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\.. Nüshası her yerde 5 kuru, J 
f Çiftçi, l,çi ve Esnafın haklPrını müdafaa eder L6ik Cümhurlyetql gazete J 

\..Gönderilen evrak iade olunmaz 

Kim ne derse desin! 
•••••••• 

Bir cemiyet için 
ahlakı bozulan 

her şeyden evvel 
milletlerde 

mazbut ahlak lazımdır 
seciye namına bir şey kalmaz 

~~~~~~~~~~~~-•--M94--~~::--~~~~~~~~~ 

Bu meselenin taassupla ve hele inkilapla katiyen alakası yoktar. İnkilap demek ahlaksızlık, fuhuş ve rezalet demek 
değildir. Ahlak işini, taassupla alakadar görmek isteyen cahillere çok acınır ! 

awMı~~MNMNM~~~~ı~@:•·~~-M''@~ai~W~di~aw~~a••~ 
Müstehcen Amerikalı tayyareciler Şayanı dikkat bir harekef Ticareti bahriyede içtima 

Neşriyat _ Vilayet ziyafet verdi! Gazi Hz. Tarife inemezmiş 
lstanbul Müddeiumumi - Amerikadan iki mek- - - - - -

nııinin açık sa9ık ne,rıyat Tayyareciler Yeşilköye giderek tııp taktim olundu.! Komisyon Şirlceti Hayriye tarifesi-
~:~~~.:~~~~~~~ t:~::=:· n~8:ı! motörlerini muayene edecekler Yalova, ı < A.A > - Ame· ni tenzil edememiştir 
na tükranlara tayandır. Meh· Amerika!ı tayyuecl miaa· eller ıereflne Taksim bağçe· rlkalı tayyareciler buıilo (dün) 
k · d" ll' ker•r dahi Y alovada Reı·sı·cumhur Hazretleri emenın ver lııl flrlerlmlz dün ıaat on birde ıinde büyük bir ziyafet veril· 
keza: Çok isabetlidir. Fatibde!d abideye giderek çe· mlıtır. Ziyafete yukarıda isim· tarafından kabul olundukları 

A 'f O ,. ı tb t ıırada Gazi Hazretlerine New-

-

rı ruı lenk lroymuılar ve abideyi ıe· eri geçen zevat ve ma ua 
• 1 1 1 d erkanı davetli bulunuyoılardı. York Timeı . gazeteılnln bir 

lıtanbul Müddeiumumillğl am amıt ar ır. 

k k 1 
B d Yenlköyde Bu ziyafette Amerika sefiri mektubunu ve ayrıca da Va· 

nio, açı saçı netrlyat a ey• un AP ııonra berveçl ati bir nutuk Irat ıhlogton Büyük elçimiz 
hine 1röıterdlil sıkı alAka etmlıtır. Muhtar Beyin bir mektubunu 
memnuniyetle karıılanmak il· Amerika sefirinin nutku takdim etmııferdlr. Zaruret 
zımgelen adli hareketlerden Hanımefeniler, Beyefendiler, halinde pakPtln yere atılabil· 
biridir •. Bu gibi neırlyalta bu- Zaman ve beıeriyetln tera• meal için paket bir paraıil· 
lunanlar 11leyhlne bir Türk kkllinl nazarı itibara alacak te bağlı bulunuyordu. Reisi· 
mahkemeı•nden sadır olan ı oluraak ıabah gazetelerini e imi cumhur Hazretleri gazetenin 
hüküm, her halde iyi intiba- ze alıp tayyareci Bleryo'oun bu dikkatinden pek mütehas-
lar bırakacaktır. M • · anıı geçtijtinl ogrenmemız ıiı olduk'armı katibi umumi· 

Son Zamanlarda matbuat b" k b ' k ilk bir ıze anca ır aç ıene !eri vasıtaıile gazeteye bil· 
açık Saçık re.imler abı•k hadise gibı' gelir. bu ne mühim 

• a dirıolılerdir. 
ve adabı umumlyeye m\i• bir vak'a ıd · ne mtitbit bir 
nafi bir takım yazılarla do- cesaret ibraz edilmlttl bu 
luyordu. Bu reılm ve 0 yazı· badııe beıerin ve zekanın 
!arın haasaten her eve, her maddeye ne büyük bir gali-

biyeti idi. Bütün dünya hay· 
yere ve her aile içine giren 
sündehk gazetelerde çıkmaıı, 
aklı batında, iyi dGtiU.ür 
aile babalarını ınlltee..ır edl· 
fordu. 

Çtinki : Gazetelerin girdi· 
ği evlerde 1renç mektepli ço• 
cuklar ve kızlar bulunınamak 
imkanı yoktu. Difer taraftan 
bu g hl neplyatta bulunan 
gazeteler maale~ef mektepler• 
deki talebeler arasına da ıo· 
kulmamak imkanı yoktu. 

Hauaten dımağları henüz 
tekemmül eden talebeler ara• 
ıına giren böyle zehirleyici 
ve baı döodilrücli ıeylerden, 

gazete idarehanelerln!n üç beı 
kurut kazanmaları mukabilinde 
memleketin tertemiz, masum 
ruhlu çocukları ahlakan kay· 
bedıyorlardı. Neticede memie· 
ket ve cemiyet zarar ediyor· 
c!u. Mesele bundan ibarettir. 

Bir cf'mlyııt için her ıey· 

den evvel mazbut ahlak la· 
:ıımdır. Ahlakı bozulan milld· 
!erde ıı clye namına bir ıey • 
kalmaz. Hele, hayata yeni gir· 
mek üzere bulunan masum kit· 
lenin fena görenekler yüzün· 
den ah Aksız itıyatlara tema• 
yül ve lr h mak göatermelerl, 

' gelecek neıll berbat edecek, 
cemiy ti t"melinden ıana· 
cak bir amil teıkll eder. 

Bu itibarla, lstanbul müd· 
dt-lumumil;ğlnln gösterdiği ala 
kA Türk cemiyetinin ah'akı 

'" ametl namına takdirlere de· 
ğer. 

Bu mes'elenln taasupla 

• ( Devamı 2 incı aahifede ) 
-···················································· Meclisteki istizah takriri 
~~~~~~~~~~-~ 

Celse zabıtlraı 
-24-

Efendiler; lç'mlzde ben 
de dahil olduğum halde 
bütün arkadaıfar Ja Nadi· 
nln Turkovaz sahibi olduiu, 
milyonlara malik olduğu bir 
kıınaat halindedir. Niçin? ba· 
kanız niçin? burada izah olu· 
nan } f, vaka bana anlattı ki 
(Dcııamı 4 üncü •aylada) 

Pilot 1/1. Palanda 

Amerika Sefareti tarafından 
..nlea garden partiye lıtırak 
etmltlerdir. Garden parı •'r bü· 
tün ıGfera, hariciye vekili 
Tevfik Rüıtü Bey, Tayya· 
re cemiyeti erk&nı, vali 

Muhiddin Bey, kolordu ku· 
mandanı Şükrü nafii, merkes 
kumandanı Emin paıalarla 
birinci fırka kumandanı, bütün 
tayyare •"bltanı, ko'ordu za· 
bitanıOJdan mürekkep bir he
yet hazır bulunmuttur. 

Gardenparti fevkalade M. Bordman 
ıamlmi geçm·ıtır. ret ve heyecan ile aaraılmııtı. 

Dün afı.tam saat 9,15 Bir kaç ıens ıonra Lindbergb 
de vi1ayet tarafından tayyare (Devamı 2 inci •ayfamızda ) 

·--·······································-·····-·············································· .. ········ ..... 
Limanda bir hadise 

Benzinle halk beraber 
Bu memnu fiilden dolayı vapur geri 

çevrildi ve yükü çıkarıldı 
Dün Limanda ıayanı dik dirlyeti derhal vapurun durdu· 

kat bir hadiıe olmuıtur. Me· rulmaaını emir etmiıtirvegeminln 
ıele ıudur: hareket edebilmeıi için gazla 

Rüstemlye vapuru kumpan· ı benzinin harice çıkarılması 
yasının Rüıtemlye vapuruna 

lcaap ottlğl Rustemiye kum• 
mrmnuniyet hilafına hem yolcu 

ve hemde gazla benzin tahmil panyaaına tebliğedilmlttlr, 
edilmlıtlr. Böylece vapurda Bu ıuretle Rüstemlye bir 
hareket etmlı ve limandan kaç saat daha tahliye için il· 
r-k""•ı<~ baılamııtır. manda kalmıı ve mevadı müt· 

keyfiyetten haber• telle vapurdan tere yüzü çı· 
011 ,, Ticareti bahriye mü karıhlmışhr. 

Elli uç seyyah geldi •• 

arasında tacirler Seyyahların 
profesörler de 

ve 

Evvelki gün Çekiılovakya· 
dan ıehfimize 23 seyyah gel· 
mittir. Seyyahlar Dalmaçya 
va purile ve roman ya tarlklle 
gelmiılerdir. 

Seyyahların kısmı azamını 
pröfeıörler tacirler teıkll et· 
mektedlr. Seyyahlar dGn 
,ebrlmlzln ıayanı temqa ma• 
hallerini ve asarı aUIUl mil· 

bulunuyor! 
zelerile Bazıız içini gezmlı· 
!erdir. Seyyahlar en ıon o!a· 
rak Ayasofya camllnl ziyaret 
etmtılerdir. 

Bugün gene Dalmaçya 
vapurlle lıkend~rlyeye gir 
ceklerdlr. Avdetlerinde ı. 
rar ıehrimlze . uğramaları ve 
blrkaÇ aün kalmaları muhte
meldir. 

Kaymakam ne diyor? 

Dövmemiş 
Ba adamı niçin 
dinlediniz diyor! 
Geçen gün Eminönü kay· 

makamı Haluk Beyin bir 
blletcl ile kavga ettiğini yaz· 
mıt ve bii.diıeyl tafsilatı tle 
lı.aydetmlttlk. 

Bu defa kaymakam Ha· 
lük Bey bir tavzih göndere• 
rek diyor ki : 

"30. 7 931 tarihli gazeteniz· 
de bir tramvay biletçisinin 

( D•vamı 2 inci sahifede) 

Mahkôm· 
olduk! 

Kayseri mahke
. mesinin kararı 

Bir seneye mahkOm olan 
eski müdürü mes'ulümüz 

Süleyman Tevfik B. 

Kayaer!, 1 (A.A.) - Vali 
Suat Bey ve sabık müddeiu· 

muml Rıfat Beyler hakkında 
bil&fı hakikat ve muhilli hay· 
ılyet neır y ' tan dolayı Yarın 
gaseteıl sabık meı'ul mi1dü ı ü 

Süleyman Tevfik Bey 1, 
.ene 8, ay hapse ve muma· 
lleyb tle ıahibi lmttya zı Afif 
ONç Bey mütterek tazminata 
m.-,kOm olmutlardir, 

.... .. 
TenzilAt imk6nı bulunamıyan 

Dün, Ticareti bahriye mü
dürü Zeki B. in riyasetinde 
deniz tarife komisyonu lop· 
lanrn•ıtır. 

Ôvleden evvel yapılı.o bu 
içtimada limii.na müteallik 
muhtelif meseleler mevzuu 
babıolmuıtur. Bu meyanda 
Şirketi Hayrlyenln tarıfelerl 
de görüıü!müıtür. 

l 
I , 

m 
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Şirketi Hayriye vapurları 

Neticede b"u ücretlerin aza: 
ltılmasına pek imkan gö· 
rülmemlıtlr. 

Deniz tarife komisyonu, 
evvelki içtimalarında Liman 
lnbiaarının ve Haliç tlrketınin 
tarifelerini tetkik etmlttlr. 

Bu ıuretle deniz tarife ko· 
miıyonu merasimi hitama er· 
dirniı oluyor. 

,,,,,,,,,,,, ............. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ................. . 
Almanyadan Ofise telgraflar 

Sermayeler emin! 
. 

Alman Ticaret 
düzeldiğini 

Dün, ihracat Ofisine Al· 
manya Türk Ticaret odası 

tarafından ' büyük bir rapor 
gelm ıtır. 

Bu raporda, Almanya 
bulunan ecnebi ıermaye

ainln vaziyeti ve emniyet de· 
receıl tamamen taarlh edili-
vor. Aynı zamanda, son mali 
., , .. ıran münaıebetile basıl o· 
lan plyaıa emnlyehizliğlnln 

odası vaziyetin 
bildirmiştir 
de zail olmak üzere bulun· 
duğu ilave edllmiıtlr. 

Birkaç gün evvel, yine 
Almanya Türk Tıcaret oda· 
aından heman hemen aynı mev• 
zua temas eden bir telgraf· 
name gönderilmiştir. Bu ra· 
porla da vaziyet tamamen te 
va:ı:yuh etmlt demektir. 

Ofiı, mezkür raporu aliı· 

kadarlara btldirmiıtır. ................................................................................................................ 
Zeynep Hanımı öldürenler 

Katiller yakalandılar! 
Dün üç katil isticvap edilerek tevkif

haneye sevkedildiler 
Bundan bir müddet evvel 

Kasımpaıanın beılncl ilk mek· 
tep hademeıinden Zeynep H. 
mı parasına tamaan öldürerek 
memleketleri olan Sıvaıın Zo
ro karyeıine kaçan üç kiti 
Zoroda yakalanarak ıehrinıize 
getirllmiılerdlr. 

Bir kadıncağızı paraıına 

tamaan ıenl bir ıekilde öldü· 
rerek kuyuya atan bu caniler 
ıki kardeıle birde h' mıerllerl· 
dır. lkı kardeı Nuri ve lt:ırahim 
hemıerlleri de Hüıeylndlr. 

Bu adamlar evvelki gf'ce 
Beyo lu poliı merkezinde müd· 
del umumi muavini Kamil B. 
tarafından isticvap olunmuo
lar ve yaptıkları clnayeıı 
etrafile • blliiye ve ithaf 
et~lılercllr. 
. Bu Wra.fa dair icap eden 

zabıt tanzim olunarak alaka· 
darlara imza ettlrilmitlir. 

Bundan ıonra; katiller Be· 
yoğlu ıulh mahkemesine sevk 
edilmiıler ve haklarında ievkif 
kararı verilerek tevkifaneye 
ıevk olunmuslardır. 

Dün, her üç katıl tevklfa· 
neden Adliyeye çıkarı : mıılar 
ve tekrar laticvap olunmuılar• 
dır. 

