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DAHİL iÇiN 1 HARiÇ iÇiN 
Scoellıtl : 1400 kuruş 

1 
Seneliği : 2700 kurut 

Altı ay)ığı: 800 • Allı aylığı : 1500 • 
Cç aylığı : 4~0 • Oç aylığı : 350 • 

/Jarehane 
lst. Ankara caddesinde 1 Telefon Santral : lst. 

daire! mahsusa Ba9muharr!r: No. 24317 
Telgraf ht. (YARIN) Tahrir mBdürii Ye idare 
Posta kutusu lst. 39~ mDdürlfiğü : No. 24316 

Nüshası her yerd3 s kuruş. Gönderilen evrak iade o'unmaz 
'-~~~~~~~~~~..) 

[Çiftçi, ltc;l ve Esnafın haklarını müdafaa eder L6ik Cümhuriyatçi gazete] 

• 

Oynanmak istenilen rezil komediya ! 

' 

Yunusa teklif ediyoruz!----, 

Namuslu bir adamsan gel tercih 
hakkı sana ait olmak Üzere iste
diğin silahla davamızı fasledelim! 

Yunus Nadi dün gazetesinde aleyhimizde 
bir takım neşriyat yaparken gençleri bizimle 
bilfiil mücadeleye ve şehi~ şekavetine teşvik 
ediyordu. Başkalarını mücadeleye teşvik 

edeceğine bizzat gel de sana mücadelenin 
nasıl olduğunu gösterelim. 

Namussuz adam, üç beş kuruş verip şunu 
bunu Üzerimize saldırarak biçarelerin canla
rını yakhrmak mı istiyorsun? Sen biliyormu
sun ki, bu tecrübelerin bir daha tekerrürü 

. muhakkak kanla neticelenecektir. iki taraftan 
birinin lehine veya aleyhine ... 

Eğer sen namuslu bir adamsan tercih 
hakkını sana veriyoruz. Beğendiğin silahla 
istediğin yerde ve fakat münhasıran seninle 
yüz yüze çarpışalıın ! Başkalarının canını 

yaktırarak geriden seyirci mi kalmak istiyor
sun? Bizim yalnız senden, senin adi varlı· 
ğından başka kimse ile alıp vereceğimiz 
yoktur! intihap edeceğin silahı ve tayin 
edeceğin yeri ve şahitlerin bekliyoruz!. 

Vekiller 
Dün şelırimize 

geldiler 

Dün gelen Mustafa Şeref B • 

Maliye vekili Mustafa Ap. 
Uılhallk 8. ile lktiıat vekili 
Mustafa Şeref B. dünkü kon• 
vantlyonel trenile ıehrlmlze 
gelmlılerdir. 

Multafa Şeref 8. berayı 

tedavi Çekoılovakyaya gide· 
cektır. 

Hududa gitti 
Parll, 3 (A.A) - Maliyeci 

Ouetrlc bu aktam İtalya hu· 
duduna aıtmltUr. Orada İta!· 
ya~ ,.bankerlerden Gualino ile 
muYaC41h .. ı yapılacaktır. 

Londıradan Yarına bir talep Fevkalade içtima 

F evkalidelikler olacak!
1 
_H. F ı_rkası 

Tayyareciler bu gün otomobillerle I?ar~ heye~ı Recep .. B. 

h . ın rıyasetınde bugun 
şe rı gezecekler toplanacak 

Hanırrlarımız tayyarecileri gezdirecekler cıımhuriyet Halk Fırkası 
ki.tıbiumumhl Recep Beyin 
fırka binasında faaliyette bu· 
lundul!u malümdur. l 

• 1 /1/J'JJ 

Londıraian Yarına gelen telgraf 
Amerikalı misafir tayyare Ayaıofya camisi, Müzeler. kııa· 

eller, dün Yeıilköye giderek, rlye ve asarı tarlhiyeyi ziya· 
tayyarelerin! bir defa daha ret edeceklerdir. 
muayene etmlılerdir. Misafirler dün gece daire• 

Tayyare cemiyeti tarafın. !erinde istirahat etmıılerdir 
dan dün yapılması mukarrer e•t• d" k h 1 .d 
olan otomobil tenezzühil bu u un unya a. raman ar an 
gün yapılacaktır. bahsedıyor 

Saat 10 da Türk. Amerl, latanbul 3, (A. A) - Ec· 
kan Bayraklarlle •üslenmlı 15 nebi memleketlerden almakta 
Otomobil Tayyııre cemiyeti olduğumuz telsizler bütün b!y· 
erkinile birlikte misafirleri nelmilel matbuatın genç Ame· 
Parapalaatan alacak evvela (Devamı 2 inci sayfamız'da ) 

Diln mevsuk bir menbaa· 
dan haber ı1ldıliımıza göre 

Halk Fırkası katıbiumumlıi Re· 
cep Beyin riyaıetlnde bugiln 
Fırka binasında fevki.iade 
bir içtima aktedecektir. 

İçllmaada mutemetlerden 
bazılarının da bulunacacağı 
ıöylenmektedlr. .......................................................• 

Ticaret ve sanayi 
Bankası açılmadı! 

Ticaret ve Sanayi Banka· 
aından akıama kadar hanüz 
gJ1ı;lerlnl açmıı bulunuyordu. 
Yaptığımız tahkikata nazaraıı 

tedlyatın yapılmaaı ıundan mü• 
tevellıttir : 

Tanzim edilen mukavele· 
namelerin berayı taadık Cene· 
ve ve Ankaraya yollanması.Bu• 
nun da temini için daha beı 
altı aünün geçeceği zannolu
yor. Arif Oruç 

Üç vilayette 
-·~••M•M•M•-·-·-·~••MOM•M•M•-···-·~••MOMOM•-•••O+O•O~O~a•MOMO-•-···-··~•M•M·-·-•-•+o ... OMOMO ..... ,_,..,_...._. ................................................................................ . 

Dün cenaze· merasimi yapıldı ı 32 erkek 8 kız Darülfunundaki içtima heraretli oldu 

federasyon 
Antrenör kursları 
acmağa karar verdi , 

Futbolü daha eıaılı daha 

fenni bir ılstem dahilinde in· 

ktıaf ettirmek için üç antre· 

nör kursu açılacaktır. Kura· 

)ardan biri Ankarada diğeri, 

lzmırde üçünciiıü de ıehrlmlz· 
de açılacaktır. Kuralarda gö .. 
terllecek dersler ıunlardır: 

Kaptanlık vazifesi, umumi 

futbol kaideleri milnferlt oy

ncu ve takım tekniği, Ant· 
renman uıullerl, masaj ve 
lptı dal teda vl. 

Kurralara ittifaka mensup 

kulilplerden intihap e<' 

birer kaleci ile antrenörluge 
lıtldadı olan diğer bir oyuncu 
lttlrak edecektir. 

Kurslarında ehliyetname 

olac•k antrenörler program 
dahilinde mensup oldukları 

kulüplerin futbolcularını ça· 
lııtıracaklardır. 

. lkı kura Ağuıtosun 15 inde 
ıehrlmlzde açılacaktır• ........................................................ 

lstanbul spor 

Dün geldi! 
iz mir hakemlerinden 

müştekidir ler 
lzmirde üç maç yaptıktan 

ıonra ıehrimlze avdet eden 
utanbul sporlular lzmır genç· 
llğlnin kendilerine karıı gös· 
terdiğl mlıaflr perverlikten 
eon derece mütehaaalıtlrler. 

lıtanbul ıporlular yalnız 
hakemlerin bitaraf olmamala· 
nndan ılkiyet etmekledirler. 

Becer an o Ef .defnedildi Seyyahlar Fuat B. kabul etmedi 
İtfaiye arazozları su sıkarak tehacü

m ün önün~ geçtiler 

Becerano Ef. cenaze meraıiminJe arazozlarla ıu ııkarken 
Haham baıı Bıı:cerano E- tarafından muhtelif lisanlarda 

fendi, pazarteıl günil ,aat nutuklar ıöylenmlıtlr. 
beıte hanesinde vefat etmlt 
ve cenazesi dün bütün ha· 
hamların lıtırakile· Şııhane 
karalondakl Slnagoka aakle· 
dilmlıtır. 

Bu merasimde, ıehrlmlz· 

Buradaki merasim bittikten 

ıonra cenaze pek büyiik lhtı· 

falle Arnavut köyündeki Mu. 

ıevl kabristanına d, fnedilmlıtır. 

l O Eenlandiyalı 
dün geldi 

Diin konvansiyonel trenlle 
ıehrlmlze Fınlandiyalı 40 
Darülfünun talebesi ge!mit· 

Ur. Bunların ıekizi kız müte
baki&! erkektir. 

Dün müzeleri ve diğer ıa· 
yanı temaıa yerleri gezmişler· 
dır. 

Beı gün ıehrimizde kala· 
(Devamı 2 inci ıayfaJa) 

-··-·· .. ············································· 
Dün harici ofis 
idaresi toplandı 

Dün, harici ticaret ofla 
idare komitası aktı lçtlma et· 
mlıllr. 

Bu lçtimı.da ihracat mesa· 
111 müzakere olunmuıtur. 

Mevsimi itibarile ihracat 
vakti hulül etmlıtir. Bu itibar· 
la yeni sene mahsulünün sürüm 
ve temini revacı hakkmdıı 

lhre cat ofisi bazı tedbirler al· de bulunan konıoloslar, Rum Fazla tehacüm olduğu için 
E i K t ilk 1 maktadır. Bu meyanda, ecnebi rmen • a 0 • papaa arı etfalye arazözleri su aıkarak 
VI! bir çok zevat hazır bulun Ticaret odaları ve ofisler!" te· 
mutlardır. tehacllmiln ön!lne geçmeğe ça. maa teminini alakadarları fa-

Slnagokta bazı profeıorlar lıımıılardır. ideoli bulunuyordu. ......................................................... -.. -........................................................................................................... . 
Baş muharririmize taarruz hadisesi 

iki adam kimmiş? 
Meselenin zaten gizli kapaklı olma

yan iç yüzü anlaşılmıştır. 
Baı muharrirlmiz aleyhine 

tertip edilen hidiıe çok ıayanı 
dikkat bir mana ve mahiyet 
aimakta ve aıağı yukarı tak· 
dirlerlmizin isabetini göıter
mektedlr. 

Zaten vaziyetin ana hat· 

l larını tetkik etmek bu hadlıe· 
nln muıammem ve m!lrettep ol· 
duğunu göıtermek için ki.fi gel
mektedir. Maahaza vak'a amil· 
!erinin Yunuı Nadinln evindeki 

( Devamı 2 inci aahifede ) 

1 Prağ sefiri 
Süleyman Şevket 

B. vefat etti 
Viyana, 4 (A.A.) - Bur.· 

dan bir hafta evvel Viyanara 
ıelen Türklyenin Prağ Sefiri 
Süleyman Şeyket Bey dün 

yatmakta Sanatoryomda ö!
mllıUlr. 

Mumaileyh 50 yaıında idi. 

11 - 12 reyle Muzaffer ve Behçet 
Beyler namzet gösterildiler 

Edebiyat fakü1tesl riyaeet 
intihabı meselesi günün en de· 

. dikodulu meselesi halindedir. ........................................................ 
Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtlar! 
-26-

0n!tıra da efendiler, "gil· 
nahtır. yazıktır, ayıptır·, insaf 
ediniz, bu neıriyatımız do'a· 
yısile millet birbirine giriyor• 
nifak ve ıikak baılıyor den· 
dııtı zaman, aynen bu giin· 
küler gibi haykırıyorlardı : 
Hürriyet gidiyor, ~öyletmiyor 
lar, agızlarımıza kilit vuruyor· 
lar, diyorlardı. Za va Ilı hür
riyet! ıenln namına ne cina· 
(Devamı 4 üncü sayfada) 

geçen gün yapılan içtimada 
müoakaıalar olmuı fakat bir 
netice alınmamıı namzet gôs· 
tnilmesl düne talik o'unmuctu. 
Diin Darülfünunun Edebiyat 
fakültesinin reis intihabı için 
içtima etmlıllr. 

içtimada namzet iraesl için 
vaki müracaat züerlne ıabık 
fakülte relıl Köprülü zade Fu· 
at Beyin rlyaıet namzetliğini 

kabul etmemiı ve istinkaf et· 
mlıtır. Bunun üzerine f .. kül· 
te fazla ıarar etmlye· 
rek eıkl maarif emini 
tarihmiiderrlıl Muzaffer ve Beh 
çet Beyleri 11 ve 12 reyle relı 
lijte namzet göıtermlıtır' 

Reiı olarak bu iki nam· 
zetten birini divan seçecektir. . ............................................................................................................. . 

Günü Meselesi 

Makina Parası 
Para ile işi Birleştirec~k Mali 

Sanayiin Çalışma Şekilleri 
Yazan: NA C 1 1 S M A il 

lngiltere, Hoover planını kabul eder etmez, Fransayı bir 

teli.1 almııtı. P aria maliyecllerl, İngilterede de mali bir p mik 

yapmağa teıebb!ls etmiıler, Londra Cityslne yatman Fransız 

altınlarından birkaç milyarı çekmelta L ,,amıılardı. Bu hareket, 

Londrada ani bir karıııklık d.;ğurdu. İngiliz lira11nı bir frank 
düıürdii, altının madeni kıymetini yükseltti. Halbuki, 1 giliz 

liraaı da hariçte altııı vlrmek Gold Exchange eıasına göre 
kıymetlendirilmlt ti. Bu altınların · bzyük bir kıamı da Fransız· 
!arın "Yün çoraplarında. taıımağa alııtıkları İngiliz eıhamının 
karıılıjtı idi. 

- Pariı tabiyesl, İngiliz llra11nın bu altın eıasını yıkabl· 
lirdi. Londra, bu akibeti anlar anlamaz, altının n übadele 
vaııtalıiını kaldırmak teıebbüıüne girlıtı. İaglılz bank .. 11 mil· 

(Devamı 2 inci ıahife<le} 

• 



• 

Sahife 2 

Londradan Yarına bir talep 

Fevkaladelikler olacak! 
(Birisci sahifeden devam) 

rlkan tayyarecileri Boardman 
ile Polandonun harükulade 
Nevy-0rk • İstanbul seferi hak· 
kında uzun uzadıya mütalea 
etmekte olduğunu bildirmekte• 
dır. Herikl dünyanın bütün 
gazeteleri, bu cüretkarane ıe· 

fer hakkındaki hayret ve 
takditlerlni izhar etmekte, 
Boardman ile Polandonun 
Yalova'da reisicumhur Gazi 
Mustafa Kemal Hazretleri ile 
vukubulan mülakatlarını et· 
rafile ve bütün teferruatlle 
beklemektedirler. Bu gaze
teler, bu iki kahramanın bütün 
tavrı ve hareketlerine karıı 

allkadarlık aöstermektedirler. 
Mecmualarda, Capa • Gode'un 
ve pilotlarının Türrkiye'yl zi· 
yaret:erlnl teıbıt eden fotoif· 
rafilerin telgrafla gönderilme-
sini istemektedirler. · 

Londradan ( yarın )a bir 
talip 

Londra (yarın)a bir telgraf 
gelmittir. Kliıesini koyduğu· 
muz bu te'grfta Amerika tay· 
yareci miıafirlerim fzin Gazi 
hazretleri ile Y alovada alınan 
resimleri hava poıtsile iıle· 

mektedir. Bütün garp Alemini 
alakadar eden bu hadiıenln 

kıymetini göıtercn bu te!grafla 
gazetmizden istenilen, bittabi 
yapılmıttır. 

Tayyrecilerin gezinti 
program 

Tayyake cemiyeti ve İs· 
tknbul Spor Federaıyonu tara· 

1 
fından Bebek Bahçesinde 5 
Temmuz 931 Çarıamba Hat 
17 de Amerikalı Tayyarecileri 
rerefine Danslı bir Çlıy ziyafeti 
verilecektir. 

