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Türkiye 
emniy:etl 

milletin· n İştiyakile Planlar ı s at ılıyo r du.-
• şüphe 

heyecan ve 
etmediğimiz yenı bir fi tere sizin sada1 

• 1 tııetinizi hekliy -----•••••oMt~-- --------

,, fırkası doğuyor. - ı _ • d T iirkiyenin emniyet sırlar~ 
temın e en progr 1'.!!rım mİ(yoııa ,:(itr/ıvor 

atik r iimhuriyetçi Çiftçi ve işçi 
· ın i"!; er ahının ihtiyaçlarını 
f :ıı.r l\:aınrrnı teklif edeceği esas ma deleri tehalükle neşre Tu:kiycnin cmn.iyet ve muhafaza 

mılyon Tul':k lırasına saim alm 
r~~2::..~:..:::~::z~Z:Zı.::.r~~~:::ı~~:;::.~'.':1~::;;3~~~~~rnıuım2.-e112m~-i!illa§~mi11~:.;a~ii~"Jıl!":::~µ~~r?~~~~ ') :r urk lirasını nam l muh:ırl"e • 

Çiftçi ve işçi! 
- -

Dimağ ve h'Jl ile 
calısanlartn mesru ve , . . 
hanuni bır teşekküle 
bağlan·r .. aları, asri 
Türk C(,tniyeti ıçın 
elbet faydalı ola -
cak zr. 

Arif Oruç 
İ y ç1a·m gün g çil çe 

ç lınar.ı, m mlekctte lrnnun 
<J drc 'nde ,.e Cf mivc t n za
r ı ı lıa'eldnr f'lmiyccek isti· 

k m ter ldki pcden trşckkiil
l ·., hmal < rlılmiş olmas n· 
c!. n il ri geliyor. 

Türİdyc tabiöhn zer gi'l'iğir.e 
r olmuş ü kclerdı'n l i

r. Bunn. W\•kabil, aha'isi 
f ri ·· d dir. H nü:t: m deni· 

'l i • p'. rı n uymuş, inki· 
g çirilm ·ş olduğu için, 

n soıır bir çok i kı· 
müh'c. ç hu'unuyo,., 

Wn7İ bütiin miiet: ~ST>lerilc 
,..rk-dıı kn m "lır. O ıumuz
c n ş E-Rhalar verdtr. Bu 

11\ha'nrı kate•mek, aş~wak 
m el uriyct'eri lc:ırşısında ka· 
lır.rnıı::tır. • 

Pu günün c 0 miycti ilerle
yip dincd "tıel< 7.a ruretindedir, 
Aksi tali dirde }nşayıp t< kfı· 

mül cdeb lme1
t ihtim lleri 

l cndiliğinden zafa uğramış, 

)'ahnt ıığrRtılmış olacaktır. 
Türkire istihsal itibarile 

ciftçi mcm'dcctid'r deniyor. 
Fı'} nkika, birinci dcrrcede 
çı tçi memleketıdir. Yaran 
daha z"yade sanayi memle
keti, sanayi mıntaka;arının 
çoğ lınğsı itıbarile de, sanayici 
o 1abilmek ihtimalleri de galip 
görülebilir. 

Bu gün,:stihsalde eksu:yet 

l' l lümum topral<tan alınan 
her türü mahsulde bulunu
} O". Hububat ve üzümünden 
ınc ı iııe, ) cm'şine kadar ist:h
rnl eda1en her şey bu ~ifçi 
ıJ.1 fı iç ndcn nyırt edilemez 

Çiftçilerin mevzii tcşt>kl ül
]er n bi1e m hrmrt bulunma· 
la 

1 
t lprak mahsülleri ile ge

çiıım leri, milletin nıüstehLk 
sın f nrının hayatlarını temin 
c rek, Devlet Lütçesinin en· 
ag r o mım yüklenenleri berbat 
veziyete rnkmuştur. Bil} ük şe·_ 
h erde topraktan g~ç nenler 
ç l tur. KüçCık kasabalar da 
kez:ı R}ni sınıf kuvvet'e ken
dını gösteı ir. Köyler tamamen 
topr k işl rile meeguldür. Ay. 
nı meel(k erbabından, cemiyet 

durd.ır ·lama~ • 
Meırılckd dcım ve bu:>ük ih· prograı:Q'henuz hı .mianmakta-
tiyaçlar karşısındadır. Bu ih- dır. (Lfıyik cümhur;yelçi Çif çl 

tiyaçlar, derin halk tabakala- ve İşçi) fırkası pror,ramını 
rına sl"Llatmuktadır. Tek fırka 1 hazırladıktan sonra resmen 
ile memleketi tam bir surette 'hükumete rr.ürac at edecek, 
idare etmenin sakatlığı gC-rül- resmi miisaadesi alındıktan 
ınüştür. Karilerimiz, yeni do- rnnra faaliyete bnşhyacaktı ... 
[u.u cümlemızio v icdan heye· Programın en rsri ve mü· 
canlarımızın mü~terett oldı ğ ı- lce~mcl şekilde olması için 
na §Üplıe etmediğimiz yenj telkıkat yapılmaktadır. Türki· 
doğuşu haber veriyoruz: ye ç"ftçl ve işçi partisine kim-

Memleketimizde bir Çiftçi lerin iştjrak edeceğ h;ıkkmda 
ve İşçi fırkn ı teşekkül edecek- şimdılik malumat vermeyi ····or ... hik~y~··d~· .... -ı-:;~;1· .. 
Dünkü H. fırkası n1ebus seçmesinde 
37 müntel1ibi sani rey vermedi 

Müstakil mebuı1uklar yerine H. fırkası namze'1c ·i mebı 
seçmesi dü ı Daıiilfünun salonun.fa berayi tasarruf Pırlak nıc
ra•imslz yapı'cı bitti. Resmimiz dün intihap salonunda oturan 
mebus namzetlerinin rermidir.Tafsılatını ıkind !ah fem zde ok • 

yab\lirsiniz. 