Bu feci cloa yet failleri 
hakkında tahkikat evrakı 
müıtantikllğe verilecektir. 

Hint uınumi Valisi 
Sımala, A.A. - Hındiı· 

tan umu ı:ni valiıl B .,manya 
da her türlii iayan hareketle· 
rloln men ve tenkili ıükün ve 
aıaytıtn muhafaza11 hakkındaki 
kanunun yeniden tatbiki için 
bazı buıust tedabir ittlha:ıın• 
bir emirname• netretmlıtir. 



Sahife-2 
-· -

Seyrisefain ve vaporcular 

ihtilaf bitmedi 
İhracat tacirleri rekabetten 

memnun imişlerl 
Seyrlaefaln ile vapurcular 

araamdakJ lhUli.f devam edi
yor. Her iki taraf ta nakliye 

Gcretlulnl kumala devam 
ediyorlar. 

Mamafih a!Gığımız haber

lere nazaran bu mesele ile 
lktıaat velılletl metırul ola• 
caktır. Yalnız balen bu husuıta 
teyidi mahiyette hiçbir ma· 
l6mat ta mevcut değildir, 

Artık vapurcuların ıeyrl· 

aefalole rekabet yapmalartle 

ticaret oduı da meıgul olma• 
maktadır. ÇGnkü, odanın mu• 
ıip ta ·nlyelertni her iki taraf 
dahi dinlemek lıtemlyor. 

Lakin, bu vaziyetten me

nun olanlar da yok deAlldlr. 
ihracat tacirleri mallannı fev· 
kallde ucuz nakledebılJıkle-

rlnden pek memnu görünüyorlar. 

Kanun· henüz teblit edilmedi 

Vali muavini Fazlı B. yeni mübadele 
kanunu için ne diyor? 

Mllbadıllere verilecek em· 
ilk hakkındaki kanunun met· 
Dini geçen gün derecetmlıtık. 
Bu huıuıu 6irenmek llzere 
Vilayete müracaat ettik. 

Vali muavini Fazlı Bey 
yeni kanunun hanllz reımen 
Vıli.yete teblli edllmedliln1 
aöyllyerek demlttlr ki: 

-•iadeye tabi emlak ~ 
rlye alınarak aahiplerlne veri
lecektir. Harıkzedelere, mu· 
haclrlere ve miiltecllere lıtlh• 
kaklarına m.:h•bıl latanbul 
ve lzmlr bar.cıu .. c mal veri· 
lecektır. 

Mubadlllerln iıtibkaklanna 

mukabil yiizde 5 faizli 
hazine bonoları ita edilecektir. 

Yeni kanun, lıtanbuldaki Yu· 
nan emllkinl fGzulen lıral veya 
tahılı veıeffiz edilmiı olupta mah 
keme karan olmadıkka la· 
delerine lmki.n olmıyan Rum 
emllklne e.lttlr. Bu Rum em· 
ilki de latanbullu o~upta, CGm· 
huriyetin teeHüıünden 10nra 
cumhuriyet paaaportlle giden 
ve binaenaleyh latan bula av· 
det hakları kabul olunan Rum 
emllklnden ibarettir. latan· 
buldakı Yunan emllkl, hazl· 
nece vaziyet edılmıı ve 
icarları hazinece tabııl ve 
rayrl mGbadıllere tevzi 
edllmiıtlr. 

Bunlann ladeılne eıaıen 

baılanmıı bulunulmaktadır. Dı
jer iade edilecek Rum emil· 
kinin 150 parçayı reçmlye• 

Bu bonolar, miizayede- ceğini tahmin ediyorum. Ka-
lerde nakit ribi olarak kabul nun reımen ıeblii edilince ' 
edec.,ktir. bunların llıteal çıkarılacaktır .• .................................................................. 

Amerikalı tayyareciler 

Vilayet ziyafet verdi! 
(Birinci aayfaclan devam) 

daha mütehayyir bir dünyanın 
gözleri önünde Le Bourget 

tayyare meydanına indi. Bu 
aefer Bahti Mu hıt &fılmııtı. 

Kendiıi bihakkın kahraman· 
ların lıahramanı birer, biıer, 
birçok milletlerin yılmaz hava 

yollarını açmak huıuıunda 

miiblm muvaffakıyetler röa
terdiler. 

B6ylece Coltft ve Bellon· 
teı Poat, ve Gatty ribl bir ço
çuğun ismi tarihe mücahit ola· 
rak intikal etti. 

Oç gün evvel Y .. ıılköy tay
yare -ydanında semadaki 
ufacık noktaya dürbiinlimO, 
tevcıh eltiğım ve n.n ılynh 

tayyattyt 16rdii~m an ka bim 
heyecanla çarptı. Diler btr, 
parlak muvaffakıyetin, husulü· 
ne ıahıt olmakta oldutumuzu 
idrak ettim. 

Da.ma takipf etmekte olan 
tayyarecı ık tarihine yeni bir 
menkıbe il" ve edllmlf, bu ae· 
fer yalnız bir ummf n < eill ayal 
zamaacla bir de koca kıt'a bir 
hamlede aıılmııtı, Miıter Bo
ardll'an ve refiki Mlıter Po
lando bu suretle lıimlerlni ıe · 
ref kitabe.ine idhal ettıt .. r. 
Kendl ·erinl bütiin kalbım!e 
tebrik eder, hürmet ve taz ım· 
le 1elamlanm. 

Mınaff11k oldukları teteb
büı bir çok cihetten IOn derrce 
mühimdir. Evvela tayyar• cillk 
tarihinde bir b&dı,. olmak 
Cbere fenni bir kıymeti hatz. 
dır. Sonra bir ıembolyanl 
Yani Turkiye ile Amerf!ıa 
araıınd&Jd mea'ut milnaeebetın 
hakiki bir Umaall olarak, bu 
iki memleketim zln mlltekabll 
doıtlut-u arttU'maktan hail 
lralamaz. Fakat eo mllhlml 
bu mavaffak teeebbea bqert
JellD t.rakklalal '-la edea 
,_ ,armkt feanln wc' • • q. 

Jla • ek 6-e buı..._ ı.. 

-- -~ 
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_Adliye V. 
Yusuf Kemal B. 

dün gitti 
Şehrimizde bulunan Adil· 

ye Vekili Yuıuf Kemal Bey 
dlln 6fle trenlle Ankaraya 
hareket etm;ıtır. 

Vekil Bey lıtaıyonda Ad
liye erkanı ve bazı zevat 
tarafından teıyl edilmiftlr. 

Maaş ne zaman ? 
Yeni kadro nıuıaddak ola· 

rak ıeblıt edllmiıtır. T .. diye 
emri de relmek üzeredir. Aka
bı viirudunda maaı tevziatına 
baılaaacaktır . Bu vaziyet nl· 
hayet bir 11ün meıelealdlr. 

Tebliğ edilen kanunlar 
Şimdiye kadar arazi, bina, 

hayvan ve veraıet kanunları 

tebliğ edilmııtır. 

Hıfzıssıhha müdürü 
Sıhhiye Veki.letl Hıfzı11ıb• 

ha Umum Müdürü Asım Bey 
dün öğle trenile Aakaradan 
hareket l!tmiıtlr. 

inhisar kadroları 
Tütün inhisarında yeni .ene 

kadroıu lalb•k edilmeğe ba,. 
laomııtır. Bu kadroya nazaran 
pek çok memurlar açıkta kd. 
mıılardır 

Bılhaııa yekünları (600) 
kiflye balıi oluyor. 

Yalnız, mezkür (600) me
murun kıımı azamı idarel mer 
keziye kadrosundan çıkarıl
mıı deiildır. Daha ziyade 
taıradakl ıubelerln kadrola· 
rıada tenkıhat yapılıyor. Ma
mafih; açıkta kalan memur 
lara tazminat verilecektir. 

Altınlar kimde? 
Fransa ile Amerika dün
yadaki altının dörtte üçü
ne malik bulunuyorlar 

Nw-York 1 ( A.A) - Son 
tahminlere nazaran, dünyada 
mevcut 12 milyar dolar altın

dan Amerika 4,950 milyonuna 
Franıa 2,300 milyonuna larll· 
ter<' de 650 milyonuna aahıp 
bulunmaktadır. 

c - - - -
ıafirlerlmlz ıalı ıüııii bayrak-
larla donattlmıı on b ı oto· 
mobil ile letanbulda bllyük 
bir g• z . ntı yapacaklar ve 
ıehrin ı• yanı temaıa yerle
rini, müzeleri, camileri do· 
laıacaklardır. 

Son dakkalarda vali Mu. 
hıttıa be), Amerika ıeflri iV, 

Gro, M. Brodman Polı ndo, 
tarafından çok baıaretıı n• 
tuklar lratedildi. Ziyafet hail 
devam, etmektedir. 

Ziyafette bQtlln TOrk aa• 
zetecileri ve ecnebi ajaDı rıa. 
meHlllerlle, ecnebi bOylk 
gazeteler TOr:tlye muhabirle
r • de hazır bu unmuılardır. 

f 
Bizden 

Ofi• tetkikata başladı 
~-------------------=-~ 

Tak•im 

Meyve bolluğu 
Darbı mesellerin dili 

Eıkidenberi garip bir zlh· 
niyet vardar. Meaela, yakaya 
kırmızı çiçek takılına : 

Fakat müstahsillerin -işine yaramı
yor, ihracat yok! 

- Seni ıeviyorum, aenı. 
için yanıyorum demek olur-
mu,. 

Trakyadan ıehrimize yaı 

meyve rlln geçtikçe daha çok 
gelmektedir. Bilha11a kavun 
ve karpuz fevt.alide bollaı· 
mıı ve flatler de inmlıtır. 

Mamafih, müıtahıillere pek 
çok para kazandırabilecek 

olan yaı meyveler barice ihraç 
edilmemektedir. Sebebıde nak
liye ücretlerinin fazlalıiıclır. 
A vrupada bizim için en iyi 
mllıterl Franaadır. 

Yalnız, hem ücreti nak· 

liyenln pahallıfı ve hem 

de nskıl vautalannm 

fenni oluıu buna da 

oluyor ve IBulgarlıtanın 

betine maruz kalıyoruz. 

gayrı 

mani 

reka· 

Keyfiyeti, ehemmiyetle na• 

zan dtkkate alan ihracat oflıl 
bu buıuıtakl müıkıllerl halle 

ve izaleye çalıııyor. 

Mangalda bir .ateı diidlae 
miaaflr releceil anlaıılırmıt-fi-

lan filin" Yani apğı yukarı laer 
feyln bir dili var.Fakat, darbı 
meaellerln dili asırların dili 
kadar genlı, ıumullü ve mani
dardır. 

Bu gllnlerde aklınızdan ge
çen bazı darbı mesellerde mef" 
hur sözler, bize ıuniin adam· 
!arından bir kaçını lfıa ediyor 

Bu gün yumurta tacirleri ihracat 
Hem öyle istlbrnce lüzum 

görmekıizln cascavlak anla 
tıyor. Bakınız; 

ofisinde toplanacaklar 1 - Yalancının mumu yat 
ııya kadar yanar. 

Buınn ihracat oflılnde ı 
yumarta tacirleri vakı olan da· 
vet üzerine toplanacaklardır. 

Bu içtimada, Brükaelde 
inikat eden tklocl yumurta 
konferanıının miizakere me
vadı kendilerine bildirilecek· 
tir. 

konferansının tacirlerimizi al& 
kadar eden cihetleri de mü· 
zakere edilecek ve bılba .... 

benekli yumurtalar mevzuu 
bah10lacaktır. 

Ofiı, tacirlerimize tama• 

men mOflt eddedUebilecek 

2 - Uzun!ar ahmak olur 
3 - Nerede çokluk orada-
4- Uyanık yatmak lıor-

kulu rüya 11örmekten hayır
bdu. 

5 - Sakla ıamanı gelir 
zamanı. 

Aynı zamanda Brükıel tanlyelerde bulunacaktı. 

~··········· ·····················•···················· 
6 - Ne kendi eyledi ra

hat ne halka; verdi huzur. Müstehcen Kaymakam ne diyor? 7 - Adama bak ıiinküye 
davran. 

Neşriyat 
( Baımakaleden deuam) 

ve hele inkılipla kat'iyen 
ali.kh11 yoktur. İnkıli.p demek 
ahlikıızlık, fuhuş ve rezalet 

demek değildir. Ahlak meae· 

leli baıka, kara taanup bal" 

ka, inkılap yine baıka batk• 

ıeylerdlr. Ahlik itini, taal" 
ıupla al&kadar görmek iltl· 
yen cahlllere çok acmır! 

lnkıliıp , zinde, ıeclyeli , 
temiz ah aklı bir gençlik, bir 

neıil yetııtlrmekle mükelleftir. 
Yokaa, raıgele h!r yere ha· 
ya ve ar retlren re.imler 
ve yazılar baımak deiill Bu
nu ten anlamamalıJır • Bir 
takını ra:ı:eteler' ı,ıertne ,.1. 
medlil için rezıUne reatm ve 

yazılar aleyhindeki takibatı , 

daima bir taassup eseri 
gibi göstermek itiyadında· 

dı,lar • Bu dtirbllnlln ten 
tarafıle görmek istemek ve 

göstermek adeti yeni değildir.Her 
menfaat ı,ı, bu memlekette her 

zaman ve mekanda bu ıekil
de görülmek ve g6aterllmek 

iıteDmiıtlr. 

Kım ne der1e dr.ıln, kim 
ne ıekll ve surette telakki et· 

mek lıtene lıteıln, lıtanbul 
adliyeıloln, buaaten Müddel

umuaı iliğin ıon ha11aılyetl 

halk oz .. rlnde çok iyi intiba
lar bırakmıflır. 

Ve bu tahakkuk etmlf ha· 
kıkatlerdendır. 

Arıf Oru9 

"\ 

Dövmemiş 
Bu adamı niçin din· 

lediniz; diyor! 
(Birinci ealıi/etlen tlcıoam) 

lfadHlne atfen yazılan haber 

ba.kikata uygun dejildlr. 

Tramvaya Galataaarayda 

iki arkadaıımla bindik. Arka· 

daılanmın bilet paraum ben 
verdim • Biletinin btrlllnl Eatn· 

önü diğerini Sirkeci için ilte· 

dilr. Blletçlnln yanlıı bilet ve

receflnl g6rünce kenJlslne 

bunu hatırlattık fakat o aldır. 

mıyarak latedlğl gibi verdi. 