Bu ziyafete Sefaret Erki· 
nı, Hükümet Erkanı, Ko!or· 
du Kumandanı, Merkez Ku· 
mandanı, Tayyare Cemiyeti 
Erkanı, Tayyareci zabitler 
davetlidirler. 

Tayyartcl misafirler saat 
17 de Karaköyden motörle 
götürüleceklerdir. 

Bebekte lstabulJ Denizcilik 
klüplerinin bütün futaları mi· 
misafirleri iltlkbal edecekler 
ve bahçeye götüreceklerdir. 
Karada mlaaflrll're bütün İs
tanbul klüplerlnin reisi ve 
idare heyetleri tarafından 

idmancı ananesine tevfikan is
tikbal raslmeıl yapılacaktır. 

Bahçe bayrak ve Elektlrikle 
donatılacaktır. Bahçede caz· 
bant ve kıymetli muallim lhsao 
beyin idaresinde orkeatre te
rennüm edecektir. 

Kulüplerin en kuvvetli kil· 
rek çeken hanımlarının idare 
edeceifJ ve futalarla misafir 
tayyareciler ve Amerika aefl· 
reıl hazretlerile kerimeleri 
Hanımefendiler gezdirilecektir. 

Bu esnada bütün futalar 
bu kafileye refakat edecektir 

Civarda oturan ve deniz 
ıporile meıgul olan bilcümle 
amatör beyler ve Hanımlar 

hususi ıandallarile bu mera· 
aime denizden lotirak edecek· 
lerdlr. 

--••••••••••-•••••••••--••• -•••••--•·•-•••••-••••••••••••••••••••U••••••-••••••••M••••••·-·--

tecavüz hadisesi Başmuharririmize 
--~-------------------------~~ 

iki adam kimmiş? 
(Birinci ıayfedın devam) 

mobilyeyl yapımlar olduğu da 
tahakkuk ettikten sonra me· 
selenin de zaten gizli ve ka· 
paklı olmıyan iç yüzü tama· 

ınen ve sarih surette anlatılmıı 

olur. 

Cümhurlyet, Yeni Günün 
herkeıln gözü önünde dlln 
nokta11 noktasına aynen yaz· 
dıjiımız tarzda cereyan eden 
vak'ayı, Arif Oruç Beyin 
dövüldüğü reklind'! aöıtermek 
htemelerinin sırrı da anlaıılı· 
yor. 

.Arif Oruç Beyin dövülme
dijii malüm ve muhakkaktır. 
Herhangi bir hücum karıuın· 
da hır adamın müdafaasız 

kalarak davülmeaı de pek 
tabii o1e.cağına göre dövülmek 
vaki olaaydı bunu yazma
malı:ta bir ıebep yoktu. 

Fakat, YunuıNadi ve hem· 
palarının arzuları buydu. Mu· 
vaffak olamadılar ve yahut 
muvaffak olmaları için hazır· 

!ananlar da a !dandılar ve neti· 
ce, 11\ediklerln büabütün akılne 
tecelli etti. 

Bugün gerek bizzat ve gerekıe 
telefonla, mektuplarla maran· 

go:ı:lardan bir çok müracaallar 
aldık. Mektupları aynen neı· 
tine lüzum görmlyoruz. Aocak 

bu müracaatların mahiyeti 
§ayanı dikkattir. 

Bu zat diyor kı: 
~Gazeteler de marangoz diye 

bu hadiseye hemen hemen ma· 
raogozlıırın mevcudiyeti sokul· 
mıık ilteniliyor. 

Evvela bilmelidir ki maran· 
gozların hiç biri, mobilyt"cilik 
komisyonculukla uifraıan bu 
iki adamı kendilerinden addet• 
mez.ler ve böyle çirkin bir ha· 
dise ile alakamız olamaz. 

Biz ıan'atımızın kimin tara· 
fından müdafaa edildiğin! bi· 
liriz. Şu veya bu gazetenl;ı 

teırike çalıımaların manasını· 
da anlamiyor değiliz. Bunu 
marangozların mGçteml bir 
harekeli gibi göstermek küçük
lüktür. Bu hareketi takbih 
ed·niz. 

Telefonla ve ıuru muhte-
life ile beyanı tesaür eden aziz 
karilerlmlze de bu vesile ile 
arzı ıükren eyleriz. 

Mesell'nln ehemmiyeti ol· 
madığıoı tekrar etmek mec
buriyetindeyiz: Ve nitekim 
Bııımuharririmiz Arif Oruç B. 
bu iki adam hakkında bir dava 
ikamesine lüzum görmemlııtr. 

Yalnız bugün meıelenln 
iç yüzü anlaıılmıı bulunuyor. 
C.ıyl dikkat olan bu noktayı 

bildirmek istediğimiz için tek· 
rar mevzuubahsettik. 

................................ -·--···-··-------··························--······ 
S milyonluk buğday 

Talimat 
Almak üzere bir 

memur gitti 
Ziraat bankaıı tarafından 

köylüye yardıaı olmak üzere 
(5,000,000) liralık buğday alı· 
nacaktır. 

Bunun temini zımnında 
ve talimat almak üzere Zira· 
al Pa ,ı memurlarından Şu 
ayip t.>" dün Ankaraya gitmlı· 
tir. 

Mezk6r hua111la bankadan 
muamellt ıubeıl me11ul ol· 
m•ıtur. 

Eter bu haber hakikatle 

Muhaceret 
Azalıyor 

Vaılglon, 4 (A. A.) - A· 
merlkada dahili harp bittiği 

tarlhtenberl ilk defa olarak 
Amerlkaya kabul edilen muba· 

clrlerln miktarı 100.000 den 
aıağı düımilıtür. Geçen mali 
aene zarfında Amerika top· 
rağına ~ocak 91.139 encebl 
kabul edllmlıtJr. 

=- - -·- - - -== 
vaziyet cidden teemmüle de-
ier. 

Çünkü, ıelahlyettar bazı 

erkanı hlikumet bile müame· 
llt ıubeslnln meseleyi hüınll 

ldre etmeslndeD bedbin ıö· 
rlinllyorlar, 

YARIN 

/E.HİR HABERLERİ 
Kadro Zahire Borsasında 

Tütün inhisarının 
kadrosu geldi 
Maaş verildi 

içtima olır adt ! 

Tütün lnhlıar idaresinin 
blltçesl tasdiki aliye iktiran 
ederek tebliğ olunmuıtur, 

idare, yeni kadroları fU• 
belere tebliğe baılamııtır. 

İdareden aldığımız mald· 
mata nazaran bütün memurin 
diin maaılarını almııtır. 

Polis kadroları 

•• 
ünümüzdeki ictimada mühim 

okunacak bir rapor 
Zahire borsası yeni heyltl 

idaresi, dün mutat lçtlmıa gü• 
nü olmasına raitmen toplaD• 
mamııtır. 

Çünkü, yeni heyeti idare 
bir Aituatoıtan itibaren hali 
faaliyettedir, •e Cumarteıl 

günü de aktı içtima eylemlıtl. 

mata !uzum görlllmemlt 't'e 

önümOzdekl Salıya kadar iç· 

tlmaın tehirine karar 't'erllmlıtır. 

MezkO.r içtimada, resmi 

Binaenaleyh, diin toplanıl· 
Yeni kadrosunda hiç bir J Jd 

tebeddülat olmadıifı bildirll- lstanbula gelen ve stanbu an 

eıuamelatın intacından maada 

katibi umumi Nizamettln Ali 

Bey de ıO.ral vaziyetimizi gös
teren bir rapor okuyacaktır, 

mektedir. •d b h f d h 
Kadrolar henüz gelmedi· gt en U a ta a a az 

~I için pollı maaıları dünde Memleketimizin muhtelif lttanbuldaD harice yolla• 
verllmlıtır. kadronun vürudu· mıntakalarından son bir haf· nan gıda maddelerinin mıkla• 
na intizar olunmaktadır. f d 1 b 1 k di ta zar ın a ıtan u a ıev e • rını da yazıyoroz. 

Hilaliahmer balosu len gıda maddelerinin miktar· Maddeler Ton 
Hi:aliahmer balosu, 13 Aituı· lan rudur: Fasulya 2. 

toı perıembe günü akıamı saat Maddeler Ton Fındık 1 2 
21 buçukta Büyükadada yat Arpa 45 
kulllbünde verilecektir. Buğday 462 M11ır l~-

-·•••••• ·-·-··········,._. .. -------···············---·····-,_ ...... -...... -.... ·-·····-a;~·an , M-;;ı~si /Seyyahlar geliyor 

M k• p (J inci sahifeden devam) a ına arası (Birinci aayfadan devam) 

(Birinci •ahifeden devam) 
dürü, vaziyeti daha taabetkl· yaya yeni krediler vermeıl 
rane ihata etti. Pariı maliyeci· lcabedemlyordu. 
!erine dedi ki: Halbuki, herkeı parasını 

• - Dikkat ediniz: Londradakl istiyordu. Moratoryom kalkar, 
altınlarınızı alırsanız, bu uıtınıar0ı kalkdaz bu paralar da geri 
işletecek bir ı iyasa bulamazsınız. ' • 
halde, hem "Ylln çoraplı. Fransızları alınacaktı 
lrat11z bırakırsınız. hem de franaız Almanyanın parsı yoktu. 
altınının kıymetini tutabilmek için Ecnebilerin parasını verebilmek 
yeni bankanotJar ç1karmı le, franaaaa 
hayat pahalılığını ve işsizliği yüzde 70 için ecnebilerden para almaita 
nlsbetınde ziyadeleştirmek mecburiye· mecburdu. Yalnız, bu parayı 
tinde kalır&ınızı. 1 k da paralarını geri a ma isteyen 

Fransa, İngiliz mali teıkl· huıuli bankalrdan alamazdı. 
lltının bu tehdidi karıısında Ohalde, ya Baledelerin Tamirat 
gerilemek mecburiyetinde kal· Bankasından ala.eaktı. Veya 
dı. Jacque Balnvllle, Actlon büyük harp borçları gibi doğ· 
Française gibi sağ cenaha men• rodan doğruya ecnebi hü.k6met 
aup bir g .. zetede diyorkı: hazinelerinden! 

• - l'ranıa paraıını ve l'ran.. Bu hükümetİer, memle-
ıanayiinl kartarmak için beynelmllel 
mali anlaşma siyasetini takip etmek ketlerindeki mali müeueselerl 
mecburiyetindeyiz.. iflas ettirmemek için bu para· 

Nihayet, Franıanın aklı ba· !arı vermek mecburiyetinde· 
ıına geldi. İngiliz lirasının dirler. Almanya, bu paraları 
mark haline helmemeai için alır almaz, alacaklılarına ve· 
çalıımağa baıladı. Bu mesele recektl. O halde, bu istikraz· 
tıtekl fazlalık gibi paradada !ardan Almanyanın bir men· 

bir fazlalık olduğunu göıtermlıtl. faatı olmıyacaktı. Belki, tedi· 
Esasen, bugünkü Almanyanın yesi mümkün olmıyan bir borc 

alt:na girecekti: Yeni bir harp vadeli Anglo • Ameriken ala· 
caklıları de bu hakikati inkar tazminatı g ibil 

&ki bir iktisat muallimi 
olan Demir baıvekıl Dr. Brünlng, 

vaziyeti kavradı. Derhal, mu· 
kabil bir teklifte bulundu: 

etmek lıtediklerl için paraları 
nı geri çekmeğe baılamıılar· 

dı. Fakat, Almanyada para
eızlığın buhranı barlar baıla· 
maz, bu memlekotlerde de 
paralılığın buhranı meydana 
çıkmıştı. Paranın ve itin bu 
karııık vaziyeti, etki iktua· 

dın terkini icabettlriyordu. Akıl 
halde, 25 milyar sermayeli 
banka alemi yıl<ılıyordu. 

it ile paranın birleıme ılt· 
temi, Hoovez planının tatbl· 
klndekl müıkülattan doğdu. 
Biliyoruzki, Almanya mora· 
tor yom ilin etmlıtı. Fakat, bu 
moratoryomun harici kısmı 
devam edemezdi. Nihayet tabii 
bir tekle girmek mecburiye· 
tinde idi. Bunun içinse: 

A - Almanyadakl ecnebi 
sermayesinin geri alınmaması 

B - Ecnebilerin Alman• 

A - Ya Almenyadaki 
kredileri muhafaz.a ~decek 
beynelmilel bir mali te,kilatı 
yopılacak. 

8 - Ve yD Almanya da 
harici moratoryom ilan ederek 
dahili ıt'erlnl de kendi vesait 
ile düzeltecek. 

bu teklif, herkeıgibl Frau
sızları da ürkütmüıtü. Çünkü, 
Almanyanın kuvvetli gazetele
rinden Duntache Tageszeıturıg 
bir bat makaleılnde yazıyordu 
ki: 

11 A lmanl·ı, f'raasıız bahrnıını dii
zeltebı llr. Bunun fçfn is , Almanya 
siyasetini şarka doğra m<ylettfrmelldlr 
Ancok, (l:mdiyôJ hadar takip edilen ş:ırk 
•l)'as<linl daha açık bir ,ekle koyma· 
lıdır. ,, 

Bu ifade, Fransaya tabi 
olmaktan iıe, ya Bolıe,,ık oluruz 

r·--------------------------------, Bizden söylemek 
Amerikalı ik' havı kah. 

ramanının lstanbulu zi· 
yareti bütün dünyada 
büyük bir alAka uyan
dırdı. Bilhassa Gazi Haz 
retlerinin kednilerini ka· 
bul etmek büyüklüğü 
önünde bütün milletler 
hayran oldular. Bu ta· 
rihl resimleri almak i9in 
dünyanın dört köşesin· 
den İstanbul fotoğraf· 
oılarına gazeteleri • 
ne müracaat vaki olu. 
yorı Hal b6yle iken 
yeni Turkiyeyl başka 
memleketlere tanıtmak 

için biz hiçbir hare· 
kette bulunmuyoruz. 

Bizim de onlar kadar 
vesıitimiz var, bizim de 
tayyarelerimiz onların 

memleketlerinde yapı· 
lan tayyarelerdir. Şeca
at ve kahramanlık ı ür
kün damarlarında dolaşan 
küreyvat gibidir. 

Böyle olduAu halde 
Ne için buna teşebbüı 
etmediğimizin esbabını 
biz soralım da sen 

İster dinle, 
ister dinleme 

caklardır. Sonradoğru Bükreıe 
gideceklerdir. 

Bugün saat 11 de limanı· 
mıza Bulgar kumpanyasına alt 
Çarferdınat vapuru geliyor. Va 
purda muhtelif yerlerden ol· 
mak üzere birçok seyyah 
vardır. Bunlar iki gün lıtanbu· 
lu gezdikten ıonra Cuma qünb 
at. ıamı saat beıte aynı vavurla 
Varnaya hareket edeceklerdir. 

veya Bolıevik Rusya ile müı· 
tereken Lehlstanı ortadan kal· 
dırırız, demekti. Tıpkı bizim, 
Yunana esir olmaktansa, Bol· 
oevik olll"~•iı ehven ıer bul· 
mamız g bı! 

Almanya, bu karar kartı· 
sında bir hük6met kararname
ıi neıretti: 

" Bütün Almanlar, nakit, 
tahvilat, mukavele ve çek ıek· 
!indeki ecnebi devJzlerlni ha. 
kümele bildireceklerdir. Akıl 
halde, on senelik kürek ceza· 
sı ve mallarının müsaderzsl 
ile tecziye olunacaklardır." 