1 ~ inııı b a y , 

bugündeQ itıbaren bu yeni yol 
üzerinde yürümeğe başlıya
caktır. 

Çiftçiden maksat hububat 
ziraati ile meşgul olanlar de· 
ğildır. Alelıtlak toprakla uğra· 
şın'ar, topraktan mahııul alan 
lar, bu yüzden geçinenler çiftçi 

•addedilmektedir. İfç:den mak
sat çiftçi gibi bilfiil çalışarak 
hayatlarını kazananlar, kendi 
sayile geçinen küçük tezgah 
snhi,pleri dah .1, resmi, hususi 
müesseselere hizmet edenler, 
maat ve yevmiye alanlar ve 
ilh •. dir. 

'il'eşkifi tuavvur edilen fırka 
programından , birkaç esas 
maddeyi neırediyoruz : 

Ha k fırkasının tebliği 
.. Ankara, 5 (A.A) - Cüm· 

hurıyet Halk fırkası katibi 
u~miliğindey teb iğ edilm ~t · 

flo!u,, Bordur, Mağnısa, 

Samsun, İstanbul, Tekirdağı 
vi a etlerindeki münhal meb
luklara Cümhuriyet Halk 
fırkası namzetleri mebus ıntı 
hap olunmu§tur. 

Çankın'da eşkiya 
ğerdesti 

Çanb'"ı, 4 (A.A) " - Uzun 
sene erdenberi Ç •rnkırı ve Ka 
lıecik civarında icrayı şel nvet 
eden Ç ÇPkdağlı Gavur inam 
namile maruf Kürt Mehmet 
ve iki arkadaşı ile Ja:ıdarma 

~üf.ıtzeleri arasında vukubu
lan musndemede ga\'ur imam 
ve arkttdaıları ölü olarak tu· 
tuhtuşlardır. f~ i den) ni safı a mev k i bulunan· 

1 nrdan ıbaret olan ır'atandnş'ar ------------------------------~------..-...~~ 
o.raun fo, her hangi şekilde tesıı. 
ı C yoktur. Nd yaptıklarını 
bılnıeı1 ık!eri gibi en rne~ru 

0

hakl ırrnı henüz öğrenmemi§· 
bulunuyorlar. 

13unlar, DevletE', angarya 
te iık\<i edc·ck vergi verirler. 
Mukabilinde hiç bir iht iyaçları 

tatmın ec:ifimez. Devletin büt ü:ı 
teklıfleritv~, bü ün umuJl'li hız. 

ır1< l"f'.asmı c!ahn verdikleri z 
'u1unocekfarr'ı ! 
anı hadise nasıl oldu? 
? Ne esrarenQ'İZ entirikal o 

nden itibaren bütün 

dönümlere 
bi .... zat nilelerıle 

s h'plerinc bıral 

mal 

Ha kımıza: 
.. .. • rs:mmzm-

Halk uğruna hizmeti maddi ve m?ne~i 
mihnetlere göğüs gererek şiar edınır: Ş 
olan (Yarın) Türkiye halkına şu miih m 

hususları ilan eder: 
MemJcketimizin, ck_s0 riyeti 

teşkil eden Halk sınıf arımı· 

zın bugünkü baştanbaşa mus· 
tarip vaz'yeti, bizi H :ı. k sı· 

nıflarımızm hukuk ve mena· 
fil ile daha §Ümullü, dalla 
geniş bir surette allkadar 
olmaya ve bu h"zmet y lunda 
en başta yü üm ye sevkcdı

yor. 

Bugünden itibaren, vazi-

fei ne~r yemiz , r. l 1 eti i· 

Zll t la \C i Eayi 

ile m ·n ed n en 

rinl L - ·· 
e i oru •. 

n , 

n huku't \C 

k el n al· -

• bu 
n an· 

sı ıflarımı

zın i tıhs 1 ku'\: ve erini u ltıra· 

cak, zind 'ik kudrelLrini lazelı

}f cek, do '"rucl n doğruya re
faha irişhr c le esaslı ledbir-
lnle büt arı bu g"nİ~ s nıflarm 

müşterek cehitlcrir.i Y 

mem ckctin rdah ve 
liısı h defin te' cih 
cek siste pren i r-
le kurtulac kani bt 'u u 

çi ve i ci 

bı, kuçuk 
t 1 

p ri ıı aç 

l r . 
( y r n ) ın (H lk z 

m z a y erbabı 



Sahire 2 

caı ı~nici 
Muhali Odum? 

