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Başmuharriri: Arif Oruç 4 Ağustos :;::: SALI 1931 · SENE : 2= No. 582 
Abone Şeraiti ; 

DAHiL iÇiN 1 HARiÇ iÇiN 
idarehane 

Senelltl: : 1400 kuraş 

1 
Senellil : 2703 karat 

Altı ayjığı: 800 • Altı aylıfı: IDOO • 
Cç •yhğı : 450 • Üç •Ylıiı : S:·O • 

lıt. Ankar• caddesinde 1 Telefon Sontral : lıt. 
dalni mahsuıa Başmuharrir: No. 24317 

Telgral lıt. (YARIN) Tahrir mDdörli ••idare 
Posta kutusu ht. 39~ müolBrllilij : No. 243ı6 

Nüshası her yerda s kuruş 
'-~~~~~~~~~-.1 Gönderilen evrak iade olunmaz 

~·~~~~~~~~~--( Çlft9I, ltçl ve Eınefın hıklarını müdafaa eder LAlk Cümhurlyetçl gazete} 

olmağı Civanmert bilmelidirler ! -
çocuklar, o işler durmağa yüz tutalı seneler 

~~~~~~~~-=~~~~~~~~-············~::::~~~-=-~~~~~~~~~~~~ 

Zavallı oluyor 
Yap~cakları işin acemisi birkaç çocuğu ' üzerimize musallat etmek istediler. Bir gün bize kaldırmak 

istedi"' iniz ellerle kendi saçlarınızı başlarınızı duvarlara çarpacaksınız, ne faide ? 

İki 
' Çocuk _ 

Yapaoıkları itin aoamlal 
birkaç 9oouQu dün. ıabah 
üzerimize musallat etmek 
lıtediler. Dünyada tanıma. 
dıklarına bile iyilik yapma· 
ta çalıtan bir adama kartı 
el kıldırmak iıtlyen bu 
bedbahtlar i9ln, taeıaür 
duymamak mOmkün deOll· 
dir. Onların bu hare
ketlerini elem l9lnde yezı· 
yoruz. Kendilerine kırt• 

takibat yapılmeıını arzu 
( etmedik. Bu iki 9oouQun bu 
hfıdiıeden sonra biraz ci

vanmert olmıjjı bilmeleri, en 
samimi ır,zularımızdan birini 
tefkil ediyor ı 

Arif Oruç 

Dün ıabah marangoz ol· 
dnkları ıöylenen birkaç kiti 

tarafından bir taarruza uğradık. 
Bu efendiler matbaa kap111 
6nünde beklemiıler, otomobil· 
den inerken daha ayağımız 
yere baımadan ani olarak Oze· 
rlmlze hücum etmlılordlr, 
1.hllmal · bazı doatları sevindi· 
recelı: olan bu hareket çlddi mu· 
kabeleye liyllı: olaaydı, bittabi 
o ıekilde karıılanırdı. 

J'ıiereden geldiği, naaıl ter• 
tip edıldlil zaten yapılıı tar· 
zından belli olacak olan ıu 

taarruzu,mütearrızlar ve onları 
tahrik edenler beaabına zavallı 

tablrlle ifade edilebilecek olan 
blrM acımak• bl111le karıılıyoruz. 

Bu efendiler, lılerlnln dur
duğundan, daha ne zamana 
kadar yazacağımlzdan babıe· 

derek ıokak ortaaında haykırıyor 
!ardı.Zavallı lnıanlar,herhalde 

ıuallerlnl yanlıı muhataba tevcih 
etmiılerdlr ... Onların ve. kendileri 
ıribllerln itlerinin durduğun· 

dan bizzat ıikayet edenlere 
sorulmak latenen bu ıual, bize 
taarruz edenlerin ırafletlerlne 

ıızlanmak için en büyük mü· 
eyyldedlr. 

Yunua Nadlnln çıkartbğı 

. (Yeni Gün) lamlodekl gazete 
dün seviniyordu: Arif Orucu 
dövmüıler, diyordu. Arif Oruç 

ani dövülebilir.Bu olabilir. Fakat 
!onun dayak yemeği hazmede
mlyeceğinl pek iyi bilen (Yeni 
Gün)üniln mutaarrızların hala 
hayatta olmalarından, aağ 

kalmalarından Arif Orucun 
dayak yemediğini pek güzel 
anlama11 lazımdı. 

Bunlar iki değil, dört idiler. 
( D•oamı 2 inci •ahifede) _ .................................. -................. . 

Meclisteki istizah takriri 
~~~~~~~~~~-~ 

Celse zabıtları 
-25-

1 

biltün eeaalarını nereye git· 
mek htedlğinl, nereye var
mak latedlğinl tamamlle mil

· Jete anlatalım Ef;ndiler: it. 
mlnan ediniz ki, Türk Mllletı 

müıbet bir mlllettlr. Sizin ona 
yaptığ;nız müıbet telkinleri 

·kabul eder. Karıılaıtığı menfi 
tel kinleri çiğner ıreçer. Arka· 
daılar ~una emin olıunlar. 
{Alkıılar.) 

• fDeoamı 4 üncü •oyfodaJ • 

' 

Başmuharririmiz Arif Oruç Beye ITayyarecileredün gece 
dünkü çirkin ve mürettep tecavüz de bir ziyafet verildi 

IMütecavizler bilhassa bazı zevat isimleri zikrederek 

tecavüzün müşevvikleri ve mürettipleri hakkındaki 
şüpheleri tamamen başka tarafa imaleye yeltenmişler 

Ziyafette tayyare cemiyeti namına 
Nakiye Hanım bir nutuk irat etti, 

kahraman tayyareci cevap verdi 
• 

Mutaarrızlar halk tarafından dövüldü ve siddetle tahkir edildiler . . 
Dün Ankara caddeılnde 

kıymeti ltıbarlle · ehemmiyete 
değmez fakat mahiyeyetJ m
barlle çok müeulr ve mOeı• 
ıef bir hadlıe cereyan etmlı 
ve fakat acemice tertip edilen 
vak'a mOrettlplerln müstekre 
muzmlrlerlnln huıulüne mlnl 
olmuıtur. 

. Kahraman tayyareci M. 
Pilot M. Polando Bordman ' 

Dün akıam ıaat 21·30 da ler, Tiirk matbuat mümesill· 
Parapalaıta tayyare cemiyeti rl hazır bulundular. 
tarafından Amerikalı mhaflr· Bahriye bandoıu müntehap 
ler ıerefine bir ziyafet veril· parçalar terennüm etti. 

Baı muharrlrlmlz Arif 
Oruç Bey refakatınd Muıtafa 
B. bulunduğu halde ırazete 
önOnde otomobilden inerken 
otomobilin arkaııoda ılper 
alan dört küatabtan uzun 
boyluıu Arif Beyin bir ayağı 
baTada iken eteğinden 
çekmlt ve yere düımealne ae· 
eep olmuıtur; Bu 11rada kuv• 
vetll bir yumruk yiyen muta• 
arrı11 ahmak, Efendl•lnln tali• 
matını beceremeden aavuımaia 
mecbur olmuılur. 

Dfın fİrldn oe mürettep tecaııümn oulrua geldili ma/ıal dl. Bu ziyafette Vali Mulıittln Buna mukabil evvela Şe· 
Bey, ~erkez Kumandanı Emin hlr mecllıl daimi ve Tayyare 
Pı.lar. Herblye mEoktebl tarihi cemiyeti azuıadan Nakiye 
harp muallimi Burhran Pı. Hanım bir nutuk ıöyledl Bunu 
tayare cemiyeti erkanı ve müteakip tayyareci M. Bodrman 
Türk tayyare zabitanından ve Pilot M. Polando birer nu• Mutaarrızlar dört ktıldlr.Bun 

lardan ancaklklsl hadiseye bilfiil ____ .. _ ............ -....... -

ırtrmlt ve kıaa boyluıu biç bir 
ıeye müi:lahale edemeden ka· 
çabllmııtır. Diğeri de seyirci 

kalmııtır. Bu aırada bu üç 

adam, bajlrıtmağa ve balkın 
······················-.. ···-···· 

Kasımpaşadaki müthiş cinayet failleri 

işte korkunç caniler ! 
• 

Kuyuya attıkları kadının altınlarını 
bozdurdukları · tesbit edildi ' 

; 

Altınlarını atmak fı;in bir ltad~ncafızı bofan müthi, canila 
f Sağdan itibaren Nuri, lbrahim, Hüseyin arkadaki muharririmizdir] 

Ka11mpa1ada dokuzuncu 
ilk mektep hademeıl Zeynep 
H. ı parasına tamaan öldüre· 
rek kuyuya attıkları için 
tevkif edilen Nuri ve lbrablm 
hlmlerlnde iki kardeıle bun· 
ların hemıerllerl Hüıeyln diln 
tekrar müddei umumi muavini 
Kamil B. tarafından isticvap 
olunmuılar ve haklarındaki 
evrak ta müstantlkliğe verll
mlıtlr. 

Zabıta, müddelumunıi ve 
ıulh hlklml huzurunda clna· 
yerlerini etraflle anlatan bu 
adamlar, ıınidı, inkara kalkıı· 
mıılardır. 

Fakat, bunların vak'a ge
cesi bademe Zeynep H. la 
blrllkte mektebe girdiklerinin 
ve daha evvelde Nl14ntaıına 

hep beraber geçtiklerini gö· 
renler vardır. 

Bundan maada, katiller 
Zeynep H. ı öldürdükten aonra 
ondan aldıkları altınları 

ıarafa bozdurduklarıoı izah 
etmlılerdlr, 

Bu ıerlrler yakında ağır 

c.ı La mahkemeılnde lıledlklerl 

cınayetin beıabını verecek· 
llerdlr. __ , ............................................. - ........................................................ . 

Yumurtacılar dün toplandılar 

Yumurta konferansı! . 
T acirlerimiz benekli yumurta satı

şınd~~ şikayetçidi~ler 
Dün ihracat ofisinde yu· · konferan11 hakkında tacirleri· 

murta taclrlerlnlô de-• lıtıraklle mlzltımvlr~ matuftur. • 
bir içtima aktedllmlitır. Bu lçtJ· Mezt<Or konferansta, ı 
maıo ıayeıl Brültielde ,inikat ba11a benekli yumurtalar hak· 
edecek olan ikinci Yumurta ( Dcııamı Z inci •tıhifidc) 

tebacümllnü temlne gayret et-
mlfler ve: c 

Hail yazacaknıııın ? 
Diye 16.f gllrültllıü yapmak 

(Dcocımı 2 inci •ayfamızda ) ____ , ............................... . yüzbaıı Ferruh, Muzaffer Bey· (Deoamı S inci aayfacla) 
................................................................................................................ lolll 

Yeni bir inhisar daha! 

imtiyazı veriliyor! . 
Bir mahkô- .. .. 
miyet daha! Çop 
Bunu da temyiz Tecrübe iyi olursa gübre yapmak 

ediyoruz Mı'mar Mİ.ÇMioDncefrı·anı'nbırehİı~r a kurulacak 
bir mahalde arsa verllmsinl 

Vaktıle gazetemizde, latan· 
bııl tapu ldareılnln yolsuzluk· çöplerinin kendine verllmeal Burada tecrübe ıerüllerl yapı· • 
larmdan, 11 ıahıpleriniD duçar hakkındaki teklifi, ıehlr daimi lacak ve • SOOO. lira ıarfedl
oldukları mütkülAttan ve sal· encümeni tarafından tetkik lecektlr, tecrQbeler üç ayda 
reden bahaile, mercii atdinln edilmiı ve mesele ıehlr mec· yapılacak~ır. Ve muvafık _ne· 
nazarı dıkkatlnl celbeden bir liılne bavalel edilmiıtir. tice verdiği taktirde "500,000~ 
)'azı yazılmııtı. Bu teklifin mahiyeti şudur: lira aarfile teslaat vücude ge· 

Bu yazının tapo ldareainin Şehir çoplerl ltalya'da ve dl- tlrilecektlr. Böylece elde edilen 
ıahılyetl maneviyealnl tahkir ğer bir çok memleketlerde ıun'i gübrede kilosu "50. ve 

addlle 11abık meı'ul müdlrlmlz olduğu gibi, sıhhi bir ıekilde ya "60" paraya ıatılacaktır. 
Süleyman Tevfik Beye lıarıı ıun'i gübre haline getirmek! 2 - Belediyenin vesaiti 
hukuku umumiye davaaı açıl· M. Monceri bunun temini nakllyeıl ıehrln mOzehrefatını, 
dığı gibi tapu mQdürü Ziya fçİn-de ıu iki 1eyl lotlyor: timdi naaıl deniz kenarlarına 
Bey tarafından da Baı muhar· 1 - Kendilerine münasip (Devamı 5 inci •ahifede) 
rlrtmtz Artf Oruç ve mumaf. -····-································••••••••••• .. ••••••··-······••••••••••••••••••···-··--··••••••._ 
leyb Saleyman Tevfik beylere Günün ./VJ eselesi 
karıı tahd tahkir da va11 açıl· 
mııt. 

Bu müddettenberl lstanbul aı 
liye ikinci ceza mahkemeıine 
&örülmekte olan bu dava dün 
bıtmiı, Ziya beyin ıahıi da-

vaamdan Arif Oruç ve Sülty· 
(Devamı S inci sayfamızda) 

----·-······--··················· .. ········ ... 
Lindbergh 
Tayyaresi ile 

kayboldu! 

New York, 2 (A.A) - Dün 
aabab, Mooıe - Factory'ye git· 
mek iizere Ottava'dan hare
ket etmtı olan Lindbergh ile 
zevceıınden hiçbir haber yok· 
tur. Ah;rafl havaiye mükem· 
mel Te gidecekleri yol da 
ıey t kolay olduğundan tel
aız telıref aletlerinin bozulmuı 
ohlnpna hOkmedlllyor. 

Para Ve iş 
Dünyayı Bugünkü Buhrandan Kur

taracak Yeni Bir İktısadi Sistem 

Yazan: Naci ISMAIL 
~Para makanizması"makaleılnde, para ve itin eıkl zaman• 

ılakl çalııma ıhteml göstnilmiıtl. Neticede lıe; bugilokii tkUıadi 
buhranı doğuran bu ayrı ayrt çalııma ılıtonılnln bırakılması para 

ile itin birleıerek çalıımaları slıteml kaı1111nda bulunduğumuz 
yazılmııtı. Çünkü, ıınal ve zirai fazla lttlhıali ortadan kaldırarak . 