Bu tiddetll karar, Bolıevlkçe 
müsadere demekti ve Alman
ya, bu mü•adere devizlerile . 
hariçten mevad ~ı lbtidaiyeslnl 
alacak, dahilde de altın karıı· 
lığı olmıyan Rus sistemi Re· 
lenmark parası çıkaracaktı. 
Fransa bankıuı müdürü, Pa
rlste A iman baıveklllne: 

- Kendi vesaltinlzle vazı. 
yetinizi düzeltiniz! 8 

Nasihatini verdiitl zaman. 
buna karar verllmlftl. Halbuki, 
Amerika planı ise, meıhur 
Bolıevlk liderlerinden Kari 
Radekln lzveotia'da yazdığı 
gibi: 

•Hem Bolfevlklll!e tartı mütıelıll 
bir düny• cephesi teşkil etmek, hem de 
Am.rlka hububatını .-.ımanyaya satmak 
idi .• 

Şüphesizdir ki, Almanyanın 
kendi kendisini kurtarmak 
usulübü terviç edemezdi. Derhal 
Almenyadakl sanayi kredile· 
rin;n kalmaları ıakkı kabul 

olunuudu.Fakat fertlerin mlllkiye· 
tinde olan bu paraların Alman· 
yada kalmaları nasıl temin 
edilecekti? 

Almanya, hem bu kredi· 
tere 1Puhtaçtı, hem de alb ay. 
danberl geri alınan iki buçuk 
milyar Marklık bir iıtikraz isti· 
yordu. Sonra, yeni krediler 
için de beynelmilel emniyet 
teminatına muhtaçtı. 

Bu mesele, it ile parayı bir· 
!ettirmek sistemini tahakkuket· 
tirdi. 

ilk tecrübr, iflas eden Danat 
darmlstad bankalarının tekrar 
açılmalarlle baıladı. Bu ban· 
kalar, hem ecnebi kredisine 
lıtlnat ediyorlardı, hemde ser• 
mayeleriDI büyük sanayla yatır
mııhudı. 

Amerika • lnglllz • Alman 
ıktııadi birliitinl teıkJI edeu 
bu projeyide yarın izah edeeetııı:. 

Naol ISMAIL 

l .... s_.c.a.rş•a•m•b•a ... J. 
Siyasi 
Takvim 

Matbuatta spor 
Yunuı Nadiye ve yeni gO: 

nline bir teklifimiz var: 
Şu iki kahraman (!) gencin 

ıöhrellnl hazırlamıılar ken ha· 
yatlarını tefrika etsinler iklter 
kari da ha hazanırlar. 

Damla, damla göl olur 
derler ve böyle böyle bir aün 
gelir ki karileri mahıere döner. 

Hey gidi dünya hey! ya. 
vaı yavaı turıucu Cemaller, 
kız Alilerin neden ölüpte mat-.. 
buatın bu gününü bekleme-
diklerine insan hayıflaoıyor. 

Bu gldlıle gazetecilerin 
arkalarında birer fedai taıı• 
mağa !üz.um görmlyeceklerl 
nasıl temin olunur. 

Fakat vah fakir itazetecl· 
lerlo baoına gelecekler! Bunlar 
kendileri geçlnmediklerlne gÖ· 
re yanlarında fedai deitll feda 
edilecek ml'seli. bir buton bile 
bulunduramıyacaklar. · 

Ve ıılerl güçleri gazeteye 
aırerken dayak çıka.rken da· 
yak yemek olacak. 

Birinci sahifelerde kahra• 
manların (!) resimleri çıkacak 
ve it parlatılacak: 

"Dün gazeteci filln ne 
nefis bir dayak yedi• Habire 

. evlatlar ıizl görelim! 8 

Poli• müdiriyetl için yeni 
bir tahsisat lazım olacak: 

Ankara caddesindeki ' ga· 
zetelerin önlerine birer nol<ta 
ikame•I. 

Ve her gün Babıallnln iki 
baıı k<>sillp gelen geçende 
ealahai narlye ve memnua ve 
biçak. kama mlsullii alalı 
cariha aranacak. 

Gazetlciler tebdili kıyafet 

ederek gazetelere girecekler. 
Velhaaıl matbuatın baıına ye· 
,nl yeni gaileler açılacak ves· 
ıelam .. 

Yalnız tunu bildirmelidir 
ki gazeteciler içinde yalnız 

Elif Neci, Hıkmet Feridun, 
Selami İzzet, Burhanettln A•ı 
Yekta Peyami Safa, Rasim, 
F allh Rıfkı, Nf'cmettin Sadık 
Zekeriya, gibi çelimsizler yok 
tur. EvelaHah, Milliyette E· 
tem izzet, Burunıuz Tevfik, 
Yakıtta Mehmet Atım, Nu· 
rettin, Cumhuriyette Abidin 
Daver, Son Posta Selim, idare 
memurn Yaıu, Adliyoci Rem• 
zl gibi koluna buduna güve
nirler dr var. 

Hatta boks federas\yonun· 
da bu!unmuı Eıret !';rfik güreı 
federuiyonunda bulunmuı Fe· 
lek Burhan cibi pek takaya 
gelmiyen meıhur aporculer da 
vardırZ Daha daha ileri gider· 
eek Fahri sporcu Talr.t ta pek 
oyuna gelmez. 

Bu hadlıe matbuatı ikaz 
etti. İçenler içkiyi azalttılar, 
tütün içenler tütünü kıstılar her 
kes tahrır vazifesini bitirdikten 
yüzme taklidi yapmakta, Boka 
tallmlerlle uğraımakta, güre
ıe çalıımııktadırlar· VelbAaıl 
dayak yememenin çaresini ara 
yacaklar. 

Yeni bir federaslyon tetkll· 
de müsteb'at değil. 

- Gazetecıler kavga fede
raıyonu. 

Meıela bir ııiln Peyallllf 
Safa ile SelAml izzetin bir Boka 
maçını seyredeceğız. 

Mesell Abldlnle Yunuı 

Nadi ııüreıecekler, Asım 
Ömer Rıza ile cirit atacaklar. 

Yunuı Nadi, Falih Rıfkı yQ. 
zecekler. Hafif sıkletler, aifır 
11kler, tüy sıkletler velhasıl 
matbuat çekilmez aıkletlerle 
dolacak· 

Bütün bunlara ön ayak 
olanlara haber verelim ki ne 
olursa olıun biz lep demeden 
leblebiyi anladık. 

Bundan •onra: 
HodJrl meydan! 
Koluna kuv•etlne gli•enen 

(Y ann)a çatsın! 

• 

• 
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Bazı lnsanluda, gazeteye 
yazılmak, re-Jııl ıörmek he· 
veıl vardır, ..-ma bu geçlı 
ne ıuretle olursa ohun ..• 

Zabıta muharririmiz yazıyor: 

t ter adam öldürerek. 
İster lıatlJaar ederek 

Şoför Mustafa üç kadını bıçakladı! 
lıter hırsızlık ederek. 
l.ter kahramanlık göııtere-

rek. 

Hadise bir evlenme 
kadınların 

meselesinden 
yaraları ağırdı 

çıkmıştır 

Her lılri birer Coıı Ahmet 
~ «ibl, birer Vuftye Hanım 
gibi, reel•lerini, beya adanaı 
ıaaetelerin miialeua yerlerin· 
de ııörmek lıter. Jıte Arif 
Oruçun mütearrızlarıda bu 
C::on Ahmet beylt.rden,Vasflye 
banımlardaı:ı birer numunedir. 

'f 
Dünkü gazetelerde reılm• 

lerl Amerihn ba"a kahraman• 
t nadan dalıa rurln çıktı. 

Beyanatları 49 1&at ölümle 
çarpıf8n kahra-.nlann beya· 
•atlanadan daha mafrurdu. 

lık iki hava kabramam, 
ölümle pençeleıtl, .zihnin ala· 
mıyacaitı harikalar yarattı, 
fakat mağrur olmadı. 
• Son iki ıokak kahramanı, 

(!) boıa ııiden namert iki 
yumruk Hlladı, iftihar ediyor, 

'f-
lkt ay evvel tıpkı onlar 

pbl ki kahraman (!) da ba· 
- -ıdarmı,u. 

Çebin ve korkak iki yum· 
ı-uk:a, tk.l bastan bealm baıım 
yerine onların kafalarında yer 
buldu. 

Evvelki ııece Kaaımpafll da 
bir cinayet olmuı, Muatafa 
ilminde bir ıoför Nimet Hik· 
met ve Zehra ilimlerinde 3 
kadını vurmuıtıır. 

Yiııe kadın yüzünden ileri 
gelen bu cln~yetiıı lçyüzO 

ıudur: 

Katil kimdir? 
KaRWpaıa da pehlivan 

byuınsnda 33 numaralı haned~ 
•kin poatacı Arif Efenılinln 
otlu .,f ör 27 yaılanada Mu• 
lafa ilminde bir ıeuçttr. 

lalanbulda dotmuı büyü· 
mütlir. 

Yaralılar 
Hikmet, Nı d ve Zehra 

Hanımlardır, 
Hikmet Haaım l.ııebolulu· 

dur. KGçük yaııada iken ıeh· 
rhnlıı:e ıelmlı, katil Muatafanın 
pe4erl olan Arif Efendiye ev~ 
tatlık olmuıtur. On sekiz YAf· 
larında k11a boylu eamer bir 
kızdır. 

Nimet ve Zehra Hanım• 
lar da lıtanbullu iki hemtlre· 
dir. Kaumpaıada Pehlivan ku-.......... ,,.,,,,,, ,, ,, , , , , , , , 

yuıunda oturmaktadırlar. 
Hikmet, bundan 6 ay ev• 

vel babalığı olan lArlf Efen· 
dilerden ayrılmıf, Zehra ile 
Nimet Hanımların evine 
ııelerek oturmağa b&flamııtır. 

Ayrılmasına sebep: Arif 
EfendJ Hikmeti oflu ıoför 
Muatafaya almak utemlı o da 
küçükten beri aitabey nazarı ile 

gördlltünden vıırm~'k isteme 

mlf. 
lıte, oğluna varmak iıle• 

mediiini ııören Arif Efendide 
Hikmet Hanımın evinden 
kovmuı ve etyaıından bir çöp 
vermeden uiratmıtlu'· 

Altı aydanbed Nimet ve 
ve Zehra Hanımların yanında 
kalmıf. Ba sıralarda kendial· 
ne bir kıaınet ıı:uhur ederek 
Ali isminde bir ,ençlede Dl• 

ıanlanmııtır. 
Bu nııanı haber alan Mua

tıı. da kızaııı, kendisine var· 
m •p baıka.eına yardıitı için 
Hılı: '!le ııazeplenmlttlr. 

Aradan bir kaç ııün geç· 
mif, evvelki hadiıeyl ika et· 
mtıtir. ,,,,,, ........ ,,,,, ....... . 

İki ııün evvelde, dört yum· 
ruk ve dlirt ba.ton Arif Oru
ç'un dimdik kafaıını aradı, 
lakat hedef, teratne döndü. 

Bir posta memuru hız çıktı! 

İnegöl posta müvezzii ŞevkiEf.nin 
askerlik muayenesi hayretler verdi! İt'eri YunusNadi'nindeylet 

Aaııeılne möble yapmaktan 
lbat"el olan bu efendıJer, acaba 
atölyelerinde Arif Oruç' un tabu· 
tunuda lu.zırladılarmıydı? 

B0RHA.NETT1N A.Ll 

• 
iki ceaet 

lıcisinin de kim old~u anlatıldı 
Samatya önlerinde denl:ıı 

Üftrinde bir ceıet bulanmuı 

çbnlmıı ve koço isminde 
birinin cesedi oldutu anlatıl· 
mıtlır. 

- On gün mukaddem Uı:l' 
kapanı kôprüıünden yıkanmak 

üzere denize glripte boiulan 
ve ceıedl hulunmayan fU'acl 
Şerifin ceıedı diia dub laruı 
ö.uüode bulunmuftur. 

Borsa.azasından birinin 
mağazasında kaçak 

fzmtr, 3 (Hususi) - hınlı 
borsa11 idare heyeti azbından 
ve tüccardan Aydıuh izzettin 
beyın mağazasında yedi çuval 
'kaçak iskambil kağıdı buluna• 
rak ı::ıuıadere edildi. Tahkl· 
kata devam edilmektedir. KA· 
iıtların cezaaı 60 bin lira tu
tuyor. 

İnegöl poıta milvezzil Şev· 1 
ki Ef. 325 tevelliltlüdür. Aaker
lik ıubeıinin daveti üzerine 
muayeneyr ıevkedillyor. 

Bu • emıallerlle beraber
Şevki Efendinin ilk muayene• 
ıl olduau için çift doktor mll· 
vaceheıinde ıoyunmaıı teklif 
ediliyor. 

Şevki Ef. ahvali,,.. ııhhıyeıl 
yerinde olduğunu ve muayene 
ye 1 üz um olmadıitını ıöyliye· 

rek aoyunmak ilteıniyor. 
Doktorlar nrar ediyorlar, 

lakin bir türlü Şevkı d' yl 
razı edemiyorlar. 

Blnnetice kurtulu~ olmadığını 
anlayan Şevki Ef. lıeyete ıu 

itirafta bulunuyor: 
Ben kızım. Babam erkek 

çocuiu olmaaını çok arzu 
edermlı. Halbuki allah beni 
kız olarak lhıan etmıı. Baba· 
mla buna çok cani ıılnlmıı. 

Aıle erkanı da kendillni çok 
ıevdi1deri icln benim, kız ol· 
dufumu ifıa etmemiıler, oğlan 
olarak illn ve İlmimi Şevki 

tNmiye etmlıler. Sicili nüfuaa 
da baylece ka7detml1. 

Ebeveynhıin fazla dikkat 
e - ı - s 

Muharriri : Mütercimi : 
Raynonde Meohard Ahmet fürl<6n 

- Fransız eddıi}'atıııdan büyük aşk romanı -
" 170 inci binden tercüme edilmiıtir ... 

karar vermı,u. Onun üıtün· 1 
deki trslrlnden emindi. Fran· 1 
ıuvayı ıevmlıtı, Fakat Fran· 
ıırn. evlenilecek alle, teıkll 
edilecek bir ııdam değildi. 
Onunla ıadece ıerbeıt yaıanır 
'" htıyaUa ıfz\J kalacak 'tat· 
fu. balubrıb. 

Oaıua tçie fiaıdi Klochuı ftluı 
Lölıodek ruieleaialn laaW lıdt, 

Fakat ... 
Mlbyü Löhodek budala bir 

adana delildi. O, Klodun kendi 
Jıaınınuna kendi e11le ılirdlllll 

1ebyt ııözterlte aörmütll1r. 
Hanııt aile aamlmlyeUdlrkl 

ea Mahrem za• nluia ~ 

baht zevcin gözleri önllnde 
manzara tecaaaüm ellinde o 
aıımlmlyet yine devamda bu· 
luDA. Buna imkan mı vardı. 

Klod, açıkça _..Jil fjjpe 
izdivaç teldl.f etU. Fakat Fillp 
bunu kabul etmlıU. 

FUp Löhodk'ln Klod dan 
hl11en uzak 1ı.alııı Klodu yak· 
mata bııılamıfb. Klod, ılmd.t 
etki Klod ~.O llııratı 
•..tdere alıpnıı aıulderw bir 
bdlll bal1at &lmeıM.. 

Cebir ve lıırart. keıMl.lai 
günün blJ'inde mlbrü Fllbüı 
kollarına dahi altı. 

ihtiyar madam Döroziye, 

ve lhtımallll sayesillde bu ıırra 
klmıe agah olmamııtı. 

Kız olduğum halde erkek 
çocuklarının ıerbeıtli harekltı 
beni daha ziyade tatmJn et· 
ğlnden kendime geldikten ıon· 
ra, ben de babamın lhtarat 
ve lkazatma mümaıaatlıı kim· 
seye haklkab tff& etmemiftlm· 

5-6 seneclir poıta müvezzl.
liğl yapıyorum. 