ı 

Sürüklenerek muhale
fete sev kedi len çoktur 

-

Memlekete faydalı olacağına kani 
bulunduğum 

akikatlerı bildirmezden evvel ... 
I-/a[k Fır ası A.1üdaf aai hukuktan mı isti
hqlc etn1iştir? - iki milli teşekkül- Ferit Pş. 
lı« ürneti - .()ehşetli bir vesikai (arihiyc .... 

\ j •. '.ı.tııc H.Jlk 1-Lrkı'iı u ·.;ıı • : ı,ı 

r -----·--~-·- -
~ 

Aıtık Halk Fırknsının az 1 11 

1 'in. Fırkanın her cephe
ndum. Gö•ec~kslniz 
Fırkada bulunanl..rın 

1 
adıkları bir \ok 
~al amili oldum.g 
!alk Fukaaının I 
.luı ve fırka 

memlekete fay-
kani bulundı.ı· 

~ri bildirmezden 
·-ı \1e y:m ki benim gibi 

_.e1lo • · ı .. ""ki t\ •"\>< __ ı., ene 'uıu ene= mu• 

f,ı;ı.}:letP ıevkcd lır.ıf. 
1 t(l.111.ıu)d;ı yüzlerce, bi..l<"r

_ ... iJ-.flı'fJ;ııffrd tı-,1111 ö\1.icfd!!l l?ırl<'a mu

\~meıl;gi yap:nı,, ~oınıoanlct

f girmiş, çıkmıı, intihap!arda 
Lüyiık rol~Ni al:nıı, einaf re
~ ycıleri11in tcıekkiileripc\e ç -

hı nıı ye lfi'<ılilının bazı ci· 
l\etleri;:deki ler~ddioin iç İi7. 
l!rini bü yilk vukııf ıle bılen 

~~'c Halk Fırka•• m~nı hı ynr-
d.r ki biıgÜı> b~n'ar değil fır· 

l.,ı. •adi np1 •ğı ıJ,;~, nıne ~. o!lun 

1 a~ıaı oııünde:ı .. r. •çmcl< i•le

~ez. 

Ben lıüıü" lnı h11kil.11tl1,.ı 
•~ı!.çn y3zmakla h •nüz t.nııt· 

vlm11 ırn l.iıdıse 1 ıır<•<le !tın • 

•tice &i!Jl· 

Rıuıüırn il ılk f;ıki\"nııı tı· 
'•nhut letkil.i\ıııda c ki Fır lıa 
~e11s,~n\.ırıp~<1n ;ınc;ık bir kaç 
!\iti k,lm ıtır. Bµnlarırı dp 
neler l>'lha~•n'1 kaldıklarını 
o,;rer eHktlntz-

i 

!ıukukun istihalesidir· 1.nc 1. 
4urnd ı diltkat edilecek bir 
nokta va•clır. Müdafaai hu· 
kuk, hareketi mili.ye arasın· 

da Türk lıudutları dahilinde 
hemeq her vilayetle, her ka· 
>:ada, her nahiyede ve hatta 
b:r ~o~ karyelcrde giz'i g'zli 

l•t•f,kül etmi~ bir millet 
teşeklıü'ü idi. Bunun fırkaya 
tatihal-ıılnl kabul etmek yap· 
lışlır. Çünkü o z~man ber T<ırk 
müdafa i ~ıeıııleket için elele 
vermiı ve bir teoekkü.ü siya
•İ dtğil bir t~şekkülü mil~i 

··"fla~l< fırk~cı büyük Millet 

Mfcli\ı hü!. üınelini :ı teşek lı ı.. • 
liınden ıonra yeni v,. dok oz 

umije [le o.tanı çıl.tı<ıı n· 

m~ıı M ilet, Milli va2•fıııinl 
lıitirmiı bu!unuvordu. 

Bu llıbnrla llalk fırkası 

l\llCal\ b1.1 le ekkü'ler jçindcn 
\ıırl'r lu mını ııl hilmiş ve diğer
leri fııka vaziyetinin lenev•Ür 
ve t< bellürüne kaılar Fırkaya 

cırmem..-ği lerc.h elnıiıli. llu 
vazıyet karo s ııda H. fırka.,. 
nın m(iJ4f1111i hukukun hır 

iılıh.ılesi ol\lıığuoıı buı:~n k~-
11ul <'imek yanlıştır. 

ıy1ud fa11i hukuk bıışkad.r, 

11. fıı ka•ı bıı~kndır. 

iki mil;i teıtekkül 

Müdafaa! hulıuk er ;:rç 
İsl<rnbu!da le ckkül elli. Mu
tareke 'olduktan \e İstaı b ıl 
ıti 1 af ~\'vvetleıi tarafından 

Y;\R.IN 6 Haziran 

J H=;;p 
ı • • 

Ol lıiwe de tamqm oldu! 

Mebus seçmesi yapıldı! ı 

gemısı 

limantmıza 
- - -- -

37 M 
. .. k' l . H F i Dün :misafir oldu 

kt • SaOI IDUSta 1 yefllle • • 1 Danimarka harp gemi•I 

kolr u ınamzeline rey vemekten imtina etti 1 cün ıaat on ikide ıehrimize 

Şimşekler 
yağdı 

İstanbul-
zayıat yo '( gelmitlir. Gemi Danimar~a 

· -uıı.nıl -~ ·, bahriye mektebinden 260 
D .. k t 7 radde· 

un a ıam ıaa ., ta'ebe mürettebatı vardır Da.• 
!erinde havanın birdenbire b 
muhalefeti dolayısi~e düıen 

yıldırımlar ıehrimizin bazı 
a,mılerine isabet etmiıtır. 

püşen yıldırımlard-.n bir 
tanesi Şehz ıdebaıında Kalen· 
derhane camiine, biri de Köp• 
ıU Üzerinde hır \r~mvay ara• 
basına isabet ederek, arabayı 

•hrlp ctınıı. ahal.den kim' 
.eye tesadüf etmemlıtır. 