20,000,000 lt•lze lt bulmak için baoka çare yok 1 
Türkiye ıermaye ve ıanDylin bu karııık lılerlle uğrDt• 

ma mııtır. Fakat, dünyayı idare eden bu lılerl bilmek mecburi• 
yetide inkar edilemez ya ? Biz, Türk tktııadlyatını bu clbanıü· 
mul meselelere göre tanzim etmez, dünyanın ılyaai bünyeılnl 
idare eden fikirler gibi yeni lkthadi hareketleri benlmıemez 
isek, asri Devlet kadroaunun haricinde kalırız. Dünyanın bu· 
ırünkü büyük inkılabı, rene•anı, Amerika keıfl ve Franu. thtl· 
lali ırlbi y_enl bir hamledir. Eıkllerine karıımr.dıaımız için geri 
kaldık. Yeni fıraatıda 

0

k~çırır1ak, bu gerilemede mihman olur, 
• • 

yanarız Fakat, bu M karıtmamak " ta klmıenln hakkı olmaaa 
ıerekl (Dcııamı 5 ini Soyfadc) 
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Tür 
Beynelmilel ticaret .ı E H i R :H A BS.R LJE R 1 ,,;i-yas-i -4 s_aıı_J 

·ye milli komit sı k' Takvim 
Bir komite teş i i için musaıt ------------k ı .. . Dünkü hararet Teşhı·r salonu yo . 

bir cereyan vardır Derece 30 
Ankara, 3 (Hususi muha· 1 tlyetle tebeyyün edeceifl aD• 

lıirlmizden} - fstanbul Tica· laıılıyor. 
ret odası tarafından bildfrlfon iktisat vekaletinde bu tek· 
Ya lktıaat vekaletınce tetkik lifin lehinde müsait bir cere-

edllen Bey lmllel T ;cuet yan vardı. Keyfiyetin bu ıe· 
od ıı Türkiye milli komi· 
kıl tC'fkill hakkında ta· kilde te!akkl edilmeılnden 
ep ~erde tt tahkıktir. Neti· lstanbnl Ticaret odası meha· 
emin bir kaç güne kadar ka· fili de memnun olacaktirlar. ................................................................. 
Başmuharrirımiz Arif Oruç Beye 

dünkü tecavüz 
(Brrind •ahileden Jecam) 

hterlcrke:ı muhtelif yerlerden 
inen b rkaç yumru ve tokatla 
sus\ uru im uılardır. 

Bu uru.da hadise mahalline 
polider gefmi, ve müeırif bw 
neticeye meyd n ver'lnaden 
Ar.f bey teıkin olunmuı, halk 
ckğıtı m ı ve bat mı:harrirt. 

m'z de gazeteye çıkmııtır. 

Bedi enin iklncı ıafhan, mu• 
tarızlıırın halk tarafından fena 
halde c'övülmüv olma11dır. 

Mutarız'ardan bıri polise• 
Tabanca çekti diye 

Eöy!cmck btem•ııse de ha:ktan 
ve bizzat vak'aya vaki e 
yetişmiş bulunan memur tar • 
fmd n: 

Ha.nr !:öyle ıey o1madı 
ıus! diye tar lenmi tir. Btıt bl 
Löyle f.ç br~ çapu!co ahmıığın 
Arıf Beye el kaldırmalarına 

imkan '.fO tu. Evvela, bunlar 
• p ek korkak ve çelimsiz o:arak 

ıeç. miş erd r. Arif B~yin yal· 
nız üstünüıı tozlanmasına ve 
kcndileı ıni ada akıllı da
yak ycmeaine ııebep o an va· 
kanın bu sııfhası asla ıayanı 
ehem iyet deg\ldir. 

Poılsln n:üd haleıini icap 
ett. meden 1 al ediverilecek 
kadar basil ol n bir tecavüz 
vakaaım mes le etmiyoruz. 

Ancek çok ıayanı eıef o1an 
taraflar vardır. Evvela, Yunuı 
Nıtdinin gazetesi olan "Yeni 
Gün. ıanki vakanıo. ıaatını 

bıhyormuı ve sanki ona vakıf· 
in•§ ırıbl makınaeını durdura• 
rak u haberi vermlt ve Arif 
B. dövülıneıliği halde kuten 

V akanın "Yeni Gün~ e ye· 

ı 

tiıec• k zamanda ikaı ve bilhafsa 
dövülmüf gibi emniyetle 
yazı ması mukaddem bir vu• 
kur' de alet- elmektedlr. 

Akla ııelebılirml ki dört 
serseri, b r halt edemiyecelderl 
ha!de h.ç alakalurı o 1mayan bir 
nıtvzu etrafında Arif Oruç 
Beyin ~·ıtr~ıaına emrıva i h~· 
linde ç k ı•hr ve vak'a ıçin 
•ıradtlerm" ıııhip olmayupta 
ke!ldilerinl l<aybelliklerlnl • 
iddia etsinler. Bu ıdd;a, onların 
delildir, bu otomobilin teıa· 

düfü onlann deııldir, bu hadist: 
bu dön adamın deitildir. Bun· 
lar z vallı dört totulmuı 
adamdır. 

"Yenigünft eğer hldiıeyi 
görmüş bulunuyordu ise iki kiti 
olduklarını iddia etmenin mA· 
ııası nedi•? 

Hayrullah ve Memduh il• 
ıntnde dayak yemekten kur· 
tulamıyan mutaarrız e <lamın 
n.ahtyeti ılyasi olan tö7lerden 
baıka bir f y &arfetmPdikleri 
de tayanı d•kkattır. O aral•k 
bir çok büyük eıha11n isimle· 
rinl •arf etmek terbiyeıizliğinl 
de .-österen bu adamların la· 
arruziarını eamlrnl bir fikir 
hadisesi olarak aöneycllk gÜ• 
ler weçerdik. 

Fakat bu taruzun mahiyeti 
ılyuidlr ve dütündürür ld 
tııeml~ketın buaünkü huzur ve 
emniyeti üaerinde alçakça bir 
te1Daa mahiyeti olan bu küçük 
t•Yi ba mürettep ahmaklar bir 
az daha anobalaıah yapmak 
küstahlıt- da ~terebllwı.r. 

~varın. ka-atlıerinı halk 
sevlye.ındeat .ı.e Ya halka 

YPren memleketin yegane 
dürüst ve halkçı gazeteıl iken 
ılyasetl değil talimatı aynen 
tatbiki beceremlyen birkaç 
ıenerinin gazetemizin ıuur va 
,ıarile uıünkat sözlerle lıe le· 
tebbiiı etmeleri ve hiç karpuz 
ıatılmıyan bu civarda karpuz 
a ;nak behanesile bulunma• 
!arını idı.lıa etmeleri kanaatle
rimizi teyit eder, 
mutaarrız1ardan birinin halkı 
toplamak için. 

- Silah çekiyor, silah çe
kiyor, yetl~lniz ! 

Diye bağırmasını da ne ile 
tevil edebiliriz? 

V ıık'anın dıf yüzü çok kil· 
çüktür ve bu itibarla Baımıı

harririm,z Arif Oruç Bey bu 
dört adamdan dava etmek 
küçüldüğünü göstermiyor. Bun· 
lar layık olduklarını gördü ve 
buldular. Ancak bu lıln mü
şevvık ve müretliplerinin mey· 
daca çıkmasını istiyoruz. 

Memleketin ıerefl üzerinde 
müeuir olacak bu edf'p izce 
hareketlere ceıarel edt!nlertn 
bu ite alıımamaların· ve nü• 
mune olmamalarını temin için 
harekete g~çmek lazımdır. ...................................... , ................ . 
iki 
Çocuk 

( Ba~makoleclen cleııam) 

Biri derhal kaçmıştı. Yapacak· 
lan itin acemisi olan bu çocuk· 
lar, bu bedbahtlar, neden bu 
hareketi y• pmağa lfizum gör· 
düler? Oııların işlerini durdu· 
ren "Yarınft mı id•? ArifOruç· 
mu idi? Zavallı çocuklar, o 

işler durmaya yüz tutalı seneler ' 
ve seneler oluyor ?"Yarınft du. 
ran i§lere, iılemeyip körlenen 
tezgahlara acıyordu. Onun 
bütün cürmü, bütün gü· 
nahı sadece budur. Bir gün, 
o itler durduğu zaman, bize 
kaldırmak istediğiniz ellerle 
kendi •açlıırınızı yolup baı1 a· 

rınızı duvarl.ıra çarpacaksınız. 

Ne fa ide? 
Dünyada taıııdıklarına su 

bt!c !yilık elmek fgtiyen bir 
adama karşı el kıı.ldırmağa 
çalııan bu beıbaht çocuklar 
ıç;n,teeuür duymamak mümkün 
müdür? Onların bu hareket
lerini elemler içinde kaydedl· 
yoruz. Kendilerine karşı takl· 
bat yapılmasını arzu etmedik. 

Bu iki çocuğun, ıu hadile
·den sonra biraz civanmert 
olmayı bilmeleri en ıamlml 
arzularımızds.n birini teokıl 

ediyor. 
Arif Oru9 

iş kanunu 
Avrupa amele kanunları 

tetkik olunuyor 
Son ıekli tesbit edilmlt 

olan it kanunu henüz heyeti 

vekıleden çıkmamııtır. 

Amele kanunlarınm vazı. 

yetini tetkik etmek üzere 

Anupaya bir memuru mab· 

ıuı ııönderllmtıtir. 

Bu gün hava 
açık olacak 

Kandilli rasat merke:ıindea 
verilen malümata nazaran dün 
dereci hararet azıımt 30 ve 
asgri 18 olmuıtur. Rüzgar, 
evvela ıarktan eımlf ve bıla· 
hara poyraza dönmüıtlir, Ve 
poyraz lıtlkmetınden oldokça 
türalinl artırarak saniyede 10 
metre süratle esmiıtır. 

Bu gün rüzgar mütehaYvfl 
ve hava açık olacakllr. 

Tediye emri gelmedi 
Tütün inhisar memurlarına 

maaı tevzii için henüı: tediye 
emri gelmemtıtir. 

Başvekil 
Y alovadan geliyor 
Y alovada bulunan Baı•e· 

kil ismet Pı. Perıembe ııünü 
ıehrimize gelerek bir ay ka. 
dar H .. ybeliadadaki köıkünde 
latlrahat edecektir. 

Ahşap evler 
Hepsinin tamiri mene

dilmiş değildir 
Bir Ağuıtostan itibaren 

ahıap evlerin hiç bir ıuretle 
tamir olmayacağı hakkındaki 
ha herler üzerine tetklkatta 
bu!•JDduk. 

Eıaıen ahıap evleri mü• 
hım tamire ihtiyaç göeteren 
!erinin tamiri memnu bulun. 
makta Ye bu gibiler yıkı&. 
maktadır. 

Yalnız, kısmen tamlrt lcab 
eden ahşap evlerin tamiri 
men'ldilmlı değildir. 

Eczacı ve dişçi 
Darülfünün emini bu 

mektepler hakkında 
ne diyorl 

Eczacı mektebi ile Tıp fa· 
külteılnln blrleımesi ve ditçl 
mektebinin müat .. kil bir ena
litü halinde idaresi hakkında 
D .. rülfünun ne zaman karar 
vereceği hal<kında dün Da· 
rülfünun emini Muammer Ra· 
ılt Bey demiıllr ki: 

" - Bu husulla tetkikat 
henüz daha tamamlıınmadı. 

Tıp fakültesi ben Par!ıte iken 
bir karar vermlı.Fakat bu ka. 
rara ait rapor henüz bana 
gelmedi Senel deraiye bida. 
y< tine kadar her halde her 
iki mektep hakkında kat'i 
bir karar vermi§ olacaktır. 

Bir gazete iktiıat fakültesi 
teıekküiüoden hahsetmlf, bun
dan haberim yoktur, 

Adil Bey geldi 
Alman bankası müdürü 

ziyaret etti 

Ankaradan avdet etmı1 
olan maliye heyeti teftıılye 

reiıl ve Borsa komlıerl Adil 
Be), dün makamına gelmif 
ve meşğul olmutlur. 

A<lil Beyi, D:ıyçe Oryent 
bank Dırektöıü HeY Poıta 

dün de ziyaret, ve banka 
hakkında izahat vermiıtir. 

Bizden 
Arif Oı'UÇ Bey dört 
ıokak kahramanının kah· 

pece bir taarruzuna uğradı. 
Bu adamlar, Varın ISaş
muharririnln yazdığı ya. 
zılardan müteessir ol· 
muşlırmış da, onun için 
bu hAıHseyi yapmışlar. 
EfkArıumumiy• hiııiyıtı 

milliye ve gan9lik heye· 
canı gibi temiz kalkanlar 
ıırrsına gizlenen bu dbf't 

Tıbbı Adli de cenaze teşhiri için 
bir salon yapılacak 

Bazı ölüm vakalarının tq· 
his Ye teıblrl l~n morgta 
teıhlr aalonu bulunmadıiiın· 
dan Tıbbı adi! tlındlye kadar 

• 
cesetleri göstermek ve tef· 
hır edememekte idi.' Bu yüz· 
den bir çok r.ınlenn hakiki 
hüviyetlerinin teıpltl kabil 
olamamııtı. 

Morg tefthat itibarile olduk· 
ça mütekamil bir yazlyettedır. 
Laboratuarı, kimya hanesi, 
otopsi ıalonları mevcuttur. 

Ancak tıbbı adlı müeueslnln 

teıhlrl emval ıalonu ile aoiiuk 
hava mahzeni pek lnzumlu 

olmasına rağmen 

mevcut değildtr. 
maalesef 

Bu te,hlr lüzumuna za· 
ruret haell olduğunddan iki 
ktılllk cenaze teıhlri için 

bir salon yapılması hak· 
kında T ıbbıadll teıebbüsalta 

bulunmaktadır. BÜ rada ce
nazeler, taaffün etmeden bir 
hafta kadar kala bilecektir. 

Morga nakledilen cenaze

ler tabutlara vazedilerek ıoğuk 
havalı mah:ı:ene indirilecek. 
milracaat edenlere gösteril· 
mek ü:ı:ere on bet gün burada 
kalacaktır. 

Fransız tayyarecileri telgrafla 
hararetle teşekkür ediyorlar 

Şehrimizden memleketle· 
rlne avdet eden Fransız tay. 
yarecllerlnden tayyare cemi· 
yetine tetekknr telgraftan 
aelmlıtır. 

Yalovada Tayyare Cemiyeti reisi 
umumisi Fuat ,Beye çekilen 

telgrafın sureti: 

Türk toprafnn terkeder• 
ken, memleketin muhtelif ma• 
kamatının hakkımızda göıter

diklerl, bizi pek mütebaaslı 

eden büyük ve hararetli büa
aQ kabul Ye mlaaflrperlikten 
dolayı derin teaekküratımızı 

arzetmekle pek mesudüz. Aıll 
Türk millellnln saadeti ye 

İzmir belediye 
dikta örlük 

Türk tayyareciliğin muvaf(a· 

kiyatı için eu har temenniya· 

tımızı kabul buyurmanızı rica 

ederiz .• 

Jeneral Dögoy• 

Tayyare cemlyetl lstanbul 

ıubeıl riyasetine çekileıı tel· 

graf ıuretl: 

" Hakkımızda yapılan ha· 

raretli reıml kabul ve büyük 

misafirperverlikten dolayı çok 

teıekkür ederiz. lıtanbuldan 

unudulmaz hatıralarla •Jrılı· 

yoruz. • 

Jeneral Dögoy:ı 

• • .... re ısı megerse 
ilan etmiş! 