Erkeklik hayatından çok 
me1D11unuaı. Keme.li hahlıle 
aakerlJ.k yapacağım. Bu, va· 
tani bir vazifedir. Erkek tar. 
zında ne~vünema bulduitum 
için bana aakerlik hiç ağır 

gelmez. Beni bu minnetten 
mahrum etmeyin demlf. 

Bu hale ihtimal vermeyen 
heyet doktorların muayane. 
sinde ısrar etmlf, ını'lelmuaye. 
ae: Şevki Efendinin filhakika 
kız olduiu müıahede edllmtı· 
tir. 

Şevki Efendi hakkında, bu 
vazıyet kartımıda, hlç bir ıey 
yapılamlyacağından,künyellne 

meıruhat verilerek aerlteıt bı· 
rııkılmıştır. 

Şevkı ef. Kemafilsabık 111Ü· 

ezzllık vazifesine devam et• 
mekledlr· Keyfiyet vekalete 
hildirilmiıtir. 

Klodun anneıinln eteğinin 
dibinden ayrılınamasinl hayır 
addetmif, kızına göz kupıyor· 
du. Demek latlyordo ki: 

- N11.ııl, demedim mi idi... 
Evet, deınlıti. Ve fil haki· 

ka Klod, annesine avdet et· 
mitti• Şimdi onun yanından 
ayrılmıyordu. 

Fakat o, yaralanmııtı. O, 
bltmlıti, onun maneviyatı ve 
ruhiyatı berbat olmuıtu. 

O ıı\iDdüz.leri aıealeiine ke
mali ciddiyetle devam eder· 
ken, gic.elerl kucakta u kuca• 
ia dolaıırd. 

Evet, Klod avdet etmlttl 
fakat berbat ve peritan bir 
avdet , acaba bu avdet zaval· 
h madam Ambuvazı memnun 
etmlt mi idi. . . . . . . . . . 

Koca haıt.-ın bltm. 
tükenmez kotııtl&n .. ,..,..... 
Jıı.ıl&lerile yatan Mit& a..ta 
ra kiia;vet etmı:rı-du. 

Bütün bu kadııalar, erkekler 
elin4e oyuncak olmuı zavallı· 
1ardı. 

Gecenia 9 raddelerinde iken 
Zehra, Nimet ve Hikmet Ha• 
lar uzun yoldan koauıa ko· 
nu§a evlerine doğru gelirlw· 
keıa önlerine Muıtafanm an· 
neai aynı zamanda H~ 
tinde eıki anneliği olan Hadtçe 
hanım çekıaSf: 

- Nereye böyle üçünüzde 
birden diye 11>raıuıtur. 

Onlar da e'flerlne aittlkle
rl.ni ıöylemlt ve yollarına 

devam etmiılerdir. Bu ıırada 
Hatice hanım bunlan, gene 
lafa tutmuı dereden tepeden, 
anlata, anlata, karanlık olan 
Hacı Şaban ıokaitına doitru 
ııötürmefe haılamııtır. 

Yolları olan bu ıokaia 
glraıltfer, tekrar koııUflDafa,nl· 
ıan meıeleılnden görllımefe 

baılamıılardır. . -O ara ko,eye sııklanmıı 

olan Maııtafada yanlarına gel· 
mit ve: 

- Kız Hikmet! 
Şimdi eve ııelecekmialn rel

meyecekmiıatn? 

' Diye ıormuıtur. 

Hikmet te: Gelmeyeceğini 
onlarla artık bir alakası ol· 
aıadı&ını aöylemiftlr. 

Buuun üzerine Mu~tafa 

hemen, bıçağını çekmlı : 

- Ya, demek kı öyle hal.. 
Demlı ve hemen Hlhmetl ya· 
ralamııtır, 

Yaralandıktan sonra da tek 
melemeğe baılam•ıtır. 

Nimet ve zebra Hanım

larda bu hali görmüı, Hik
meti ayırmak iıtemiıtlr: 

Fakat, gözü kararan Mus
tafa bu ıeFerde bunların üze
rine hücum etmlı onlarıda 

yaralamııtır. 

Nimet Hanımı.3, Hikmet 
Hanımı 7Zebra Harumıda bir 
yerinden yaralamııhr. 

Feryat ve figana ba,Ja. 
ymca Muıtafa da kaçnıııtır. 

Zabita yetıımlf, üç kadını 
hastahaneye kaldırımı; Mm· 
tafayı da ııramağa bqlamıfbr. 

İzmir tacirleri Yunan-
istane gidecek 

İıı:mlr, gazetelerinin yaz· 
dılına göre fzmlrden Atınaya 
bllyük bir aeyahat tertip olun· 
du. Seyahat 13 Afuıtosta 
yııpılacak ve yüzlerce tacir tı· 
tirak edecektir. Bu münaae
betle Atına panayiri de ziya· 
rd olunacaktır. 

Kocalarından aldıkları bir 
yudum tat için gelip buralarda 
haftalarca, aylarca azap çeki· 
yorlardı. Bundan bııtka, genç• 
!iği ve ııüzelliğl ö:düren birde 
çocuk kazandıktan ıonra .. 

Çocuk kazanmak ·bir ana 
için gayedir: Fakat eaııslı izdi· 
vaçları buldaktan sonra bu 
gayenin tahakkukunu arzu 
etmek rsekUr. 

Hastane kofııtlarının kapı• 
ları önüaden her vicdan ıahlbl 
.ııeçerken • zannederim ki • ıöy· 
le der: 

Erkek elinde kadın 
dal•a oyuncak oluyor. 

lfo 
Hopllald'a•buvaz da hu· 

ıusi odaaında Dr. Pilip LöJao. 
dek bir .ııün inUhar etaıiı bir 
halde bulwunuıtur. 

Eter Klot, hercailik etme
yüpte bu adamın a,kını ddib 
teleklı:I eteeydl, -·ut lıtr aile 
h111iı ederdi. Fabl •e ya· 
&ıli ki bütiiaa ~ı: Kl• 
dun ayni hareket e41rerlar. 

- SON -

Yarım milyon liray§ 1 

Türkiye 
emniyet 
Plinları satıltyordu 1 
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Baş casus bir müddet 
endişe ile dolaştı! 

Soframızda umumun rai· 
betiıa.I kazanan ıarap barda· 
itını biri biri ardına boıaltı· 
yordu. 

)f-

Yemekten ıonra Miıter K~ 
ned, Mlıter Ber, ve ben ma· 
hut 1alona çekildik. (Sa.:.) 
Bey Grita ye dliter caıuı ka· 
dm beraber kıı'.lmıılardı. 

Üçllmüz btrJen büyük, 
ılık ve milkemmel salona ka· 
panınca, Mister Kened yaldızlı 
kutnııuodaa çıkardığı püro ıı· 

p.ralarmdan birer dane yaktık. 
Bat caıuı bir müddet endlıe 

ile dolqtıktan ıoura hafif 
ıed, ve çok ııür lncllizeeılle: 

- Kaymakam (Sü •.•• )Bey, 
deiterli ve filhakika 1&llm dü· 
tüncelıcllr •.• İııtene... Faka .... 
Mühim ıılerimizde ıon dere· 
ce faidell olur amma! ..•. Ken· 
dl kendine ıeveleyeu bu müt· 
htı caıuıwı sözlerinden btç 
birini duymamıı ve hiç bir ıey 
anlamamıı gibi ıordum: 

- Bir ıeyınl buyurdunuz 
Mıater? 

-Evet alzden tafallat iı· 

tıyorum. Soracafım suallere 
kıaaca cevaplannı verlnız, Kay 
makam (Sü ... ) Beyi bu aefer· 
mi taaıdınız. 

- Hayır, çok eskiden ta· 
nlrım. 

ı dlılnl dinlemlı, takdi74 idim; 
- O ıld tanır mıydı? 
- Çok iyi anır, bana kar-

ı• her zamaıa muhabbet ğöıter~ 
mlıUr. 

Bu aefer naaıl bir veıile ile 
buluıtunuz? 

- Teaadüf!. Haydar paf&• 
da trene binerken (Ha... ) • B• 
ilminde bir erkanı harp binba· 
ımna rastlamıı kendlılle mlnel• 
kadim doıtluğum vardı. Anka· 
raya kadar beraber ıııtUk. lıta• 
ıyonda (Sü-.) beyi (J.la ... ) Be-' 
ye muntaıı:lr bulduk. Ve bu 
fınatla: 

- (Su.-) bey çok zeki •e 
kabiliyetli bir bıaanclır. Menua 
naaıl sürükliyeblldiniz? 

- tzah etmiıtim. Meale
ket müdafauında'. aamlml en• 
dlfeler i:ı:har ettim. Meıell 
boğazların ıerbeıll bana ıözde 
endlte veriyor. Bundan dolayı 
atlmlıı:I emin görmlyordum. 

- Evet! 
- Bu elliilıelerim bllha11a 

(Sil ... ) beyi ılnlrlendirlyordu. 
Bana bir kaç defa: 

- Bu memleket tlmdlye 
lıadar bu derece çetin bir mli· 
dafaa hazırlıyıımamıı cihan 
tarihi tlmdıye k dar bu top
rıo.klan bu kadar emin ııörme
mlıtlt, 11z ne dtyoraunuzi diye 

bir çok koaleranolarda ken· (Devamı var J 
································ --····----··-·-········-··--·-· ···--·--
Yunanlılar buğday yetiştirenlere 

prim verecektir. 
Yunanistan bülrümeti, but! 

day mubayaası me•elesinl gü· 
nlln en mühim iti addediliyor. 

Bunu için teıekkül eden 
komlıyo ıu iki mühim karan 
vermiıttr. 

1 - Buğday (4) 11nıfa tak· 
sim edilnalftir. HPr unıf için 
okka baıına atideki flatlar 
teıbit edılmlflir: 

Biri öldü 
lki arkad•t düttüler ve ne· 

tice fecı oldu 
Koıkada Haaıın beye alt 

bir yapıda çalıımakta olan 
Haçlk ile Nihat ustalar dün, 
tıkeleden düımüı, Nihat ağır 
ıurelte yaralanmıı Haç.ık te 
ölmüı!ür. 

Tahkikat yapılmaktadır. 

Aslı yok 
Yere batan sarayı~ın çök· 

mek ihtimali olduğuna dair 
bir akf&m auetestnln verdiği 
haberi Müze müdürü Tabıln 

Beyden ıorduk mumaileyh, 
böyle bfrıeyln aalı eıaaı ol· 
madıgını cevaben bildirmiıtlr. 

Konsolos gitti 
Şehrimizde bulunan kon· 

soloı Seyfullah Bey evvelki 
a.kıam ekıpreıle Ankaraya 
gitmifllr. -·-Hava bulutlu olacak 

Kandilli rasat merkezinden 
verilen malümata nazaran dün 
azami derece! laararet 26 aı· 

1 jarı ise 20 olmUftUr ve rüz· 

•"' poyrudua eımiftir. 
Buglln rüzııar ekaeri,.ıle 

poryazdan e1ecek ve hava kıs
men buluttu kısmen de açık 

olacaktır. 

Sınıf K u ruı 
T 6,30 Drahmi 

2 6,10 • 
3 6,- • 
4 5,90 " 
1 Temiz ve ecnebi -

vaddan ari buğday çıkaıaa 
zurraa prim verilecektir. Bu 
primin mıktarı okka baıına 
(20) leptadır. 

Bir drahmi IOOlepta tutmaktada' 

iki Kürt şaküi 
Geçen ıenekl p.rk hudut 

hldiaelerlllde ilmi ceçea ıald 
Buı-o, Haıo, Telli ile lı:ardefl 
oğlUDuo ahiren lrar kuvYet· 
lerile Makü ııarbiıade yapbfl 
müıademe eınaııDda bir top 
mermUıiJe yaralanarak C!-düill 
ıöylenmektedir. 

Otomobil-yarışları 
Livurno 3 (A.A) - Mon

tereno . kupaıı ya.rı,tnın ne
ticeleri: 

Blriaıcl Alfa.Re ID!O markala 
otomobile binmiı ola- N:ıv~ 
lara 200 kilometre mr .afoyl 
ıaatte vasati 83 kilometre 518 
metre ile 2 1aat 23, 40. da 
katetmlftir. 

hducl Bağaıtı IDarkalı oto
mobile binnılı olan Chiron 
olup aynı mt"aııfe;vi 2 111at 
24,24. de katetmı,tır. 

Üçüncü Fakıoll, 
Dördüncü, Camparl, 
Betincl, Varzl' dir .. 

Japon kabin~sindeki 
ihtilaf nedir? 

Şangbay, 4 (A.A) - Ja
pon kabinesi lzuı araıında 
çıkan ihtillfııı Çinin dahili 
ııya.etlne müdıı.haleılne po
tıukaauıdan ileri reldlii ha
ber alınnıııtır, 



Sahife 4 YARIN - ·' S Ağustos 
~iiii!i!i;;;;~;;;;;m:;;;;;;;;;;::::::;;::;;;;:;.,._.,,~-==-~F~~~!"!!"!~~-~-!'!'!!!!!!!!'!!!!'!!!!~~~"!!!!'!!~!0!!!!!!!"!!'!!!!!!!!~~-""""'- ""'!!!!!!T°"~"!!!!'!!,......~-,,..,.,.~~~- ~-'!"!!'!"'!!!"!!!!!!'!!!!!!!'!!~~~.,;.,.;..;~;.;;_:,.._ 

Poliste: ı Piyasada -, -·-- Zirai panorama MahsulAtımız l•ITTI 
Tütünden korkunun bir neticesi 

Bursa yeni bir t~hlikede 
Sebze ve meyve bolluğu Bursanın 
rnustahsillerini mahve götürüyor! 

Bursadan yazılıyor: Öte• l 
denberl Bursanın meyvaılle 

ıebzeıinln bol oldufu malOm· 
dur. Fakat bu ıenekl bolluğun 
hiçbir seneye benzer yeri yok· 
tur. Çünkü: Her tarla ve her 
taraf sebze ve boıtanla dol· 
ınuıtur. Bu glditle karpuzun 
okka11 bir kuruıa inecek; biber 
Ye domataıln okka11da aıaiı 
yukarı bu kadar olacaktır. 

Hatta mahıul o kadar be· 
reketlldlr ki bu mahsulle delil 
Bura:ı ve mülhakatı aballıi f,. 
tanbul ve Ankara halkı .toya· 
caktır. 

Gıın geçtikçe sebze ve kar 
puzların Bursa pazarlarında 

çürüyeceltinden korkuluyor· 
Çünkü: Yapılan blltün sevki· 
yata rağmen mahsulün bere· 
keti almıt yürümüıtür. 

Gene de milyonlarca kilo 
sebze müıterlılz bir halde bu· 
lunmaktaJır. Eğer sebze ihti· 

yaç niabettnde ekilmlt olsaydı 
bittabı bal böyle olmıyacaktı. 

O zaman müstahıtl halk ka· 
zanacaktı. ne çare kı: Geçen 
•enenin tütüncülüfll halkın gö· 

zünü korkutmuı ve tütünün 
para etmedlfinl görerek bu ıe· 

ne tütün tıırlalarına bile ıeb· 
ze ektikleri için bu böllufa 
ve bu ucuzlufa bizzat ıt:brp 
olmuılardır. 

Şu hale nazaran gene halk 
kendi yafıle kanulacak ve 

tarlasındakinl üç beı kuruıa 

satarak lıtıhıal masrafını ol
sun çıkarmaia çalııacak de· 

meldir. Bu vaziyeti bir an ev· 
vel ıslah etmek icap ediyor. 