Bundan maada da birçok 
yerl .. rde 

o1muııur. 
tur. 

ufıık tefek haaarat 
NUfu&çıı z•yiat yok· 

Dir saat kadar devam eden 
bu tedit fırtına düokü havanın 
g•yri labiil ğinden belli idi. 

Belediye de 
n ~dağınık değil ki? 

Belediye tubeleri çok da
ğınıktır. Bunlar b r ar'I ya ge

tir~lmek isteniyor. 
Bu ~.u usla Vali 1uhiddln 

B. deınittir ki: 
Fılh&kika muhasebei lıu· 

u,iye ile belediye muh~•ebe
linin tevhidi üzerine Belediye 
La~ayası mevcut leıt'<i'atı iıtiap 

edeme7 ha!e geldi. Bu yüden 
bazı iuhe!er \lağ1111k yçr'erde 
yerlçrde bulunuyotiar. Eski
den de harita ıube•I fatih 
Beledi yetinde idi. Manmafih 
Fen heyctı ~ısımlarını mer
kezde topl1Y11c~ğız. Ş:mdilik 

baıtka yapacak iey yakı~ 
_ .. ,.J.., ..:ıına•ıtlJ 

ına!iye Liıe vcrıue bu dağı· 
nıklık meselesi de kalmıya-

caktır .• 

Doktorların 
kazanç vergisi 
poktorların kazanç vergili 

hakkındi\ .)ıhhıye ·•eka!etile 
göriipuk Hıere müJerri& Te· 
yvik S.!im Pıı~·~ ı\nkara)a 
itmiıtır. 

Berberler 
Yine ihtilaf 

Kayıt Üçretlcri berber
leri ~:k~yete sevketti 

aer~erler aruınd;ıki ilıli'ı\f 
ievam ediypr.Bu sefrr de ka
ıl ücretlerinden hu iı aledcn· 

ıniftir. llerberlerderı bir kısmı 
aralarında imza toıılayorlar. 
flu kağıdı T caret rr.üdiriyetine 

Düukü mebut seçme1fad11 Vali 

N.ünh 1 

t h ıbı dürı 

"'4,. mel usun \n· 
sab•h 'aat"8. 

de Dan ... ırnun l..onfrans sa 
!onunda yapılmı§lır. Evv~lki 
gündenberi salon bayraklarla 

süslenmiı bulunuyordu. 
Bu intihabın mümkün ol· 

dıı~u kadar az masrafa 
yapı'ması için mutat mera· 
siınd .. n vaz geçjlm'şlir. Daha 
saat ·s,. den enel intihap 
lıe~·e li ıeftiıiye azaları salo 
na gelerek icap ı:den terlib11tı 
almıılardı. Salonu'\ içindeki 
tiyıh tııht'lda H. F. "<I. nam· 
zedile rnüıtakil namzethklerini 
vazeden ıki zatın isimleri gö 
züküyordu. 

Salonan dıı l<apısı önü,..· , 
1 

deki bir masada heyeti tefli- . ' 
tiye azaları, müntehıbi,aniler!n 1 
mazbatalarını t.ı:tkıkPtlivn•.ı.. 1 

• aııı saaı81,:,ae, Heyeti ef-

li~iye aza81 ~andı~ın krpağını 

açarak nıüntebibisanilere :an

dığı" boş o!duğunu gösterdi 
ve mühürlendi. Bundan şonra 

Muhittin Be,v şakalaşırken .. 

Mital B. ı266 Alaettin Cemil 
B. 89 l der reyle intihap edıl· 

diler. 
Ala ?itin Beyin az rey al· 

ma., lıerkccin nilı:arı dıkka:ini 
celbeltı. 

Sonradan anlaıı'dıki ilk 
intih•p gü-ıü miiıtakil nam· 
zellere rey vermek isteyen 
münlehibi ~ırniler H. F. nın 

namzet gösterdiği bu zata 
reylerini vermek istememiı!er. 

Müstakil namzet'iklerini 
vauden "Havyar hanında 

zahire ta :·rı İbrahim, Be
lediye Harita şub~si mühen· 
disi" l\\uılat• Nuri B.lerc hiç 
rey verllıncmlıtır. 

intihaba lıa ,landığı eıra· 
!arda nıüşt kıl namzetlerden 
UIUoll'410. l't&.lıı D. ıu,ıl.,..,., •-

!onunda Vali Muhittin B.i 
bularak kendiıinin müntehibi 

ıanilere tanı\tırıl nıadığı hak

kınıla şikayette bulunmuştur. 
V ııli B. diyor ki: 

müntehibisaniler rey'erni ver· 
rrıeğe ba~ll\dılar'. - Beo kendis!ni tanımı· 

1 k reylerini Eminönü ve yorum ki b•ık•ıına tanıtayım! 
Falih müntebibiısnileri verdi. Sonradan anlatıldı ki ken· 
içeride reyler atılırken dışa- di nı~.nıırlarıodanmıs. 
rıda şel,ir bando;u mulılelif l ler ne ile, dün bu h.kiı· 
parçalar çalıyordu. ye de böylece bitm;ıtir. 