O ıuada tramvaya binen il 7 

8 - Davulun ıeıl uzaktan. 
hoı gelir. 

9 - it ite, it lı:uyruiuna 
Bu darbı meıellerln baı harf 
lertnl birlettlrinlz görecekılnlzkl 
fU kelime çıkacakı 

Yunus Nadi. 
.. ~ 

1 - Feleiln çemberinden 
geçmlt 

2 - Aç tavuk kendini ar
pa ambanada sanır. 

3- Leblebi koydum tabnga. 
4 - İki gönül bir olunca 

aamanlık ıeyran olur. 
5 - Hem kel ht"n fodul 
Bundan da: 
Fellh 
Çıkar 

.. * numaralı kontrolöre fik&yet 1 _ AkalJçe kara gün 

ettleekte, mumaileyh: Benim içindir. 
vazifem bilet aeriılne bakmak· 2 _ Hatır gönül dinlemez. 

tır dedi ve gitti. 3 - Meyhane mi ba bez 
Biletçi larar ediyor ve afır mi tarapbaneyl mey1111t? 

ı6zler ıarfediyordu. Kendtıinl 4 - Eltnl etelfinl çekmtı 
terbiyeye davet edince: Sen 5 - Tereciye tere aatıl-
k maz. 

im oluyorsun: Cümleılyle ve . 6 _ lylllle kemlik. 
bilet kutuıuyla Ozerlme hllcum 7 _ Hayı!an gelen huya 
etti. Kendimi müdafaa etmek· ctder. 
le iktifa ettim. Beyazıt tevak- 8 - Sabnn ıonu aellmet-
kuf maballlııe rellnce bir kont 

rolör lıtlyerek biletçiyi ifade 

için -rkeze alacaiımı bil. 

dırdim. Konrolör biletçinin 

hesabını keımeal için Akıaray 
deposuna ritmeaine müaaade 

edilmeılne rica etti. 

O .. poda hesap keımek 

için 3 eaat beklendikten ıonra 
bi.etçl merkeze alındı ve ifa· 
dul alınrak bırakıldı 

Tramvaya 6 poliıln alındı
lı Ye biletçinin döi61düiQ dof· 
ru def ldir. O ıeee arabı da 
bir kaç yolcuyla kavga eden, 
hatla dun bile bir yolcuyla kaY. 
ga11na ıahlt o!dufum bir bilet• 
çinin sözüne lnanılmamaıı il· 
zı,...,dı. 

EminlnQ kaymakmı 

HALÜK 

Biz hldlaeyl kaydettikten 
aonra Ha ük Beyin bizzat ıöy· 
lecliklerlnl de yazm11tık. 

-E'i'et bir kaza! demlftik: 

Biz Kaymak•- d6vQp 
d6vmedlllne de bekam verm• 
dik. Bu kanuna taallAk ed•, 

Malak•- lalkmana verir. 
Ançak kulalfadald anu
daJektıın ohhfanu llylly.n 
ba lıiletçlala. lfadellal )'&adık. 

tir •• 
9 - Adam olacak çocuk 

..... bellidir. 
10 - Ne araban yllzü ne 

ıamın tekeri Bunlardan da 
"tu çıkar: 

Ahmet lhun. 
GardOnüa ma darba -1 

ler neler ifade ediyor! 

Barselonda bir 
arbede 

Baraelon, (A.A.) - ipek 
fabrikaunda çalıtan ameleden 
rrev yapanlar ~itlerine deva• 
etmek lıteJea d·ier ameleJi 
ayartmaia kaUup.lflanbr. 

Vak'aya mlldabale etmek 
latlyen •illa efsadı laf& tutul
muıtur. Bunua Gaerllle bir ar
bede çdımqbr. lkt taraf biri 
birine dl& atmıftır. lktd•iar 
olmak üzere beı itçl yaralaa
mıflır. 

.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,. 
Ne oluraa olaun biri biri arka· 
ıına bu ıuretle hareket bia1 mi 
teeaalr etmlıUr. 

Btz bıletçlain tdlier ka•aa
lannı bl-ylz. Halktan he•k• 
da clerdlal dinleriz. Laldı ki 
bfınat Kaymakam U'i'JllJI 

aöylemltflr. Zaten meıele mild· 
delumumılıte intikal etml9Ur. 
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Çurçur 
Dün bir ...,hdi'6te 

yord.llk. au ı,c ıl, 

c:Her tetkil etmiıtl. 
,genç, güzel, ık bir 
hanım girdi. 

ko U• 

gazete• 
içeriye 
küçük 

Zabıta muharririmiz ya.zıy r! 

Bu hanım, ~çiaılzden bir 
tek .l<lılnio a§ı!lf,sı tdf, ona 
şelam verdi. Geri kalanlar 
takdim edilirken bu penbe 
keteo elbiseli, lurmızı dudaklı 
o,rijinal .çantalı küsak hanım 
atıldı : 

Bir simitçiyi dolandıran üfürükçü! 
Zavallının 250 kuruşunu almış ve eline üç adet mus-

- Zahmet etmeyin ,efen· 
dlm, hepıinl ~anıyorum, dedi. 

Hepimizin agzı açık kal· 
mıftı. Bereket versin o, tamam
ladı: 

Gıyaben ef~dim. 

Bahis Gazetecilere dökiildG. 
Herkesi bir münekkJUen ziya• 
de t~l<lletmek hassasını, ıl1•h 
ıaçl(l.l'ının örttilğü biçimli ba· 
ıında saklıyaıı bu zeki Juz ıne• 
~er biz' bizden iyi tanıyormuı. 

H• pu la1ım deııı, yalnız 
iki gazeteci hakkındaki düıün• 
ceslni ya;zıyorum, bakalım on· 
Jar kendilerini tanıyabilecek· 
!er mi? 

lf. 
A - Bu zat. gayrltablidir, 

hatta aıkı bile.. Ytizüne ba· 
kınca insan korkar, belki de 
yaloız bana öyle geliyor. Ya· 
zılarını, anlamak için birde 
dtkıiyoner tapmak lazımdır. 

Ahlakını pek Jyl btlınlyo· 
rum amma, herhalde ki~eyl 

ho§nut etmlycm bir ıeclyesl 

var .... 
B - Bu jııtnce dair çok 

eyler söylemek kabildir, ,f.ıı.. 

kat ben, hlıçok ıeyleri bir 
kelime ile hü!Asa edecejlm: 

-Çurçur!.. 
Evet, bu bir çurçurdu, hep 

- ııce tıınklt ettiğim .adamın 
çurçurıdır ... 

• B.,, ı dön eK - Ge~de 

bir yazını.ıda .bWJwa için 
"A\lıklı, p~r.ıWn ,demiftlniz, 
lıayır h'ç te öyle değildir. 

Eğer onı.ı .aıılaıı.aak isti· 
yorsanız kirli lırna!W, yağlı 

açl.ı, deybılz, daha .b.klkatı 

ıöyleml§ olursunuz ... Deçli. 

Bir fizyonQOıl ,ıı;ıiitehassıaı 
kadar lıabet!i ı;.ö;ı: söyliyen 
bu kwçük hamnıı, h.zla' yormnk 
t temedık, daha .doğrugu bi:ı:i 
tenkıdlnden korktuk... Bah11 
:kapamak için Modıı.dan, de· 
nizden kom•ımnlc kafi geldi. 

BORHANETTIN ALI 
-·••••••••••U•••n••••••••••H••••••••••••noooooon•• 

Musakkafat 
Heyetleri henüz gelmedi 

İzmir ve civarındalu tıı.lırlri 
muıalckafat heyetleri henüz 
ht.nbul,-, gel eıni,tir. 

Yakındn ı;eleceklcri müı· 

t,ahbcrdlr. lıtanbu!da bulunan· 
lar tahrire, lt:ı. vaidi m~hB ııa11 
dalreslııde devam etmektedir 
ler. 

Mulı rı-iri: 
Raynoode oher•d 

ka vermiş fakat kız dön 
.Dün aabah ,rana yakıla bir 

adam poliıe müracaat ederek 
bir üfilrükciye dolandırıldıitını 
ıöylemlı, pollıte tahkikata gl· 
rlterek J!fürGkcüyü yakalamıt· 
tır. 

Eski kafa ve hala eaki zlh· 
niyet lafıyan bu adam ile hala 
kendlılnl ıofta ve mollalar dev· 
rl•de yaıadliını zanneden üfü· 
rükçll araaında -cer1an eden 
.,ak' •11 bildiriJorum! 

Mevlüt kimdir? 
Mevlü:, aslen Eıtınli olup 

40 yaılarında ayaklarından 
ftkat bir adamdır. 

Memleketinde eYlenmif, ço-
luk çocuk sahibi olarak üç 
ıene evvel ıehrlmlze gelmtftlr. 

imir:e .-.aile ııelerek 

Ahmet direk te 
ar.U huaede oturmala 

ılmltçllik yaparak geçinmefe 
baılamııtır. Mevlüdün 1et11· 

,bir oilu e 10 a laıında 
Ayıe i kıde bir de kızı v r· 
dır. 

iı , 1ıu Ay ecik bundun 
ıu .evv~I erif i inde -bir 
hemterilerile eevif..U,, nlha· 

yet % ay vvcıl tasını tarağını 

ti>pltyarak Şerif çocujun evi· 
ne kaçmııtır. 

Anasının, babasİnın muva· 
fakatı olmadığı halde evlen· 
mit, düğ6n ve derneitini ya· 
parak iteVtılftıi ~le yaaamalfa 
bqlaauıtır. 

Vas talar para etmiyor 
raya ne kadar vasıta ve ne 

kadar kılavız girmlf, Mevlüt 
ile ailesini damat ve kızları 
ile barııtı~mak iıtemiııede 
muvaffak olamayıp yüz geri 
dönmüılerdlr. 

Nihayet bln inat, bir murat 
kafasını güden Mevlut ağa, 

lıl zıddiyete dökmüı kızı olan 
Ayteyi kocası Seriften ayır· 

mak i~ln her türlü çarelere 
bat vurmağa baılamııtır. 

Kanunen bir "ey )'tl.Pamı· 

yacalını anlamıı bu ,ııefer de 
ıtı üfürükçülüğe, diıkerek, 
kapı j(apı boca, ıeyh ve 
derviı Ye erenleri (!) aremaita 
baılamııtır. 

lıte, bu sıralarda önüne bir 
üfürükçü çıkmıı sanki hızıra 

rast gelmlı gibi eline aardarak 
derdini döküp der11t«nını 1.te· 
mittir. 

Bu bızır (!) kını ? 
Ôtedenberi üfürükçülükle 

tanınmıı, Muıtafa, Hilmi b
minde biridir Mahmut paıa 
da oturup allıı.hın günü Mev
liit gibi l,ıir evi bekleyen la· 
kımında• dır. ıte, bu ku.r
naz adama Mevlüt rast ,ıel· 

miı. 

Mevlilt, Aman -Şeyh Efendi. 
Ocaıtına dürtün, ne oluna een· 
den olacak dimeğe baılamıflır. 

Ötedenberi hfirmet ve bu 
lıabll yatdızlı sözlere alııan 

Mustafa Hikmet Efendide fs. 

lifini hiç bozmayarak: 

- Nedir o e:vlAt, nedir .o! ..... ~ ........ , ............. ,, ............................ , ..... ......... 
Mütehassıs bu sene gefm;yor 

İtfaiyenin islahı ancak ge ecek sene 
kabil olacaktır 

oİtiaiyeı:ı in ı&lahı · §i öteden 
beri .l>ir ~ aele olılu ,gitti. 

Her l.ıüyiik bir ya•eıııda 
taz.eknen bu ltfaiyeıı.tn 15li.hı 

bahıl bucü11lerde ş:ene mevzuu 
bahıoluyor. Bu meoele et· 
rafında lcabeden tahkikatta 
buluıı,dnk. 

Beledıye eeas itibarile itfaiye 
nin ek.i.mül ettirllmealnl 
kabul ltli1· 

Bu huıuıa dair bir de et· 

raflı proje ihzar edilmittir. 

Fakat bu ıene kuvveden file 
çıkarılacak deltildir. 

İtfaiye ıınütehaasm ancak 

gelecek sene ortalarına doğru 

eelecek ve itfaiye de yapaca· 

ğı tetkikat üzerine flllyata Iİ• 
rltilecektU. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Polis mektebi eylülden · itiba~en 
faaliyete -geçecektir! 

\'eni kadro dolafl•ile muh· 
telif yerler eki Polk mektep· 
!erinin levlıldl .lı.abul edllmlı· 

r. 
"t ·· n Polisler 'tahaıllerlnl 

İstanbul Pollı 111ekt.Wnde ya· 
"""air"en!.,.. 

Bu te,kllaea nazaran mek. 
tebin tedris programı poliı 
erkanından mürekkep bir hey' 
et tarafından tanzı.ı edilme. 
lıe baılaumııtır. 

Yakında hazırlıklar ılıma) 
edilip Fylül iptidalarında ted
,, ... kA•lanac•ktır, 

Ondanda yard 
bilirsin 

göre· 

- fra.n~ız edebi, ~tıııd~ıı l'üriik a~k rom:ını -

Bana gelince beni, unut. 
manız lazım. Hayalle bir tek 
arzum vardı, olmadı belki, 
uzun bir ıeyyahat belki değt. 
tik bir muhit bu derdi tedavi 
eder ü.mid.ile müstemllkelerde 
lk.meti tercih ettim· 170 inci bteden terciime edtlmiftir ... 

Klo:I kıpkırın:rı olmı.ı§tu. f tebl ikrnal edip ıtej yapan 
Babasınıı .aarıldı: MiiJyü Ttboya bazı emirler 
- Oou ben istifaımdan veriyordu bu meyanda ıu na• 

va~gc~ireceflm. ılhatlardada bulunuyordu: 
- Y ıırın faı& hareket edl· - Azlzlaı Tibo, ben istifa 

yor, 
- Şimdi gideceğim. 
Ve Kio~, b11.haçmın 1aınm· 

darı çık!ı, apartmanların mer
dtven!tthıi r!örder atlayarık 
oka!a fırladı. ilk r4ct seldlil 

otoya hes•ıınenln odreıbıJ ver• 
•ı. 