Zira: Sebze lıtihsalatı bu 
ıekilde devam ederse müstah· 

ılllerln kazançları ııfıra dil· 

ıecek ve gelecek sene hepsi
nin eli böfründe kalacaktır. 
~ 

Bu ay en çok sıcak Urfada: 43 de
receye çıktı! 

Temmuzun ıon nııfında , 
havanın ıuhunetı bütün mem· 
leket dahilinde ilk nıafına na· 
saran birkaç derece yükıel· 
mittir. 

Trakyada: En yüksek su· 
Lunet Edirne de 38 derece 
(Subunet dereceleri dai~a 
ııölgede bulunan aletlere gö· 
ndır) olmak üzere ayın 17 
ılne teıadüf eder. lıtanbulda 
Halkalı da en yükıek derece 
35, Göztepe de 39, Yalova da 
32 derece kadar çıkmıttır. 

Garbi Anadolu da lzmit, 
Kepsut ve Çanakkale de 35 
Buna da 36 İzmir de 38, Ma· 
nlıa da 39, ve Denizli de 40 

• denceye kadar yükıelmiıtır. 

Orta Anadolu da Bolu, Kas· 
tamonu, Kütahya, kayseri, Af. 
yon da35, Ankara da 36, Ea
ldıehlr, Etımeaut, ve Çankırı 
da 37, Uıakta 40 derece var· 
111ııtır. 

Cenubi Anadolu da Dört· 
yol da 35, Malatya da 37, Dl· 
Jarbeklr de 39, Adana da 40, 
Antalya da 41, Urfa da 43 de· 
rece kaydedilmtıtlr. 

Karadeniz aabllinde R!ze 
't'e Trabzon 28, Gıreıun, Sam· 
lan 30 derecede kalmııtır. 

Şarki Anadoluda Karsta27, 
Erzurumda 28, Erzlncanda35, 
41ereceye kadar çıkabilmlıtir. 

cak noktası Urfa olmuıtur, zl· 

ra gölgede 43 derece ancak 

burada kaydedilmlf bulunuyor. ........................................................ 
Edisonun sıhhi vazi

yeti iyileşti 
New-York, 3 (A.A) - Edl· 

ıonun ııhhi vaziyeti lylleı· 

mittir. 

Fransız hava filosu 
Atinaya vardı 
Atına, 3 (A.A.) - Ce

aeral Goyı'ln ıdareılndeki F ran· 
ıız hava filosu Atınaya ıelmıı, 
hararetli bir surette karılan· 

mııtır. 

Musolininin nutku 
Roma, (A.A.)- M.Muuoli· 

nl Ra vernnede söyledlfl bir 
nutukta İtalyanın sulhu muha
fazaya azmetmlı oldufunu 
beyan etmlıtlr. 

Tayyareci Robbins 
Falrbankı, ~ Allaska" 4 4 

(A.A.) - Tayzarecl Robblnı 

ile Jones bu sene yeni bir te· 
ıebbibte bulunmak zamanını 
gtçmlı olduiu mütalaasında 
bulunmuılardır. 

Davet 
İstanbul Müddelumumili· 

llnden: 
Kocaeli Aza mülazımı ZI· 

ya Beyin Adli Tıbbiılerl Umum 
ınüdürliiüne müracaatı ilan 
olunur. 

Taarruz Buğday ne hal.de? 

Ne fiatlar bul- Son zirai vaziyet! Esrar içirmiş ve 
tecavüz etmiş 

Mustafa isminde bir ateıçl 
evvelki akıam Melihat ismin 
de bir kızla aandalla Kum• 
kapı açıklarında gezlnmefe 
çıkmıılardır. 

Bn ıuada Mustafa, Meli· 
hata bir eararlı ılgara vermlı, 
kızı sersem ederek taaallut 
etmittir. 

Ayılan Me1ahat, polise 
müracaat etmlf, Muıtafayı 

yakalatmııtır. 
Kız penceredem dü,tü 
Kaaımpaıada küçük Plya· 

lede oturan teuane ameleıln· 
den Mehmedin 3 yaıında kızı 
Hüınüye, pencereden aıağa 

düıerek tehlikeli surette ya· 
ralanmıı, haıtaneye kaldırıl· 
mııtır. 

Dövmü,ler 
Çengel köyünde ıakin Oı· 

man oilu Recep ile ŞGkrü ve 
Hatan ilminde 3 kiti kavga 
etmlı, neticede Recep ile Ha· 
ıan bir olup ŞükrüyG dövmüt
tür. 

muştur? 
Memleketimizin muhtelif 

mıntıkalarında yetııen bui· 
day clnılerlnln plyaıRda 
buldukları fiatın umumi 
ıevlyeıl ıu kıymetleri arzedl· 
yor. 

Mahal 

Polatlı 
Yahıthan 
Alpıköy 
Fıklıehlr 
Slvaa 
Alaıehlr 
Tavıanlı 
Konya 
Kütahya 
Kadınban 
Çerıklı 

Yerköy 

Yine oerh 

Kı. -6,25 
6,10 

w 
6 
5,30 
5,30 
5,30 
5,20 
5,18 
5 
5,12 1-2 
5,5 

Sabıkalı Kürt Nado, Sul· 
tan abmet parkı karııaında 

boyacı lboyu bıçakla bacafın• 
dan vurulmuı, kaçmııtır. 

· Taarruz ettiler 
Beılktaıta kazancı aokafın·, 

Sebebslz cerh da sakin Ramiz Beyin hane· 
Kadıköyünde Süleymaniye ılne ıarhoı olarak Arif ile O.· 

ıokafında oturan 30 yaılarında man isminde iki kiti taaruz 
Zahide H. Değirmen ıokağın· etmiı, yakalanarak haklarında 
dan geçmekte iken önllne ta· muameleye baılanmııtır. 
nımadığı bir ıahıa çıkmıı Za· Yangın 
bide hanımı bilasebep ve bila Eyüpte Otakçılarda oturan 
ıual bıçaklayıp kaçmııtır. İffet Hanımın hanesinden yan• 

Zahide hanım haatahaneye gln zuhur etmlı, ıirayete mey· 
yatırılmıı, meçhul carih te dan verllmede;ı söndürül· 
aranmağa baılannıııtır. müıtür. . ...................................................................................................... ············ 

Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-26-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(1 inci aalıifeJen Jevam) vakit, vakit cumhuriyet lda· 

yeller lılendl ve halen de it· resinde de tilreyen bazı 
!eniyor. Serbesti 'gazetesine muharrir ve gazetecilerin mu· 
yazı yazan Hatan Fehmller o zır neırlyatları dolayıslle tek· 
zamanki Fener patriklifl tara rar gözlerimin önünde teceı· 
fmdan idare edilen Sadayı ıüm etti. 
Milletteki Ahmet Samlmler, Bunlar da ayni maksatla, 
Volkancılar, Alt Kemaller, ayni ruhla mütemadiyen sal· 
Refi Cevatlar hempaları dırıyorlıır. Saldırdıkça bunla· 
vatanın harabelerinde öten rın da akibetlerl elbet öbür 
baykuılar gibi bafıra batıra arkadaıları gibi olacaktır. Evet 
nihayet bir gün milleti bofmak, asla ıüphe etmiyorum. Fakat 
yok etmek için, bofazımıza eğer gaflet ederde bu kabil 
ıtılif sicimi atanlarla birlikte tahrikat ve ıui kaıtlara· daha 
ve ayni ıafta görGnmüılerdı. ziyade müaamaha edersek çok 
Türk milleti ıolmıyan rubun• korkarım ki idare! cümhurl· 
dakl hayatıyyetlnl, bu mutlıiç yede ve millet de bu ıul 
tehlikeye kartı da izhar ederek kastcıların milletin ruhuna 
düımana da ve bu vatan1ız- •açtıkları zehirleri temizleyin· 
!ara da layık oldukları cezayı clye kadar çok felaketli dev· 
verdi. Her blrlel birer ıuretle reler geçirsin. 
•e bılhaua Ali Kemal liylk Aarkadaalar; Hycum lnkı-

labadır. Milli vahdeti parçala· 
olduğu aklbetlle millet arasın· mak lıtlyorlar. 
dan yok oldular. Milli idareyi yıkmak fiti· 

lıte arkadaılar: Sinema yorlar. (Onu yapamazlar seı· 
ıür' alile ıatır baılarına iıaret lerı)· 

Bir bakışta mahsulatımızın son 
vaziyetini görebilirsiniz 

Ziraat vaziyeti raporları 

hulisa edilecek oluna mem· 
lekeUn ziraat vaziyeti aıafı
dakl ıekilde tebarüz etmek· 
tedlr. 

Hububat: Şarki Anadolu 
müstesna olmak üzere ıabil 
mıntıkalardan dahil mıntıka· 

lara dofru derece derece hu bu· 
batın hasadı nihayet bulmuı ve 

harmana baılanmıı ve bazı mıntı· 
kalarda da harman itleri ıon
larına yaklaımıı bulunmaktadır. 

Hububat meyanında bulu· 
nan Mmrlarm ancak bazı yer· 
!erde danelerl ıütlenmltUr. 
Buiday ve dlfer hububatın 
- ıuretl umumlyede - keyfi. 
yet ve kemiyeti çok iyi gö· 
rünmektedlr. 

Şarki Anadoluda hububat 
tarlauna henüz orak girme• 
mlıUr. Bu mıntıkada arpalar 
kemale yaklaımıı ve bufday· 
lar ancak baıak bağlamııtır. 

Afyon: Afyon mabıulünün 
toplanması hemen her tarafta 
nihayet bulmuıtur. 

Tütün: Garbi Anadoluda, 
tlltlln yapraklarının kırılma11na 
devam edilmektedir. Yalnız 
Samıun bavallıinde bu lıe he· 
nüz :reni baılaaıııtır. 

Pançar: Trakyada pancar-

!arın haaadına baılanmııtır. 
Uıak ve Kütahya mıntıkasın

da.hasat baılanmııtır. K;ütah· 
ya ha valisinde pancarların 

yağmura ihtiyacı vardır, 

Uıak mıntakaıında merkez: 
ve Banazda pancar yaprakla· 

rına vPlüzya hamına" haıere• 
ılnln tırtılları arlz oldufu el· 

betle mücadeleye mecburiyet 
hasıl olmuıtur. 

Zeytin: Marmara havza· 

11nda zeyllnlere arız olan zey
tin ıinefl ile sıkı bir mücadele 
yapılmaktadır. 

Fındık: Karadeniz ıahıl 

mıntakaaında fındıklar kemale 

gelmejie ve batta toplanmağa 
baılamııtır. 

Pamuk! Garbi Anado1uda 
pamuklarda çiçek baılamııtır. 

Üzüm: Bukafta siyah llzüm· 

fer tamamile kaleme gelmiı 

gibidir. Çekirdeksizlerln ya· 
maçlarda ve kır sırtlarda 

olanları da kı.lame jelmlı ve· 
ya gelmek üzeredir. 

Menemen: de ilk kuru 

Gzüm 29 7-931 tarihinde bor• 

ıaya glrmiı ve aatılmııtır. 

incir: Antalyada kemale 
gelmlıtır. 
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~yoktur. Bu zamana kadar 
gördükleri ve anladıkları gibi 
bunu da göreceklerdir. 

Ve nihayet milleti mutlak 
ve behemehal bir saadete gö· 
tOrecek olan COmhurlyet lda· 
reılnJ mahvederek mubarek 
vatan üzerinde baykuılar gibi 
ötmek laUyorlar. 

Hayır arkadaılar, artık, 

kafi, tahammül lae de, meta
net lae de yetlıir. Artık çeki· 
necek mukaddesat kalmadı. 
Milletin en aziz varlıkları, her 
gün llerliyen bir cür'etle teh· 
dit ve batta tahkir ediliyor. 
Ne lıtedıklerlnl bllmtyen, ha· 
yır istediklerini çok iyi bilen 
bu yıkıcılara hadlerini bildire· 
cek zaman gelmlıtir. ( Geç· 
mlıtlr bile ıealerl). 

Hükümetln Meclieln ve 
nihayet bütün milletin hep 
beraber bunlara layik olduk
ları cevabı hatta cezayl ver
mesi zamanıdır. Daha fazla 
ıQküt milleti ucu bucafı belli 
olmıyan fellkete ıürükleye. 

cektlr. 

memleketlerini mlllellnin hal 
ve istikbalini tehlikeye dü· 
ıürecek neırlyata ada 
müıaade etmezler ve etmiyor
lar. 

O halde matbuat hürriye
tini ve vatanın ali menfaatle· 
rint yıkan bu ve eınıali ıui 
kastlara hatlerlni bildirmek 
zamanı gelmiıtır. Düstür fU 

olmalıdır: Bu vatanın aziz 
varlıfına ve mukaddeı mev· 
cudlyetine uza.klan, yakından 
ıul kast edenlere bu memle 
kette hakkı hayat yoktur 
(Alkıılar Bravo sesleri). Bu 
hakikati bu gibilere anlatmak 
ııraaı gelmlıtır. Hatta geçiyor 
arkadaılar (A!kıılıır bravo 
sesleri). 

Refik Şevket B. (Maniaa) 
- Arkadaılar: üzorinde itti· 
gal ettljfimiz mevzu, mlletçe 
her tarakkl hamleıinde uğra~· 
tığımız mevzulardan bir tane
sidir., ve bilhassa içinde bu· 
lunduğumuza yeni devrede 
Millet Mecllılnde rejime ka. • 
ıı vuku bulan hareketlerin bi· 
zlm vicdanımız üzerindeki in· 
lkiıatı naaıl oldufuna ve ola 
acfına dair güzel blrmüzakeı• 

( Devamı var ) 

Bir firariye tebliğ Bu vaziyete ıöre Temmuz 
ayında memleketimizin en ıı· f'ttlğlm bu korkunç manzara Elbette ona hiç ıüphe 
...,.,,,.,.,,,-=-......,...---~~~~~~~~~.....,,.~~~---~=~~,_....-.=-· ~~..;.....,...,.......~_ ~..,...,.,.._ ~__;,;.;,:.;__~~;;.:..:.._;_.:,,,,.,_ 

Türk milletinin bugünkü 
hal va vaziyeti bulmak idik· 
lal ve ıerefi ile medeni millet• 
!er arasında mevki almak için 
yakın senelere kadar yaptıjfı 
fedakarlıklara, verdlil kur· 
hanlara çok ve pek çok yazık 
olacaktır. Rica ederim, matbu· 
at hürriyeti ıi'amını siper ya· 
parak neıriyat yapan ve ken· 
dilerine gOya muhalif ıüıünü 
veren gazetelerin neırlyatına 
bakınız. Milletçe yapılan fe· 
dakarlıklar nekadar lıtlhfaf 
ve i.tlbfaf ve lıtihkar ediliyor: 

Artvin Ağırceza mahkemeıl 
riyasetinden: E!ıVER PAŞA 

Turan imparatoru! 
------- Hatıratını yazan: ./ .L ______ _. 
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Tayyarelerimiz, Breslav yolunu terkederek 
Karpat dağları üzerinden Macaristan -
Avusturya - Almanya yolunu takip etmeğe 

mecbur olmuştu 
~eti de Almanya aleyhine 

reket etmefe baılamı1tı. 
Fakat, bu kadar uzun boy• 

lu ıeçmek için k&fl benzin 
tqıyamazdık. Herhalde, bir 
bç faaıla ile yolumuza 
de•am edeblllrdılı:. Yalnız, bu 
fasılalan yerleri de ıneçbuldu. 

Tayyare bulutların altından 
pltyordu. Filhakika, ıerek 
.-ıolllrtın ırGrillttııilne ve gerek 
1cıufun ıtddetlne karıı ıelecek 
.. ılıklarımızla dertdeD elbı. 
eelerfml:ıı •ardı. 