Belediye azası neler söylüyor? 
lzmlr de "Hizmet. yazıyor: 
Belediye encümeni azala• 

nndan bazılarlle belediye reiıl 
Sezal Bey ara1111a giren bü
rudet devam etmektedir. Ba:ıı 
azalar bu yüzden içtimalara 
devam etmekten ıarfı nazar 
etmektedir. Dün lçtımaa de
vamdamdan latinkaf eden bir 

ra vücudumuza hiç bir lüzum 
kalmaz 

Şu muhakkak ki lzmlr Be· 
lediyeıl içinden çıkılmaz ba· 
direye ıürüldenmlıtır. Biz iç· 
tımalarda bunu açıkça izhar 
ettiğimiz içindir ki onu, bunu 
kendimize düımao yaptık. 

Belediyeyi bugünkü çık· 
mazdan kurtaracak ancak pa• 

encümen azaslle görüıtük. Bı. radır. Halbuki belediyenin va· 
ze ıunlıırı ıöyleJI : rldat membalan her gün bir 

- Sezal Bey her lıln ten· az daha azalmaktadır. Tahıl· 
kih!z, ıadece kendi arzu ve lit mnntıızam bir suretle ya· 
tateiil dahilinde kabul edilme· pılmamaktadır. Belediye iti, 
ılni lstiyQr. Belediye relıl be- ıehir lıi, nihayet memleket 
yln teklif ve arzolarını aynen itidir. Bunu halletmek zaruret 
yerine getirecek olduktan •on· haline ırirmlılir. . ........................... _______ ... -... ··---·-·---·--·,-----

Patrik Meletyos 
Romaya gidiyor 
Tunus, 3 (A.A)- lıkende

riye ve Afrika Ortodoks pat• 
rikl yakında Romaya gidecek· 

tir. 

Manisada ilk üzüm 
mahsulü satıldı 

Menile, 3 (A. A) - Bu 
ıenenln l'k üzüm mahsuln bu· 
gün okkası 60 kuruıtan satıl , 
mıotır . Mahsullln eahibl her 
ıene ille kuru üzümü bonaya 
g•tireo manitalı Rüstem ça. 
VUflnr. Bu vesile ile meraılm 
yapılmıt ve borsa iJareıl ta· 
rafıodan merasimde bulunan 
lu izaz edılmlıtir. 

söylemek 
sokak serserisi, na garip
tir ki yine bu üç manevi 

ku~vetin yumruklırı altında 

geldikleri yere gittiler, 
bu hal ve vaziyet karşı· 
sında artık 1111 gel de 

Yenı v•Jn gazetesinin 

1 
efkArıumumiyeye dedi§inl 

ister dinle, 

1 ister dinleme 

Yumurta 
konferansı 

(Birisı:i sahifeden devam) 

kında b:ızı mukarrerat ittihaz 

edilecektir. 

Ofis raportörleri tacirleri· 

mlze liızım gelen izahatı ver· 

mitler ve aynı zamanda 8-
rükseldekl konferansa gidip 

gitmemeli de mevzuu bahset· 

mitlerdir. 

Tacirlerimizin Ofisten al· 

dıkları izahattan memnun 

göründüklerini ıöylemtılerdlr. 

Bunlardan biri, muhRrrlrl· 

rlml 'e §Öyle ı.Jemlştlr: 

- Brükselde açılacıık olan 

ikinci yumurta konferanaı 

yumurtacılık için faidelt ola· 

caktır. 

Biz, bilhassa bene!ıll yu· 

murta satııındao müfteklyla. 

Bu menedllmelidlr. 

Omıt ediyoruz ki keyfiyet, 

konferansta görülmüt olacak 

n muılp kararlar ltttbaa olu· 

oac&ktır. 

Kavga 
Baı muharrlrimlze ıorduk: 
- Cüzdanın yerinde mı? 
Güldü güliittük, çiinkü, bu 

dört adam kavga atmek veya 
dövmek içinse buna llytk de
ıtiller yok karmanyola! lae bu
na da yeri ve zaman müsait 
değil, yankesicilikse Arifin cC
bi Yuuuı Nadinio cebi deği iki. 
O halde bu nl!dir billyormu· 
aunuz? 

Dtt yüzü gülünç iç yüzll 
çok müstebrek ve acı bir muz· 
hike. 

Bir fıkradan ıonra istedi· 
ilimizi söyleyiniz. Bir adam bir 
adama gelmiı ve bir ıey 

aormeok için. 
- Al be dayı! 
Dem it 
NükteperJaz olduii•ınu 

zanneden adam da cevak ver• 
mlı. 

- Ne YU ayı! 
Adam bunu unutmamıı 

gel :r.amaıı git zaman alı.y 

eden adam dayı diyene ugra· 
mır ve. 

- Merhaba ahbap durılı 

Hemen taıı geldiğine koymıık 

l.teyen zavallı cevap Yermif. 
-- Ne var rıek? 
Öt ki gülmüı: 
- Bu uymadı demlı ceYa• 

bını almıf. 

- Üyaada eşek uyma.:ııt da 
eıek ! 

Biz kalemle bir hiivlyetl 
ilan ettik ve oyunlar t<:rtlp 
eıtık ve (200) liracığa sahte 
vesikalar sattık. 

Acııb5. bu hareket uysa da 
mukabele uymasada mukabe
le midir? 

""" """ (Yeni Gün) de haber 
(Yeni Gün) denilen baı.ak• 

11z dün nerede ile lklııcl tabı 

yapacaktı. Hazırlanmıe, hazır• 
lanmıı amma istedikleri olma• 
yınca vak'ayı . bildiği a;ibl 
ya:rmıı ve gazetesine bu haberi 
koymuı: 

Arif dayak yeml1- • 
lkı kiti lıniıler. 
Herifler Babıaliden karpuz 

alacaklarmıf. 

iradelerine ıahip olama• 
mıılar. 

Arif - Hısım diye Muı• 

tafayı çaaırmıı. 
Arif tabanca çekmiı ve 

nihayet bu dört vatanperver(!) 
gencin ml ıli hlnlyatı kabarmıt-

lıte (yeni gün) ün yazdık· 
!arının metni. Arif dayak ye
medi, atmak hteyenlere na· 
siboldu. 

iki ıeçilmif amma onlar 
korkup dört olmuılardı. 

~abıalide Yarın gaztesl kar
ıııında knrpuz filan satılmaz. 

Kırmızı konakta kabak 
denseydi belki. 

Mustafa ile beraber !ndliil 
halde onu çalrrmada 8f 
mana? 

Arif ayafa kalkınca ta· 
banca çekecek adam kalma· 
mıı ki .. 

Gençlerin hlnlyatı mlllt
yeıl (!) 

Yeni gGnQn ve kendltlnfn 
hinlyatı cellleal halinde tecelli 

etti. 
Budala!.; bindikleri, dalı 

kesiyorlar. Allah lnıanı ıaıırt· 
ma•ın ıonu böyle maskara, 
olmaktır. 

Bankaların kararı 
Bale, 2 (A.A.) Merkez ban

kaları müdürleri ~ynelmilel 
tedlyat bankaemda yaptıktan 
bir içtimada mutahauıslar ko. 
miteslnln lçtlmaa daYetlnl baa
ka idaresine teklif etmefe ka• 
rar vermlılerdir. Bu komıte, 
8 Ağuıtoıta ıaat 16 da ilk 19' 
tlmaınll yapacaktır. 



4A,ğusto~ . 
•YARIN \ 

) 

' K U ş B l K ı'Ş 1 J 
Geldiler gördüler 

Fatihten Harbiyeye tram· 
vay bir saate y kıa bir za· 
manda gidiyor. 

Zabıta muharririmiz yazıyor: t ~ 

Biz buna meJnnun oluyo• 
ruz. Amerikalı bir banker 

Bir vapur köprüden kavak
lara iki •aall &f&J'ak varı· 
yor. 

Fena sokaklara girmiş, bir evde başına bir macera 
gelmiş, bir miktar parası _aşınlmışbr Biz bu seyahati memaual

yetle kar fi)ıroruıı:. 
f dakika Eylp clt gtt 

bl mlyor. 
KabahaU yolun uzunlu• 

ğunda buluyoruz. 
Eloilu, Kırk eünlük yolu 

iki eüade alıyor. Gllnlerilll 
ıaatle ölçüyor, aaatlerl birlal· 
rı- ekllyerek l>lr dakika ile: 

Yeni dünyadaa eıkl dlkn· 
yaya kırık dokuz ıaate ıelen 
iki bava kttrtalmı harikalar 
kahramaaı diye anıq,ak daha 
doirudur. 

!,.&anların dünyada yatadı· 
jı giindenberi bupne kadar 
böyle ıürat görülmemltlir. İki 

at wl - de deniz' rt buı.ut· 
lan, buzları attıkları halde 
blr ba'ayı aeyabatı kadar yo• 
.-ulmıyan bı.ı adamlar yarın 
alelade bir seyyah kadar hiç 
olacaklar, lakin buııün içi• 
kahramandırlar. 

~ 

Bir nokta .. 
Bunlar, ta Amerlkadan 
buraya eelirksı "Yarın" 

muhabiri , Aziz Beye, Türk 
kaıılmlarınrrı hlll peçe takıp 
takmadıklarmı ıormuılar •e 
Türkiye hakkında nıalümat 
1 :tem!fler. 

Türk kadınını bir umacı 

ı'bl peçeli ve korkun~ zan• 
zıınnellen Türk ülkesini kru· 
nuvüstii tahayyülden ve Tür 
kü elô.n yüz sene e\·velkı pa· 
la bıyıklı, şalvarlı ve kalkan 
lı dütü:ıen hu lkJ Amerikan 
gencine cevap vermiyorum! 
Çünkü gel 'iler, gördlller. 

Bu ıe'lı ve bu eörüı OD• 

!ara 'Jete;. Daha önce gellp 
ı::den seyyahıarın ımlattıkları 

hıkayelrr hu hakıkatın yanın 
da gö:ı.ük kalır. 

CÜRHANETTIN ALI 
inhisar ııe kadar anason 

bulursa alıyor 
Ana•o:ı mübayaa etmek 

üzere Çeımeye giden Müa
ldnlt inhisar BaımGdrü av• 
detmitlir. 

Baımüdür anason l'lübaya· 
aa.ı busumda malumat vermı,. 
tir. 

Dünyanın bir ucundan kal· 
kıp para yemek için ıebrlml· 
ze plen bir Amerikah banker 
••~iki gece adam akıllı para 
yemlı ve eflenmtıttr. Amma 
nasıl yemıı?, 

Ne ılz ıorun, ne ben ıÖy· 
tlyeytm ... 

Yemlı, velhasıl adam akıl· 
lı yemlftlr. 

Amerikanın aayılı banker· 
!erinden biri olan MCisyli Pi· 
yorıln, btr hafta mukaddem 
Madamı Elit lla ıehrlmlze ıel· 
mlı, T okatlıyan otellntıle ika· 
mele baılamııtır. Şehrin her 
tarafını ge:mıls, ıörmilıtnr. 

ETVelkı gecede görmedlil bir 
yeri na11laa glirmilı, gördiiJüne 
ve göreceflnede peılman ol· 
mnıtur .. 

Tesadüf 
Evvelkı ıece Müıyü Pljor• 

ıln saat 8 raddelerinde madamı 
Eliti yalnız baıına otelde bırakıp 
sokafa çıkmıı, caddeyi kebir 
de bir aıafı, bir yukarı ge· 
zinmelfe ba~lamııtır. 

Bu 11rada öııllne mabut 
ve Abonoz malahlarından lbir 
kokot çıkmıı, "Habaha, hl bl 
hi derken bankerle iti plflr· 
mlıUr. 

Lisan bilmedikleri için dil
ılz be.ahı anlafDJlf, eörüımüı; 
Neticede bankerı kokot Abo· 
noza düımüılerdır. 

Çapkın banker aırıta sırı• 
ta, ltokot hanımda kınla kı· 

rıta 27 numaralı ev 1ahlbt 
olan Matl1lllzel Şinorikln umum· 
banuine glrml,terdJr. Şinorlk, 

bu yağlı ve ballı mOıteriyt 1 
görmilı, 

- Buyrun Müıyü, buyu• 
run! Diye karıılayarak ıalooa 
olurtmuıtur. 

Çın tıl Japon iti ıofralar 
kurulmuı," Bon müsyü, lrebon, 
trebon" diye çat pat frıınıııı:· 
ca ile kanıık ( ıerefe) ler bat· 
lamııtır. 
Bankerde pfpoıunu doldurmuı. 
yoımanın kucafına yaslanarak 

çat,pat
8
dlye ses çıkaran ıampan· 

yalan yuyarlamafa baılamııtır. 

Şııeler boıaldıkça boıalmıt 
envayl çeııt mezelerde yen· 
dikçe yenmlıtır. 

O ara çifte nara ıokak bapn· 
da ae&lnl koyvermiı, bunların· 
da hazır tarafı olup hemen 
içeriye alınmııtır. 

Kabadan ve inceden çifte 
telliler, takalm ve ıarkılar 
çalınmıı,! bayii bir zamanda 
böylece •akitlerini geçirmlt· 
!erdir. 

Bir ara ayılır gibi olan 
banker, hemen aklını batına 

alarak madamını dütOnür efbl 
olmuıtur. 

El, kaı ve göz lıaretlerlle 
gldeceitlnl anlatmıı, çalefcı· 
!arla ıofrayı dafıtmııtır. 

Bu 11rada dııarıya çıkan 
Şinorik, elinde bir gecelik ile 
tekrar odaya gelmlı, yine ita· 
retle, ( yenge kadınlıitı ) nı ya• 
parak 60,70 lira kadar da bir 
hesap almııtır. 

Kokotun ıonıuz cilve ve 
nafmelerl araeında bunalan 
banker de: 

- Boo, bon madam: bon ! 

Balkan milletlerinin iktisadi vazi· 
yetini gösteren eser 

Müsabakaya kondu raportör dahil oldu 
Geçen sene AUnada top• 

!anan Balkan konferanıında 

Balkan mılletlerlnln ikttaadi 
vaziyetlerini ııösterlr bir eıe 
rln kalem~ alınmaaına karar 
verilmltli• 

Mezkur kitabı tahrir elle
bilecek zatın müahaaıran Bal· 
kanlı olman icap ediyordu. 

1 İtte, bu müıabakaya Ticaret 
ı oda•ı raportörü Hakkı Nezihi 

B. de tıtırak etmektedir. 
Hakkı Neıı:ikl B. in eseri 

Balkanların iktisadi vaziyetini 
Balkan milletlerinin ikUaadi 
münasebetlerini ve bu müna· 
•ebetlerlıt lnkiıaf veçhelerini 
göllerecek bir ıekilde tertip 
ediliyor. 