• • • • • 

!!1111ekle bütün hayattan istifa 
ettlğiı:rıin farkındayım. Mevki· 
im ıenlndlr. Zaten ıtej müd· 
d"tınln bltaıeılne ıurada ne 
kaldı. Oıtat, aarm yeUıtirdifi 
bilyük adam1-rın en büyüfüdlr, 
Oaun laboratuvarı aenln içlıt 
butuamaz bir hazinedir. Sonra 
Matmazel Ktod, babaımııı eıa. 

Dolrt.cr Fılıp Löhotln, melı:· 1orulmaz tıır talebesldır. 

Kapı vurukhı -ve içeri ebe 
matmazel Döniz girdi: 

- MU.yü f"jljp hizıuet ı. 
!ere bütün eşyalarınızı hazır

lattım. 
Kapıdan içeri top &ibi bir 

ıüratla Klod sirmit bir ha•· 
lede haykı.rm~lı : 

- Hazırlattıiınız gibi on
ları tekrar dajıttırıaız, mat· 
mazel Döalz, çijllkü Filip (Faı)a 
ıitıaiyecek. 

Şaıırmıtlardı ... 
K!od, bu .-.Junlıktan ia

tıfade yoluna eapt.ı; 
Öyle et.fil mi Mötyô Fllip. 

' . 
emış 

Hayır ola. Demiı ve Mçvlüdün 
aitıından girip burnundan çı· 

karak makaadını anlamıJbr. 
Mevlütte yana yakıla kı· 

zının kocaya kaçbiını ondan 
ayırıp tekrar eve getirmeılni ve 
ıevdasından vazgeçlrmeıinlni 

htemittir. 
Üfürükçü kendine ınahıuı 

kahkahalarla: 
- Üzülme evlat üzülme, 

~!bette bir ıey yaparız! Deaıiı 

ve neticeyi dünyalığl\ çevirmiı· 
tir. 

At pa:ı:armda merkep 
alım satımı gibi pazarlıfa 

gırifllmif, vur tııağı tut yakarı 
derkaı (250) kuruıa pazarlık 
olmiııtur. 

MeYlüt, o dakika lmlt pa· 
rasmdan ayırdıitı bu 250yl ver· 
11111, Şeyhte cebtne indirerek 
kamıı kalemi ile 3 adet mu•· 
kayı yazıp vermıttir. 

- Haydı evladını! Bunla· 
rı al, her gece bir adedini 
akıam ile yataı araıı ateıe 

arak onun oturduitü odada 
t- ıü yok!. 

Evelallah 3 gece ıonra ki.· 
fir kııı ıuHıl kaçmıı lıe öyle• 
ce !flne gelir. 

Demiı ve Mevlüdü ıell· 

metleınittlr. 

D .. nın bini bir paraya 
Me...&Gt evJne gelmif, tüt· 
ıuyl yapmajta "'8tlamı,ıır. 
• Mevlüt lühü yapadursun 

eyh Efen de "ı alar 
e 'kafayı lüt(;ıleme§e baıla· 

mıı, bir kaç 'karafaki içerek 
ılmıt paralan alkol para•ına 
tahvil edil ·r. 

Aradan tam üç gün geç· 
mlı, nüshalarda bitmiıtır. 

Fakat, ne relen var aede 
giden?. 

Mevlüt hemen yine ,eyhe 
koıınuı, ~eyflyetl bildirmittlr. 
Hık mık diyen Şeyh, yine iti 
paray'l dökmüı ve yüzünü kı· 
zartarak bir iki bııçuklllk da· 
ha lstemiıtır. 

Olurdu, olmazdı derken it 
büyüınüı, pollıe aksetmiıtir. 

Şeyh Efendi olaçak adam 
yaka!anmıı, adliyeye verilmJı 
tir. 

Mevlüt yedi ceddine töYbe 
ederek her ıeyden vaz geç· 
mi ıtır. 

A. S. 

Gök su köprüsü 
Gök au köprüıiı ln ... tı ta· 

mamen bitmiıUr. Birkaç giine 
kadar resmi küıadı yapıla· 
eol<tır. 

Fillp olan biten ıeylerden 
konuşulan lakırdıdan habarl 
yô1<muı gibi: 

- Evet dedi. 
Klod, Fillpin ;nnına kon· 

du. 
- Bravo dostum.. itte 

iıöyle olmalı. Neden bana hof 
ıelcJln demiyorsunuz? 

- Evet, birdenbire içe· 
ri girince ıatırdık. Hoı gel· 
diniz Matmazel. 

Klod orada bulunanların 
birer i»lrer ell«inl ııkıyor 
11hbatlannı ıoru1ordu. 

flllpe döadü: 
- Babamdan timdi lıtl· 

famzı haber aldım, Bu nasıl 
hareket azizim Fllip ... Siz de· 
llrdlnizmi? 

" - Ha)'lr amma, ona yakan. 
- Nereye ıtdiyorıunuz, 

(Faaamı)? 
- E•et. 

, -:- O ,halde lntihıu ediniz, 
daha tyt, 

e 
• em l 
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Yeşil ışı lı gözlerin 
•• • • • tim goz erımı 1 

Ani, fakat cali bir aıablyet ı 
ve heyecan göstermek zama· 
nıyJı. Ca•uaun manalı, lymalı 
(fakat ne demek?) ıuallne r· 
ıı, aıablyet göstermeldiflm 
muhakkak lazımdı· 

Bu defa da iten, ayal tek· 
dir amlz ve sabit bakıılarla 

caaumn projöktör ,tıibl yaaan 
yeııl ıııklı gözlerine ,gözlerimi 
diktim ve: 

- Maksadın lemini için 
dojrudan dofruya bu devletin 
emniyetini omuzlarına almıı 

en büyük mes'ul ile mi görilı· 
meli, btedlğiniz planı ondan· 
mı lltemeli idim? dedim .. 

Bu fevranım, caauıun kanlı 
yüzüne tlddetli bir ıaaaar gibi 
inlvermiı, hain ıııklar saçan 
yeıll gözleri, bayat bir balık 

gözü «ibi birden bu anıw:r· 
mlıtı. 

Canlı komedya karpaında 
ilk defa kafaaını çarpdıran 
meıhur iııgıltz caıuau, ken• 
dlılni birden toplamak 
ve karıımda daha fazla buca· 
lamamak için, lnaan kabiliye· 
tiDin ıon kudretini aarfettığl 
muhakkaktı. 

Beni danltmaktan kaçJT• 
111aktan veya daha baıka mec• 
buriyetlere anı üklemelrten, çe· 
,J,;inen casua bu yerinde olma· 
)'tin suvalıui e e uğrattı: 

-- Baıka tür:ü düıünme• 

ize lü yok, ben bu 'Za n 
doğrudan doitruya arz muzu 
laafe m ktedir al madWmı 
ve ancak buna delil olab.iiece
ğinl takdir ederim. Biraz açı• 

labildlğinlzl 'öylediğiniz bu, 
zate bu vazifeyi kabul etttre
bildlniz mi? 

Ben hayrette cevap •er
dim: 

- Böyle bir vazifenin 
l.abulü bu kadar ba&it olabi· 
Urmi? 

Bu ua.lim de caauı .,ebe
keıi reilinl ıaıırtmııtı. Hain 
İngiliz caauıu mütemadiyen 
kırdığı potların mahcubiyeU 
altıDda irkilir gibi oldu. Ha· 
fifçe: 

- 'Yani maksada doiru 
bir baılangıç yapabildiniz mı? 

&n muzaffer b;r eda ile 
- Şüphe etmeyiniz! Bq· 

!angıç 
(Devamı var) 

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

Gazeteciler birer buçuk ve birer 
aya mahkum od lar 

Ak.,.111 S'&Zeteıin c!e çıkan, 
"Kızıl perde" "Rehiplerle ra· 

hibeler arasında n ünvanlı 
ya:ı:ılardan dolayı muharrirler· 

den Selami İzzet, ValaNurettin, 
lıkender fahrettın ve Hikmet 
Feridun Beylerin muhakeme· 

Belediye bütçesi 
Belediyede ,.ıi blltçe üze. 

rinde tetkikat yapılmaktadır. 

Henüz bu tetkikat ikmal edil· 
mittir. 

Polislere maaş 
Polis kadroları gelmedill 

için dün yine poliı maaıları 
verilınemittir. 

Bugün verilmesi muhtemel 
görülmektedir. 

İhtikar yokmuş 
Buz ihtikarı olup olmadı~ı 

halde belediyece tahkikat ya· 

pılmıı ve neticede böyle bir 

ihtikar mevcut olmadığı neti· 
t",..ııı.ir. v .- ... 1Jmı•tır .. 

- Memlekete hizmet olur. 
ümidindeyidlm. 

lıt • fanız nerede? 
- Üatal da. 
- istifa benim yanımda· 

dır. Buyurunuz. 
Filip g6ndllz ya:ı:dı&l istifa 

nameye baktı. 
Ve Klod onu müsyü Fılipe 

uıattı: 

- Şunu alınız. 

Flllp istifanameyi aldı. 

- Ve onu 1ırlınız. 
Filip makine gibi bu emir· 

ler kartıaında hareket ediyordu. 
İıtlfanameyl yırttı. 

Klod Tıbo n Donlz'e dö· 
nerek rica etti: 

- Bizi biraz yalnız bıra· 
kanız. 

Tlbo Ye matmazel Doniz 
birbirine rh lnrptılar: t,lerl, 
lftl. Nllbet oda•ma çekilip zeYk 
•e keJtnertne bakacaklardı ... 

Odadan çıkblar. 

!eri birinci cc za. mnhake.ııısin· 
de intaç olunmuıtur. 

Netıede; Vala Nü !rettin ve 
Hikmet Feridun Bey<erin birer 
ay 15 ıer gün, Selami izzet ve 
lakender Fahrettin Beylerin de 
birer ay hapslerine karar ve
rllmlf!lr. 

Polis takınu 
Reamen te;ekkül .eden po

lis futbol takımı faaliyete geç 
memiş, ekıenızlerine ba§lamıetır. 

Kulübün reiıl 3 üncü ıube 
müdürü Kerim Bey azaları 

da lımail Vedat, Kamil, Kad· 
ri, Necmeddln ve~az'.f Bey· 
ludir. 

Tahsil şubeleri 
Maliye tahıil oubelerl ıim• 

diye kadar defterdarlığa mer• 
buttu. 

1 Aluıtoe 1931 tarihi:ıclen 

ttlbuen Ye 1612 numarah 
kanun mucibince ımal müdür· 
liiklerlne rapledilmiılerdır. Hiç 
bir memur açıkta kalmıya· 
c~ktır. 

Uzun bir ıülnia! .. 
İki eakl dost uzun uzan bir 

birinin yüzüne bakıyorlardı. 
Hiç lı.onuımaclan. 

Klod söze baı!adı: 

- o rün neden bnna 
haber vermeden har:ılcet etti
niz Ftlip? 

- Bir ölü gibi idim, yap• 
tıklarımın hiç birinde m":ıtılı 
aramayınız rica ederim. 

- Niçin ölü gibi idin ? 
- Beni töyletmeyin z. 
- Bllakiı seol söyletmek 

&.terim. 
-Qund~n ne menfant hiı· 

.ediyorsunuz ? 
- Öfrenmek istiyorum. 

Kapıdan girince bizi fenn bir 
vazl1ette buldutun mu ? 

Fili pin aözleri karat dı: 
- Evet. 

-0 bir doktor olabilirdi, Len 
hasta buhınabllirdim. Ve br:ılm 
vlicudumu muayen edebilirdi. 

(Deııamı ver ) 
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Poliste: 

Şüpheli 
M ezitli köydnde bir garibe Düşen çocuk şüpheli 

görüldü Boynuzlu çocuk 
Çocuk bir gözü kör ve iki boynuzlu 

olduğu halde yaşıyor 

Orta köyde oturan Hayra· 
nuı H., iki aylık çocuğunu Bey 
oğlu hastanesinde düıürmüı, 
ıüphell görüldüğü için çocuk 
mü:ldelumumlllğe gönderılmlı· 
tir. Yeni Menin gazeteeinde ya• 

zıldıi!ına göre: 
Mezitll köyünde topuk· 

suz Durmuı Alı efendi oıtlu 
Muıtafanm bundan on iki 
ailn evvel bir erkek evlidı 
dllııyaya ıelmlıtır. 

Diln matbaamıza bizi vak'· 
adan haberdar etmeğe gelen 
iki M• zilli bu çocufun iki 
boynuzlu olduiunu, bir ıözü· 

t.lJ " 

niin kör bulunduiunu ve ço· 
cufun yaıamakta oldufunu 
ıöyledller. 

Bu çocuk köy kadınları 
arannda eplyce dedi koduyu 
mucip olmuı ve hatta bazı 
ıafdil ihtiyar kadınlar kıya· 
met alameti olarak kabul 
etmiılerdlr. 

Sekiz dokuz ıenelik evli 
olan annenin ıimdlye kadar 
çocui!u olmamakta lmlı·· 

Tevkif doğru değil 

Muatafa ve Ali ilminde iki 

komüniltln tevkif edildiği ha· 
beri uıluzdır. Bu huıuıta diln, 
ıalahiyattar bir zattan aldıiı· 

mız malumata nazaran ne Ga
lata ve nede baıka bir ıem\te 
böyle bir kimse tevkif edilmit 
değildir. 

Tecavüz 

Edirne havalisine ekilen pirinç 
Fındıklıda oturan Kiryak o 

Efendi, zevceıi madam Marl 

ile gf'zerken önlerine çıkan 
Hatıı Hilmi ve F.,hım ilminde sitmayı görülmemiş, hale çıkarmış 

Bu yaz, diğer ıenelerde 

görülmiyen bir ııtma aalğını 

Edirne halkını ıanmaktadır. 

Bu hattahk en ziyade Yeni 
imaret, Yıldırım ıemtlerlle 
Eski kıılalar civarında bük· 
münü ıtddetle icra etmektedir. 

Hastalığın bu mıntaka· 
)arda birdenbire zuhur ve 
teveuuunun o civara yakın 
bulunan Ziraat çlfllğl arazi· 

Bir yumrukta 
Salihi öldürmüştür 

Mersin, (Huıuıi) Tarauıun 
Zorbaz hark mahallesinden 
değirmenci Kerim oğlu Salih 
ile kain biraderi Hüdaverdl 
zade Sırrı arasında münazaa 
çıkmıı ve bu esnada Sırrı enlt· 
teıine tlddetli bir yumruk vur• 
muı olduğundan Salih bu yum• 
l'oğun te•irlle bir iki ıaat ıonra 
ölmüıtür. 