Sonra birkaç, ıeyyar hat· 
tımızda vardı. Acemi defildık 
Enverln bu rıbı maddi meıe
leıl 6nündekl cesareti de ma· 
!Omdu. 

O, arkaıına melahat hırka· 
sını ır.çlrmlı, eski zaman ev· 
Lyaları ctbı devlet kuıu evine 
çılrn.11tı. Bu tayyare yolculufu 
kitapta yeri olmayan bir teh· 
ilke idi. 

Birkaç ıaat aonra, Klyefe 
relmlıtık. Oradaki kararırAh· 
tan benzin alır almaz 7olumu· 
:ııa devam edecektik. 

Seyahat, mütenekkirane 
idi. Bunun için, Klyefte klmaeyl 
görmedik maamafih, karargah 
kumandanı gelmitti mutat te· 

lamlaıınalardan sonn.: 
- Tayyareler; Almanya· 

dan baıka yerde yere inme· 
melidir. 

Emrini alc!ık. Enver, bu 
fikirde idi. Yalnız, tayyareci: 

-Bu, olamayacaktır. Belki, 
Macarhtan tariklle gidersek, 
Macaristan, Avusturya dahilin· 
de seyahat eder, htedlğlmlz 
yerlere inebiliriz. diyordu. 

Karargah kumandanı diyor 
dukl: 

-Karpatları geçmek lazım. 
Bu mevıimde tehlikeli bir te• 
ıebbüı olur. 

Askerlik etmlyoruz,1yerleri
mlze gidiyoruz. Her halde, ıe· 
ferin defli, bazerln yollarını ter 
cıh etmeliyiz. • 

Tayyareci fikrinde muırdı. 

Fakat, arkadaıı da akılne dü· 
tün yordu. 

Nihayet, tayyare kuman· 
danlağında bir lctlma akdo· 
lundu. Bir aaatlik bir müna· 
kaıadan ıonra, Macaristan • 
Avuıturya, Almanya yolunun 
takip edilmesine karar verildi. 

Yalnız, Enver ismi de, 
benim lımlm de birer Alman 
zabitleri gibi yolumuza devam 
edecektik. 

İki ıaat sonra, her ıey ha· 
zırlanmııtı. Breılav'ı bırak
tık, Karpat dafları üzerinden 
Macarlıtana dofru yol alma• 
fa baıladık. 

Bilmem billrmilinlz? Tay· 
yarede konuıınak mümkün 
dejtlldlr. Molör, kulakları yır· 
tar ıeı bolar. Bu bal, pilotu 
lafa tutmamak için mükem· 
mel bir teıadllftür. Fakat 
bizim gibi insan için de kale· 
me, kitaba ıelmez bir bat 
belası! (Devamı var) 

•Esaret altında ilerleyen mil· 
Jetlere ııpta veren bu ıerefll var· 
lıfı yaratan aziz varlıklara ka· 

ne kadar küıtıııhane teca vnz 
olur. Bu hayasızca, bu nankör
ce, hücumlar meıeli Ruıya· 
da, ltalyada batta İngiltere 
ve Franıada her hangi bir 
millet hadlmlne karıı böyle 
yapılıa o gibılere orada hak· 
kı hayatını verirler? Yokıa 
vatanın en bedbaht adamla· 
rına llyık ıefıllerln ufradıfı 

akıbete mi ufratırlar? 
Hepimiz bu mlllelln mat

buatını takip eden insanlarız, 

Artvlnde mukim Fırıncı lb
rablm Muılafanın haneıinden 
ıllih çalmaktan suçlu olup ha~ 
il firarda bulunması hasebiyle 
bunca yapılan takibat ve ta
harrlyatta ikametgahının bu· 
lunmaması, ve bu ıuretle teb
ligat yapılmıyaı-ak duruımanın 
yapılmamakta bulunmuı ol
duğundan suçlu bulunan Er
zurumun Aıkab nahiyeılne 

merbut Peraar karlyeılnden 
Ahmet ofullarından "Hüıeyln 
ollu Dunun.nun Duruımaaı 
olan 1· 10 931 tarihine müıa · 
dlf Perıembe günü Artvin Aiır• 
ceza mahkemesinde ıaat 10 da 
hasır bulunma11yçln lıtanbul
da ıazete ile ilan edilmet!ne 
karar verllmıı oldufundan 
bermuclbl karar muktezasının 
lfaılle neticeden 1-1 O 931 
tarihine kadar malümat ltaaı 
:ııım1111ında milzekkeredlr eren 
dıd. 

• 



5 Ağustos 

Demokrasi fırkası içtinıaında an
laşma tamimi görüşüldü 

Berlln 3, (A.A.) - D 'yet 
meclisinin dağıtılma•• teklifine 
karıı protestoda bulunmak 
üzere toplanan demokrat fır· 
katının içtimaı bittıkten ıonra ı 
40 bine yakın bir kimse bu 

toplantıda söz almıı olan ha· 
tikleri, bilha11a F ranıa ile Al· 
manya arasında bir anlaıma 
teminini tavsiye eden Fransız 
mebusu Gurumbach'ı alkııla· 
mıılardır. 

l';'j ~ ~ 

Boenos Airesdeki baskın hakkında 
lzvestiya gazetesi ne diyor? 

Moıkova, 3 (A.A.)- lzve.. Arjantin Devletleri lfli .. 
tiya gazetesi Arjantin zabite· tan ancak Amerika bankası· 
ıinin Boenoı Airesdeki muhte· nın muaveneti ıayeıinde kur 
lit Youjamtorg \icaret teıkı· tulmaktadır. Arjantlnln idare 
!atına karı• yaptığı baskını adamları halkın hoınutsuz· 
mevzuu bahsederken bütün luğunu başka , yollara imale . . 
tıcaret defterlerinin müsade- için buhranın hakiki ıebeple-
reıi ve 160 memurun tevkifi rint Sovyetlerln entrikalarına 
hakkında diyor ki: atf.,ttirmek istiyorlar. 

Arjantin zabilesi küstahlık· Arjantin hükumetinin bu 
ta bütün rekorları kırmıştır. hareketine Sovyet Rusya ile 
1927'de Londrada Arcoı ıir· diğer memleketler ara11n· 
keline kartı yapılan hareketi dakl ticaret münasebetlerini 
taklit etmek btem\t bu ha· ihlal ve Sovyet ihracatını tah· 

ri;> etmek emelinde bulunan• 
larında teıiri olsa gerektir. 

Bu baskın Sovyet halkı 

arasında ıon derece derin bir 
nefret uyandıracaktır. 

Sovyet Rusya ile Arjantin 

arasındaki ticaret münasebet· 
!erinin inkişafına çalı4makta 

olan teşkilata karıı yapılan 

barkını tiddetle protesto eder 

ve tevkif olunan bütün me· 
murlıırın müsadere edilen bü
tün defterlerin derhal iadesini 

reketinde seferlerini de geride 
bırakılmııtır çünki ıimdiye 

kadar hiç memlekete bir Sov· 
yet tc1kilatının bütün me· 
murlarım kit:e halinde tev· 
kife cür'er fdememiıttr Ci· 
han iktııat buhranı netice· 
sinde bugün Arjantin çok va· 
him r.an . ntılar geçirnektedir. 
Ziraatı harap olmuı ve tica· 
ret ile ıanayii de çok durğun 
bir vaziyete glrmiıtlr. Haz!· 
nesi boşalmıf iş~izl ik çoğalmıı 

ve bütün memlekette sefalet 
ba, göstermi§tlr. talep eyleriz. 

i:~ fl ~ 

Rusya il Amerika A1man piyasası-
nı paylaşamıyorlar mı? 

Paris 3, (A. A) - intran- "etmektedir k[ Almanyanın 
sfgeant gnzetesı, Amerikanın Rusyanın bu meselesini 
Almaya;•a fazla bu;Idayının bir te hil etmekte bir menfaatlyoktur 
kısmını ı.;cuz fiyatla teklif et• .Bu gazete, ilave ediyor:Ame 
miı olduğunu yazmaktadır. rikanın §imdiye kadar Alman 
Amerikanın en büyük rakibi sanayiine mürrcaat etmemlı 

olduğu muhakkaktır, çünkü 
Rusyadır. Bu gazete, Alman· 

Amerikanın kendi ıanayil 
yanın bu iki rakipten hangisi· vardır. Halt hazırda Amerikan 
nl intihap edecegini sormak· 

teklifn ın muvaffaklyeti daha 
tadır. kuvvetll:!ir. 

lntransigeant gazetesi, Ruı· Almanya için en iyi hal 
yanın pek müravatsız :ı:irai 11,1retl, Dernpin'in kendiıine 
mabıu1ata malik bir memleket arzetmekte olduğu muvakkat 
oldufunu ve mahsulatı kafi menfaatleri tevkif etmeksizin 
miktarın dununda olduğu tak· ııttmak islediği zerlerden satın 
dlrde sanayi bir memleket o'an almak olacaktır. Fakat tak· 
Almarıyada blroey ıatın al· ıitleri tesbit edecek mi? Sabır 
mı1aeağını ya:i'maktadır. E•asen ihtiyat ve iki taraflı ltilafna· 
Rusyanın beı senelik plfinı, melere riayet bini bugii.n 
Rusyayı sanayi sahasında bir onun. eıaelı meziyetJerinden 
rakip haline getirmeği istihdaf değildir' 

~ r:'4 ~ 

Barcelone' da halk şevk ve heyecan 
içinde eğleniyorlar 

Barcelone 3 (A.A.) - Ara· ı 
yı umumiyeye müracaat ne· 
ticeılnl anlayarak ıevk ve he· 
yecana kapılan halk, dün ak· 
ıam bir takım nümayJıler ya· 
parak §( hri ve bilhasra bulvar 
ları dolaım1'91'. Halk ~ilerinde 
Katalonya bayrakları ve "Ya· 
oasın serbest Katalonya! yaıa· 
aın katalonya devleti!n Yazılı 
bir takım levhalar taşıyorlardı. 

V aaconie Ca 'icied<!n gel· 
iDİ§ olan grup\ r, cümhuriyet 
meydanında binlerce kiti hü· 
kumet müşaviri tair M. Ve
utura Gao1al ile Barcelone 
belediye reisinin ve birçok 
meb'u•lann nutuklarını din· 
lemiılerdir. 

M. Macia, deır.lıtir kı: 
Şimdi artık ıerbesıır· Şim· 

~ B 

di artık hiçbir teY ve hiçbir 
kimse Katalan milletinin ira· 
desine muhalefet' edemiyecek· 
tir. 

Çünkü 26 senedenberl bek
leınekıe olduğum an hulul 
etti. Şimdi artık tamamen 
serbest olduğumuz 1u zaman· 
da diğer lspanyol milletlerine 
biz!m kazandığıaıız gibi hü. 

rüyetlerini lcazanmağa muvaf. 
fak olmak hususunda yardım 
etmek üzere kollarımızı aç· 
mağı her zamandan ziyade 
iatiyoruz. 

H~lkın alkıtları ile müker· 
reren lnkıtaa uğrıyan bu nu· 
tuk, uluvvücenap ve aık söz. 
!erile nihayet bulmnıtur. 

t1 

Kemal Beyler Ankarada Tevfik Rüştü ve Yusuf 
Ankara, 4 (A.A) - Harl· 

ciye Vekili tevfık Rüıtü ve Ad· 
!iye vekiliYuıuf Kemal Beyler 

lstanbuldan evdet etmlllerdir. 

1 
bir namzet olarak telekki edil· 

mek~dir.Bunamzet meclisi üze 

Riyaset için tarih ır.üderrla.I, 

Muzaffer bey daha kuvvetli 

\ de müstenkif davranan köprQ. 

1 

lü zade Fuat Bey eıbabı lılln· 
kifını ıö1lememl1Ur. Maahaza 
malüm olan -iediko<lulardan 
dolayı kabul etmediği tabiidir. 

YARIN 

r Muharriri : 
Alamet Fürkan HiKAYE 1 ) 

Tesadüf! 

Ferman dü Klu, doıtları 
ile o akıam tiyatroya gl\aılf, 

pek mükemmel eğlenmlıtı. 

Dııarı çıktığı vakit ne görsün, 
bardaktan boıanırcauna yağ· 
mur yağıyordu ve tiyatronun 
kapısında ne bir otomobil ne 
de bir araba yoktu. 

iki dakika kadar elim bir 
ıztırap devreal geçirdi, fak ıt 
temadi etmedi, çünkl karııdan 
bir otomobilin projektörü par
lamlıtı. 

Bir tıaret üstüne otomobil 
tiyatronun kapıılna yanaıtı ve 
Müıyü Klu'yu aldı. 

• 
Tiyatrodaki lükı tuvalet 

ve müıtesııa güzeller bu genci 
te,hir etmiıti, gözlerini kapa· 
dı ve bir evvelki aahnelerl 
canlandırmağa baıladı. 

Otomobil bir köıeyl döner. 
ken M. Klu sarsıldı ve kendi
ni yerine çekmek için ellerile 
otomobilin döıemealne yaslan• 
dı. Eli bir ıeye illtll ve aldı. 
Bu bir kadına alt el çanta11 
idi. Demek kendinden evvel 
otomobilin müıterlslne alt bir 
çanta. Bunu ıofiire teılim et· 
mek en doğru ıeydl, fakat, o 
müstesna güzelllrin el çanta· 
larında acaba neler vardı? Bu· 
nu merak ediyordu. 

Müsyü dö Glu evine ge
lince ilk tıt çantasınını muaye
nesi oldu: 30 frank para.. Gü
zel bir kız fotoğrafislnl ihtiva 
eden bir şoför veılkaıı, dudak 
boyası, podra kutuıu ve dan
telli btr küçük mendil. 

Müsyü Klu, çantayı aldı. 

ğına plıman oldu. Ertesi gün 
Şoför veıikasındaki adrese 
çantayı posta ile gönderdi. 

Bir iki gün sonra zarif, 
tık ve nefis kokulu bir kağıt 
üıtüne en güzel bir yazı ile 
ya:tılmıı zarif bir tetekkür 
mektubu aldı. 

Müsyil dö Klu mnnaıe

beüa <lerhal kesilmeıinl fite· 
medi, garip bir avantürü te· 
davi eltiraıek iıtedl bir mek· 
tup daha yazdı. 

Bu suretle Marıilyada ika· 
met eden matmazel Mtrey 
ile müıyü Klu arasında uzun 
bir muhabere baıladı. Miıey 
hayatını anlatıyor, bir ihtiyar 
annesinden baıka kimıeıl 
olmadığından bırhıediyordu. 

M. Klu, mektuplardaki ü .. 
luptan bu kuun fevkalad&I 
haasu kız olduğunu anladı 
ve malumatına da ıahlt oldu, 

..... Bir gün Mireyden has. 
ta olduğunu haber veren bir 
mektup aldı, iki gün ıonra 

- Fr-•acaJan -
ameliyat yapılacağını öğrendi. 

M. Klu, bu habere o kadar 
müteeulr oldu ki, yavaı ya· 
•aı uınmağa baıladıiiı bu kıza 
bir mektup yazarak kendiılle 

evlenmeğe razı olup olmıyaca• 
ğını ıordu ve mektubu postaya 
tevdi etti etti, ama, sonradan 
plıman d_!l oldu, eyvah ne yap
tın diye döğünmeğe baıladı. 
Demek artık hürriyetini kay• 
bedecekll. Buna bir çare bul· 
malıydı, kalktı, erteal günO, 
trene atlıyarak ıoğuk davra· 
nacak ve bu iti bozacaktı. 

Marailya'da bir müddet, 
dolaıtı, duramadı haıtane
nln yolunu tuttu, ve hastahane 
memurlarına Mirey'I ıordu. 

Ameliyatın muvaffakıyetle ne
ticelendiğini, fakat, henüz gö· 
rüımeğe hastanın kudreti ol· 
madığını haber aldı, buna 
rağmen hastayı menedemedi. 