tnıihap 8 den 3 e kadar Ar.cak nıüstakillere mah-
devametti. 1335 mü:ltehibiıa- ıus olan namzetlık!ere H. F. 
niden ı298 zi r ve iştirak et- adamlarını intihaptan imtina 
mlştir. Reyler'n tasn'fi netice· eden müntr h bl&anileri bu dü-
sinde H. f.rkaaı "anız~tlerinden rii•tlük!erin 1en dQlayı t;ı hdir 
S. Rı7.8, ve Ziya B..-vlPr l 29~der 1 edn iz. 

l'y1e:tıurlara , Bir taraf ta ten~ik 
Borç para \ . Bir tar~fta tayin 

Yenı zıraal mu>tcnrlığına 
Tapı ve Kadastro umum 

nlmarkalı bahriyeliler, ba • 
riye ve Danimarka konıoloı· 
luğu erkanı tarafından hllk

bal edilmişlerdir. 
Düokü nüshamızda yaz• 

dığımız veçlıile Tabeler ıere· 
finc bu akşam Danimarka 
konsoloshan !&inde bir z ·yafet 
verilecektir. Bu ziyafete \ili.• 
yet ve erkiını askeriyemiz de 

i davetlidir. Talebeler bu gün 

şehrimizin ıayanı temaşa ma· 
hallerini ve Bahriye mekte· 
bini cez' ceklerdir. Bariyelıler 
gemi ,üvariai M. Hamsen'ın 
huzurile abideye bır çelenk 
1 akacaklar dır. 

Tütün konferansı 
Bu ay nihayetinde 

toplanıyor 
Bu ay nihayetinde İ•lan· 

L !J ı bir lü:ün kcınferancı 
top.anacaktır. Buna I3alkan 
devlethri mürahhaaları itli· 
rak ec:leceklir. 

Tıp talebesi 
Ankaraya heyet 

gönderiyor 
Tıp Talebe cemiyeti y:ı· 

kında Ankaraya hir heyet 
gönderiyor. Buna ıebep şudur: 

T.p talebeıi vazıfe aldığı 

zaman uğrad ğı müıkü'iıt 

sorulmuştur. Bunu izah ede

cektir. 
Mütemadiyen 'yo~dama 

Mülekaidin, Eytam ve Er:ı· 
milin ağuıloı yoklama'arı 

baılamak üzeredir. 

Adliyeden 
Kim er açıkta 
Adliye kadrosunun bugLin 

tebliğ Fdileceği kuvvetle muh

temeldir. Bu kadroya pazaran 

müddeti ı .. kaüdiyelerini ıkmal 

eden küçük memurlarla, D• k

lilo H. !ardın bazı1arı kadro 

harici k!\lacakları Adliye me· 

hafilinde ıöylenmelctedir. Mü· 
batir kadrom dıı tevsi edile
c~ği ınulıakkaktır. 

Bozuk 
müdürü Atıf Beyin ta yiııi 
la~arıür 1?tmi§tir. ; 

teraziler 
Belediye takibata 

başlıyor 

- l'I ud1'föli!İ hu~u~ - i ı;al eclıldiği zaman sokak! ıra' erecc~:erdır. Bununla idare 
tı~vrtlnin i~fiff!•ını ·~ti~·pr'a ... 

Tütün inh'sar memurları:la 

hen· z qıaııı veri me!liğinden 

kendil~rjne korum~ sanılı~ııt· 
dan manş 1 nrının dörle biri 11!• 

l•P•incı horc pvı v rilr"'şlfr. 

Devlet bankasında İçi ima. 
Devl~t bank<111 idare ıncc· 

J;~; l·ııgii., ton 1 .-nıvor. 

Belediye, bozuk lerazil~r 

hakkındaki takıbatını tidd.,t· 
)p.-.rfir.,.., .. i,. t..191~~ ,.P .. mistt ... llıılk fı "-11 noii lıf ili ( fl#'Ol'l',.,...I ,, ....... ' 

Ray orde Macntrd 
_,,,,.,. .... ,,,.-

.... .~~. t·r"ıtnı 
Ahmet Turk~n 

- lr • ı LJrl .. ·'~·ı lt1 a. r ıı· ı 

170 inci lııncl n tercü ne eclılmittir. · 

iki kuvvetli ko', kadını ka· 

ac jcendin" çekti •.• 
1311 iki kQI,. h rP, ıla' ı;ı Lir 

tarzda onu çekmitti .. 

Klldın, ı. .. fifçe haykırdı: 
- Ah! ... Ve buna riiğmcn 

cr'.<'ğ • urıjdı ... 

1 
yumuş•k tertliji hıuetııırlı 

[içın mijlemadıyen afa~ı yuk<1rı 
hareket ediyorlardı. 

Bu nkıanııtan Lir kedi •~ v

kı duran kadın, vaziyetten i• 
tıf~d~ etm•k i•liyerek · 

K11dının göğsü nefis bir 1 

do'gnaluk ile kl\barı" i i. 