- Umum müdürlüğün teb· 
)iği üzerine Çeımede anaıon 
mübayaaııuna baılachk. Dört 
ı:ün zarfmda 4uOO() kilo ana• 
son mübayaa etUk. Fiatlar 
611 ila 8J araundadır. Müba· 
yaa müddeti 15 Ağuatoaa ka· 
dard r. Ilu ıene Çe mede ana• 
wnlSOOO kilo tahmin ediliyor, 
h bııkl geçen &!De 70CO kilo 
idi. B z ne kadar bu!unak 
o kar'ır mübavaa ed .. c .. ği2'. 
~-

Dün ticaret odasında bir içtima 
oldu ve bazı şeyler konuşuldu 

l<.fr;ka No. 58 

-l1JfF 

Dün ticaret. odası idare 
heyeti içtima etmlıUr· Bu iç• 
timada rüznamede iktiaadi me· 
aail eörüıülmüıtür. 

Bul'<l~n m11ada, muh-

J\luharrirl: Mütercimi: 
Rıyn•nde Machıı-d Ahmet FürkAn 

- fraı:o1z eckb'.yatından büyük aşl( romanı -
170 inci binden teTc:!nne .. dılmlıUr-· 

Eu&dan ne pkar. Ben Her j 
uman cöyleıliğlm gibt atkı, 

ıhUruı, çan:ura bulamak lat.e
yen bir kız delllim. Oaua da· 
ima !ihi kalmuuıı isterim. Bu 
yüıı:ılcn deı}ıl ıal ki aenla iz· 
div..ç teklıfi91 reddettim. Beni 
öpc:ıjuaü humede111edtm. Bu 
l< adar ti Uz bir lı:ız kalkıp ta 
kt'!odini FrAnaun.ya anı vcra
cek. 

F1lıp baıuıt önllne efmlı 
d w&ı üy ordu: 
- Bana ne yaptırmak illi· 

yaft .not? ' 

- lıtifanızı vermemek, 
burada kalmanızı temin "l· 
mek. 

- Burada kalınam ne ola· 
cak? 

- Beraber çalııacaiız. 
Keıflmlzl ileri gölilreceiiz. 

- Benıaı buna ibUyacma 
kalmadı. Ş61ıret ftllıa lııhtmt
rOl'lla. 

- Haydi canım, ö,le ıey 
elumua7 

mtyorum. 

- Elini vel' lıana.. azizim 
NAa c11-t nrmek tlSJ• 

telif devalri resmiyenin yapbk· 
ları münakasa mallarının yerli 
olup olmadıktan da tetkik 
edılır iı ve tasdiki mahiyette 
""'""r111r vp,.i)m·11;tl ... 

metin ol, çalııacağız, bulun• 
duğumuz ilmi kıymetleri be· 

· ıeriyete faidell kılacağız. 

- Naııil iılerseo. Zaten 
r hüküm vermek için dimafım 
tı emiyor. 

Bana kızgınm111n 7 
- Hayır. 

- Doiiru ıöyle, ben aana 
kendimi affettireceğim. 

- Rica ederim Klod, or
tada ıahsi arzulardan baıka 
bir ıey ycık. Şu halde benim 
de affedecek hiç bır pylm 
yok. 

nu:ı:? 

Beni aeviyormuıun? 
Tabii. 
Beni nasıl •ewiyorau· 

Bir arkaıiaı gibi. 
Hayır. 

Eskiden bir milslakbel 
zeyce ıtbı de aevmlıllıİa. 

Şımdı? 

- Buna imkan kalmadı kL 

f)ıyerek parayı vermli •e 
gecelıitl geymiıtır. 

Fakat, 70 liraya mukabil 
bu entari ıababa kadar defi!, 
bir saatlık.. için ıeymlıtlr. 

Bir saat bile ıürmeden 
çıkarnıııtır. Elbiselerini 
geymtı, • oruvar. diyerek ko
kotlardan ayrılmııtır. 

Şen ıatır madamın yanı· 

na gelmlı, poro ılgarasını tel· 
lendirerek kokotlann hayaline 
dalmııtır. 

Para vermek icap etmiı. elı 
nl cebine atar atmaz 300 
ılllnl ile 90 Franıız fran· 
gının yerinde yeller estiğini ıör 
ınüı, hemen zabıtaya müraca 
at etmlıtır. 

Meseleye va1:1yet eden 
zabıta Şlnorlkl yaalaaııı,k 

"deye yaplıfı" paralan istir• 
dat ederek hakkında tahkikata 
baılamıttır. Banker paralarını 
almıı, cebine indirdikten sonra 
Şinorlkln yüıilne karıı: 

- No bon, no no demelfe 
baılamıı belkide çapkınlıfa 
yeaıln etmfıtır. 

A. S 

Hilaliahmer balosu 
- -- --

13 Auğstos perşembe ~Ü 
yükada Yat kulübünde 

Heraene olduğu gibi bu se

ne de Hili.liahmer Adalar ıu· 
besi yazlık balosunu Yat ku· 
lilbOnün eme.isiz aalon ve 
bahçeılnde •erecektir. Büyük 
millet mecllıl muhterem relıl 

Kazım paıa hazretlarlnln 
himayeleri altında bulunan 
bu balo için 13 A~uıtos 
Pe11eınbe akıamı kararlaıbrıl
mııtır. 

Şehrimizin en kibar zevat 
ve hanımlarından mürekkep 
bir tertip heyeti geçen hafta• 
dan itibaren içtimalar yap
makta ve balonun her seneki 
gibi mükemmel olması için 
yapılan llllhzarata nezaret 'et· 
mektedlr. Mevsimin bu en eğ· 
lencell ve kibar .balosu hak· 
kında peyderpey karilerimlze 
malümal verecejtiz. 

Dün köprüde tramvay 
raydan çıkh 

Köprü ilzerinde tamir edil· 
mekte olan hattan dün 6 rad· 
delerinde 90 numaralı tramvay 
geçerken raydan çıkmıı, yarım 
saat kadar seyrüsefer munkatl 
n 'Ttn!llitnt". 

- Kaldı Fllp. bu, bir tec
rübe idi. 

Ve Klod Flipin boynuna 
kollarını doladı. Flip onun, 
a teı gibi nefeılerlni yüzünde 
hi11ettikçe, o ateıten eriyen 
bir bal mnmu halini almıtlı. 

l.tısi de oraya, kanepuin ke· 
narına yıkıldılar. 

• . . . . . . 
Doktor, profeaörPlyer Ambu· 

vaz erteıi gün haataneyo 
gelince, doktor Fllip Löhodek 
1 it baıında buldu. Ve hayret 
etti. O, zatea KJodua metin 
olan azminden eınla idi. Bir 
ıey yaparım derae yapardı. 

Filibln yanına eitU Ye ona 
memnuniyet beyan eW. Sonra 
vizite o!du, ıonra ameliyat,.. 
her eünkü iıler. 

Jf-
Klod, anneainin Itır ifueU 

üzerine yanına oturmuı 011u 
ıltnllyordu: 

·Sahife 3 

Yarım milyıı liraya 1 

Türkiye · 
emniyet 
Planları satılıyordu 1 
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Casus '' söze yalnız~ 
devam edeceğiz,, dedi 1

1 

çok muvaffaklyetll 
baıtır, dedim. 

ve ilmlt ı 

Caıus mütevali mahcubi· 
yellerinden ıonra aldıitı ba 
vazıh cevap üzerine biraz fe
rahlar gibi oldu. 

Demek ki bu zattan 
ümit. ben ıözünü kestim. 

Bana tavsiye edilen 
vazifeyi muvaffakiyetle bıtire
ceflm emin olmanızı rica ede· 
rlm. Ben bu çok tehlikeli 
Ankara •eyahaUnde, en büyük 
tehlike olan ilk adımı, muvııf· 
faklyetle attım, tıte bu :ı:at
tan artık ümit değıl, muhak
kak bekliyeblllrlıı:. 

Caıuıun bir irin torbau 
gibi Utriyen gözleri, &evinçle 
tut uftu. 

(Sa ... ) bey yandan fırlat· 
tığı birkaç nazarla beni tetkik 
ederken diler casuslar, reiı· 

!erinin ıevloçlerine l~llrak bir 
memnuniyet izhar ~diyorlardı. 

Uzun, üzüntülü bir aeyya• 

ve ıehvet dolu gözlerini kil· 
çülterek mütebeıalm bir cavap 
•erdi. Pek kııa bir fasıladaa ! 
sonra açılan kapıdan, kara. 
kıılık elblıelerile Mlıter Ber 
bir yarasa bir hayalet gibi 
zuhur edlvlrmlıtı. 

Bu korkunç hayalet kap~' 
dan ı;lrerken, btıı casus Miıter i 
Kt.nedin rengi ve gözleri yılo 
dınm silslleılne uframq ırlbl 
birden dönüvlrmlı Ye sarar. 
mıflı. Korkunç hayaletla 
ıanaatınm nrtafı caıus Bu 
oldufunu &örünce , hw 
zaman ıinaatinJn ve biyan .. 
tinin mülemerrlt korkusu al
tında ezılen cuuıun rengi ye
rine gelmlf, bayatlaıan yeıtl 
gözlere, birden ıeytanl zekla 
toplanıvermlıU. Bu kendini 
b•ğenmit İngiliz casusu, ber
ke1e hatta arlcadaılarına bile 
çok lakayıt nazarlarla bakaa 
küstahtı. 

Bana eğildi ve hafifçe: 
hat yorgunluı}undan sonra 

- Mübahuemlze yalnuı: casuslar arasında yenilen bu 
devam ed•ce"lz 'ı Dedi. ilk yemek çok, lıtiha averdi. ~ " 

Bir aralık Gritanın kula• Misler Ber bana bol bir 11-
&ına genç bir hizmetçi kız bir Ufal ibraz ederek aandalyaya 
ıeyler fmldamııtı. olurdu. 

Casus kadın küçük .kara (Devamı var) 
............................ , ........................................ ,, ..... 
Dünya seyahatı Çek seyyahları -- -
Amerikalı seyyah otomo 
bilile Ankaraya geçiyor 

Bir hafta evvel kendi oto 
mebili ile ıebrlmize gelmlt 
olan Amerikalı M, Vancer· 
kuk Perıembe sabahı Anado· 
luya hareket edecektir. 

Vanderkuk aynı :u.manda 
kendiıi bir muharrirdir. Y ı.• 
nında btr heyk~hraı ıan'atka 
rı olan madamı da birlikte bu
lunmaktadır. Bu iki ıan' at• 
karın maksatları bir de•rli· 
lem seyahati yapmaktır. Ana 
doluyu gezdikten aonra SDrye 
ve Fliıtin taraflarına hareket 
edeceklerdir. 

--- -
Berlin konsolosumuz 

geldi 
Dün sabah Birlin Tllrk 

konıuloıu Seyfullah Bey ltal
van kumpanyaıına alt Sııtrt 
ekispreı vapurlle ıehrlmlze 
grlmi~1f"rdir. 

- Kızım, çok göreceğim 

l'eldiAi için ıenl yanımdan 

ayırmak istemiyorum. Birkaç 
l'Ün sürecek olan bu itllyakı 
bana çok görme, emi? 

Anne, neler söylüyorsunuz? 
- Yavrum. 
Madam Ambuvaz, madam 

Ih Trevln bahseltlğl mesele
ye gelmek istiyor • 

Geçenlerde madam DöTrev 
bize gelmlttlde ıae•den babae· 
diyorduk. Ne kibar kadın. 

Seni okadar takdJr ediyorkl, 
seninde bir madam laul ola· 
cafına hfç ıüpbe etmiyor. 

- Amma yaptınız anne ? 
- Ciddt eöylüyorum; kı· 

zım. Bu bdm, burada bwtun
madıfın eınada beni hiç 'J nıı 
bıra.kmadt. 

- Ne incelik dq . ? 
- Oilu aibl. 
- Hayu, cıilu bır lac. 

adam deiilclJr; bililı:la u.etl 

- - -
Dün Iskenderriye ha

reket ettiler 
İki gün evel limanımıza 

gelen ve Çeklalovakyalı ıey• 
yabları hamll 0 bulunan Dal· 
maçya vapuru Öüo aabah 
saat dokuzda Pire tariklle 
İıkenderiyeye hareket etmlt
tlr. Orada bir kaç gün klll
dıktan ıonra 1 ~ Ağultoı Çat• 

ıamba günü akıamı seyyah
larla. tekrar liroanımızıı ırele
cek ve perçembe sabahı ıaat 
11 de Köıtenceye hareket ed.; 
cektir. 

- - - ·---
Adliye kadrosu 
Tebeddül yok, maaş 

bugün 
lıtanbul Adliyesinin bütçe 

ve kadrosu dlin Ankaradan 
gelmlstlr. Kadroda hemen he
men h ç bir tebeddül yoktur. 

Henüz maaı alamıyan me
murlar bugün maaşlarını ala• 
C• kl .. rtlır. 

olan bir züppeden ba,ka bit 
bir ıey değildir. 

- Halbuki Madam Dö 
Trev ııenl kandıracaAını ümit 
etseymlı, oğlu icln senin desti 
izdivacını talep edecekmif. 

- Ne hayal ! ... Ona bu CC· 

aareU kim verdi ? 
- Klmae '\'ermlf değil,Jir. 

Fakat fena bir aile değil, de
mek lrtiyorum. 

- Stnlrlenlyotum, bu bah· 
ıl kapayınız. M. FransuYa ile 
evlenebilir, fakat konuıula· 
maz. ETienmek bu lıe, muh· 
terem Madam fikrini açıkça 
beyan ehin. 

Ve Klod fırladı. 
. . . . . . . . 

O, her teY bittikten sonra, 
a muazzam ttanrr.ı kırılc.lıktan 
ye alellde dHhelerle Fransn
Yaıua eline dtıtükteo ve poaası 
çıkarıldıktan ııcınra kendini 
'f!İbJG Uil:.•dek e yanaanıağa 
1 (Dı.Gnu 11411' ) 
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MIMLlalTTI 
Vahşiyane bir cinayet! 
Yaralı gencin arkasından yetişip 

6 el daha sıkarak öldürmüş 
lamırde Karııyakanın De

debap köy(lnde çok feci bir 
cinayet olmuı •e 19 yapnda 
bir ıenç vllcudunun muhtelif 
ıwlerteden yedi lıur111n yara• 
• almak aurettle &ldOrlllmıı,. 
lGr. Maktulun lemi Hibeytn 
efencltdlr. fflç bir tıle meıtul 

'deflkllr. HOeeyln efendinin 
bttb ldrıe namında bir ca
D&Tanhr. Hldiee tJıakkmda 
•erllea mal4mat fUdur: 

Kambur Alinin oflu HOeeyln 
de SGleyman çavuı oflu ldrl• 
arannda eenelerdenberl de•am 
edip ıtden bir tOtGD mııeeleel 
Yardır. Bir ttlrlO halledllemlyen 
IMı tltek mee'eleel bu iki ıen• 
cin arauna derin bir kin, dOı· 
mantık ıtrmeelne eebeblyet 
•ermlı; nihayet araya bir de 
kadın hayalı kanımıı. Bu iki 
ıenç bir rlyayete g&re ıOzel 
.. r kadma lpk olmuılar. lkı.ı 
de birbirine bu kadından ••z 
pçmeelnt haber ı&adermek 

euretlle kadına eahip olmak 
btemlıler Hilıeyln: 

- Ben erkejlm. Onun bu· 
Dun emrlle hareket etmem! 