Katıl vak'ayı müteakip fi· 
ıar etmiı ise de yakalanmııhr. 

Trakyada şiddeti~ 
sıcaklar 

Son hafta zarfında Trak· 
yacla ve bilha11a Edlrnede çok 
ıiddt tli ııcaklar olmuı ve ek· 
ıerl günler hararet derecesi, 
36 37 ye kadar } ükıeldıAI gö· 
rülmüıtür. 

Ticaret odalan kongresi 
l\teraln (Huauıi) - Ticaret 

odaları koııgreıtnin eylülde 
Ankarada lçtlmaa daveti mu· 
karrerdlr. 

Bir yapıcı öldü 
Adana - Divanı muhaıe• 

bat bat mürakibl Feyzi Beyin 
çarçabuk mahalıeılnde otur· 

ı:ıakta olduAu evini tamir et· 
mektC! olan yapıcı uıtan Der• 
•iı oğlu Sabit dün bir müva• 
ııeneıizlık netıceıl olarak kur
duğu iskeleden dllıerek derhal 
6lmnıtor. Sabit ağa muayene 
edilerek defnolunmuıtur. 

Bir haftada ihraç 
Adaoadan bildlrillyo1 : Son 

lıir hafta za:·fında muhtelif 
ihraç mıntakalarından ıu mlk· 
tar eıya ihraç edilmtıtır: 

Samıon mıntakaaından: 
378 kilo tütün 2. 705 ıandık 
yumurta Samsunda tütiln 
lloku 7,134,000 kiloya baliğ 
olmuıtur. 

• lıtanbul aııntaka11ndan: 
120 çu•al fındık içi 80 balya 

, Uf tık 27 sandık Afyon 237 
balya yapalı ihraç edllmlıtır, 

Merıln mmtaka11ndan. alt· 
mıı dokuz bin yüz altmıt 
lıllo &Ppa 114,607 kilo pa· 
aıuk 9000 kilo yulaf. 

r-· .. -·"·· itizar ....... ---= 

1 
MünJerecotımız'" çoltla· • 

fundan buııün (F:ncıer Pa· 
ıa) tehiltamızı dercedeme· 

ı dik. Karilerim~en öz6r 

... 
dilııriıı:. 2 -·------..................... : 

ılnden hin dönüme yakın bir 
yerin pirinç ziraatlne tahılı 

edilmesi dolayıılle hasıl olan 
bataklıklardan ileri geldiAine 
ıüpheılz nazarlle bakılmakta· 
dır' Maamafih sıtmadan baı· 
ka yaı meyva ')'üzünden bil· 
ha11a küçük çocuklarda lahal 
ıalgını da vardır. 

Bittabi bu hutalıklara sı· 
caklar batlıCA amildir. 

Kamyon 
iki kiti de 

devrildi 
yarala dır 

iki ıahıın tecavüzüne uğramıı, 

mütecavizler yakalanarak ha· 
kında tahkikata baılanmııtır. 

Cam kırmışlar 
Fenerde oturan Halit uıta 

zevce.ı Ayte, gelini Nimet 

Hanımlarla oğlu Kamil bir olup 
komııilerı Etem Efendinin evi· 

nl tııılayarak 12 camını kır· 

mıılardır. 

Oçu de yakalanmış 
Gazlı çeımede paatalı boı• 

tanda Şaban ağanın ahırında 
Taraullan yazılıyor: arabacı Vahit amele, Kazım 
Geçen cumartesi günü istif ile kavga etmiı neticede Kazım 

zade Mehmet Efendiye alt taıla Vahidi baıından yarala· 
kamyonla Sarıkavak karye· mııtır. 
ılne giderken derununda on 
ıeklz amele bulunan bir kam· 
yon devrilmlı ve ameleden 
ikili hafif ıurette yaralanmııtır. 

Kamyonun devrilmeılne 

O ara vak'aya aabıkalı 
Arap Haydar da karıımıı bı
çak çekerek Kazımın üzeri'!e 
hücum etmlıtır. 

ıoföriln uıta olmaman ıebep Üçii de yakalanmıı hakla· 
olarak ıöylenmektedlr, . rında tahkikata baılanmııtır. ........................................................................ 

ılf eclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
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Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birinci •ayfatlan derıam) ı 
biz her hangi bir söze ve söy· 
lenen her ıöze kemali ıaml· 
mlyetle inanıyoruz. 

Biz diğerlerine nakledlyo· 
t'uz ve ,ananavi bir ıurette 

kafadan kafaya ııeçerek bir 
kanaat ııellyor ki, Nadi Tur· 
kovazı almııtır, Bomontl fab· 
rikan onundur. Milyonlar ıa· 
hlbidlr. Zavallı l'ladi! ben hl· 
lirim ki Yeni gün il çıkaracağı· 
mız zaman zavallı Nadlnln 
kOçiicük maklneılnl getirmek 
için puan yoktu, ödünç para 
toplamııtık. lıte aııl mıele 
buradadır. 

Yine arzedlyorumkl, milli 
mOcadele tarll.lnln ıerefll ıah· 
aiyetlerinden huzurunda dalma 
hürmetle eğildiğim mecllı RelsJ 
Kizım Baıa Hazretlerlle ara. 
mızda geçen kücilk bir müna· 
kaıa'tatlı bir musahabe vardır. 
ki, arzederaem, propagandanın 
neler yaptığına emin olacak· 
ıınız· Bir betbaht birinci mec· 
liıte bin bir ıey karııtırarak 
uıuunlyell ıalıılye kanunu 
namlle alelacayip bir ıey 
çıkarmııtı· Kazım Paıa Haz· 
retleri orduyu ve mücadeleyi 
dOtOnerek bana ıordu: (Fakat 
bu kanun çıktıktan ıonra 
memlekete gelen cuuıları ben 
ne yapacağım ? ) Bu kanun , 
muntazaman açılmıı !tir pro· 
pagandanın eseri olmak üze
re, Mecliıln içinde okadar 
erbabı hukuk bulunduğu ve 
buna karıı hareket edlldlfj 
halde, maalHef çıkmııtı. Şu 
oluyor ki, her birimiz ıahıen 
dalma ve conla mücadele ha· 
!inde bulunmak mecburiyetin• 

deyiz. Ben eminim ki feraga
tin timıall müeueıeml olan 
lımet Paıa ve onun arkaaın· 
da bulunan vekil kardeıleri
mlz vazifelerini yapacaklardrr. 
Yani matbuat kanunu diye 
talep ettiğimiz ıeyl Hükumet 
getirecek, eleyeceğiz, blrnellce 
alacağız. Fakat bence bu kl· 
fi değildir , çünkü kanun 
nihayet bir takım uaul ve 
merasime tabi olarak bir 
mücrimin yakuından tu • 
tup kitabı adalt-t huzurun • 
da hesap ıurar. Fakat bu 
kifayet eder mi? inkılap için 
kiflmidlr? 

Refik B. (Konya) - Aıla! 
Şeref B. (Devamla) - Mat 

buat hürriyeti, matbuat hOr
rlyetl., Evet! hürriyeti ku· 
ranlardan birinin dediği gibi 
(ey hürriyet, senin için lrti· 
kip eılilen cinayetlere bak 
ta hicap et)! Türk milletinin 
seyri tarihlılni gözünüzün önü 
ne getiriniz, tarihi cihan ta· 
rlhtle baılamıı bu millet yu· 
karıdan aıo.ğıya ıarnlıp gelir• 
ken kendisinden baıka her 
keae hizmet etmtı? Hatta 
nereye kadar? Ta 1336 ıncı 

yıla kadar. Yalnız o ıene yani 
1335 senesi 16 may111nda 
Büyük Gazi Muıtafa Kema• 
Un, Tilrkiln ıereflı evladının 

tam Samıuna ayak baıtılı 
gündür ki; Türk kendine dön
mOı, yalnız kendi için çalıı· 
mağa baılamıı .• 

lıte: 10: 14 ıenedenberl 
çalııırken etrafımıza bakalım. 

Efendiler; Bütün ananeleri, 
bize hakim umdelf'rl ve bize 
inandırılan ıaçmaların klffe· 

Adliyede: -- l 
Yaş 

• 

Tespit olunmak üze
re dava talikedildi 

Karaııümrükte, terlikçi Ke· 
nan leminde bir genci, bir kız 
yüzüaden öldüren kunduracı 

Ahmetın muhakemeıine de· 
vamedllmtı ve katilin yaıının 
teıpltl için muhakeme talık 
edilmlıtır. 

Bir çocuk yandı! 
Yavrucak dün ölmüştür 
Fenerde oturan taıçı Nazif 

Efendinin valıded Ane H. 
dün, 4 yaılarında torunu olan 
Kizlml omuzuna alarak oda 
içinde oyn .. tmağa baılamııtltr. 

Bu ıırada ateı üzerinde 
bulunan un çorba 11 tencereıl 
üzerine düıürmüt , tencere 
devrilerek Kazımın yüzü ve 
ııözünün yanma11na ıebep ol· 
muıtur. 

Balat hutahanesine kaldı· 
rılmıı, fakat çok ıüraıeden 
yavrucak ölmüıtür. 

Dayak 
Bebekte kömilr ameleıin· 

den lbrahlm oğlu Ziya ile .Şe· 
rif oğlu Recep it yilzünden 
kavga etmlf, neticede Recep 
sopa ile lbrahlml dövmüıtür. 

-·-
lıtanbul Müddeiumumiliğinden: 

Adliye vekaleti Zatlılerl 
katibi Fahri Beyin tarihi ilan 
dan bir hafta zarfında vazl· 
feılnde ite baılamadığı tak· 
dirde lmüıtafa addolunacağı· 

ilan oluouı. 

ılni yıktık. Yerine mua11r 
medeniyet, ilmini, hukuk ilmi· 
nl aldık• Mua11r medeniyetin 
yollarını düzellttık. Öyle gi· 
diyoruz. Beride karanlık, ı.ul· 
met vardtr. Sakın perdeyi aç· 

mayınız!Altında korkunç ıey· 
ler vardır. Muıtafa Kemal bu 
perdeyi yırttı, attı. Birde bak· 
tık ki; içinde bir ıey yokmuı 
bom bot bir ıeymlt• aldanmı· 
ıız, bizi aldatmıılar. 

Onun yerine koyduğu mu· 
uır hukuku, muuır timi, mu· 
aıır yaıamağı bOtün muaıır 

ahlak ve adatı bir tarafa dök· 
miyerek olduğu gibi memlekete 
ıokmak Aıı Mecllain vazi· 
feıl ve her ıahsın ve her 
mebusun vazifesi ve ayni za· 
manda Cümhurlyet Haık fır· 
kasınında vazifesidir. 

Şu halde matbuatın hürri· 
retınl ıui lıtlmal eden üç bet 
maakarayı ula • düıündüiüm 
yok. Devletin kahir kolu bun
ları tulup atar. İtimat ediniz., 
Cüruhurıyet idaresi bütün lda 
relerin fevkinde, en kuvvetli 
bir idaredir. Çünkil Cumh11rl· 
yet idareıl lrtıkap edilen bir 
cürme karıı rahim ve ıafkat 
duymaz. Adalet görilr. Cünı
hurlyet idaresi onu olduğu gibi 
tatbik eder. 

Şu halde bu betbahtların 
memlekete ıaçtıkla rı bu fena• 
lığı dütünce ne yapılacak? nef· 
ılnde kiyaset! 

Dünyada dikili bir çöpüm 
)oktur, neyim varsa bu mem· 
lekete verdim. Kırk ıene yo· 
rulmadan bu memleketin uğ· 
runda çalııtım. Bugün gazete 
de okuyorum EJirnede bir ev 
almııım , Buyurun haberim 
yok. (Ev almak hakkınız yok 
mu ıeslerl ) • 

Şeref Bay (devamla) -
Var amma efendim haberim 
yok, Ha yır almıı defli, ııas• 

betmlılm. Binaenaleyh ne ya· 
pıyorlo.r efendiler? Yıprat· 
maki Öyle bir ıurette ki için 
için, ılnıl ılnıl aramıza ııiri· 

yorlar. Hayır biz müabet yü· 
rilyeceğiz. Menfi ve marazi 
her ıeyl katlyen çlğneyeceQlz, 
aldilreceğlz ve aıacağız. 

Efendiler ı hürriyet çok 

3 Ağustos 
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Neticesiz bir ısrar .. 

Paris'in eo büyük ipek ti· 
carethanesinin ıahibl olan 
Müsyü Legruıe yazıhanesinin 
kapısını açınca ıu manzara 
ile karıılaıtı: 

Y azıhaneıinin 
memuru olan Lüi 
•ık ediyor, ve: 

en küçük 
kızına ilanı 

- Kendimi bıliyorum, fa· 
kirim, fakat kalbime söz an· 
!atamadım, sizi ıevmekten 

uzak kalmadım, diyordu. 
Müsyü Legruıe, buna ta· 

hammül edebllirmlydi, bahu· 
ıuıkl kızı bu sözlere ağız 

bile açmamııtı. 
Şııman ve zengin bir pat· 

rona yakııan ne iıe onu yaptı. 
Lüi'nln kolundan tuttuğu gibi 

onu kapı dııarı attı. 
Ji. 

Lüi Nanetl aevlyordu .. . 
Fakrü zaruretini biliyordu. 
Şimdi ne yapaçaktı? .. 
Günlerce ve haftalarca aÜ· 

ründü ..• 
Hiç bir çare bulamadı .• 
Müıtemleke ukeri oldu ve 

Afrlkaya gittı .• Belki onu nnu• 
tabtlirdi! 

Ji. 
Nanet, ba.baaının arsuıu 

veçhlle bir demir taciri ile ev· 
lenmeğe mecbur oldu. Fakat 
kız bu kaba ıaba, fakat zen· 
gln adamdan hoslamamııtır: 

İzdivaç tarihinde ilk gece· 
nln büyük rolü vardır, hayat 
için zayallı Nanet ilk gece ba· 

güzel, çok ideal bir ıey ve 
onun için ıenelerce mücade· 
le, mücahede ettik. 

