Ben bugün evimde otu· 
ruyordum. Meçhul lilr ıahıı 
g· zlıce evime girdi. Üzerime 
hücum ederek ırzıma teca· 
vüzde bulundu. Davacoyım. 

Y 8ptlan tahkikata naz,.ran 
bu ııı hım Kırteliırli Sadık 

otlu Halil olduğu "nlafl'mıı· 
tır. Bu ıahıı henüz- yakalan· 
mamııtır. Araııılmal..tadır. 
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~ıAf O ve SiNEMA» 

Üsküdar 
Hale Sinema11nJa 

Hayat zehirleri 
Mümessili 

Şorel Villi Kayzer 

D~huliye 10 kuruıtur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dabili hastalıklar muteha3Sısı 
Cumadan maada 

gün öğleden ıonra 

(2,30 dan 5 ) e kadar 

bu da Dıvan yolunda 

her 

ıaat 

latan· 

(118) 

numaralı husuıi kablneıinde 

da hıli hıutalıkları muayene 

de t~da vl eder. 

Tele o:ı: lıtanhul 2398 

11 ' 

1 
Fadimenin aşkı! 
Yazan: Ahmet Süleyman 

Basan. Kütüpharıei umumi 

Perşembe günü çı-
kıyor sabırsızlıkla bek
ıeyip müvezzi, tütüncü 
ve umum kitapçılardan 
arayınız! 

Yalnız 

Nazan dikkate 
Sağlam ve şık kundura kıy

mek !çın Beyazıt Okçular başında 1 
67 numarada Seyfi kundura ma
ğazasında imal ettiriniz. 

• Paris Tıp Fakültesi mezunu .. 
Cilt ve zilhrevl hastalıklar 

mütehass ı sı 

Or. Behaettin Şevki 
BabıAll Meserret oteli karıısı 135 
birinci kat ıabah ıeklzden akşam 
yediye kadar bllAfaı , Ja haetalarfnı 

l'lı-•- kabul eder. 

Beyoğ1u beıincl icra me• 
murluğudan: Mahcuz olup 
satılması mukarrer ev eıyaıının 

6 8 931 tarihine müıadif per· 

ıembe günü saat 12· 13,5 ara· 
sında ikinci arttırması yapıla· 

cağından taliplerin Sakız ağa• 
cıodan 77,79 numaralı Haydar 

B. apartmanı ö ı ünde "memu· 

rumuza müracaatları ilanolunur 

Beılncl icra memurluğun· 
dan: Mahcuz olup satılması 

mukarrer eıyayı beytiyenln 

5 8-931 tarihine müsadif çar
ıamba günü saat 10 ve 12 
aruıoda Bakırköyünde taıhan 

caddesinde 8 numaralı hane 
önünde açık artırma uıulile 

müzayedesi ic•a €d leceğinden 
taliplerin yevm ve ıaati mrz· 
kiırda mahallinde hazır bulunan 
memuruna müracaatları, 1 

...... 

YARIN 

" 
-

EGLENCE RAKISI, nefi s olduğund an kat'iyen asabiyet ve h ırs 
vermez, baş dörıdürmeı, _dili kurutmaz, geceleri su içirınez ve 

ntesi asbah vucuda kırıklık vermez. 

Sahlıl< ev 
Aksaray Horhorda 

Sofular mahallesinde 
Ragıp bey sokağında 
14 numaralı· hane 
ıatılıktıır. Talip olan 
zevat "Yarın" gazete· 
ılnde mürettip Nev· 
zat Efendiye ve bu 
adres ile görebilirler. 
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Ş AN S UYURKEN GELiR 
VAKiT YAKLAŞIYOR! 

' • 

K O D A K 
Müsabakası 31 Ağustosta bitiyor 

Fırsattan istifade ediniz. Resimlerinizi derhal gönderiniz. Türkiyede nakten 
edilecek müktıfat 2000 lira 

T 
l 

Türkiye müsabakasında \ ek bir resim: 
Beynelmilel müsabakada 

> KAZANABiLiR 
.. .. 

l 

340 Lira 
23600 Lira 

tevzi 

::s 
CI) 
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1 
2 Ağustos· 

Seyrisefain 1 
lllerkez Acentası : Galata 
Köprlibaıı 8. 2362 ıube 

acentuı : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 22740 ·------PİRE· İSKENDERIYE P. 

llzmir) 4 Aiiustos Salı 
10 da Galata Rıhtımından 
kal kacaktır. 