Şeklinde bir cevap •er· 
mlı. Bundan hiddetlenen Sü
leyman çovuı oflu ldrıe Hil· 
etylnl bulmuı; TGtün me•'ele
elnl •eılle ittihaz ederek ka V· 

ı• çıkarmıı. Her iki tarafın 

da blddetlle baılıyan bu kav• 
ıa nihayet tabancaya daya'n· 
mıı. 

ldr'• yedili tabancaeını çe· 
kerek Hileeylne ateı etmi1-
HOee)in aldılı ilk yara 6ze. 
rlne kaçmafa baılamıe. Ve 
bir kapıyı açarken arkadan 
ldrle yeUımıı. Vahılyane bir 
surette Hileeylnln ilzerlne yQ. 
rGmilı. Daha altı el ateı ede. 
rek bu zavallı ıencl yedi ye. 
rlnden yaralamıı. 

Mecruh Aldıjı yaraların 
teelrlle derhal ölmüı. Katli 

~ !O 

firar etmlçtlr. 
!;) 

İzmirdeki pek feci otomobil kazası 
nasıl vukua geldi ? 

Evvelki akf8m Menemen• 
le lzmır araaında Ulucak 
mevkllnde vukua ııelen feci 
otomobil kau.eı hakkmda 
ajanem •erdlll haber dünkü 
nOehamızda •ardı. 

Don relen lzmır gazeteleri 
IMı mOthlt kau. hakkında f'I 
tafdlltı •eriyorlar ; 

inhisar ne kadar anason 
bulursa alıyor 

Kau bakkmda topladıi~ 
mız malOmat ıudur: 

Cuma ıabahı 7 avcı, Me
nemen taraflarında avlanmak 
için Menemen beledlyeelne mu· 
kanet Duç otomobilini kiralı· 
Jorlar. Avcıl1ır akıama kadar 
aylanıyor ,Olilyor ve eflent
:rorlar. Akıam üzeri rene ayni 
otomobille &•det etmek ilzere 
yola çıkıyorlar. 

Şof&r Yahya leminde bir 
ıençtlr Avculann içinde Ya· 
f8r Ça VUf isminde dıter 
bir zat daha Tardır. Otomo• 
bil eOr,atle ilerlemekte iken 
6n tekerleklerden birisinin 
(leplt) denilen defneklerl kın· 
hyor ltu esnada eilr' atla si· 
den ıoför ne yapacafını f&fl• 
nyor ve otomob•lı yol kenarın· 
dakı hendete yuvarlanıyor. 

Bu eukut netlceeinde Ya1&r 
p YUf lemindeki aTCIDln kafa 
tan kınbyor, beyni dıf&rı çı
kıyor •e derhal orada ölOyor. 
ATcılar ltalyan tebaaeıadan 
(CJvanl) nln de kafan kırıbyor 
kollan çıkıyor Te •fır eurette 
raralanıyor. 

ya .. r çavuı, Kuvayl Milliye 
samanında çok yararlık röıte· 
ren kahraırıanlardan bırildi. 
Kendidielnl tekmil Karııyaka, 

, Menemen tanırdı. D&rt tane 
çocufu, bir karıeı ve birde an• 
neel •ardı. Kendiel 45 yaıla· 
nada idi. Son dakikaya kadar 
6lümtlnden kızlarının haberi 
yoktu. Ve dfln akpm lmılan 
kal'll'fak&da kordonda gezi· 
yorladı.Kazaıfan ıonra jandar· 

• 1 ' ma mea e eye vazıyet etmlıtır. 
Şoför Yabyu yaklanmııtır. 

Kazazedeler; ifadeleri abn· 
dıkta sonara eerbeet bırakılmıı· 
!ardır. Tahkikata devaaı olu
nuyor. ----------·-Seyyar sergi 
lsveçliler limanımıza parasız 

girmesini istiyor 
le•eç htıknmetl namına ıeya. 

· hat edecek olan ıeyyar eergl va· 
punı Teırlnlevvel de limanı· 

mıza ıelecektlr. leveç hilkG· 
meli Ticaret odasına müracaat 
ederek, mezkOr ııemlnln mec· 
cani olarak limanımıza ııel· 
meılnln milmkiln olup alma· 
dıfmı eormuıtur. 

Yalnız bu, müracaatın ;alkl 
Tardır. ÇankD, •aktıle bizim 
Karadeniz vapurlle ıtden •eJ· 
yar eerglmlzden leveçlller 
liman veeafre ilcretl almamıı· 
!ardır. 

Ticaret odaeı bu bueuıta 
llsım ııelen makamlarla te
m••• ııtrıımlıtır. 

ENVER PASA 

Turan imparatoru! 
-------Hatıratını y•z•n: ./ .L _______ ,,ı 
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Nihayet Enverle birer -Foke- Tayyaresine 
binerek Almanyadaki Breslav şehrine in

mek için havalandık 
-Ha1ır, demokratım, fakat ı 

\olte'l'lklerl demokratlaıtırmak 
ltta bir ••zlfe almaktan çekin· ..... 

-0,.. anb1orum ki, At.an 
................ ~kdtr. çekli-. 
lıuralanla .. kmatlnlzm ba· 
..Uu batbJacaktır, deldml 7 

- o.. . ftlpbe eblaefllllz. 
OluaaJa k&,.ttllerl. UUlnla 
takllml w11l11lne ehın_ı• 
Jlll 1oi.1Jwlar. la propaplMla 

·~ ....-.... r. HeJlll • 
.......... prw,..acak ola• 
lıuıta• .. kllt•lu. 

-Fakat, ko1111ilnletllkte erazl 
talmml Joktur. Belki, erazl 
lfllrakl vardır. 

Ba nanl komQnletllk? 
- Sise a31ledlmya. köylll, 

koa10nlet olacaktır. ÇGnkü, 
ara si leteyor. 

Komllnı.tbk arazı verme• 
,.mce, komQnlethte karp kıyam 
••eeıktlr. 

aa- lçtndlr ki Rue lhUlllı 
._ komODWtllk .ı. kalm.,.acak 
lıqka aafhalara .... cı'ıhrdlr, 
.... ha .. lııararetl-ı,u. Fa• 
kat. lllr Aı.a. cawtu pldt. 

YARIN 
52 Si 

Poliste: 

Kaza 
Bir çocuğa ,oto

mobil çarphl 
Tepebaıında oturan ıoför 

Mehmedln 8 yaflarındakl ço
cufu ŞükrQ dün, Aarl elnema 
önilnden ııeçmekte iken tipi· 
ronun ldareıindekl 1373 No. lu 
otomobilin eedemealne maruz 
kalmıı, baıından yaralaomıı· 
br. 

Tatl• vurulmut 
Unkapanında HllMJID Bey 

hanında eakla Elaztzll Haean 
oflu Ahmet diln, pollee mil• 

~racaatla Haıan leminde biri' 
tarafından taıla bapndan ya. 
ralandıfını blldlrmlıtır. Tah. 
klkata baılanmııtır. 

Bir olup d6vmıltl•r 
Beyoflu Macar caddeelnde 

aakln madam Takoblyl a1adam 
Ktrleto ile kısı olııa bir olarak 
d&vmilılerdlr. baklarmda tabo 
kıkata baılanmııtır. 

Atk• gelmit 

Adliyede: 

ölümle 
Tehdit eden ka
çakçı mahkemede 

Eıkl pollı merkez memur· 
!arından ve balen milıklrııt 
ldareıl lıtıhbarat ve tahar
rlyat teıkilltınde çalııan Hl· 
netakl 8. yl &IGmle tehdit 
•e alli.b atmakla maznun me•· 
kuf bulunan Oonlk'ln muha· 
kemeeloe dila birinci ceza mah· 
kemeelııde devam edllmtı ve 
dlnlener.ı ahitler hi.dlıeyi teıplt 
eylemıılerdir. 

Oonlk kefaletle tahliyeılnl 
btemlı•e de mahkemece red· 
dedllmlı, iddia Te mtıdafaa 
için talık olunmuıtur. 

Gen9 Sedettinin katill 
Gl!çen eene Beyoğlunda 

Galataearay karakolu önil• 
nde bir otomobil içinde 
Sadettin lımlnde bir ııen· 
el 3ldtıren Abdullah, 15 
sene ajır hapee mahkam ol· 
muıtur. 

Temyiz mabkemeel zabıt· 
namenin uıulü dalreelnde tap· 
sim edllmemlı olma11 dolayıalle 
bilkmil nakzetmtıtır. 

Oektıdarda cami karııaın· Don Abdullah tekrar mah 
da .akla Ahmet leminde biri kemeye çıkanlmıı ve zabıt· 

namenin taahıhl kararlle mu. 
yanma bir kadın alarak Pano- hakeme talık edilmiıtır . 
rama baiÇ..ellne aftmfı, fçm~e - .................................................... . 
baılamııtır. Blçak çekmit 

Bu eırada zeybek ha•an letıklll caddeelnde Bahçeli 
hamama giden Beyoflu bıçak· 

l"çalıoımı, oda aıka ııelerek bıo çı Mehmet oflu lbeao hamam· 
çalını çekip oynamafa hafla· cı Haçlje bıçak çekmlı, ya· 
mıı, yakalanmııtır. kalanmııtır. ............................. ,,,,,., ....•.•.........•..... 

Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-25-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birim:i aoylfMI- d-.qı) Cahil ve Alt Kemal Be:rler. 
Necip Asım B· (Erzurum) Bunlardan Alı Kemalin o sa· 

- Bendeniz ıöyllyecektım. mao gilya milletin yükıek men· 
Fakat arkadaılarımın izahat· faatlerlnl ve meırutlyetln mu-
larlle meseleyi tenev•llr etmlı hafaza11 endlıeıile ikdamda 
ı&rdllm. earfınazar edlyorllm. her giln lntııar eden yazıları• 

Refik B. (Koriye) - Ar· nl ben de okuyordum. ilk 
kadaılar, bir zamandanberl fntlbaım ıu olmuıtu: Yellımtı 

devam eden neırlyatları IUbarile vatanpener bir muharrir. O 
memleket için ciddi btr tehlike zamanı hatırlareak benim ırtb.l 
halini almıı olan bir kısım ıa· bir çok lneanlarda bahuiiıe 

zetelerln ve onları idare eden• a.ünevverlede bu adamı böy. 
lerln Tazlyetlerl bana ıunu lece tanıyorlardı. lıte o zaman· 
hatırlattı: ki yazılarlle vatanperver tanı· 

Meırutlyet henllz ili.o edil nan b!J adam, . ıün geçtikçe 
mlı, l.Ubdadın mazalimJ I· arlan bir pddetle o zamanın 
let ilzerlnden atılmıı vatanın mevkii iktidarına çatmaf}a •e 
·eemaeı açılmııtı. O u.man kendi tıynetinde arka11na ta· 
belki burada bulunanlar btr kılan dtjer gezele ve muhar· 
çokları ,ıhı ben de mektep rlrlerle, meeelA Volkan ııaze-
eıralarında bulunuyordum. Har. teelle blrle19rek meırutlyetl 
rlyet, Mileavat, Adalet, dıı.. filo için bakıkateo milcadele 
türları altında · ve bu muk~. etmlı lneanlara da dil uzat· 
de• mefhumların mOdafll na- mala baılamıılardı. 
mile ortaya atılanlar ar•llft· Bu tıynette olanlarm ma• 
da biri tdarel a1eıruta yl illa keleri hır zaman aonra ya ••t 
ettirenler nanıma dlferl de J•••ı yzzlerrınde düımrğe 
ıaya o zaman milıtak 1 olarak baılayor. Hilrrlyet mil· 
matbuat eahneeiode ortaya çı ••vat mefhumlarını kendilerine 
kan iki alma vardır. •ır yaparak memleketi yeni 

lılmlerl malam; Hüııe"o badireye allrükledlklerl anla· 
-;- ..... 

Kararglhta bulunmak icabet· 
lifi ıöyledl. 

Ruıyadakl iki eenellk ter· 
riltetlerlm içinde mühim bir 
rol oynıyan Gopodıo Blomeu
ıtayln ile Yedalaıırken: 

- Belki gene g6rüıür6z. 

COmleel de ikimizin afızlann· 
dan ııayrl ihtiyari çıkmıctı. 

Kararıı&h, yolculuk milna· 
kafaları içinde idi. Kuman· 
dan, emin bir yol bulamıyordu. 
Fakat, tehlikesiz yol da ycık· 
tu ya •.• 

Bllba ... , etraftan yeni ha· 
herler de ıelmtıtı. Bir çok 
k&yltller, komtlnlet çeteleri 
teıkll etmııler , Hatmaa 
ldareal aleyhine kıyam eflelDlf" 
lerdL Banlar, Olrraayanıo da· 
lııtb lflerl kll. Y aloız bu ıdahllt. · 
itler arannda bizimde erlme
..ts mlmkthıdG. 

Kararslhta bir be Alman 
sabiti ı&n1tııtüm. Her Lalde, 

bir kaç tayyare de ol&caktı. 
Bu belllardan kurtulmak için 

tayyare ile ırltmekten daha doj· 
ru bir fey olamazdı. 

Eıaeen, Enverde bu fikirde 
idi. Tali.tın Odeeadakı ltlras• 
la.rıda · mllyooların Tayyare ile 
nakledilememeılnden ileri ı• 
llyordu. Tali.tı mit. onlarile 
bırakır, bizde gldeblllrdilı. 

Bu "fikrimi, Envere . aç· 
tım. Oda aynı kanaatte idi. 
Nihayet, bizim tayyarelerle 
aıtmeklljlmlz kararlaıtırıldı. 