Bin bir kahır çektik. Fa· 
kat, Devletin kudretini, Dev· 
lelin otorltealnl, rejimin ya• 
ıımaıını, inkılabın yürümesi· 
nl yıkacak ona mani olacak 
engel olacak hürriyet! hay· 
dl efendileı; dinleyin, düıü· 

nün, bir yılanın kafasını ezer 
gibi çiğneyin ve öte tarafa 
geçin. 

Normal vakitlerde, normal 
zamanlarda, tabii zamanlar· 
da, tabii düıünerek girlt yap· 
.aıak çok iyidir. Biz hiç bir 
vakit anormali kabul etmit 
adamlar değiliz. Biz görü· 
yoruz ki, lımet Paıa hükiı· 
metl tamamile Cümburlyet 
Halk Fırkaaının kabul ettiği 

programı eline almır, onu 
memlekette adım, ıtdım takip 

ederek feyyaz blrnetlceye varmak 
lttlyor ve nihayet bizim va· 
zlfemiz efendiler, genç nesle 
ter temiz bir Muetafa Kemal 
inkılabı teslim etmek ve ter· 
temiz bir Türk vatanı vermek 
onu kirleten varlıklar bu me· 
mleket içinde bir takım tu· 
feyllyattır. Onları bir arpa 
tarlasına musallat olan bir 
delice gibi koparıp atıverelim.! 
Bunlar iyi dikkat ediniz ki 
çok iyi islenen ve arkada çok 
iyi çalııan, muntazam surette 
tedvir edilen bir menbadan 
saldırılan fesat ıualarile ha· 
reket ediyorlar. Kimlıl slnıl 
ıinıi yazıyor. Sureti haktan 
görünüyor. Kimisi ulu orta 
aövüp ıayıyor. Halka hiiap 
ediyor. Şu halde o, ne kadar 
mıızırsa öteki de okadar mu· 
zırdır. Binaenaleyh matbuat 
hürririyetini ıüliıtlmale Hükü· 
met hiç bir vakit müsaade 
etmemekle beraber, ben zan· 
netmem ki lımet Papa Hü· 
kumetı matbuat ıerbeıtlıinl 
tecavüz etmek için bir mü
ıaade versin. Teıktlltı eaaaiye 
riayet herblrlml.ı:in vicdani, 

borcumuzdur. intihap daire· 
!erimizde, gideceğimiz yerde, 
her fırsat buldukça daima ve 

dalma inlulibın bütün umdelerlnl 
(Deııamı var) 

- Fransızcadan ...:: • 
ıtıra ağlaya sevmediği bu 
adı.rodan ilk defa olarak nef. 
ret etti. 

Büyük bir parka malik 
muhteıem bir villada ikamet 
ediyordu, f•kat neye yararkl 
bu muhteıem delıor sevmeyen 
kalbe ne teılr icra edebilirdi; 
Nanetln bütün günleri zrhlr 
içinde geçiyordu ve koca11 ile 
odalarını ayırmıılardı. Verdik· 
lerl karara ııöre vaziyeti za. 
hlren kurtaracaklardı. 

Ji. 
Lüi, Tam altı une Afrika; 

nın kızgın çöllerinde sürttük· 
ten ıonra Franıısya döndü, 
O, hala eıkl 1a.ffetinl keybet• 
memlıtl, Namuık&.rane it ara• 
dı ve ancak boğ o zı toklugu• 
na de'lecek kadar küçük ma·' 
aılı bır it bu du. 

Yol a:kadaılarından biri 
zenğin olmuıtu. Lül buna hay• 
retle baktı ve sebebini ıordu. 
Arkadaıı bu zenginliğin aırrını 
anla tlı ve kendileri le teırıki 

mesa'i ederse zenğln olacağını 
kabul ettiği takdirde, bu gece 
bir evi ıoyacaklarını ballandıra 
dallandıra anlattı. 

Lüı'nin tehammülü kalma• 
mııtı, zabıta eline düıüp zln• 
be.nlarda mahvolmağı daha 
hafif buluyordu. 

l.ıç aı kadaı, o gece bir 
villanın bahçe kapısı önündtı; 

bulunacaklardı. .. 
Lili bir pençerenhı sürme• 

sini sürdü içeri girdi. Genlı 

bir oda •.. EllPrıle yakalayarak 
yürüdü, bir kapının anahtarı 

deliğinden aydınlık sızıyordu. 
Baktı: 

Genç bir kadın yatağında 

kitap okuyordu: 
Onu tehdit etmek ve bütün 
servete kavuıma.k. 

Kapıyı açtı, içeri git di. 
Genç kadın elini silaha attıı 
- Davranma ... 
- Davranma. 
İkiside blrb rine bakıyor• 

lardı. 

Genç kadın haykırdı: 
- Lui l Ve hır.ız haykırdı: 
- . Nanet i 
ilk dakika her ikiside çl vi• 

lenmif gibi seniz durdular. 
Sonra birbirlerinin ağuıuoa 
atıldılar. Lüı, artık hırsız ol· 
duğunu ıöyleyerfk bu mubah· 
bete layık o'rııadığından banse• 
diyordu. 

Nanet baıından geçeııl!!ri 
anlatıyor ve Lüi'den de bun· 
ları ıoruyordu. 

Tam o sırada ... 
Kapı açıldı kocası içeri, 

girdi ... 
Lül ve anet yan yıma bir 

kanepede oturuyorlardı. 

Namussuz, alçak!. 
- Efendi ben hıraızım. 
- Tutun! .. 
Ve Nanetln iıareti üzerine 

pençereden süzülüp kaçtı. 

~ * 
Nane!, kötKte hapsedilmit 

idi. Kimse ile görüımeıine mü· 
sade olunmuyordu. 

Nailet bi•gün •• bah, ka· 
ranlığında ı.. Uf cıvı:tıları ara· 
11nda bir ıılık seaı işitti ve 
evvelce tedarik ettiği bahçevan 
elbisesini gl} ip kaçtı ... 

Ji. * 
Lüi Naneli ... aı, fakir ku· 

lübeıine götürdü ve hapis me· 
ıelesind.,n ta!a .. kararı almak 
için çıı.lııtı. 

Mahkeme talakı lmbul 
etti, ve Nanet, Lüi ile evlen· 
dı. 

Evvelçe ko~uiduğu ipek 
tıceret hanesine müdür oldu. 
Çür.i.ü müsyıi Legtiıe bir ıe· 
ne evveı vd at etn;iıtı. 

Ahmet Fürhlın 

• 
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alk fırkası 
Prosya' da mühim bir siyasi ha· 

dise hazırlanmaktadır 
Berlin, 1 (A. A.) - M. 

Curtiuı'de h .. zır bulunduğu 
btgun aktetmlt oldufu bir 
cels~e Halk f .kan k0111i• 
tea· , fuka azasına Prosya dl· 
yetinin feshi a leyhinde rey 
vermeleri:ıl tavsiye etmeğe 

k ara r vermiıtir. 

Bu miinasebetle komite, 
fı r kanııı yedi sen~denberi pro
ıya di ·eHnin ıimdiki koalı• 
yonu He koalisyon · tarfındaa 

bu ane kadar takıp edilmiı olaD 
siyaset aleyhinde mücadele 
e ı mıı olduğunu,. hatırlatan bir 
beyanname neıretm'ştir. 

Halkcıların Proıya' da Al· 
manya'nın milli siyasetine 
htinatgah teıkil edecek 
surette müsbet bir siyaset ta• 
kibi leyhinde kiırar vermit 
ol okları da ehemmiyetle kay· 
drdılmektedlr. Bu karar, hiç 
bir ıuretle t.ayrel uyandırma· 
mı,ıtır. Fılhakika, Halk fırkası 
reisi M. Dingeldeyln dün M. 
Hitler ıle görüıtü~ü ve M. 
Dingeldeyin naıyonalistlerin 

mücadeleaıoe ittırake bu mü-

rey elde etmeıl muhtemeldir" 
Şüpheliz, yedi ırnedenberl 

_,.ke:ıı fırka11 lie -yal de· 
mokratlardaa mürekkep ko
alil]'o"lua tahılkkümil altında 
bulunmakta olan pra.ya diye
tinin feıhl, ~hemmiyeti; mu· 
balağa edilemiyecek olan siyaıi 
bir hadiae teıkll edecektir. 

Almaaya 1-:ilkümet maha· 
fili, encbtelerhal gialememek· 
tedjr. 

Hallcfılann içtfmaında M. 
Curtiua, fırkaaıout hattı hare
keU aleyhinde boı yere pro-
teıtoda bulunmuıtur. Proaya 
müntehlplerinln ekseriyet te
min edıldlil takdirde aosyal 
demokratlardao M. BraunMJn 
riyaseti altıada bulunmakta 
olan hükumetin çekilerek mev· 
kfiol M. Brüningin rlyaıeU 
tahtında t~kkül edecek bir 
hüktımete terketme.ı muhte
meldir, 

Diğer taraftan, Kolonya da 
ahiren •oayal demokrat fırka· 

11nın akbtmif -oldufu bir iç· 
timada sabık Alman. nazırla· 

ki.ıeme ema11Dda karar ve~ rmdan M. Sollanan, reyli.mm 
mij oldoifu malum idi. neticelerini Uia etmek ıçin 

Bu ıeralt altında çelik Alman ve Proıya hükılmetle-

m gferlilerin yekdiğeriol mu· rinfn herhalde ır eıruti bir la· 
teakıp oaayonaliıt bizi. klerin kım çareler buhıoacaklannı 
ve ıon zamanlarda komünist beyan etmiıUr, .SO.yabıt reiaf, 
fok unın müzaheretine nail bu ıözlerlle reımi mehi.fil ta• 
olan proıya diyetinin feıhl rafından e'!lvelce tetkik edılmit 
teıebbüılerinln hafi derecede olan projelere telmih ediyordu. 

" ~ v: 

A manyada ziraati himaye için 
bir kararname hazırlandı 

BerUn, 1 (A.A) - Alman• 

1 
ya hükümetl mahsulata: para 
yetietirc:.ek huıuaunda büyük 
D ü~kü ata uğramaktadır. 

Neırediten bir kararname 
öğüdülecek unlarda kullanılacak 

olan yerli unu hali bazlrda 
yü:ı:de altmıı olan niıbetlot 
15 ağuıtoatao ltibuea yüzde 
97,ye çıkarmaktadır. Bu ka· 
rarname, bir takım ihracat 
ve ithalat bonoları çıkarılmak 
ıurdile ikmal edilecektir. Bu 
bonolar, mahsulatın ıür'atle 
•artedi.Jmeıine ve Almanya 

nın müstafni kalamıyacaiıı 
ecnebi buğdaylarlDln bılAlıar 

ithal olunmaaına medar ola· 
caktır. 

DiıJ:er taraftan Almanya' da 
m111r satııı inhlıarına malik 
olan milli ofla Tuna mısırının 
fiatıoı ton baıına 190 ve La 
Plata m11mnın fiyatını da yine 
ton batına 195 marka çıkar· 
mııtrr. Bu karar, 28 Temmuz
dan itibaren mukabiline de 
ıamil olacak ve 18 Ağuatoıa 
kadar mer'iyet naevlı.iinde ka· 
lacakbr. 

~· ~ .... 

Faşizm ve iyilikleri 
llavenne şehri nihayet suya kdvuştu 

R 11venne,l (A. A.) - Ra Quiframıı tdL Nihayet fa• 
venne ıehrine, a11rlard .. nberl çiat hükülllet 1929 senesi 
beklemekte olduğu 10 nihayet aguıtosunda gürültüsüz ve nü· 

getiri.mit ve bnnun için büyük mayl11lz proje&ini icra mev• 
ldine koydu. 

bir ıu bendi inıa edılerek 

1 Bu muazzam lı, 25 mil· 
kü•at resmi icra edilmlıtir. • yon lirete mal olmuıtur. Şeh· 

Su bendinin lnıaıı bundan 
rfo ihtiyacına ki.fi geleeektir. 

evve ki büyük hükümetler Hatt.. ,ebrin 1970 ıeneıloe-
tarafından vadedilmlı olduğu sine kadar vuku bulacak in· 
h"lde hrçblr vakit bu vaitler kitafi da heıaba dahil edil· 
yl'rine getirilmemlt ve Reveone mek ıuretile bu thtiyacat 
halkı daima inkisarı hayale mıktarı tayin edilmiıt•r. 

M. Lloyd George ia-ı mis Johnson mecburi 
dei sihhat etmek üzere surette karaya indi 

Lonoıra 1 (A.A)- Dün ıa· 

at 22 de ı:ıeıredi}mit olan sıhhat 

bülteninde M. Lloyd George'un 

oldukça iyi bir gün geçlrmiı 

olduğu beyan edilmektedir. 
Sa ah devam etmektedir. 
Erkan arsında ihtilaf 

Londra, 1 (A.A) -Evenioğ 
N • tt.\s gueteıl, iktisatçı arın 

komitesi tarfından yapılan va· 
sayar..ın kabine erkan arasında 
ihtilH cıkma11na sebebiyet 
verml1 olduğunu; kabint> ara· 
11nda bir takımının raporda 
telkin ve tektıf olunan bütçe 
tahdJdabna alt tf!tbirlerin tat· 
bikini derptı etmekten ile l• 
lifayı tercih etmekte bulunduk· 
!arını istihbaratına atfen yu· 
maktadır. 

Londra 1, (A.A.) - Mo• 
kovadan blldirlldiğloe göre 
Mis amy Johnıoo; dün gece 
S biryada Marinak yakinin· 
da Tiyazanda mecburi surette 
karaya inmlılir. 

l\foskovadan avdet etti 
Berlin, 1 (A•A) - Bernard 

Shavv, refakatinde Lord 'H 

ledi Aıtor olduiru halde Mos· 
kova sür'at katarı ile buraya 
gelmiş ve trenden inerken ıu 
beyanatta bulunmuıtur: 

Her ne kadar timendiferle 
ıeyahat etmekten hoılanmaz· 
sam da bu uzuıı seyahati 
yaptığımdan dolayı müteulf 
değilim. Çünkü bütün gördük
lerim ali.ka ve heyecan uyan· 
dır cı ve aarpte gördüklerlmlı· 
den bambaıka ıeylerdl. 

Bernard Sbaw, öiledea 
sonra Lnodraya hareket ede· 
cektır. 