- Uana bir ıey fÖyle, diye 
yalvı.rdı-

- Ne? ... 
Ve ~ a lan~ıktan ne 'öy~e

mek l.izımııeldiiinl arayan 
bir ta~ur takınmıı olan 
erkek, yanuıdalıi güzel, R•· 

Giızel ıııemeleıini Q t •n 
fp!k kum•ıın t'.t ündeq:ikj ,ç 
a 1, < n arı tnütrııqadiye~ ~t\I· 
Yol'd• 119 ka ~ v~u.-..

nun ... , ........... , ... ~ 

Aç <'ller, tiındı bu gü:el 
kadının meme~er ndcki yı•rn'~· 

1 ııık s~rtliğe rlııı-.n f'. ıfoha 
bll~Ka yerlere •.o •rıı yr;l I· 

mı~tı . . 
Kad n tı:lırv y ,\var·I. 

Se ı;.ilım, t.· ki yHuııı l 

- N•YI ? 

- Ra a lı; ıe,:cr a•it~ 

rrı·ğ.,I 

Cldoda h~lın q:r ~ea lıı:
n1ı.irıli'lndı: 

- Am ın. ~ınım .. 
Rıı i~ı kti11n.e (){it- h~r rıl· 

t .. :r !ti, ı a~ntt b~ı "Zavallı': 
ıl<-iil, dnlı9 rı J, ç .le k .. d,nı,_., 
f~rnl~mıtlıı. 

iki l.elirrıenin y4ralıı'4!J.ı 
kadın, iki aç ddeıı lıcn<lııt 

kurt"rnıa~ l\iR daıırendı. f · 
kıııt oqlar ild aÇ C:IRl\Y'U pi 
uııu il •\ıv••l! ıı•k••i!.,.J111-· . 

Bu sarfı:dılen cümle, 11c11~ 
ve ıç rıden alet gibi aş'< taşan 
kadını lıiraz kendine gelirdi 
(), dcqıin diitiinmü~tü ki, ken
rlını fCVIP ı:.h1<1yaıı ellerin sa
lıilıi, lıı:l~ı ıl ·rin hır lıcyecan 
ı\ındc kendındeıı g~ç p git
miı\ir. V •nıek, viicuılundan 
.1ld~~1 :J Jr:~ız :ehvet his'er~, 

ı.e k l\İııııc v~ ne de dim•ğınıı 
h;ç Lir teı:r bi'e yapmamı\! r .. 
::>~ lıa~d ... , rlnn:nki gözleri de 
duymanııı.,na imkiııı yok . 

iki h<, ~I altıntJ., ıtrtık kıv 
rıınmak raddelerine gdmi~ 

olan !-adın, yaları da olsa bir 
ıeyler <lııyınak iıtıyorıiu. Ve 
Lu adamııı nasıl olup t11 birkaç 
kclıme• bu 1ma~ i.temediğine 
hayret e4ıyordıc. 

Ev•l, ~ ki dütünce bu
~· P •l· "9J•bq hanıri ,~ 

1 

rile kıvranııkrn, hiç bir 1, y 

düıünıniyerek !<en dini o t• n as 
lau, okıayııla ra Lır.ız da ı. .. 
$erbrslçe terkediyor ... 

Y ı: lcrekedcr!<en derin hır 
heyecan nöbeli geçirerek mırıl
dan•yordu: 

- Öyle bir ıey söylemeni 
iıliyorunı ki, beni Lir mi'dıleı 
rilyalar içinde ya,~tıın!.. 

Erk< k islel<siz qıukabele 
etti: 

- Denıelı ıöyllfeçı§tııı ı öz 
ler fana rüya gördürsün? 

Ve kabaca gü'dü: 

- Bunlar ne mana11z laf, 
canını H~y:li, bu Jaçmall\r 
)Cter, dudaklarını v~r ... 

l'!!cl•n. ister istemez ,· u
dj!k.!·ını unttı ve 

Cl!IU!r 101\ujju i~iR ... 
Wı l,tacalfl•1 lace ~ 

l•t Çla•rM .rqı..1ar 

medi~ı için kelime te1kil ede
m • or f lı. Yoksa odadııo 

l::ir 11!ay manasız ıe•ler duyıı'· 

makta idi. Ve tencffü,!er &i ~
tikçe şıklaiıyordu ... 

llu odada 4ıkane il:tir<1slar 
lepi~iıprdu ... 

Bu ~ınada oda kapısı vu· 
ruld1'. 

Erkek ke';P,uıi yapış'ı~t 
hattan çekip kopardı. Ve nanı 
sılo·ar~k: 

-:- Kim o .. diye bağı:dı. 
Oıprıdan so].uk bir seı 

cevap verdi: 

- S z mıtlnız Möıyö Tıbo, 
ben matnıuel Döııizi arı: or· 
du~. 

Odad~ki kadın kor~u lçlA· 
eh idi . 

sk~ tfor"-uıaa ... ı 
: 1 



Siyası 
Tak • 
İstemeye istem~ 

inlihap 
rü ı;)erü iınun ıce.'anun 

l.tn:uulun c'ör bet m buslu· 
ğcı u in'th br-y p !.dı t <'ey 
efl.a r umum ) c L.ttabi mcr1>l< 
c:tmı>o·. 