T allt p111&da on klılllk kafilelle 
ıtdecektı.blr tayyarede bunlara 
ketlf vasifed yapacaktı ... t iki 
olmuıtu. l.lı:ı Foke tayyareelne 
bindik, Okranya ovalan Oze. 
rladen AJmanyaya dofru yol 
aldık. 

ilk hedefimiz, Breelav ıclı, 
Hatta, Lehlttana bile enmek 
letemlyorduk. Çilakü AJmap· 
ların teakll etUklerl Leh hükQ-

(Devamı Yar) 

4 Ağustos 

,-Edebiyat tenkitleri .• 
-Yazan: ~ıdıke Hasan 

Romancılık tedenni de 
Temenni olunur ki b6yle yazılar edebiyat 

sahası haricine çıksın 
Kalbimin kadını romanı ve edebiyat hak•ında: 

Ak .. m ııazeteeinde tefrl· ı kadınlar bu zamanda 6yle e.; 
kaeı nihayet bulan [Kalbimin rareng'z öyle f&Yanı hayret 
kadını) romanı hakkında mu· mevkldedirlerkl bugiinktı ce-
harririnln mllıaadelerlyle kilçük mlyetlmlzle tabii bir tekilde 
bir mütaleada bulunayım. tevafuk etmemektedir. Ve 

Yazıları edebiyat eahaeında bunlar insanların kendilerini 
henilz yeni lotııara baılıyan idare )çln kabul ettikleri bai· 
bu muharrire meelekte muvaf· ların adetlerin temamlle bil&~ 
faklyet temennileriyle beraber fında olarak keyflmayef& bir 
bu teıebbOeür.il takdir ederim, hayat yaıı.maktadırlar. 
kalbimin kadını: bu eeer kariler· Fakat, blltiln bu ileri 
de muhtelif cephelerden m~ıhte- sfden muaeırlıja rafmen 
lif nokta! nazarlar tevlit ediyor. ayni mevkideki phıelı rdan'ı 

Evveli. tanzimatla beraber mem· biride [Ferit] o kdar eaf ve 
lekeUmlze aıren bu roman nevi dürilat o kadar ••mimi •e 

ideale yakın bir ıurette ı&r 
edebiyatının bu aon ıilnlere 
k d l d 'ğl t k" 111 rllmtıttrkı dlferlerlle ayni me.W~ a ar ııeç r ı e am ve 

ki ve muhitte ve ayni çen:e
tedennl, eanlyen btlhaıea bu 

Tenin dahilinde yaıayan bu 
pek yakın zamanlarda lntııar 1&hılyet ötekilere nazaran bla 
eden eeerlerln edebiyata dahil de adeta budala biHlnl Te-
olup olmamaeı ve nihayet, recek derecede gillilnç ıell1or. 
dedi kodueu el'an devam et• Fehamet tabiiliğin harl· 
mekte olan edebiyatın mev· cinde olarak mantık ve ak· 
cudiyet veya aclemi mevcudi· lının hiç dahilJ olmadan te-
yeli meeeleel bu noktal nazar· mamlyle hl&elle hareket et· 
!ardan eTvel .. lraa eeerl tahlil mektedir. Bu giiokll hayatta ~ 
edeyim. Şilpheılz bir romanda bayle anormal bir tipe de teeadüf 
ilk arıyacafımız ıey mevzuun edemey:lz. Ayni zamanda e .. 
eeerln yazıldığı zaman ve mu· re verilen l•imle a1evzun, li· 
hıtle tevafuku, daha dofrueu kaeıda pek azdır. 
bizzat içinde beılendiğl cemi· Burada göeterileıek leteneit 
Jetle rabıtaeı milnaaebetldir. hayat artık beıerlyyetlD ah· 

Yani muharririn göllermek lik formüllerine mantık pren 
ıetedlil hayat veya bpat el· •iplerine riayet etmeyecei ,mi 
mek lıtediil iddiadır. Mütea· yokea (Ahmet Mithat) Efen 
kiben onun plelkolojlal blıler dl gibi eırf halka eeer okut• 

muı olmak arzuıunu, yazmıı 
•e fikirler ııelir. Halbuki kal· olmak için yazmak mı, me•~ 
blmin kadını romanında belli 

zu buhranını, kall!m tıletmek 
baılı bir mevzu yoktur. Büt\!n ve ya aan' at kudretinin lakl• 
eeer bir eerg(ize,tten ibarettir 1&fı lçln vuıta mı arlık bil• 
ki oacla ela -' Te mihver t.,. mlyonım. Tabn mevzu letı.bı 
kil edecek bir vak'a mevcut olarak dn paıkoloiik tahlillere 
değildir. Hayatı Adiye cereya· kuvvetli maneviyata, necip 
nının fevkalAde mübali.galı bir ve ulvi hiılere hl~ de teeadilf 
surette deyeblllrlm ki muhar· etmiyoruz. 
rlrln yaratıcı mubayyeleeinln • Bence roman denince haO-: 
llhamlle bir letıkbal keıfıdır. el nev'i için olurea olıun ara 
Vak'a kahramanı kendini ka· nılan ıey evveli. onun ruhiya 
derine tahine bırakan bir tı ve eıbaaıoın kuvveti'I mane-
adam •il•O altında ııtzlenlyor. •!yatıdır. 
BiltOn maceralarını hep ıeea· Fakat, maaleeef bunlarda 
düfler baaırlamıılardır. Adetl biç biri mevcut değil. Çok eıeı 
muhltlndekilerln eevkll idanlle !erle aörllyoruzkl edebiyatımı& 
hanlcet ediyor ,ıhı. artık mütevazı bulundufu fi-

kirler ve karakterler itibariyle 
Bıına rajmen btıtiln 

clvarmıiakilerl kendi cuıbe bir dönilm ootaaıodadır. Ve 
daıreelnln dahiline almalı.tadır. bu noktada ct:hetce menfi. 

Hl• ve karakter llyiklle Son zamanlrda lotııar eden• 

1 1 L• •·ı b d eeerlerlo ~kaeriıl de bunu teyit an ap mıyor. aa n unu a 
ediyor. Bu ceryanı bir müddet 

kendi eempatlelne batıılaya. dab ~ takip edelim. 
biliriz. 2 lncl pllndakl eıhae Çok temenni ederlmkl eeer 
dahil entereeaodır. Bilhassa lerln tapala çalııtıiı bu teden-

ıılıyordu. birer birer maıkelerl - nl devreel pek aürekılz oleun 
... ~. dilıiloce altınd. kin, ve batta mevcudiyetini bınet 
ııaraz ve bıratan mOrekep kor· tlrnıeelo bile. Ve yahut daha 
konç bir çehre ııö:ünilyordu. mllnaelp olarak böyle yazılar 

N h t k d 1 b bt edebiyat eaba11 harlcln11 çılum, 
ı aya ar a aı ar, u ıa e 

Bir tercilmeihal, hayatın vatauperverler milletin baıına 
aile haricinde il ahlikl kıemı 

ııetırmedlk bell ve muılbet nın bir kopya11 olarak "al11n 
bırakmadılar. Halkı birbirine 

•e bize •on anlretlere cevap 
dilfürdüler. 
Aeırlardanberl devleti yaıatan, olarak biz de edebiyat yqktur 
uaeuru hakiki' Tilrkler araeın· dedlrtme.ın 

Yenişehirli 

Sıdıka Ha.san dalJ vahdeti delparçaladılar. 
makeatları bani olaıuıtu. Bun· 
lar, Yunan, Sırp' Ermeol,Kürt 
Arnavut hepel birden dahilde, 
ayaklandılar, ellAhlandılar, Oze 
rlmlze ıaldırdılar. Hariçteki 
aeırlık dilımanlar da bu keı· 
mekeıten pek gilzel letlfade 
ettiler. lıte bunlarm aziz va· 
tanda eabte bilrrlyet mlldafı. 

lerlnln, vatan11zların, aziz va 
tana açtıkları yaradan eel al· 
bl akan kanları bili dlndire· 
medık. Üç kıt'adan çekildik, 
netice mal6m. 

Matbuat bGrrlyetl demok
rui icabı dı1e memleketin lll 
-nafllnl btlkbabnl yıkmafa 
çahfan ba,ankli efeudller ki 
onlarda a1nl nakaratı bm bir 
cefltte Te bla bir ısı. ... e lle ,..ı. 

_ ılısla1arak eaf ve temi& fikirle
ri zehırle-k için .. vaımıılar• 
dı. (Decıamı uar) 

-----------r 
Edison'un sihhati şa 
yanı memnuniyet! 

New· Y ork, 2 (A.A) - Edt
aon'u tedavi etmekte olan ilç 
doktor, bir blllten neırederek 
mııhterllo milzmlo bir b&brek 
ıtubabı ile teker haetalıfındn 
mustarip bulundujunu beyan 
etmtılerdlrr B&brek ıltıhabı, 

aaliha dolnı yilz lutmuıtur • 
Diln 6fleden aonra Edl· 

aon'un baetalıiı Dlikaeıınıı iM 
de 1aat 20 ye dolru tekrar 
kuv•etlDI lktl•p etmlı Te ı .. 
Urabat e1lemlftlr· 

Bir askeri tayyare 
düıtü 

Dtjon 1 (A.A) - Bir aekart 
tay]'are dtlpnOf pilotu ıı. 

mOtltlr. 
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İr bom a bul_ .... ur Dünyayı Bugünkü Buhrandan K - di Kat d~ midir? 
taracak Yeni Bir İktısadi Sistem 

Düncereyan eden bir hadise i e 
alakadar mi? 

P rlı, 3 (A.A)- Malin ga• 
vı >1ın Gkeoole' den aldığı 

bir habt'ı e gö·e fatiı.tler tara• 
fınd n bır içtima yapılacak 
o ar. ve içinde bir kaç İtalyan 
oturan bir ··ve b ir bomba kon· 

mllttür. Yapılan tahkikat ıım: 
diye kadar müıpet bir netice 

vermemlttlr. Bununla beraber 
dün vuku bulan bir arbede.,. 
lttlrak eden 9 komilnnlıtin tev· 
kifl ile bu vak'a arasında bir 

duğu z .. bıta tarafından görül· münasebet görülmektedir. 
ır.I tl! t!i 

Kral Zogo ile M. Musolini arasında 
telgraflar teati edilmiştir 

Roma, 2 (A.A.) - ltalya ı 
tara. ından Arnavutluğa yapı· 

lan yudı:n dolayısile Ama· 
vut Kralı Zoge M. Mussoli· 

ni'ye hareli! bir telgrafname 
ke,ide edt'rek ltalya hükOme· 
tine ve milletine karıı Ama• 
vut milletinin derin ıilkran 

ve minnetini blldlrmlıttr. 
~ 

Halkın arasına mü-
racaat edildi 

Barc .. lone, 2 (J\.A) - Ka• 

talonya kanunu esaıiainin taı· 
vlbi için halkın arasına vuku 
bulan mürac .. at tabii surette 
ceryan etmektedir. Sokaklarda 
fevkp.la.ıe bir hareket ve faa· 
liyet görülmektedir. 

Evlerin bir çoğu Katalanya 

bayaaklarile donatılnnıtır. A. 
raya ::ıilracaat neticesi kata· 
lanyanın her tarafında akıam 
üzeri belli olacaktır. 

Bir facıa 
To•lno, 2 (A.A.) - Mlla· 

no-Geneve treni Ponte,Gurone 

iataıyonu yakininda bir sat ı h 

gt' çioinde bir otomobile çarp· 
mıfiı•. 

Otomobilin içinde bulunan 
ıekiz kadın ölmüı, ıoför de ga• 
yet ağır surette yaralanmııtır. 

Muzlar arasında korkunç 

bir yılan 
Erfurt, 2 (A.A) - Bir cm• 

tia istasyonu hangarında bir 

amele yerde otomobil iç lastl· 

ğine benzer birıey görmilftür. 
Bu ıeyi elinde aldığı zaman 
bunun bir yılan olduğunu deh 
ıetle farkına varmııtır. Amele 

yılım ısırmadan evvel yere 
atmağa muvaffak olmuıtur. 

Bilahare bu yılanın cenubi 
Amerikadan eelen muzlar 
arasında buraya gelmiı zehirli 
ve takriben bir metre boyunda 
bir yılan olduğu anlaşılmııtır• 

M. Muuolini verdiği ce· 
vapta kral Arnavut hükumet 

ve milletine karıı beslemekte 

olduğu teveccüh ve muhabbeti 

ve İtalyan hükümet ve mille-

tinin Arnav•Jtluğa karıı du,.. 

makta olduğu muhabbeti tek-

rar etmlıtlr. 
a 

M.Brüning bir nutuk 
söyleyecek 

Berlln, 2 (A.AJ- Baıvekll 

M. Brüning Salı günil Alman• 
yanın vaziyeti hakkında bir 
nutuk söyleyecektir Bu nutuk 
Almanyanın her tarafına tel• 
ıizle neıredilecektlr 

Londra'da mütehassılar komi. 
tesinde itilAf hasıl oldu 

Londral, 2 (A.Al- Londra· 
da mali mütahassıslar arsında 

cereyan etmiı bulunan milza· 

kerelere mevzu teşkil etmlt 

olan meselelere müteallik itlllf 
projesini tanzim ve tevlde 

memur komite gece ve bu sabah 
hazine nezaretinde toplanm'ıtır 

Dört saat devam eden son 
celsede bu vesikanın tanzimi 
ikmal eoilmiı ve veılkada 

tamirat bahsinde Young ve 
Hoover planlarının yekdiğerlne 
tatbikinden ibaret olan umumi 

meoele hakkında asıl komitenin 
elde etmiş olduğu netice ile 
demlryolları, ıark tamiratı ve 
aynı tes ~imat tali komitelerinin 
tetkik etmfı oldukları meıele, 

ler hak~ında ~vasıl oldukları 

neticeler kayt, ve tıaret olun
muıtur. 

Komitenin ruznameılne 
dahil' olan meselelerin heyeti 
umumlyesl hakkında bir itilaf 
husule gelmit olduğu· söylene
bilir. Bazı tali meseleler hak
kında tadilat icrası zaruri gö· 
rülmektedlr. 

Bu oabah, hukukıinaıların 
son tadilat ve taırihatı icra ............................... . ............................................................................. _ 

Yeni bir inhisar 
daha! 

(I inci sahifeden devam) 
götüı üycna, daha yakın olan 
ıerül mah,.llerlne gfıtirecek ır. 

Fakat buna mukabil M. 
Moncerl Belediyeden (30-40) 1 
sene muddetlt çôp imtiyazı 

iıtiy,or ve bunu teklıfin;n e•a 
11 tartı olarak ileri sürüyor. 
Çünkü, teklifle alakadar zevat: 

- Biz tesisat masraflarım 
yaptıktan ıonra ya belediye 

1 cayarsa emekierimJz- heba ola· 
cak. 

o zaman zararlarımızı nasıl 

telafi ederiz. Esasen, hiç im· 
tlyaz ıııüdde•inin hitamında 
teıiıalı belediyeye terke:lece· 
ğiz ve belediye de, ıimdlye 
kadar kendisi için bir külfet 
olan çöpl.,rden istifade edecek 

Teklifimiz merkezi hükil
mette memnuniyetle karıılandı. 
Yakında da Şehir meclisinden 
çıkacağını ümit ediyoruz, dl· 
yorlar. 

Belediye, huıuıi istihbara• 
tımıza nazaran Y enlliahçe ta. 
raflarındaki bir anayı bu tı 
için M. Moncurfye TiırecekUr. 

Darüşşf akalı/a
rın bir tavzii 

Gıı.zetenlzin 1-8-931 tarihli 

ve 579 numralı niiahasının 

ikinci ve üçüncü sütunlarında, 

Dariluafakahla serlevhası al· 

tında fntlıar eden bJr yazula, 

DarÜf§afnka llaesl mezunları· 

nın it bulamadıkların-dan ve 
hükümetin bu huıuıta yardım 

etmediğinden baliıile §ikayetçl 
olduğumuz ileri süri1lmüıti1r. 

Evvela: boıta olan hiç bir 
Darüttafaka mezunu bulunıına· 

dığını burada bilvesile söyle
mek lazımdır. Çünkü ocağı. 
mızdan aldığ mız-.feyz ve hamle 
bize hayat yolunu aydmlatma• 
ğa kafidir. 