TRABZON POST ASI 

(ANT AL YA) 4 Ağustos 

~alı 17 de Sirkec Rıhtımıo· 

dan hareketle Zo guldak 
lnebo u Ay~ncık s~mıun 
Ü ıye Ordu G;reson Tralızon 
R ze Mapavri'ye gid• cek 
dö.ıüşle Of Sürmene Tıre · 

bo u'ya da uğ•ayacaktır. 

TAVİL ZADE VAPURLAR! 
AYVALIK· İZMİR POSTA~I 

,.. :~~~:.A ~·I~; 
17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, ÇanakkalP, Ayvalık 
ve İzmire az imet ve Çanakka· 
leye uğrayarak avdet ede· 
cektir. 

Yolcu bileti vapıı-d" da ve· 
rilir. Adres: Yemiıte Tavil· 
zar'e biraderler. T .. le. l.ı: 2210 
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HER YERDE 

ARAYINIZ 
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' 1 Seçme Anasondan 
---·--------mEEll-=== Adres: Topçular caddeıinde Zarakosta Rakı fabrikası No. 156 T .. lefon: Beyoğlu 682 ' 1 

Sermaya31 10,000ıOOO 
İngiliz Jirası 

ISTAN3l:L ACENTALIÖl 
1 ele fon: İstanbul 3318 

llEYOGLU DAiRESİ 
Telefon: Beyo(tlu 1303 

Scnedat 

bilinde 
ve 1>o;ıça muka· 

muayyen vadeli 

1 veya hesabı cari ıuretile 
avanslar, poliça ve iskon· 
loıu. 

Turklye Cümhuriy .. d • 

. - ..... 
Ü·küdar hukuk h•kim ığin· 

den: lsrnaıl Beyin O.küdarda 
afç,baıı mahallesinde balcı yo· 
kuıunda 99 numaralı h~nede 
Makbule Hanım aleyhin!' ika· 
me eylediği -'lavadan dolayı 
ihtara rağmen g lmediğı cihet• 
le hakkında gıyap kararı ve· 
rılerek lkam.,lgahının mı!chu· 

lıyetlnden dolayı ilanen teb 
liğat icra edild ği halde müd
delaleyhanın yine gelmemesin· 
dennaıı hakkında gıyaben ce
uyan eden muhakeme netice· 
sinde ·tarafeynin boı~nmaları· 
na ve müddeia:eyhanı.1 bir 
sene müdd.,tle .. vı.,nmeml'ıine 
20 ıubat 930 t11rihinde karar 
verilmiı ve bu h•ptaki kararın 
bir sureti mahk me dıvanha
neslne talik edilınit olduğun 
dan tebliğ makamına kaim 
o:m"k üzere keyfly~t gazete 
flr de ilan o'u.,ur. 

.............. ı:am ... •• 

nın bat ıca tehirlerlne ve 
m"ınaliki rcnebiyeye ıe· 
nedat, ç.,k, itibar mek
tupları ve telgraf •mir· 
nameleri irsalatı. ( Hesal: 

cari) kü,ad.. •enedat ve Doktor feyzi A~met 
kıymetli •fya nıuhafazaıı, 
kupon tahsilatı, Türkıye Cııt, saç ve zührevi hu· 

l ı. talıklu mükhauııı Cu· ve mema ld ecn,.biyeye 
ketld edilen poliçaların medan maada her gQn 
tuviyeıi, borsa muamelltı saat 10 dan .O ya kadar 
ı hıuta kabul edılir. 
craaı, akçe bey'I ve ıe· 

Adres: Ankara caddesi 
" 11• ı air bilcümle ban. No. 43 
k .. m111tnıelit1, kA.ıa ica·ı. T 1 · elefon: •tanbul 3899 

-ı----iiııliıııİıııİııİİİiiıiiilıiıilılilimııl 

... ............... ···--·······.--... 

Büyük 
• 

11 inci Tertip 
11 Ağustos 

ayyare 

u 
1 inci Keşide 
1931 dedir. 

B ··yük Ikr. miye 
30, 000 liradır 

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

Bir Mükafat Vardır. 

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

Bilcümle D ovair ve Müesreaatı resmiye ve hususlyede, 
Mali, idari, Hukuki itleri, Emlak 1ah·plerinin emlıikıerlni 
idare etmek, lfrıız, Ferııjt, intikal, İkraz, l•tikraz, Alım 
Satım ve ber nevi muamele takıbiııl <İeruhte ed .. r!er. 