Ç jnl ,i S uleıt.n r.. za. Zi· 
y <'ttıo, ti. t v.e Ala u·n 
Cc~ il !er -b s 'dul r. 

İ rt•l " ıtı h:ıhf p t r 
olmaJ gı ıçin •\l klft ><.1.· ... ır, 
1 az ı it) c Mıp tc..' ı> 
laııncl rı b lı tkmlyoruz. 

!n Hı p 1 
l z 

z ammn bu !Arz la 

i Ter 'e hıı re· 

Dun mt bir t Ad ••iz 
11 ç l' <' • 

§ıucl 1 1 

r-..ı,ı 

nd 't r. 

r irıtl iri dı· 
n ı nokta var. 
ı •aııııer ( 1298) 

t ı Fır!ra m mfi 1tehi· 

Li • ııı n ulan bu zevatın 

a rarl ıl rı ve bekle.tık eri 
n nz ee ıtlia1<1a ıefv.ere· 

cekl•ı '"' •rz. de bizim g.bi zan· 
cllinizse alz de b :&im 11..bi ıd· 
dandıım:. 

Çünkü reyler itt?fakla de· 
illJir.SadeUin Rııı:a ve Ziyael· 
tio Beyl.,re ne n ~ti • Uu ııe· 

vat (12.9&1 r ırey •nık müt· 
lefiken ilirrat a'dılar. Faltnt 
lktısa t veltiletı he,etı ftİll· 
ye relıl !Mlfat Bey (1!66) ~Y 
aldı. 

KoopePıitffler umtyeti 
umumi katibi Alaettln Cemli 
Bey (8'.M) ny a dı. 

Dem"" chfll ,ıtt fak nısıf 
r111ıfa yakın fark var. 

H .. nıya denilfJIOrdu ki; mOn 
tehıbi ıawiler Fırka naııuıedi 
istiyor. Hanıya dea:liyordu 
ki Fırka lılmt .,#Öıterir•e 

raı •ermek U.mdır. Hani '1:" 
zamııa..._ -laani kaNs. ,.._. 
diı'plln7 

N çtn iWfak ,..k? 
Dedikluiml.ın..aa•ıl tabak· 

kuk ettjiini fôriiyıonaouz. 
HükailınAzG _,. btren· 

lım d,- ..Sıtaıııda a....,.n lltten 
bir noktai tıdkik nteıım. 
iki de • aıktl .._et ftll'dr• 

Zahireci iwehhn LGtfl we 
Harita '8>81ıeıtıl •i IMVttıifa 

Nuri Bc~r. Bu "ftfthn 'iltçln 
namzetlilitt!rlıil ku;ı~uRMnnı 
a.ı~ameitilı, f P.kat isabet oldu. 
Mustafa "Nuri lky Valiye dl· 
yor kil 

- Deni hiı~lca tanıtma•ı;t· 
emız ! 

· VAii ... or kıı 

- 8- llıl •nw&)&-. 
Muauıfa .. ,. ...,.r ıa.ı: 
- Bea 'thi}-.ent tlınımıyo

rum. ' e ;-wihayet lıüvlyeli an· 
laııh• or. l\lejer 1\leıtefa Bey 
Bele iiye haltta ,.,ı ı iade-.. 
bendl•ıntl-

Dunu iP•nilıce ~it .ı;,or 
ki: 

- Ha. ~m memurum 

muıl 
Hey l'i.li düoya hf.y ! 
Ôı!e ;Wr daire lmtfJd Ba. 

bil kuleltlMlııl.I .&.Molar ,.ıbı 
lirtblrloi U.ı•.,.o•r. \<ali 
memuruau ~ .we -bilme 
JİDCe de -iıillı tı1e 16· 
~um görlliftye?. 

Muıtaf.ı Bey dlUhmı!lı 
idi ki, Vali BeJ rey •n· 
dıiı b l,fl"Aıh S ıdetttn -ftıa, 
Z!yaeuı-. Mie!1kl, C-l, 
MI.bat 8.ıwl.-.. .ba,lı.aıt1H 

t&nıyamn. ıa... llflıite bil· 
memeallaıeım .. t&ulı .,.ı.,, 

Bu idanlflltlla . 1ft•tae 
bu lotlbq t.ln lıılr tiaklı bG· 
lı.üm •e~or. 

Mad - UllfWc 

.. ....... ,ıt ne 
at püsltiiı:üy or lar!.. Rerrüz kim :ofdu-

Papa Eftim Ef." ~ lirıaffk-s ' ·· i- _1 ğu betli dt@l e 
mali başpapaz ör.tmek ist-iy~ıl "yor[ :1){111-tıMm,,...rımctııva· 1 

pur iehlealne otta Y•tlı nmerı .. --....... - · p' "'ı. r f satıl ı y Of 4i.----..... 
Rum Otto41t:J,s Jiıye bir· ce11ıadt !)l'Okturt. ~ peJmorde lltnecek 1cıyafet11 
Türk ve 'Rum 'Ortodokslar birıbitlerifıclk. ııır adameırıız seımı, ve bir lngilteresl•Zl•D sadakati 
l ında ib/ıamlart0e~/eutda b.ulanu:wwiCJt'!.. kenar.la durmuıtur. Kimseııin 

Hafpapozı U• Rum ortodııılHl•rı 
itltom ıeden 

Papa Eftim Ef. 