Saniyen: Ogünkii içtimada 
mezunlar, münhasıran Darllr 
ıafali Terbiye! bedeniye kulü· 

bü teeıls etmek üzere toplan· 
mıılardı. 

Darü1tafaka mezunlan Terbiye! 
bedniye kuliibi1 umumi katibi 

F.etlri Satı)'i 

(Birinci aayfaJan JftJam) 
Para ile it, niçin blrlet· ) yirmi milyon fııizle yüzde 40 

melidir? . nlıbetlndekl zirai kaybın ifa· 
Alman buhranı, kın va• deıl olan ıld yüz milyon çff. 

deh kredlniD çekllmeıinden J çi ltılzlerfnl de diqün6nilz. 
çıkınııb. Bu kredJ, para ıahf· Sonra dünyadaki 25 mllyu 
binin keyfi gelir gelmez, para• 'J'.ilrldira11 kıymetindeki altının 
11nı alm- elemekti. yüzde 40da faiz getiremeylye. 

Halbuki, ıatılmayan, ıalı· 

lamıyan, ıatılma11 için vadeye 
muhtaç olan tılerln yapıldığı 
bir devirdeyiz. Bpyle bir de. 
vır, k11a vade il krediye defli, 
malın satılmaslle meırut bir 
krediye muhtaçtır. 

Bu netice, para sahil;ılnfıa 

istediği zaman parasını alma• 
sına manidir. Her halde, ma• 
lın satılmasını beklemek mec· 
burlyetlndedlr. Bir mal lıe, 

ya ıatılır, ya ıatılma:r., ya k6.r 
eder veya kar etmez. Para ıa· 
hibi, kendi kontrolu haricinde 
bulunan bu meselelerle al&· 
kadar olamaz. Ohalde. 

A - Ya krediyi lialdırmak 
B - Veya, malın ıatılmaaı 

zamanında ödenecek bir kredi 
slıteml tiulmak lazımdır bu 
vaziyet, yalnız Almanyaya alt 
değildir. Büyük unayl ve zirai 
teıkt?atı temıil eden bi1Uin 
hükOmetler. bu kredi mueleef 
karıısında bulunuyorlar. Çilnkii, 

f fransanın 1931 • senesinin altı 
ayına aft sınai maddelere müstenit ha. 
rfcl muamell tı 7 milyardan 4 mıfyan 
ledf. 

2 - Amerikanın buğday . ve pam,. 
mnhsulAtf harici plyasalarınınyüzde631ibli 

kaybetti. Sina! ihracatı ise yiizde 61e 
düştü. 

3- Amery rapouna göre, lngııtrrede 
bir senede yüzde 47nfsbetfnde slnafyi lh· 
recatı kay tettf. 

- 4 italya,'Rusya ve TUrkiye müıte•· 
na olmalı: nzere sanal fhracahnı fdar'e 
edenıeyecek bir hale geldi. 

- 5 Leh.tan ÇekoslAvakya, Belçika 
ve Baltık h6kfimetlerindeki sfnaf ve zi
rai ihracat ylzd• 50 olsbetfrıde noksan· 
laştı. 

- 6 Türllye gibi hükOmetıer zirai 
ihracatının yü.tde 38J nfsbetlnde müşt ... 
rfsfzUjf, )'Üzde yirmi nisbe.tlnde ffat•ıı:• 

lığı va yüzde 100 nisbetnde ,kredlslzHğl 
kaşıaında kaldı. 

Ayni zamanda, dünyanın 
butün hilkümetlerlne mensup .. Bece·~a:no .. Ef~ ........... -
V ef a ı etti 

Musevilerin hahambaıı11 
Becerano Ef. evvelki akıam 
eceli mev'udlle vefat etmlıtır. 

Becerano Ef. bir müddet• 
tenberl ihtiyarlık dolayıaile 
umumi zafiyetten rnhat11z ola· 
rak yatmakta idi. 

cek bir halde bulunuyor. Bu 
paralar da kilçilk borjuvazlnın 
bir nevi lıl demektJr ki, faiz· 
siz kalmaaile bir kmm borju• 
vaların da tısız kaldığı anlaıı· 
lıyor, Bu yekiln de kaç mil· 
yon insandır, bilmiyoruz. Fa• 
kat, bu altın yekünunun 10 
milyarı Amerlkada, beı mil· 
yarı Franıada ve 3 nıllyarı 
de lskandlnav hükumetlerin· 
de bulunur. 

Bunların nilfuıu, iki yilz elli 
milyon kadardır. Şöyle böyle 
80 milyon lnaaoda içtimai 
mevkilerini kaybederek 
bir nevi para lt•izliğl haa· 
talığına tutulmuılardır. 

Bu karııık yekun, dünya· 
· dakl kol, akıl ve ııara lııizllğl· 
nln korkunç rakamlarını gö'" 
!eriyor. Dünya, hiç bl r zaı:rıan 
böyle bir itılzlik karıısıoda 
kall\lamıtlardı. ' 

Eğer, diğer hükQmetlerlnde 
muntazam istatistikleri olsaydı, 
umumi facıanın bütün aathla· 
rım hesaplar ve bu heıap kar• 
ıısında ıaıınrdık ne oluyoruz? 

Meıhur lngiliz muharrirle· 
rinde Valter Eiliot, Observerde 
neırettiğl bir makalede: 

"Medeniyet batıyormu? • 
Mev.ı:ilunu tetkık etmemek 

mecburiyetini hi11ettf. 
Fakat, bu ıual yerinde de

ğildi. Medeniyet, batmi 
yor, derin bir inkılap kar
ııaıoda bulunuyor: Sermayenin 
bugünkü lıletme ıekll de-• 
flımelldir. • 

Demokrasinin medeniyetinde 
iki ıervet vardır: 

1 - Para. 
2 - ı,. 
Para, altun değildir, ferdi 

tasarruftur. Bunun içindir ki, 
bu taııarrufu hazmedecek her 
nevi tahvilat teıkllatı yapıl· 
mııtır. Ahin, dünya şervetlnln 
% 30 nu tecavnz etmemek· 
tedlr. 

Bu ıervetin °!o 701 tasarrufa 
istinat ediyor. Eğer tahvl 'At 
manivelası olmasaydı. bu% 701 
hazmedecek plyaıa buluna• 

amazdı. lııiz para ile. para11z. 
Iıktan baıka bir ıey olamaz. 

O halde, bu yüzde 70 ti 
ııletecek teıkilat lazımdır. Ak· 
si halde, faide getirmeyen 
servetin hiçliğine hükQm 

Dün akıamkl "Yeııi Gün. 
pzeteıl baımuharrlrimfz Arif 
Oruç Beye yapılan çirkin ta· 
arruz ha diaeılni makı..esınt 

durdurup tamamen uydurma 
ve evvelce hazırlanmııa ben· 
zlyen bir telialükle yetiftlrdt. 

Yunuı Nadinin hu akfam 
gazetec lğindekl bu ğayretket· 

ilkten maada dünkü (Yeni gün) 
nilıhaaına diğer ıayanı hay
ret bir tesa ilf göri1lmüıti1r. 

Pek garip değllmidlrkl di1nki1 
çirkin liadheyl illa edenler 
marangozdurlar. • 

Gene diln akıanıkl "Yeni 
gün. de marangozlar lehinde 
büyük ıerlevhalarla bir yazı 
bulunuyor. Bu yazıyı aynen 
naklediyoruz. Bu tesadfif te 
pek ıayanı dikkat deillmi dır? 

Yazı marangozların mua
mele- verğlıl kalkması hepsini 
ıevindir dl batlıiı altında ve 
aynen ıudur: 

Beı beygire kadar motöril 
.. bulun'!.n erbabı sanayiden mu· 
amele vergili alınmamaaı mil· 
let mecliaincee kararlaıtırıl· 

mııtı. 

Bu karar mucibince ma· 

yya e 
(I inci sahifeden devam) 

tuk iraıiettiler, Ziyafete saat 
24 te nihayet verildi. 

Nakiye H. nutku: 
Sefir Hazretleri, ve çok aziz 

ve muhterem misafirlerimiz; 
Bayraklarında semavi ayol 

alameti taııyan iki milleti, 
yeni dünya ve yeni Türkiyeyi, 
aralarındaki binlerce kllomet· 
relik mesafeyi bir hamlede aç· 
mak su ı etile, birleıtlren kah· 
raman Amerika Tayyarecileri 
Miste• Bordman ve Mister 
Polandoyu, Türk Tayyare ce
miyeti namına selamlamakla 
bahtiyarım. 

Beteriyetln terakki tarihin· 
de çok mühim bir merhale 
teıkıl edecek ola~ bu kahra• 
manlık, tarihin en eski zaman 
larında bile milletler araıın· 
dakl anla§Bmamazlığın bilyük 
bir sebebini teıktl eden me• 
aafe mahzurlarının lzaleıine 
doğru atılmıt yeni büyük bir 
adımdır. Binaenkleyh bu ha 
rikulade muvaffaklyet bu noli 
tal nazardan da büyük bir 
kıymet v.e ehemmiyeti haiz· 
dir. 

Alelumum Tayyarecilik ve 
bi lhassa Amerika TayyareBecerano Ef. nln bundan, 

batka doktorlaraca belli baılı bir 
haıtalığı bulunmamııtır. 

Beceran Ef. nin vefatı bil· 
tün muıevllik alemini mıiteeı· 
ılr etmlıtlr. 

Becerano Ef. nln cenazeıl 
bugün öğleyin, Hahamhane
deki ikametgahından alınacak 
ve Yüksekkaldırımda Hendek
te kain Keneıet ılnagorunda 
dini merasim ifa edilec .. kt.r. 

olurkl,servete karıı lakaydl dogu 
rur. Ferdin ihtuaı kudretini 
mahveyler. Bugünkü demok· 
raıl, bu akibete tahammül • 
edemfz . O halde, ferdin para· 
aını lıletmek lazımdır! 

ciliğlnin terakkiyatını bilyllk bir 
alaka ile takip eden bizler 
Lindberğ, Börd ve daha ıonra 
Koıta ve cettlnln muvaffak!· 
yetlerini yüksek takdirler ile 
karıılaDlltlık. Bu akşamki 
muhterem büyük miaaflrlerl· 
miz Mister Bordman ve Po
lando, bu tarakklyl bir ilm· 
man ve kıt'a aıarak çok par
lak bir dereceye ilal ettiler. Ayni zamanda büyük bir 

ilim adamı ve miltlekkik bir 
zat olan Becerano Efendinin 
ailesine beyanı taziyet ederiz. .............................. _ 

Bir mahkumiyet 
daha! 

(Birinci sayfedan devam) 

man Tevfik beylerin beraet· 
!erine, tapu idaresinin 111hai
yetl maneviyeıinl tahkirden 
dolay! Süleyman Tevfık beyin 
beı ay hapsile 85 lira ağır nak. 
ti cezaya mahkumiyetine ka. 
r~ verilmiştir. 

Bu kararı da' bittabi teın
yfz. ediyoruz. 

Süleyman Tevfik Beyin 
mahkum olduğu, liapls cezaıı 
tam beı seneye baliğ olmuftur. 

edecekleri proje~. heyeti m~
rahhaaalar reisleri marlfetıle, 
bu heyetlerin tabi olduklan 
hükQmetlere tevdi olunacaktır. 

Son defa bir kere daha 
nokta! nazar teatlal ve ltll6.f 
namenin tmza11 için I1 Ağu .. 
toı tarihinin teıblt ed!Imı; ol· 
dujtu teyit olunmaktadır, 

Bu para nasıl işler ? 
Bugün bir R .. ı.kont ıekllnde 

tılemektedlr. Çünkü, para ıa· 
hibinin ani talebi kar1111ndayı.z 

Banka bu talebi temin et 

mek için altını bol bir memle· 
ket eshamlarını alır. Bu mem· 
leket ise bu parayı daha uzun 
vadeli memleketler de 
Iıletlr. Fakat bu ikinci İf me· 
selesini anlıyan bir ttııklliit 
lazımdırkf, yaloız dünya 
nın dinamik memleketlerin 
de böyle bir hareket maka· 
nizma11 bulunur. Fraoıa gibi 
l ıtatlk bir zihniyette! Bir 
miıal zikredelim. Fransa, para 
!arını Londra esliamına veri• 
yor. Londra iae, bu Franıız 
altınlarını Almanya 011naylne 
yatırıyor: Bu hal, lnglltere 
gihl dünyadaki batakçı? Ha· 
reketlerlni tevkif edecek bir 

devletin kuvvetinden is ifade edil· 
meki&tenlldiği s")ıtermektedlr.Bu 
kanaat iktisadi değildir. Siya. 
ıldlr ,,e duıturu da ıudur: Bir 
devlet, icabıoda,kuvv~e karo 

teılim olacak btr devlete kredi 
açabilir! Franaanın Almany8 

üzerinde nufiızsustur. Bunun 
için lnğlltere Ye Amerika va• 
aıtaslle paralarını A manya 
lılettyor. Bugün anlaf1lmııtırkl 
Almanyadakl lligıllz • Anıe-

Asrımızın kahramanlık ali· 
ıileıine yeni bir rekor daha 
ilave ettiler: Niyork • lıtanbul 

Efendiler; ıüphes'zdlr ki, 
materiyelin terakkisi, yirminci 
asrın diğer Larikaları gtbl, 
hava terakkiyatını da vücuda 
getinnlftir. Fakat insan zeki· 
sının mRhsulQ olan mııkine, 

rıkan IPI<andnovya ~e ıel"IDllye
sinln mühim bir kııımı da bu 
nevi Fran11z ııennayesl idi. 

Bu meseleler, ıermayeıılnde 
ticari yolları bırakarak siyaıl 
bir mahiyet aldığını göıteriyor. 

Siyasi meseleler. ise, fertlerin sa· 
la hiyetlerf liariclnde katır, dev
letlerin huıuai isleri olur. 

Bugün, fertlerin taaarnıfla• 
rını iılefmek için bu alyaal kom· 
binezonlara ihtiyaç görülü· 
yor. Bunun lçlndirki, fertlerin 
taıarnıf paralannt verbllmek 
için mamul eıyanın aattlm11.· 
aını bekleyen bir usulü kabul 
etmek lazımdır. Bu na11I ola
caUtır? 

Bu karıtık meseleyi' de 
yarın tel1'ik edeceğiz. 

Naoi tSMAtl 

ran ozlat' mu mele. verglılndea 
tamamen muaf bııl•ın•c•lrttr. 

Evvelce marangozlardan yüzde 
1 

6 muamelt1 vergfıl alınıyordu. 
Bu verginin kaldırılmaaı 

marangozları çok ıevlndlrmlf 
evvelki giln Mecliı rıyaıetine 
Baıvekalete, verginin kaldırıl 
ması için hükQmet nezdinde 
teıebbilıatta bulunan İıtanbul 
meb ılan Hayrullan, Y Bfar, 
Hamdi ve Trabzon meb'uıa 

Hakkı ustalara teıekkür tel
grafı çekilmiıtır. 