YARIN 

Tahdidi tesli · at .. r :-:-Meı ___ h---~_.te ...... ri 

Tahdidi teslihat hakkındaki İngiliz f Edison 
muhtırası tanzim edi di Çok ağır bir su

ır Loııdra, 1 (A.A) -Tahdidi 
teehha.t lıaklı: Mld in 
muhtırasının tanzim ve tesvidi 
ikmal edilmlıtir. lyı malim~ 
almakta olan ba:a ılyalll ~
bafıl, bu muhtıranın pek ya
kında Cemiyeti akvam katilıi 
umumillğoe tevdi edlleceirlnl 
haber vermektedir. Bu vesı.' 
kanın muhteviyatı ·hakkında 
nml mahafilde biyük bir !ce
miyet muhafaza edilmektedir. 
Fakat bunun tanzimine az çok 
llkı iıtiraki olmuı olan maha
fil, bu vesikayı ihzara 
memur olan komitenin teı· 

lıhatın tahdidı hakkında 

vazihao muayyen bir usul 
kabul ve vazetmekten istinkaf 
etmfı olduğunu fırap eyle· 
mektedir. Bu muhtırada b.ll- · 
baaaa, her taa rta aıa.li yük
leri hafıflelmek için §Öyle 
böyle bir nlsbet dahilinde her 
milletin teel,ıhatını tahdit et
meıl ıuretlnde lngilizlerln ek
aerlyetf tarafında1t izhar o a
nan müıterek arzunun ifade 
edtlmlf olduğu görülmektedir. 

lngiliz memorandomun~n 
hareket noktası olarak ihzari 
komisyon tarafıodaa fimcliye 
kadar ifa ve ikmal edllmit 
olan mesaiyi ele almıı olduğu 
ye tahdidi teılihat ile Rlikaaı 
inkir elunamıyan emııü -ee
li.met meıeleainde "de CelQly U 
Akvam muhavelenameıl ile 
Locarno muahedeoamesinden 
ve Paris miıakından ibaret 
olan beynelıniled itilafa istiııat 
etmekte bulunduğu aöylen
mektedlr. 

Söyleolldiğine göre P"k 

Almanyada tahdidat 
kalkıyor mu? · 

Berlın, 1 (A. A.) - Al· 
manya hükumeti banka mu• 
amellbnın önümüxdelıJ hafta 
zarfında atideki tartlar daire
sinde baılamaaına karar ver

mlfllr: 
Bankalar tarafından yapı· 

lacak devir muamelelezl.Dln 
tabi tutulmııt olduğu bOtün 
tahdidat pazartesi sabahUMlao 
itibaren refedilecektır. Snlı 
aünü. hwusi heupla.ra ait de
•lr muameleleri serbest a• 
eaktır. Y ıılnız poata çekleri le 
Seichsbankın devir hesapları 
müeteıoa olup bunlar Çarıao• 
ba aünü aerbes.t olacaktır. 
ayol günde ibra:unda tediye 
olunauk heıab cariler de 
kaldırılacaktır. • Bilmukabele 
bankalar taıarruf eandığı 
ve kooperatifler tarafından 
açılmıı olan taaarruf he-
hesaplarına ait tahvilat kalka
caktır. Bu kararın tatbikine 
alt teferrüatı tanzim eden ka
rarname dün akıam oep-edil· 

mi ıtır 
T evellüdat azalıyor 

Berlin, 1 (A,A) - Bir 19' 
tallıtlğe nazaran Alnuı.oyada 

tevellüdat 1930 uoesiocle 20,000 
nokıan olmu§tur. 1000 ki.fi 
içlo 17,S doğum teıcil edilınit' 
tir, halbuki Fransada bu nlıbet 
18 lidir. 

Almanyanın Fr.1.nsaya ni• 
beten daha aıağı bir miktara 
malilt: olması f,k defa görülü· 
yor. 

Yol kesiciler 
Dresde, 1 (A. A.) - Ma• 

keli iki ıahıa, W endııclı-Gara
dorf yakiniade bir posta ara. 
basını ıoymuıtur. Bunlar, Df. 
poldiswalde beledfyetf aylık 

rantlarının tediyesi lçn gan. 
derllmekte olan 21.000 markı 
gazbetmtılerdir. 

iki müteca vfır, bu iti ııör
dükten ıoora otomolıllte kaç· 
mıılardır. 

Qbda.r ful& ııw biıteY vilı
cude ~ 1Ma lııaUı .... 
reketi; hiikümetln tahdidi tea
lihat meseleılni fııılı:a p•bııtı.• 

le..ı üatilMle .. ...ı llt.emu 
vakıasına istinaden ittihaz 
edilmit ııe mcmurand&ıı ü.ç 
lıil:rik fsb 11.inled uııre ve• 
yapılan mütaaddit nokta! nazar 
teatilerinden sonra tanzim 
olımı.ııtur. 

Bu vesikada baıtan nlha 
yete kadar hakim olan dü· 
ıılncelerden biri l~:ıı!et'I• 
yeni ılyaai \a&hlıütleı:e kaqı 

hluetmekte oldukları nefret 
ve iatikrahtrr. Ba da amele 
fırkası hükümetlnin ltliraklle 
1924 senesinde Cenevre'de 
tanzim ve mOteaktben ımıha· 

fazaklr hükılmel tuafmda.a re._ 
dedilmifQlao -hvt ıaukave&e.a 

meye r11Cu imkanını bedihi 
olarak ortadan kaldrrmalttadır. 

Bütün bunlar, her hankl 
muhtemel bir mutaarrıza kar· 
ıı yapılacak ferdi müefaa 
yerine miotenk harekd.ln 
ikamesini istlyen Fraoıa tezi· 
nin kat'i aımette reddi ma• 
nasını to.zammun etmemekte 
ise de hükıimetm M. Hen· 
deuon ile Loırd Ceıil'in !• 
sair ıiyui ıahr,iyetlerin ıah· 
si temayülleri rher : ne c.lur 
Sa' ohun dtğer ftrlralarlll 
biliUW nihayet cnriy"U ak· 
vam mukaveleoaııaesl ile Lı>
carno ltlfafının ve Parls mlsa· 
kının imza11 ile em~ü selamet 
nokta! nazarından giritilmlı 
olası. taahlıiitlffla daha ulu ve 
daha kat'J bir ıureite tarif 
edllmeıbıe 111uvafakat edıecetf 
anlaırlmaktadsr. 

Vekiller ne zeman 
geliyorlar? 

Ankara. 1 - tJ l ..,lllf • 
Şeref 8. ile Maarif vekili Eıat 
Bey lıu hafta urf-a Dalııi
liye •ekili ŞükPü Kaya B. ._ 
10 Ağustoıa dağru letanbula 
ııelecekleri milstahberdlr. 

Alman hüklimeti 
En büyük Alman bankası 

oldu 
Berlin, 1 (A.A.) - Bugün

den itibar- Almanya L.iik6-

meü, AlaaRyan• e1t biyiik 
bankasıdır. Dresdoer i;Bank'ın 
devlet tarafından verilen ıer· 

mayelerle yenlden lhyau bu 
müeı•ueyf cloiruclan dCll)tu;ra 
bülr.6 etlıı lr.olltnN altUlla 
ntmektedir. 

filhakika Dresdner Banlc, 
önümüzdeki hafta, normal 
muamelatına baıladıfı ıa· 
111an Reichsbank gibi siyasi 
kuvvetten az çGk mü&takil 
husuıi bir baDka aibi defi!, 
belki tamamen o ku•"WeUn 
kontrolüne tabi hususi bir 
devlet bankası gibi itliyeee .. 
lir. Hükümetnı malı hıı.Jıne 

aelmiı olan Dreıdner Bank, 
az çok devletin. nufuzuna tabi 
olan bankalar zümresine ilti· 
hak etmektedir. 

Tahkikat 
waah.ington, 1 (A. A.) 

Amerika zabıtan hakkında 

tahkikat icruııt.a DlelUUI e ü
mit alau cinayet m.ahkemtlll 

komisyonunun raporu za.bıt4 

heyeti hakkuıda ağır ıüaa
ları ihtiva etmektedir. Rapoto 
da bütün :ııabıta. il• 

nıflarında ihtiaa111zlığın ve ir· 
Uıanın hüküm ailrmekte ol· 
duğu beyan edilmektedir. 

Politikacılar taralınd•n ya· 
pılan bZ)ik ıelahlle, pQ!ı.çe 
aıaliına olaıı bir taluaa cinaıet 
erbabı, eetbeitçe •eı'um --. 
leklerlnde faaliyetlerıne devam 
etmektedlt. 

rette asta 
Büylik keılflerl ile al..

ıumul töbretl lıahınan >.... 
rllra~ EciJ- "'8Jı:bıda (F A) 
ajansı lizüotüfil bir h.Jıer 

vermektedir. Ajanıta da• 
yor ki: 

NewYork, 1 (A.A) - Ne,. 
hur muhteri Edlıon, Orus 
yakumıda E?wellon • Park da 
ağı~ surette lıuta lıulunınak· 
tadır. 

Ediımı lradar medeni~ 

alemine hizlllet etmlt pek u 
alim ve muhteri vardır. Senel 
devriyeal yap1lırken emrla• 

bir buçuk milyon lira tab'ı. 

olunmuı büyük Alim çek 

tlyar yaıuıda bile yine me--

denlyet alemine hizmet 
melıte tnefpl ohr,.ortlu. 
Edı- .ıhbat dileriz, 

et· 

Nazırlar 
Romaya gidiyor 

Berlio 1 - (A.A.) - M. 
Brünlog ife M. Curtluı'un çar 
ıanba günü Roma' ya gidecelı:· 

lerlne dan lılr ıayla deveran 
etmekledir. MumaileyhmaJU.D 

cuma ıabahı M. Muıolinl ile 

M. Grandi,yi :ııiyaret edec:elr

leri tahmin edilmektedir. 

Alman nazırları Berlin' e 
pazartesi günu avdet edecek· 
!erdir. 

R--.'da ilı:ametlerl eana· 
11nda Alman aazırları, Papa' 
yıda ziyaret edeceklerdir. 

Viyana sosyalist 
kongresi 

Viyana 1 (A.A) - Soıy• 

liat enternuyonali koagrftf 
her fJF~ azan tanı:ıııı 
azamisini 80 ve icra komiteleri 
azaıı miktarının azamlılnlde 

9 ila 11 olarak teılııit edftl bir 
K011..,e , raüatakil a-l 

fırkası menıupları tarafındaa 

tevdi oluaaa ve b1r tek e. 
ternaıyonal ihdı.zını, emper• 
:ra!t.mıe ka.,, mücadele ed
mflli tefkilatla.rla doıtluk mıl
naeebab tew ve idameı· 

•• .kaUiyetlede 11wbt ehe•· 
mlyetlerlni hesaba katan nı. 
bi intihap ıısulünü11. lltlza• 
ed~ takriri 6 reye luırp ~97 
tey it& ıeddet•lttlr. 
karar sureti kabul edilmıı.t r. 

Kltibi -anıl Adle.-. 
aüstakll aıaele fuk- -
ıupları taraf·ndan ıerdolunan 
metalibin enteraaıyonal'ia 
eaaıen mevcut olan ahkam ve 
nizama tını ha> kere daha tek• 
rardaa batfı:a birfeJ olmadığı· 
Dl beyan etmlıtir. Kongre, 
M. Henderaon'un lıir telgra· 
foun okunmasını aüteaklp 
enternasyonal martını teren· 
11üıa ederek dağılmııtır. 

Amerikalıl(\rdan 
sonra 

Fransız tayyare klübü
nün bazı rakamları 
Pariı, 1 ( A.A) - Matta 

ııazetesi ya:ıııyor: 

Fransa tayyare k?übftnüa. 
bir tetkiki- göre Boardman 
ve Poludo 7944 kilometre 
meıafe katetmıılerdlr. Şu hale 
naaran Coıtea ile Bellen tenin 
7905 kilometreden ibaret olaa 
rekorunu 39 kilometre fazla· 
ıile kır-f oluyorlar. Bu tay. 
yareciler niılerlerinlo hattı, 
a llekiıa ü:zert.ııde mesafe 
f&mpty-1 " mükifa~ ccıtve
llae kay tescil NllHil_... 
içill ev ellı.l meaafedetl 100 
1.ılomebt fula. bt'eta.k mıec:
buriyetinde idiler. 

Sahif s 

Bir facia 
7 yaralı bir ölü va~ 

bmir, 2 (A.A) - Karııya. 
kalı 8 kltillk bir avcı kalıleıl 
raptıkları hlr avclaıı oto1Dobd 
de dan6fh Utucak köAi clYa• 
rında btr hendek yanından ge. 
çerken arka tekerlek taplthırl• 
nln birdeabın dalılmaıı üze
rin otomobı le bblikte henda 
p yuvarlaomıı rdtr. 

Avculann yedili yaralan
mıı ve bUlıcle derı.al öl•üttür. 
Ölen avcı milli mudafaa ıeoe• 
!erinde B•lıkelrde Sakallı F eh
mi namile tanılan Yaıar Feh· 
mı çavuıtur. 

Yakalanan komünistler 
inkar ediyorlar 

lzmirde üçüncii hUotak 
hakimliği tarafıodan kamil• 
nistlikteo maznun olarak ta h· 
tı tevkife alınu aekiz ldtaal• 
ifadeleri abnlll.lftır. MUAan.lar 
her ııamaa olcluğu gibi be-o 
yannamelerdea haberdar ol· 
madıklannı ayol ağızdan tek· 
rar etmektedirler. Halbuki el
de mevcut deliller ve maz• 
nunlarda yakalanan veaaılr. 

bu adamların beyannaıneled 
ıehrlo muhtelif yerlerine at
tılduuu aöstffaıektediJ. 

············•••4•••·······-· 
M, Sabahattin B. 

Musikişinasın yirmi se
nelik musiki hayatı tesit 

edilecek 
H&1s&1 Tü1k beıtekln üs

tat Muhfls S bahattlnin bi18tl 
ıan'at hayatına ahlrtından 

yirminci sene devriyesi olmak 
milnasebetıle bütün onu ıevea 
dostları Cal'faaıba ııüaü alt
taını Kadı.köyünde Süreyya 
sinemasında l: üııük bir ıı:e~ 
te..tip etmiılerdir. 