Mi rey, Klu 'nun kartını 
alınca onunla mutlak görüı 

mek lıtedi. Çağırdılar. Bu bir· 
birini ıahsen tanımayan iki 
gencin geçirdiği helecan görü· 
lecek ıeydl. Btrbirlerlnı kör, 
topal, ılvlmıiz ve ihtiyar ol· 
malarından korkuyorlardı. 

M. Klu,.kapıdan içeri gl· 
rlnce ıaıırdı: Bembeyaz yatak 
çarıafları araıında rengi uçuk 
ıaçları ıakaklarına yapıfmıı bir 
güzel kız gördü bu kızın bu 
beyaz ahengi içinde ateı ile 
yanan iki ıly~h gözü vardı,kl 
bütün hiılerlıİI ifade ediyordu. 

Karyolanın baı ucunda 
oturan ihtiyar valde onların 
konuımadan baklımalarına 
müsaade etti ve: 

- Bugünlük bukadar yav· 
rularım deıll. 

M. Klu, Mlreyln derma1111z 
elınl kemali hürmetle öptü 
ve ihtiyar anaya vedıı'. etti. Ana, 
onu kapıya kadar teıyl etti. 
kapıdan beraber çıktılar ve 
ihtiyar kadın delJkanJmın 

omuzlarına ellerini koyarak 
dedi ki: 

- Mirez ameliyatı ııeçtrdı, 
fakat oğlum, o, timdi baıka 

bir haıtalığa tutuldu. Korku· 
yorumkl, maksadınız bu kızla 
sadce eğlenmek ise, kızım hu· 
talıktan kurtulmıyaçak, ıöy· 
leylnlz ciddi mlılnlz. 

Klu derhal cevap verdi; 
izdivaç etmek için müıa· 

ad en izi rica etmeğe geldim. 

• 
Bazaıı öyle tesadüfler olu· 

yorki buna hayret edilir. Bu 
çift evlendikten ıonra meıut 
oldular! 

··f;~~-···N~;i·ğ;;ı····i~'t;·~y~~;~;-g:i"J~;: 

lcen bir infilak vuku bulmuştur 
Belgrad, 3 (A. A.) - Mü. saat 6 50 de Yesenlce hudut 

nlh Zağrep, Belgrad vagonun lıtaıyonunda Avuıturyadan 
da tren Novigrd htasyonuna gelen iki ecnebi vagon ke-

ıilmlttlr. 
girerken dün ıaat 2ı,3o da Vagonlarda derhal yapılan 
bir infilak vuku bulmuı iki taharrlyatta bir vagonda beı 
kiti ölmüı birçok klmselet paket mevaddı lnfilaklye bu· 

lunmuıtur. Dinamitler Neueı 
yaralanmııtır. 

Wiener Journal gazetesine 
Şimdiye kadar alınan ted. ıarılı idi. 

birlerin kifayetslzllğlnl gören Saat 12-50 de bu dirıamlt• 
munakalat nazırı bundan böy. !er infilak etrniı ve birinci, 
le ecnebi vagonların hudutta ikinci meYkl kompartmanla· 
keıilmeıini ve Yoğuılavya ara· rını haıara uğratmııtır. Bu ıu· 
zisi dahilinde münhasıran Yu. retle bombaların Yugoılav 
ğoıla vya vagonlarının tıletıl. arazlı! dahilinde infilak ede· 
meslnl kararlaıtırılmııtır. cek ıekilde tertip edilmtı Ql· 

Derhal tatbikına baılanan duğu hak:Cındakl iddialar sa• 
bu karar mucibince bu sabah bit olmaktadır, 

in !) Q 

Fransız -Alman r.ıünasebatının uğradığı 
müşkülat, cihandaki müşkülatın amilidir 

Londra 3 (A.A.) - Sır dl ıılerlnl bir intizama ıokma· 

Kindersley, Daily Expreaa'in bir 

aıuhablrlne beyanatta buluna· 

rak demlıtir ki: 

Bu buhrau denesmde ban· 

kalar uhdelerine dü19n roln 

oynuyorlardı; fakat mllhlm olan 

cihet, hükumetlerin bizzat kea· 

ları idi. 
Bu düıünceler vadiıinde 

tkUsat lmmitalf raporu lyl bir 
mllal teıkil etıaektedir. Bana 
kalıraa c;handaki mütkilitıa 
brr çofunun en esaılı amili, 

uzun mllddetteaberl bir türlü 
pyaaı memnuniyet bir ıekll 
almıt olan Fraaıız • Alman mii· 
11uebatıdır. 

.!. / 

Su topu ''V aterpolo,, 
İlk müsabakası hararetle karşılanan 

bu oyun nasıl oynanır? 
Şimdiye kadar memleke

timizde tatbik edilemeyen bu 
oyunu bu ıene ilk defa ola· 
rak ıu sporları programında 
aördük ve ıeyrettik. 

Daha ilk müıabakalarda 

bu güzel oyunun aördQfQ 
alAka cidden memnuniyet 
bahıtır. 

Bu itibarla biz de okuyu· 
cularımıza bu oyun hakkında 
biraz maHimat vermeğl fal· 
deli bulduk. 

W ater polo uzunluğu 27, 
gentıllğl 16 metre olan ha· 
vuzlarda oynanır. 

Bu ıahanın üç metre 
gentıllğinde ve dokun santim 
boyunda iki kaleıl vardır. Her 
iki kalenin önünde üç metre 
altmıı alu ıantimllk bir ebat 
ile orta çlzgizl havuzun her, 
iki tarafına tıaret edilir. Ha• 
vuzun derinliği dok•an .. a. 
timden azdamaz. 

Takımlar bir kaleci, orta, 

sağ ve ıol müdafaa; ort11, 
1ağ ve ıol muhacim olmak 
üzere yedtıer kiıidea milte
f~kkildir. 

Oyun müddeti yediıer da· 
kikadan iki devredir. Devre 
araoında üç dakikalık bir il· 

tirabat vardır. 
Top 65 - 70 ıantlm mu· 

hitinde ve suyun nufuzuna ma· 
al olacak bir tanda olacaktır. 

Takımlann kolaylıkla tefrl· 
ki için bir takım lacivert dl· 
feri beyaz baılık giyer. 

Oyun üç hakem tarafından 
idare edilir Baı hakem !re ikl-
ıi de yan hakeıal. \ 

Beı hakem yanda, sahanın 
orta çi '&lıl üzerinde durur Ye 
bütün oyunu idare eder. Ha. 
talı oyunu durdurur f ve ceza· 
!andırır. Golleri ilin eder. Ka
rarı katidir. 

Yan balı:emlerl he ıabanın 
kenarında durur ve golleri 
ellerindeki kırmızı bayrakla 
bat hakeme iıaret eder. 

Oyun her iki takımın ken· 

dl kaleleri önünde tek 11ra 
dizilmlı oldukları halde ha· 
kemin topu suya atmulle baı
lar • 

Gol olmak için topa aaga· 

rt iki oyuncunun dokunma11 
lazımdır. Aksi takdirde gol 

cunun yolunu kesmek, hücuma 
maruz kalınca topu •uyun 
altına ıokmak, dipten atla• 
mak, OYUDCUJ'll tutmak, it· 
mek veya çekmek, 11rtüıtQ 

dönerek huım oyuncularına 
tekme atmak, diğer bir oyun· 
cuya yardım etmek, kaleci
nin üç metre altmıı altı san• 
tlnıden fazla kalesinden uzak• 
laımaaı, ıerbeıt atıılarda to
pu kaaten !.alecinln üıtüne 
atmak ve hakemi dinlemeye
rek oyuna baılamak. 

Bir de kaıdi hatalar var
dır ki onlar da ıunlardır. 

Oyuna hakemin b&fl& 
emrini vermeden baılamak, 

kaslen vakıt kaybetmek, 
ha11m kalesinin 1,80 metre 
yakınında paı beklemek, düdük 
çaldıktan ıonra. lıaıma daha 
iyi mani olabilmek için yer 
değiıtirmek ve haımın yüzü.ne 
kaııdl ıu atmak. 

Bu hatalar ıu suretle ce
zalandırılır. 

Bir oyuncu haum kaleıl· 
alo üç metre altmıı altı .. n
timlik ıaba11 içerlliade bulu• 
nur ve kudı hatalardan birly· 
le karıılaııraa, hatayı yapan 
tarafa pen altı cezaıı verilir. 

Bu ceza 3.66 metrelik hattın 
her hangi bir yerinden kaleye 
istenildiği tekilde atılır. Kaıdl 
olmıyan hlltalar da serbest 
atıı cezuı verilir. 

Bu cezada top, hatanın 
iılendlğl mahale en yakın 
bulunan haıım oyuncu5nna ve- ı 
rllir. 

Fakat top doğrudan doğruya 
kaleye atılmaz, diğr bir arkada 
ıa paı verilır, 

Hakem bu hataları gördO· 
ğü vakit topu atacak takımın 
bayrağını aallu, Her iki taraf 
ta aynı zamada hata tılerae 

hakem topu sudan çıkarttıra· 
rak iki tarafın muhacim oyun
cuları arasına atar. 

Gol ve Kerner nasıl olur? 
Bu oyunda ııol hata11z ola

rak topun kaleden içeri glr
maılle ol ur. Korner lıe bir 

oyuncu kendi kale çlzglıinln 

üstü.nden topu atar.. o va· 
kıt korner olvr. Topu hasım 

oyuncuları kalenin Qıtünden 

veya yanlarından atarlarsa 
sayılmaz. avutla neticelenir. AYut olan 

Oyunda hatayı mucip ola· topları kaleci atar. 
cak hareket ıunlardır: lıte futbole benzeyen ıu 

lkt elle topu aynı zamanda topu baılt ve eğlenceli bir 
tutmak, saha kenanna dokun· oyundur. Bu sporun gündeıı 

mak, su az derin olduğu vakit giıne ıporcularımı:ı: ara11nda 
dibe ayak deydh'lp durmak, •ür'atle taammüm edeceğin· 

topa malik olmayan bir oyun· den eminiz. A.R ................................................................... 
Şikagoda kargaşalıklarıı · İsy~n bitti 

yapanlar yakalandı Şanghay. 3 (A.A.) - Man· 
Şikago, 4 (A.A) - Zenci· j çurlli jeneral Changh Sulh-Lı-

ler mahallesinde dün 300 ka· ang'ın kıtaatı Pekin Hankeou 

dar zenci a partımandakl kira· 

cıların dııarı çıkanlmaıına 

mani olmak lıtemlılerdlr. Bu 
nun üzerine çıkan arbede ne

ticesinde 3 2'tncl ölmüf, 3 po· 
Ilı neferi yaralanmııtır. Vak'a 

mahalline biriken abalJ dağı• 

tılmııtır. Bu kargaıalığa tıll· 

Hk edenlerden bir çoğu bap
M.' tıkılmıtır. 

dublin at yarışları 
Parla, 3 (A.A) - HakLlmet 

lrlanda ıerbeıt hükumeti tara· 
fından vuku bulan davet üzerine 

:ılraat nazın M. Fould'ü Dub' 
linde yapılacak at yanılannda 
Fransayı temsile memur et• 
mittir. M, Fuld' Dublta'e ırtt· 
mek llzere yola çıkmıftır. 

1 

demlryolu cepheıl üzerinde 
devam eden bir kaç günlük' 
çetin bir muharebeden ıonra 
Shin Yu Shaa'ın kumandaaın· 
ki aallerl inhlzama uğratmııtır. 

Shin Yu ~ban, ecnebi mem• 
leketlerine gitmek müaaadeılnl 
lıtıhıal etmek üzere Hanfuçhu 
valisinin nezdine git mittir. Pe
klo ile Hankeou araıında de
mlryolu münakalatına pek ya• 
kında baılanılacağı tahtntn edd
mektedtr. 

Çantoneorduıunun intizamı 
üzerine ilyan bıtmtıtlr. --····-.......... ___ ___ 
Beyoğlunda: "LION" 

Mağazalanrun mevsim sonu sa
tışı yarın hitam buluyor. Bu -
iki günüo müstesna fırsa.UanııcWı 
istifadeye ;itap cdilınesi tavsiy~ 
olunur. 
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Göğüs nezlelerine: KATRAN HAKKI 
C!!YATRO ve SiNEMA • 

Emsalsiz bir sünnet 
düğünü 

B~ılktaı Büyük parkla 
d- 7 Ağustoı Pertembe ve 

Cuma r,ündüz gece 
- Sabaha kadar -

lf 

Üsküdar 
Hale Sinenıaunda 

Komik 
Mümesılli 

Hari Pli 
Duhuliye 10 kuruıtur. 

-it 

Mısırlıoğlu Bağçesinde 
Sanatkar Fahri B. Temılllerl 

Kemani Ali B. ldareıinde 
INCESAZ 

Odeon mugannlyelerlnden 
Sabriye, Ayten, Ferda 

H. ların ıantelerl 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mulehassısı 

Cumadan maada her 
gün öjlleden ıonra aaat 
(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 
mumaralı huıuli kabineılnde 

dahili ha.talıkları muayene 
de tedavi eder. 

Telefon: lıtanhul 2398 

Şark Rakısı 
Halıs Üzüm ve 

Anasondan mamul 

""f adimenin aşkı!--
v azan: Ahmet Süleyman 
Basan kütüphanei umumi 

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

~şembeye çıkıyor J 
Cadde Bostan Plaj 

Ve 

Gazinosu 
Kumu.! ıahlllnin letafetlle meıhur Cadde Boıtan Plajının 

diğer Plajlara müraccah olduğunu itiraf etmeyecek klmıe 
yoktur. 

Gazinoda mükemmel Caz Orkestra mevcut
tur. Fiatlarda o nisbetle mutedildir. 

Bir kere gidip görmek kafidir. 

UGUR EVi 
. -NURi - DANIY Al 

Bilcüm~e Devair ve Müe11eıatı reımiye ve huıuılyede, 
Mali, ldarı, Hukuki lılerl, Emlak 1ahiplerlnln emlaklerini 
idare etmek, ifraz, Ferağ, lntıkal, İkraz, lıtıkraz, Alım 
Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

Telefon: Beyotlu 4515 Galata, Eski Gümrük 
Caddesi Ulur Harı No. 2 

··'::t;,~=f i;:~~ ~ 1 Z~~gul~a~ v ~afia Baş 
~uram Leui ve ~btuml~ muhendıslıgınden: 

S f N f R L İ L E R E Bartın· Safranbolu yolunun 41 + 500, 42 + 42 + 300, 
Salt Limon Çiçeği Kolonyaıı 42 + 600 kllometreıinde yeniden lnıa edilecek cem'an 17603 

Yf'gane çaredir. Depoıu: Yeni lıra 22 kuruı beıl•!li keılfli altııar metro açıklıiiında üç adet 
poıtane karıtıında No. 16: beton arme köprü 6 · Ağuato• - 931 tarihinden itibaren 26 • 

Ağuıtoı · 931 tarihine müeadif Çarıamba günü 1aat 15 te 

ihale edilmek üzere 21 gün müddetle ve kapalı zarf uıullle 
münakaıaya konulmuıtur. 

Doktor feyzi Ahmet 
Cııt, ıaç ve zührevi has· 

talıklar mütehasaıaı Cu· 
madan maoda her ııün 

aaat 10 dan 6 ya kadar 
ha.ta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

Telefon: l•tanbul 3899 

. -lst. [ v~af müdürlüğünden : 
MIKT ARI CiNS! 