Telelon: Beyo(tlu 4515 Galata, Eski Gümrük 
Cnddesi Uğur Hn o 2 -

Doktor Agop [ssayan 
Langa cami sokak No16 

Hergün h:stalarını kabul 
ve tedavi eder. 

lsta bul dördüncü icra nı cmurıu
Aundan : Fatma Zehra Hanımın 'ıı'ako 
Menasse efendiden lstl 1: raz c;· lcdiğl 
,,~t':b :? lfı{e mukabil vef en ferag edilen 
Ü küdarda Çakırcı Hasan paş,a mahdl
les nin Tunus bı;gı sokağında ~'. !\in atik 
23 cedit 11 Nu :~ erolu mna bahçe hane
nin ı;.o hisse itibarile 110 hi• •.esl 30 
gü ı m ddetıe ihalei evvelil'C rr.üzayedc
BiT'e vaz oıunmu,tur. ıVıeı.kllr h :~ ne 530 
arşın tt.rbl•nde arazisiden tahmine~ 142 
arşın arsa üzerlnd atışap ve b gdadi 
üzerine sıva olarak yapılm ş olup n ut
bağ 53 arşın ıerbllndedcdır. ,\ ü şt.melA
tı zemin k ı tı çini döşeli bir taşlık Lir 
oda v• ufok bir taşl'k ve b lezl <li kuyu 
bi ı r · ük ve bir hafa yüklü ve do· 
Japlı lr oda zemini r. alta alaturka 
oc'k ınutpak ve mutb [ ın a ltı bod
ruın bır . ncf kat böhneli do ' aplı bir so
fa üzt:rinde yerli ~üklü ve "otaplı, 
olmak ü1e e üç oda bir halA ikinci 

kbt bölmeli ve dolaptı bir sofa 
birlı yük.il üç oda ve demir mus· 

luklu bir halı mevcultnr. liududt1 salt 
tarafı Hüsc>·ln leyin hanesi sol tarafı 
Hasklter Ha .ımın hanesi arkası Ah .ıet 
B ' l in bahçe•! ön tarafı Tu •• bağı 
cadde i mahduttur. bah\edc nıü 5mfr ve 
gayri rr.ilsmlr on beş kadar fşc a r ile 
çard,klı iki aıma mev ' uttur. Hanenin 
derununda at katta borı;Ju . un 

veresesinden Aziz efendi ,.e üst 
katta mahiye beş lira icar ile bilıl 
konturat Faik Efen.:i mü tecirid :r. Kıy
meti muhammlnesl tam' mı iki bin iki 
yüz elli lira olup talip olanlar hisse
ye mucip miktarın yüzde onı. nicıbe
tinde pey akçelerin! alarak 927 - 99;.S 
c!OSJB numıırasile 3- 9_ - g:;ı t •r:hfnde 
saat on dörtt~n on yedı)·e kadar lstan
b .• l dördUncü icra memurlu~una nıü
arcoot eylemelı!rl ililn olunur. 

l . tanbul y<dincl icrn me• 
morluğundan: Dok or !, ail 
H .kki bey v,. < s n in Az :me 
Hanımda 3 11 .:>37 tar lı 1 ıpo• 

tek senedi m ıc ı'l nce matlu· 
bu olan 2500 liranın maa 

maR•af ve faiz talısilt telebi 
üz borçlıı .\zime H~nım.n 

F ul ille Manha .• \1elımet pa· 
ıada o ... gahcılardakl haneıin· 
de mukim iken elyı>vm ika· 
rnelgahı meçhul o!duğu bil· 
diri diğlnden ödem~ emr 'nin 
ilanından itibaren yirmi günde 
itiraz ed,.bilmt>k üzere al mış 
gün uıü ıldetle ilanen teb ğ ne 
karar verildiği ve bo•ç oden· 
mez veya itiraz o1unmAzsa 
evvelki ikametgahı cldn mer· 
hunun satı11lcRğl ili,, olunur. 

2 Ağustos 1931 = 1 11.ı:.ır 89 J 
=Pazar= 

~·--~~--~--~--~~-
Arabi Rı.ırn; 

17 Rebiülevel 20 Te,,..mu:r. - -Vekil - LL. ı!ll Vnkiı \" " 11 
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