Ba ııece yüksek dllJutl• 
beatekarın (Perde Arkau) ı• 
mi de eıı 500 eseri tema 
edilecek ve ü.atadın manev( 
kı:ııı Sazan L•tlfullah hanım 

bu eeeı de rol alacajı rıLi ..... 
gill yavrusu Melek Muh 
han \ıQ teı'it ge<:eıl ıereı-
flne ilk defa sahneye çık~ 1 
cak ve habaıının eaerlnde bir 
rol alacaktır. 

Yarın - Muhtıı Sabahat
tin B. Tiirkiyenla yetlftildii( 
miiDttaz bir ıan'karıdu-. 

Türk muıikiıioe yepyenl 
bir cereyan vererek oııu ruhla
ra kadar ıokan eıerlerf ebe
dlyyen yapyacaktır. 

San' atının bu senel devri,.
sinl tebrik ederken kendiıln· 

den daha pek çok yenilikler 
lıeklediğimid de Jfave ederiz. 

Teşekkür 
Merhu Çürü Mah-

mut Paıanııı. resmi tedfiolude 
hazır bulunan veya taz.iJet 
auretile teeuür\i.müze ltllii.k 
eden zavatı auıhtet"emeye ayn 
ayn teıekküre büyük kederi
miz mani olduğundan en de
rin tetekkür tımızın cümleye 
iblailına cerf.lei muhteıeme•l• 
zl tevkil ettiilıı:o.i:ııl• ilaıunı 
rıca ede.rlıı ef\ nchm. 

Merhumun a'le•i 

Davet 
Türkiye idman Ceıniyetlert 

ittifakı Ltanb:JI Mmtakaaa 
Riyaııetindeıt: 

Miılıim ve miis!Jcel bir ımselenin 
müzakeresi i in Mııı l akamıza men
sup müttefik kij]üptcmıizio bir~r 

muralıhasluının 4 - 8. 931 Salı gü
nü saat tam on yedide ve nunlaka. 
ınerLezinde hazır bıılunmaları ehem
miyetle rica olwuır. 

~ .... v•e•n•i ... s .. r•ı•e•r .. 11111~ 
Yevmi neşriyat 

Holivutun üçüncii nüsbaa 
bütün artiatlerin gü:ııelliklsıaia 

11m ile bir çok ıi~ma haY>t· 

dtslerınt havi olarak bir eğus· 
toı tarihi ile lntlt!'r etrniıtrr. 

Karilere tav.ıye ederiz. 



Sahife 6 YARIN 3 Ağustos 

ANKARA- OTEL TAŞH.ANPALAS 

~y ATRO ve SiNEMA 

Emsalsiz bir sünnet 
düğünü 

Beıiktaı Büyük parkta 
6 7 Aiuıtoı Pertembe ve 

Cuma r,ündüz gece 
- Sabaha kadar -

Jf 

Üsküdar 
Hale Sinemaıında 

Hayat zehirleri 
Mümesalll 

Şarel Villi Kayzer 
Duhuliye 10 kuruıtur. 

~ 

Mısırlıoğiu Bağçesinde 
Sanatkar Fahri 8. Temılllerl 
K~mani Ali B. idaretınde 

lNCESAZ 
Od<on mugannlyelerinden 

Sabriye, Ayten, Ferda 
H. !arın ıantelerl 

• Parla Tıp F akülteıl mezunu -
Clıt ve zührevi hastalıklar 

mütehass ı sı 

Dr. Bahsettin Şevki 
BatıAli Meserret otoll kartısı 135 
~cf kAt Rabahtan alcrama kadar 

Acele satılık ev 
Mahmutpaıa mahallesinde 

küçuk Yıldız han ıokıı.ğında 

beı oda' mutebıı.h ve taraçay 
havi 2ı numaralı hane aceleı 
ıalılıktır. Mahall bekçisine 
müracaat . .................... ,. 

Do~tor feyzi A~ınet 
Cııt, 1aç ve zührevi has· 

talıklar müteha11ııı Cu· 
madan maada h~r gün 
saat 10 dan 6 ya kadar 
hasta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

T l"lefon: l •tanbul 3899 =======·ns~AANU BANKASI 
Sermay~si 10,000,000 

İngiliz lirası 

IST ANSUL ACENT ALIÖI 
Tele fon: İatanbul 3318 

BEYOÖLU DAiRESi 
Telefon: Beyotlu 1303 

UoKtor Agop [ssayan 
Longa cami aokak No16 

Hergün htstalarını kabul 
ve tedavi eder. 

Kadıköy icra memurluğun· 
dan: Bır borçt110 dolayı mah· 
cuz olan balı seccade ve ay
nalı buro veıalre 16 8 931 
Pazıı.r aünü aaat 14 den 16 
buçuğa kadar Kadıköy Pazıı.r 
ınohallnde aatılacaii•ndan 
lhal~ ve pul bedelleri müıte
rlline alt olmak üzere talip 
oıanlıı rın orada bulunacak 
memura müracıı.atları ili.o 

olunur. 

1 

Bütün konforü 
Telgraf · - T aşhan 

havi. 
Ankara · 

Fiatlar ehvendir 
Telefon 1163 

Resmi ilanlarınızı kimlere 
vermelisiniz ? 

Türkiyede başka Resmi ilan müessesesi 
Yalnız: 

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

yoktur. 

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 

Bu 

ve 
Istanbul Ilanat odasi 

Vasıtasi ile ilanlarınızı veriniz. 
Türk şirketler , en büyük suhuleti g6sterirl.?r, ilanların, 

muntazam bir surette neşrini taahhüt ederler 

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

1 

,, 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden ıonra ıaat 

latan· 

(118) 

(2,30 dan 5 ) e kadar 

bulda Divan yolunda 

numaralı huıuıi kablneıinde 

dahili hastalıkları muayene 

de tedavi eder. 

Telefon: lstanhul 2398 

-1---•11 
Kiralık ~aire!er 
ikdam yurdunun 

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

T f' IPfon BPvoğlu: 4515 .. 
lstanbul ıekızinci i crıı. da· 

irl'ılndeo: B ı r deyinden do· 

lıı.yı mahcuz ve furuhtu mu· 

karrer elektrik levaz · matı ve 

ıaire 4 8 931 Salı günü ıaat 

12 16 ya kadar Beyoğlunda 

Avrupa puajında 18 numaralı 
dükkanda ikinci arttırmasının 

lcraıı ıuretlle ıatılacağındıın 

taliplerin mahallinde bulu

nacak memuruna müracaat· 
!arı il&n olunur. 

ZAYi - Teşvlkiye askerlik şube e in 
ald ıg ım ter his vesikası ile hüviyet cüz
d&R,.ı z.yettlm. Yenilerini aıacağım

dlo ehhinln ühkmü yoktur. 
Şiıli Bulgar çarş 81 

Abbaı suyu sokak 
Aleko oğlu 

Siderl 

. -

r Seyrisefain 1 
Merkez Aoentası : Galata 
Köprübaıı B. 2362 ıube 
acentaaı : Sirkeci Mülıür

darzade Hanı Tel. 22740 

TRABZON POST ASI 

.(ANTALYA) 4 Ağustos 

~alı 17 de Sirkeci Rıhtımın· 
dan hareketle Zonguldak, 
İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye,Ordu Gireıon, Trabzon 
R ze ve Mapavri'ye gid< c . k 
dönüşte Of Sürmene Tıre· 

bolu'ya da uğrayacaktır. 

AYVALIK SÜR' AT POST ASI 

(MERSİN) 4 Ağuıtoı Salı 

17 de Sırkecld<n kalkacak· 
tır. 

&JU!,~~ffi 
1 KARADENiZ POSfASI 

V t 'r'lpuru a an 5 Ağustos 

Çarşamba 
günü tam ıaat 17 .le Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebo'u, Sarn• 
ıun, Ordu, Gireoon, Trıı.b· 

zon, Sürmene ve Rz•) ye 

,..F adimenin aşkı!<C" Müteessir o mayınız 

İstanbul Yedincı İ -ra me· 
murluğundan: Tamamına 32800 
lira kıyn>Pt takdir edilen Be
yoğlunda Hüseyin ağa mahal· 
lesı'lpe kuloğl u ıokağınd ~ es
ki 20 yeni 15 numaralı Ap rt· 

manın taaııı.mı aç•k arttırma· 
ya vaz edilmi§ ve birinci art• 
tırma tarihi o'an 22- 7 ·931 
tarıhinde Yirmi b n lora ya ta· 
libi zuhur ederek lı ıymeli 

muhamraineıini bulmamıı ol
duğundan do'ayı 26 8 931 ta
rıhine müıadif çar~am ba gü
nü seat 14 ten 16 va k dar 
Yedinci !cra dairrainde ıkinci 
açık arttırma ıuretıle satıla· 

caktır. Şartnamesi dıvauha· 

neye tıı.lık edilmi§lİ'. Arttır· 

maya lftirak için ''/0 7 t<mi
nat akçesi alınır. Müt<' rak m 
vergi ve Belediye v.ı vakıf 

lcareıi mÜ§terıye aittir. 

Yazan: Ahmet Süleyman 1 K 
Bcısan kütüphanei umumi 

Milli, aşkı ve hissi resimli roman 
Kitapçı, tütüncü ve müvezzilerden 

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

Bir Mükafat Vardır. 
;. ,. ,.. 

' • ~1 ,.,, •• 

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

Bilcümle Devalr ve Müe11esatı resmiye ve huıusiyede, 

Sizin de kaybol mz'' üzere bulunan 
genç iğınizi ihya edacektir. Krem 

PerteY.n cıhanşjmuı şö~reti 
esusız değ ld;r, Hakları Tapu s;c ı: .. rile ,a. 

bil olm .. yan ipotekli a!ac• k· 
l:larla diğer alakadar arın ve 
irtifak hakkı ıah • p erinin bu 
h n kl • rını ve hususıl faz ve 
mesarife dair o an id ' ıa arını 
ilan tarihinden itıba "" 20 
güıı içinde evrakı müsb trlc
r le bil llrmeleri fı:ı:ımd•r. Aksi 
halde hıı.k l arı tapu "1ciller!'.e 
ıabıt o' mayanlar ıa tıı b··de i· 
nin paylaıtırılmRsınr nn horiç 
bırdkılır. Alakadarl arırı icra 

ve lrıas kanunu •.un l 19 zuncu 

ınaddesl hükmüne gö re lev· 

fiki barekPt dmeleri ~ e t 1 hn 

fazla malumat isteyenler 931-
345 doayıı. numarasile m mu· 

Fatih S ,1h hukuk bakım· 
liğinden: Terekesine mahke
nıec" vaz ı yet olunarak tasfi· 
yeıine kıı.rar verilen mü e~ef· 
fa Hacı Durmuı ağa ile zev· 
ceıi s~bile hanımın 11vian 
mutasarrıf oldukları Erenkö
yünde koz yatağında bağla r

lıaıı caddesinde 86 numaralı 
kazıaıker camii §erifl ltıisa• 
!indeki ma bahçe bir bep 
hanenin diğn hl•ıedarları
nında muvafakıı.t ve inzima· 
mı reyile para çevrilmesine 
karar verilm r ı oldÜğundıı.n 
tar;hl ilaıı.odan ili haren 

-----------~ııo;:m::m:ı::~ 
Dr. Hayri Ömer 

Aimanya Emrazı cil· 
diye ve zührevıye cemı· 
yeti uasından Beyoğlu 
Ağacami kartı sıraıında 
133 No. öğleden ıönra mü· 
racaa t. Tplefnn: 3~86 -Nazarı dikkate 

Sağlam ve şık kundura kıy
mak için Bayazıt Ok~ular başında 
67 numarada Seyfi kundura ma
ğazasında imal ettriniz. 

Doktor 

Fuat Sabit rlyetimize mürac atları !'. an 

Ankara caddesi Cihan kütüp· .,_
0

_u_n_u_•_· ---------
haneıl üstünde No. 66 ı J Ağustos 1 931 = • ·• .r !JO 

Telefon: f,t,.nlıul 2385 - p l • --= azar C"l ::.--
Zı\ Vİ - : l lami 1 olduğum İş 

bankasının 13185 numaralı tasa~ru f Ara.)f 
cüzd ünİııı zayettiın. Yenisini alaca- lBRebiüleoel 

Rı.ımı 

21Temmuz 
ğıındun cskisiniıı hükmü }"l•klur. \' • kit - , z n: \'ok!\ •ı 

Kasııııraş ada Çiv'ci soka°< -ev;::.. :s. D. t·; !ı., :;, !>. 
No. l5 Baltae ttiıı ;;;;;-.ı;- - 7 5ı s--.-b.-h-3 -ı-s 

J 0 le 4 56 Üj!le 12 20 

1 
Mali, idari, Hukuki itleri, Emllk ıahiplerlnln emlakierlnl 1 
idrıre etmek, İfraz, Feraf, İntikal, İkraz, İ•tıkraz, Alım 
Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

Teleion: Beyotlıı 4515 Galata, Eaki Gümrük 
C,,tfJe•i Utur Ha" Na .,, 

otuz ı:ün müddetle müza· 
zayideye çıkarılmııtır. M .. z , ür 
hane ehli vukufçıı. 743 lira 
kıymet taktır edılmiı oıup bir 
kat üzerine iki odıı. ve bir sofa 
ve bir hela ile balıçeıiode bu· 
lunan kömürlük ve odun uk 
ve bir ocajh ır.üıtemin ve balı 
çede kırkı mütevaciz •ıc-rı 

müımlre ve bir kuyuyu hıı. Vİ• 
dlr kıymeti muhammeııeıinl 

bulduğu taktirde 3 9 931 tari· 
hine müıadif Perıenbe günü 
ıaat 15 te ihale11 icra oluna· 
caktır. Görmek htiyenlerin 
içindeki kiracıya fazla malü
mat almak iıtıyeıılerin mahke· 
mede mevcut ıartnamesine 
müracaatları ilan olunur. 

7.AVl:-2672sicıl numara lı şofor 
ehliyetnamenıi zayettim. Yenisin; 
çıkaracağımdan eskisıniıı Jıüuınu 

klnJI 8 ~I r•;ndl 10 14 
Akşam 12 00 .\kşnm 19 2t 
va"' ıs Y tsı 21 12 

yoiüur. 1 1;111;\. 7 37 i 1ı1y\_._.__~ 
Toplt~ne İlyas Çe:ebi I.= 

No. 10 .\h,:.) .. ı ıııı:ı..ur v~ uıJ ı ·~·' 

ŞofCr: Nazım Bürhanetti.~ Alı 