Kilo 

650 
1300 

Kuru üzüm 
Tuz 

4000 Arpa 
2400 Saman 
2400 Kepek 

150 Katar peyniri 
200 Reçel 
300 Beyaz peynir 

Guraba haıtaoeslne lüzum 
olan balada muharrer ıekiz 

kalem Levazım aleni müna· 
kaıaya konmuıtur. Ağuı· 
toıun ıekizlnci Cumartesi gü· 
nü ıaat on beıte lhaleıi icra 
edil~ce~lnden talip olan 1arın 
ıeraltl anlamak üzere her· 
gün Levazım İdaresine ve lha· 
le günü de idare Encümeni· 
ne müracaatları. 

Doktor Agop Essayan 
Langa cami sokak No 16 

Hergün hastalarını kabul ' 
va tedavi eder. 

latanbul ikinci icra mem ur· 
luiiundan: bir borçtan dolayı 
mahcuz ve furuhtu mukarrer 

• oda takımı halı seccade, ma· 
18• ayna ve büfe 8-8·931 tari· 
hine müaadıf Cumarteıl günü 
aaat 12 den 13 buçuğa kadar 
bllmüzaylde açık utbrma 10• 

retlle 1&tılacafından talip olan· 
ların ııün ve .aab mezktlrde 
mahallinde hazır bulunacak 
memurine 930·5566 doıya nu
maraılle mllracaat eylemeleri 
lli.n olunur. 

loıaaına talip olanların tafsilat almak üzere Zonguldak 
Nafia Bat mühendisliğine ve münakuaya tıtırak için de tek· 
lifname yüzde yedi buçuk teminat akçeıl ve Baı mühendis· 
likçe muıaddak ehliyeti fenniye veıikalarıyla birlikte mez· 
kür günde muayyen ıaatte vilayet daimi encümeninde labatı 

vücut etmeleri ilan olunur. 

Çorlu icra memurluğundan: 
1 - Marmara Ereyliılnde 

lakele baıında mamüıtemllit 
kajllr bir bap mağaza 

2 - Takdir olunan kıymet 
(3000) lira 

3 - Arttırma yapılacağı 

yer ve tarihi: Çorlu icra me· 
morluğu daireıl 25-8.931 1alı 
1aaı 10.12 

4 - lıb gayri menkulün 

arttırma ıartnameıl 35 7-931 
tarihinden itibaren 931 · 4 nu· 
mara ile Çorlu icra dalreıln· 
de herke~in görebilmeıl için 
Açıktır. l.anda yazılı olanlar· 
dan fazla malümat almak iı· 
teyenler mezkur doıya nu· 
marası ile memuriyetlmize 
müracaat etmelidir. 

5 - Arttırmaya ltllrak 
için yukarıda yazılı kıymetin 

yüzde yediıi nlıbetınde temi· 
nat gösterilecektir. 

6 - Hakları tapu ıiclll ile 
1abit olmayan alakadarların oda· 
!arını ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde veıik.-.ları ile 
birlikle memurlyetlmize bil· 
dirmelerl akıl halde ıatıı be· 
delinin paylaımaaından ha· 
riç kalırlar. 

7 - Gösterilen yerde art· 
tırmaya ltliralc edenler art· 
tırma ııırtnameılnl okumuı 
ve lüzumlu malumat almıı 

a<ldolunurlar. 
8 - ihale tarihine kadar 

vergi belediye, evkaf, borçları 
borçluya aittir. 

9 - Yazılan gayri menkul 
yukarıda gösterilen 25 • 8 · 931 
tarihinde Çorlu lçra memurlu-
111 odaıında ıartname daire· 
ılnde 1atılacağı 116.n olunur. 

25 Temmuz 931 

Çorlu icra memurlufundan: 
1 - Marmara Ereğllıinde 

lıkele baıında fevkında iki oda 
bir ıofa tahtan! mağaza ve 
kahveyi havi kıamen ahıap 
ve kıımen kagir bina. 

2 ·- Takdir olunan kıymet 
( 3000) üç bin lira. 

3- Arttırma yapılacağı 
yer ve tarihı: Çorlu icra da. 
lreıl 25 8 931 Salı saat 10·12. 

4 - lıbu gayri menkulün 
arttırma ıartnemeıl 25 .7. 931 
tarihinden itibaren 931·4 nu. 
mara ile Çorlu icra dalreıln. 
de berkesin göre bilmesi için 
açıktır. ilanda yazılı olanlarda 
fazla malumat almak lıteyen· 
ler m~zkür doıya numarası ile 
memurlyetlmlze müracaat et· 
melidir. 

5- Arttırmaya itlirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzd,. 
yedisi nisbetinde teminat göste
rilecektir. 

6 - Hakları tapu ıicili ile 
1ablt olmayan alakadarların, 

!dalarını ilAn tarihinden iti
baren yirmi gün içinde veıi· 

kalan ile birlikte memuriye· 
tlmlze bildirmeleri akıi halde 
ıatıı bedelinin paylaımaaından 
hariç kalırlar. 

7 - göıterilen günde art· 
tırmıya lttirak edenler arttırmal 
ıartnameılnl okumuı ve lü· 
zumlu malün•at almıı addolu· 
nurlar. 

8 - ihale tarihine kadar 
vergi, belediye, evkaf, borçları 
borçluya aittir. 

9 - Yazılan gayri menkul 
yukarıda gösterilen 25 8 931 
tarihinde Çorlu icra memur· 
lufu odasında ıartname daire· 
ılnde ıatılacağı ilan olunur. 

25 Tllmmuz g3ı 

Büyük Tayyare 
• 

pıyan osu 
11 inci Tertip 

11 Ağustos 
1 inci Keşide 
1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
30, 000 liradır 

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

Bir Mükafat Vardır. 

Nazarı dikkate 
Sağlam ve şık kundura kıy

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

Çorlu icra memurluğundan: 
1 - Marmara Ereğlisinde 

lakele baıında maamüıtemllat 
kağlr bir bap mağaza 

2 - Takdir olunan kıymet 
(3500) lira 

3 - Arttırma yapılacağı 
yer ve tarihi: Çorlu icra me· 
murluğu daireıi 25 8·931 ıalı 
Hat 10-12 

4 - lıbu gayri menkulün 
arttırma ıartnameıi 25-7-931 
tarihinden itibaren 931·4 nu· 
mala ile Çorlu icra dairesinde 
herkeıln görebilmesi için açık· 
tır ilanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak hteyenler 
mezkür dosya numarası i e 
memurlyetımlze :müracaat 
etmelidir. 

5 - Arttırmaya lttlrak 
için yukarıda yazılı kıyıuetin 

yüzde yediıl niıbetlode temi· 
nat göıterilecektlr. 

6 - Hakları tapu ı!cilile 

·ıablt olmayan alakadarların 
odalarını ilan tarihinden ltiba· 
ren yirmi gün içinde vesika· 
ları ile birlikte memuriyeti· 
mize bildirmeleri akıl halde 
ıatıı bedelinin paylaımaıından 
hariç kalırlar. 

7 - Gösterilen günde 
arttırmaya lıtlrak edenler art· 
tırma ıartnameıinl okcımuı ve 
lüzum'.u malumat almıı ad· 
dolunurlar. 

8- İhale tarihine kadar 
vergi belediye, evkaf, borçları 
borçluya aittir • 

9 - Yazılan gayri men· 
kul yukarıda gösterilen 25 
8 931 tarihinde Çorlu icra 
memurluiiu odasında ıartname 
dalreılnde satılacağı ilan olu· 
nur. 

(25 temmuz 931). ... ---------· 
Kiralık ~aireler 
ikdam yurdunun 

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

Telf'fon Bevoğlu: 4515 
...... lllEI ........... .. 

İstanbul Üçüncü icra dairesinden: 

Bir borcun ödenmesi için haciz edil

miş paraya çevrilmesine karar veril· 

miş olan bir adet seççade 10 Ağus
tos 931 Pazartesi günü saat 13 de 
sandal bedesteninde açık arttırma 

suretiie satılacağııı<lan !alıp olanların 

mahallinde m~ınuruna müracaatları 

ilan olunur. 

İstanbul 4 üncü icra Meıncr
luğundan: T~mamııı:ı 45600 !ıra 
kıymet takdir edilen Beş:klaş Trşvı

kiye mahallesi Atik l laıııamcı cedit 
Bahçe ve Oülüs!Jn sokağında atik 
5 mükerrer cedit 48,2 No. lu maa 
arsa kısmen natamam bir apartıman 
açık .arttırmaya ko!lulup 15 - 8-931 
tarıhıııde şartnamesi divanhaneye 
asılarak : 27 · S - 931 tarihine ınü
sadif Perşembe günü saat 14 ten 
16 ya kadar açık arttırma ile satıla
caktır. Arttırma ikincidir. Birinci ı 
arttırmada (12ıJOO) ll!"ada talibi üıc- ı 

rindedir. Bu defa en ziyade arltıra

nııı üzerinde bırakılac.ıktır. Arttırma

ya iştirak için yüzde 7 teminat ak· 
çesi alınır. Mü ter ~kim vergi beledi
ye, vakıf icaresi müşteriye aittir. 
tlakları Tapu sicilile sabit olmayan 
ipotekli alacaklılarla diğer alacaklı
ların ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve masa· 
rife dair olan iddialarını ii<in tarihin· 
den itibaren 20 gün içimle evrakı 

müsbitelerile bildirmeleri lazımdır. 
Aksi lıaldc hakları tapu sicilli ile 
sabıt olnı:ıyanlar s:ı!ış bedelinin p.ıyla~
tırılınasıııclaıı hariç kalırlar. i\lakadar
laıın icra ve iflas kanununun ı 19 
uncu maddesine tcvfiki hareket et
meleri ve daha fazla ınalüıııat almak 
isleyenlerin 1930 · 104 dosya Na.su 
ile ıneıııuriyetimize müracaatları ilan 
olıımır. 

Beş~i~kt~a-ş-ıc_r_a~D~a~i-re-sı~.ıı~de-,n-.-. ~O~s-ep-

ve Benan dcndilerle ve Araksi l la
ııımııı şayian ıııutas~mf oldu.ıarı 
Bebekte tramvay caddesinde i 70 ve 
172 atik 270 ,.e 272 ila 278 ııuıııa

ralarb ıniirakkam elektrik ve teıkos 

teclıizatı ile ıııücclıhez ve aı lu dahi
linde çamaşırlık \'e mulbak ve te
mek od.sı iki kiler ve iki oda kö
mürlük ve hela ve ayrıca iki oda. 
Birinci katta bir sofa ve caınekaııla 

müfrez salon ufak bir sola iki oda 
ve banyo mahalli ve üst katta ca
nıak<İıılı bir sofa ve beş oda bir !ıe
ıa ve banyo mahalli \'e ınutb.ık ve 
tavan arasında üç oda bır cihannü
ma ve her kalla ufak ikişer balkornı 

havı bir bap ahş•ıı sahilhaııc ve 
nıüştenLlatıııdaıı olarak zeııııııi çıııi 
mefruş lıiriııcı katı kargır üst katı 
ahşap bıriııci katta banro ve uf.ık 

sof.ı ve ınuıbak ve komürlüi; ve 
ikıııci kaıt.ı bir sofa beş oda bır lıe· 
l:iyı havi \'e bahçede eşçarı nıüs
mirc ve gayri müsıııırc ve iki ha· 
vurn hal'i elektrik ve terkos te>ısa· 

tile ıııücelıhez hane ve set üstün
de çakıl taşla mefruş etrafı demir 
parnı:ıklıkla çevrili ve eşçJrı ıııüs

mireyi şamil ve etrafı avnıpal,ari 

çim taşla ıııcfrıış koriJor ÜZl'rınde 

de .. ize neıareti kiııııileyi bıriııci 
katta bir koridor ve sofa ge1<iş bir 
salon ve küo;ük bir oda ve baııı 0 

mahalli ve hela ve ayrıca mutbak 
ve çamaşırlık ve ikinci katla bir so
fa üzerir.de dört oda ve çini taşlı 

kiler ve hela ve balkon ve fıcüııcü 
katta bir sofa üzerinde bir oda bir dara· 
ca ve içi dışı yağlı boyalı ve iUis.ılinde 
mutbağı ve bodrum katında iki gÖl· 

den ibaret uşak odasını havi kö~k 
ve alt sel üzerinde vasi bahçe ve 
limonluk \'e eşçarı müsıııire ve g.1y
rimüsmıreyi ve ayrıca traml'ay cad· 
desinde kapıyı havi bahçeyi havi salı il· 
hane ve hane ve ~öşk 8 - 9 - 931 tarilıine 
müsaeif Salı günü saat 15 le açık 

arttırma suretite satılacağından talip 
olanların fazla malumat almak isli· 
yenlerin kıymeti muhamminesi tıeyeti 

unı.ıııiyesi ol;m 16000 liranın yüzde 
onu niobetinde pey akçasını nıüs· 

tahsiben 931 · i219 nuıııara ile Be· 
şiktaş icrasına müracaiitl.ırı il.l.u 
olunur. 

TRABZON POSTASI 
(Karadeniz) 6 Ağustos 

Perıembe 17 de. 

MERSiN POSTASI 

(Çanakkale) 7 Ağustos 
Cuma 10 da Galata rıhtı
mından kalkarlar. 

T AVIL ZADE V APURLARl 
Muntazam AYVALIK POSTASI 

,.. ~.!!. t~ t! 
' ıembe akıamı 

17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Küçük· 
kuyu, Altınoluk, E -lremlt, 
Burhaniye ve Ayvalığa azi• 
met ve 11vdet edecektir. 

Yolcu bileti vapu~da da ve• 
rilir. Adres: Y emiıte Tavil· 
zade blr.ıderler. Tele. lıt: 2210 

~1Mlffi 
1 KARADENiZ POSTASI 

Vatan '"lpuru 
5 Ajuıtoı 

Çarşamba 
günü lam ıaat 17 .le Slr· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Sam· 
sun, Ordu, Gireıon, Trab· 
zon, Sürmene ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acente· 
liğine müracaat. 

Tel, 21515 

Çoriu icra memurlt ğundan: 
1 - Marnıara Ereğllıi sa· 

bilinde (2150) artın mıktarında 
y•kılmıı hane arsası. 

2 - Takdir olunan kıymet 
500 lira 

3 - Arttırmanın yr.pılaca· 

ğı yer ve tar!lıı Çorlu icra 
dairesi 25 8 931 Salı saat 10 12 

4 - lvbu gayri menkulün 
arttırma ıartnameı! 25 7 931 
tarihinden itibaren 9.H · 4 nu· 
mar .ı ile Çorlu icra dairesinde 
herkeıln görebilmeıi iç'n açık· 
tır. ilanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak isteyen· 
!er mezkur dosya numarası ile 
memuriyetlmize mürncaat et· 
melidir. 

5 - Arttırmaya ittirak için 
yukorda yazılı kıymetin yüzde 
yedlıl ni•betinde teminat gö;. 
terilrcektlr. 

6 - Hakları tapu sicili 
ile ıabıt olmayan al kadarla· 
rın iddalarını illin tarıhindeo 
itibaren yirmi gü:ı içınde ve· 
sikaları ile birlikte memur!· 
yetimize bildirmeleri aksi 
halde satıı bedelinin payı_.,. 
masmdan hariç kalnlar. 

7 - Gösterilen günde art· 
lırmaya ittirak edenler art• 
tırma ıartnnmesini okumuı ve 
lüzumlu malümat almış addo· 
lunurlar. 

8 - ihale tarihine kAdar 
vergi belediye, evkaf bo. ç.arı 
borçluya aittir, 

9 - Yazıl,\D gayri rncnl<u~ 
yukarda gösterilen 25 8 931 
tarihinde Çorlu icra rn~mur· 
luğu oda11nda ıartnarne dai· 
resinde tatılacnğı illin olunur. 

25 T.-rımuz 931 

5 Ağustos 1931 = Hı.ır 92 = Çarşar:ıba S
~·--:A~r-a~b~t ~-::-,~~n~u-r.ı-.·-,~-1 
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