Düa bu meıele kakkında 
cemiyet umumi katibi demlt
tlr kl: 

"Yüzde altı muamele ver
gili marangozluğun inklıafı 

için büyük bir engeldi. 
Şimdiye kadar bu verglnlıa 

kaldırılması için müteaddit 
teıelıbüılerde bulnnmuıtuk. 
Nihayet kaldırıldı. Bu karar 
bütün marangozları ıon dere 
ce miltehanlı etmittlr. Verrt 
makinenin yer bulmaıına ma· 
nl o1uyordn. Şimdi her ma· 
rangoz artık bir makine te
darik ederek Jıinl büyütecek
tir. 

Cemiyeti 
azim ve irade olmak11zı11 ha· 
rl!kete gecemez. 

Tarihin ehemmiyetle kay• 
deceğl bu hadiıeyl yaratan bu 
iki kahremanın azim ve irade
lerini hayranlıkla takdir etıneli
teyiz. Bu uçuıu yapmak için 
luırn gelen ceaaret ve metanet, 
Tayyarecilik aleminde tlmc:ll· 
ye kadar gösterilen emıalinln 
çok fevkindedir. 

Azız mlıaflrlerimfzln, lıtna
bulu hedef olarak intihap et· 
mit almaları bütün Türkiye 
için ıayanı ıilkran bir cemiledir. 
Türk Tayyare cemiyeti, Hava 
tarihine y-ı ve parlak bil' 
Mhife llive eden bu iki kahra• 
maoı, miıaflr edebilmek fırsatını 
kazandığından dolayı kendlınl 
bahtiyar. addeder. Bu Uahra· 
manlerı ilk liııeainde olan yeni 

Türkiyeden'yine bu kahı amanlan 

yetııtiren Amerikan milletine 
aelim ve ıa11det temenlleriml 
zi iblağ buyurmaları rica ede
rim 

Bu günün Hava kahraman· 
lannın ıerfirazl olan misafirleri 
Mııter Bordman ve Polando)11 
her zaman her yerde hüınü 
muyaffaklyetler te<11ennl eder 
ve ıereflerlne kadehimi kaldı• 
rırım. 

Ziyafetler böyle tevali 
ettikçe nutuk söylemek sanatını 

ciddiyetle öğretmeğe b t a 
malıyım bugün yefil köye 
tayyaremlır.I göımejte ğlt· 

tık. Fevkalide bir halde bul· 
dum cumarteıi gi1nki1 ziyaretim 
esnasında tayyarem, hai6. 
yorgun bulunduğuna nazaran 
bugüne kadar tamamile iıtl. 

rahat etmlt olına11 icap eder. 

Projelerimiz knt'i değildir. 
Muhakkak olan bir tey varsa 
Parlse, uğramadan bir daha 
uçup geçecek değiliz. Bunu 

bir kere yaptık. Fakat memleket• 
ten ayrılan iki genç Ame
rikalı içln Pariae hiç uğrama· 
dan geçınek hakikaten • ıblr 
rekordur. Amerikaya avdet 
eder: etmez memlekeketımiz 

olan bu sütune gideceğiz. 
Türkiye Reisicumhuru ve 

Türk milletinin Anıerlkalılara 
beııledtjtl dostluğu vatandaı· 
lanmıı lbliğ etmek bizce büyük 
bir şen:f tetkil edecektir. 

Göğ umüzdekl madallayı 

muvaffak \ewimi:dn bir tfn>ıaU 
d il Türk ıamlmlyetloln ve mi 
aaflrperverliiflnln bir nı,.nea 
olarak taııyacağız, 

• 



ANKARA OTEL 
Bütün konforü 

Telgraf - T aşhan 
havi. 
Ankara 

Resmi ilanlarınızı kimlere 
vermelisiniz ? 

Türkiyede başka Resmi ilan müessesesi yoktur. 
Yalnız: 

1 - Anadolu.Ajansı ilanat şubesi 
2 -Istanbul llanat odası 
G~oi iki Türk mües~esesi vardır. 

Gerek İstanbulda 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 

lstanhul 
ve 
Ilanat odasi 

Vasıtasi ile ilanlarınızı veriniz. 
Türk şirketleri en büyük suhuleti gösterirl~r, ilanların, 

muntazam bir surette neşrini taahhüt ederler 

(Y arın)ın Resmi ilanat limited şirketile 
hiç bir alakası yoktur. · 

Dikkat ediniz! 

Foto Süreyya mecmuası 
Pek nefis olarak intiıar 

etmiıtır badema her ayın otu· 
zunda çıkacak olan bu güzel 
mecmua cidden ıayanı tav
tiyedir. 

~·v Al!l!T!!!IH•o-v•e 'll!s!!llı•N!!!IEM!l.IA~ID 

Emsalsiz bir sünnet 
düğünü 

T'Y'Y,.....,.,..-T,,....,.~~.,..,....."'r'"V"• .,,....,...,.. < ~ 
...................... ..... ................... ~~............................... ' ı ' 

.... Fadimenin aşkı! ... • 
Yazan: Ahmet Süleyman 
Basan kütüphanei umumi 

Milli, aşkı ve hissi resimli roman 
Kitapçı, tütüncü ve müvezzi/erden 

arayınız. 

~şembeye ç 'kıyor 

-

Beıiktaı Büyük parkta 
6·7 Ajiuıtos Perıembe ve 

Cuma r.ündüz gece 
- Sabaha kadar -

Jf 

Üsküdar 
Ifale Sinemaıında 

Hayat zehirleri 
Mümeuilı 

Istanbul Maarıf miı
dürlüğünden: 

Şarel Villi Kayzer 
I>.ıhuliye 10 kuruıtur. 

~ 

Mısırlıoğlu Bağçesinde 
Sanatkar Fahri B. Temsilleri 

Kf mani Ali R. idaretınde 
İNCESAZ 

Od on muganniyelerinden 
Sabriye, Ayten, Ferda 

H. ların ıantt'leri 

Doktor feyzi A~met 
Cııt, saç ve zührevi hu· 

talıklar nıütehau111 Cu· 
madan mallda her ıılln 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 
haıta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddeal 
No. 43 

Telefon: l•tuıhul 3899 

Nazarı dikkate 
Sa~lam ve şık kundura kıy

mek için Beyazıt Okçular başında 
67 numarada Seyfi kundura ma
ğazasında imal ettiriniz. 

Kıbrıs mekteı-!erinde tedriaatta bulunmak üzere üç muallim 
ile bir kadın müdire ihtiyaç vardır. Talip olanların evsaf ve 
ıeraiti öğrenmek üzere idareye müracaatları ilan olunur. 

, Dr. Aristidi 
1 Zührevi hastalıkları 

Tedavihanes! 
ffr~ i.,önJ: Sab•k Kar:oka~ han No.~1 

Gaip aranıyor 

Müstakil Karahlıarı ıarkl 
vilayeti Alilere kazası Mesu
diye mahallesi Mehmet Salt 
oğlu I>ervlt turban Ef- vali
desinin ilmi mutlaka Kudrettir. 

Ortaköy Müezzin ıokak 
N. 14 mutlaka Kudret. 

Kadıköy icra memurluğun• 
dan: Bir borçtan dolayı mah· 
cuz olan bir adet inek 16 8 931 
pazar günü ıaat 14 den 16,30 
za kadar Ôsküdar hayvan pa· 
zaneda aatılacağından talip 
olanlarin ihale ve pul bedel· 
leri müıterlaine alt olmak üze
re mahallinde bulunacak me• 
mura müracaat etmeleri ilin 
ol•.Jnur. 

Acele satılık ev 
Mahmulpaıa mahallesinde 

küçük Yıldız han &okağında 

beı oda' mutebah ve taraçay 
havi 21 numaralı hane aceleı 
satılıktır. Mahall bekçisine 
müracaat. .................... 

Kiralık ~aireler 
ikdam yurdunun 

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

Telefon Beyoğlu: 4515 

T A·ş HAN P A LA S 
Fiatlar ehvendir 
• Telefon 1163 

-Büyük Tayyare 

piyangosu 
11 inci Tertip 

11 Ağustos 

Seyrisefain J 
Merkez Aoentası : Galata 
Köprübaıı B. 2362 ıube 
acentaBI : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 22740 

TRABZON POST ASI 

(ANT AL YA) 4 Ağustos 

Salı 17 de Sirkeci Rıhtımın· 
dan hareketle Zonguldak, 
İnebolu, Ayancık, Samsun, 
Ünye,Ordu,Gireıon, Trabzon 
R:ze ve Mapavri'ye gidecek 
dönüşte Of, Sürmene Tire· 
bolu'ya da uğrayacaktır. 

....... ~Köprüden 35 dakikada~······· ,ım:ı::m::ıı::::ımıam_s::ıı __ , 

1 s u A D İ y E p L A J 1 : ÖLÇÜ ÜZERiNE FENNi 

1 CAZ:QRKaESTRA:VARYETE •. ~:ğ~!~ 
1 Mide barsak Nefis yemek, sıhhi otel. Zam ve duhuliye yoktur. fıatlar ehvendir. 1 
·················--······ böbrek BankaF rankoaziyatik 

Anonim Şirketi 
SERMA YESI : 25.000.000 Frank 

Paris, Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 Merkezi idaresi; 
Şubeleri : lstanbul, Galata, Voyvoda caddesi No. 102 

Telgraf adresi: Fraslabank 
Telefon Beyoğlu 1421 2-3 
Posta kutusu Galata No. 376 

"Harbin Mukden" 
Bilcümle Bankı muamelatı 

Hesabatı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -
Tasarruf sandığı - Mekükatı ecnebiye kambiyo, eıham ve 
tahvilat alım ıatımı - Senet lakontoıu - Esham ve tahvi· 
at bedellerinin talııııı - Adi ve sirküler itibar mektupla· 
rı - Esham ve emtia üurlne avans - Ecnebi memleket 
üzerine kredi küıadı - Eıham ve tahvilat muhafazı 'lleıaıre 

UGUR EVi ~-
Bilcümle I>.·vair ve Mües•e.-tı resmiye ve husuıiyede, 

Beyoğlu ikınci icra me· 
murluğundan : Bir borçtan 
dolayı mahcuz ve paraya çeV• 

rilmesl mukarrer itler halde 
1 fiat markalı müstamel bir oto· 

Cnddesi Uğur Ha~ l\lo 2 -· Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden ıonra ıaat 

düşkünlüğiı 
ne tıbbi 

Korseler 
lstiyPn[.,e 

,· öfc<:ı tarifesi 
·~·_.,,.., . 

gönd<!rilr 

Eın in önü; 
izınir Sokağı 

Zaharya Oreopulos ... 
İstanbul yedinci icra me· 

murluğundan: Mahcuz ve sa· 

tllması mukarrer üç adet İı 
bankasınııı blaae ıenedatı 5 

Ağu~tos 93 l tarihinde ıaat on 

birde İstanbul Eıham ve hh· 

vilii.t borsaıından ıatılacağı ilii.n 
olunur. 
~1811................. 

OSMAHU BANKASI 

Sermayesi lOı000,000 
İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENTALIGI 
Telefon: /stanbvl 3318 

BEYOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyoğlu 1 J03 

Senedat ve poliça muka· 

mobıl 6 8 931 tarih:nde saat 
11,13 de Taksim meydanında 
açık arttırma ile ıatılacağın· 

dan taliplerin yevmü mezkür· 
da dalremiz'n 31-13 nu-lu 
doıyaıile mahalllnde hazır 
bulunacak D>emurumuza mü· 
racaatları ilan olunur. 

(2,30 dan 5 } e lıadar lstan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı husuıi kabinesinde 
dahili hastalıkları muayene 
de iedavl eder. 

bilinde muayyen vadeli 

1 veya hesabı cari ıuretile 

avanslar, poliça ve iakon· 1 

İstanhul beılnci icra me· 
merluğundan: Sadiye Hanımın 
Pakize Hanım zimetinde mü· 
tebabi alacağı olan paranın 

temini tahılll için mahcuz ve 
açık artırma ile paraya çevirilme 
sıne karar verilen Emirganda 
atik muvakkathane cedit mek· 
tebi rüıdiye muvakkathane 

Furuı ıokağına13vel5Nu·lu .ve 
780 lira kımetinde bila hava 

bir bap kahve dükkanı ikinci 
artırmaya konulmuı ve ikinci 
artırması Agosto••· 29 cı CU• 

marteıl günü ıaat 14 16 ya ka· 
dar dairemizde icra edilece· 
ğlnden müıterilerine 0

/ 0 10 pey 

ahçrıile ve 930 • 4351 I>oıya 
momarastle memurlyetimize 
müracaatları ve fazla malümat 
almak isteyenlerin müracatla 
prtnameyi okumayı ilii.n olu· 
nur. 

TEiefon: İıtanhul 2398 

latanbulda Emin B. han 
23 No: da Moriı Abraham 
efendiye: 

İstanbul 3 üncü icra me
murlujiun.~an: Alacaklı Hayim 
Avralıam ef•ndınin zımmetl
nizde matlubu olduğu iddia 
olunan 300 lngiliz lirasile ve 
1000 Türk lirasının haciz yo· 
luyla tahsili hakkında 'Vaki 
takip talebi üzerine tarafınıza 
gönderilen ödeme emri zah· 
rına mübaılrl tarafından ve
rilen meıruhatta elyevm mez
kür mahalde olmadınız ve 
ikametğahınız meçhul bulun· 
duğu gösterilmesine binaen 
ilanen tebligat ifasına karar 
verilmiıtir. Tarihi ilandan iti· 
haren bir ay zarfında müra· 
caatle bir itiraz dermeyan et
mez ve anı takip eden 8 gün 
içinde borcu eda ve borca 
yetecek mal ve 1aire gö.teril
mediğl taktirde hakkınızda 
gıyabE'n muameleyi lcraiyeye 
devam olunacağı mezkür öde
me emrınln tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

tosu. 

1 Türkiye Ctı01huriyet1 • 
nln baı'ıca ıehiıler:ne ve 
memaliki ecnebiyeye se· 

1 

neılat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgra.f emir· 
nameleri irsalatı. ( Hesabı 
cari) küıadı, senedat ve 
kıymetli eıya muhafazan, 
kupon tahsilatı, Türkiye 
ve memalik! ~cnebiyeye 

keşide edilen poliçaların 

tesviyesi, boro• rııuamelatı 

icrası, akçe bcy'i ve ıe· 

rası, ıalr bilcümle ban· 

k11 muamelatı, ka•a icarı. -4 Ağustos 1931 = Hızır 91 

=salı= 
Arabi 

I 9Rebiülevel 

>abab 7 57 
Öı.te 4 57 
ikindi 8 51 
Akwam 12 00 
Yats! 1 47 
lms4k 7 ~9 

Rı .. ,,; 
:!2Temmuz 

Sa~ .. lı 3 17 
Ögle 12 20 
ikindi 16 14 
Akşam 19 23 
YEtsı 

21 ~ lmslk 2 !ı9 -· 
Mesul müdür ve müm~stt.l 

Bürhaneıtin Alı 

l 

• 