.Malıklı hest• hısneıinde .,u. 
l<ua g•len, ffilr4diiiü tahl :r 
hAdı.,,.ı, bir iki gündür ye
nl~n a!-evlntmfttlr . .ficı pırrtl 
olan Rum heyeti mütevelli
ler·, bh-iblrterlnl itbam Nil· 
yorlar. Türle ortodoks ve Rum 
ortodoka 'ftlHDİle t.m<itıftna uf· 
Tıryan .Rum r.e-attntn Jı!4<.· 

d;ıJortne zıt f.lflrleri ,...,vcut· 
tur. 

Balıklı irımthsnelerl 0 mü· 
teve-111 hl!!y6ti anları itinde 
tı•rek Rum ortoaoksların nuk
tai nazarlard.ı haruetle be

nim•emeyen ve bu Rebepl~ 
birlblrl(rlne giren ıı:eval vardır. 

Bu bidl•elerin patlak 
-ıı6ne •&Çıenlerıle vukua 
welen l'Mlii}ü tahlflr eiirül
~ıı.o amil olmuflur. Mese'eye 
mliıfdt:inıınlaıiflk vazıyet etlltJ 
halde, Rumlar arasında cfed •• 
koduau tiddetle devam etmek· 
1edir. R~m orlodol<ılar, heye· 
ti mfitevelllye dahil bulunan 
TüTk orta11oka c~ati Wıtı,,.,1 ~ ....... t lwtemet 

7Jlhbl f. "Yllıe'~ll 'IDÜ· 

tte'ft!Rı1 tiıtlır 1f:ttlt.a.. ........... 
f. ye hüc&1111 etliyUtlar. 'fJe. 
ep te ıu: 
lüı k!ügü tıı/hkir"h!;fhnlni 

h İl kıllı. iratn t'derc k, IM>.Tda 
bu'unmakla rtham -itllyotlar. 

Bundo1n maada papa Efllm 
tir. yl de mil~vvik diye ilan 

diyorlar. 
Rıım orlodokılara cöre, 

i.ıemal Z hnı -Ef. 11e Elite oı Er. 
in hey 1 m8"1Ye ii,.4CN.,Dd 

yeri yoltttsr. , lftr 'iki 
1la'ttiı de Türk ortodokslı r:n 
1ıaııılda ç'dak rını !iti en· 
aley, bajb htr ~ 

ll1neırsu~~rilıi Mlilı. -eijiyo,. 
t..r. 

Pla'.bdlı•, Tii\>k ~todolriler· 

ııla tmıt1nıl)ı!tletıfı6y".e tbir •· 
aaal izhar tıd '1J'ıırr:. 

Dini, ukı, •c>s"ı )'enlf 
hır zDmre ~ili inak 

m..ınm~-·blt:ıMttce~eırt-ı
iu \'aevaott lııtetıuef!l -.. 

ıwı.ı.ıı_.-. ! 

5tiryatıvs 'Ef. ne diK,.? 
th1ı!ti at1t"6t'1tllte -rauı 

um ortodolctlarda Stttyacloa 

f. "fiin bu-·~=~ aDÖı• ._n -.et.s1c: ı,odıı. 

Bedım, li~faı,.lfftln 
fliamkne tliltfti1dc, t\!ln 'tayin 
ldtUler allMn'•, 'tfte 6.Jımtaa 'l9tW 
ttJer-1!'ildt. dl 'fltaii 

lrimteJ• liltkfelkı*6iiW•911 
-au \llQe 

Ullilllr'I --~'ıSt1~~~·~1 

13 ,OlJO trtılıt. '":istimali 
örtbas etmek iıtedi({i söylerten 

Başpapaz Fl:tyos Ef. 
W.m, , l»alm h1jlwk mü

mi\ıa lrim'z. &tııe daba eıa. 
lı -16-t -N!blfir, 'bir -u 
;g6"611! 

Lazari kürkçü oğlu Ef. 
ne diyor! 

ffırlaik ımüıaviri 

" irkçü oj!lu r. t e 

Leaerl 

m.ııııltür 

Galatatla Runı ,,.te tıll 1-. 
remiyetinin b•lu ,t1ıqtu iflü> ük 

Millet nanı 

b6.diııeıera..JJallda ,f&~ •ör· 
li)l'OJ': 

- Twk'.&tü taı.loıtr..lt~ • 
li ...tlcu'bulR1&11111 d!ddfeatlan 
adaletin tecıe!lı..;ne'-111unt••w-rz. 

htenlat l'Ahnı ef. ye ,Me1in· 
ee: Bu zat, t6rk 8"1oeliılu ce
ınıuıtl ltiflbl umumi•! ııfatıle 
bir riaale 11ep-etmlfli. Bunun 
uzerine Ru111 mllfeyeltf be~t· 
leri taraftndan, kendinin bat· 

hlr afimttye • ıbBn•ap bu. 
anehığu bu~btle, hutaha:ıe· 

ler heyeti tdare•ınde tfayı va. 
ızlfe edemtyeafl bildirihnlfllr. 
1Mıı.H.e111!t -t..inln ~aaaı 
~" ibaretltr. 

( 13 0"..6} lirabk iMtlu ıae-
1Mı.ile y.nl nıüte,,.nt ı.eY.e. 
tli&ID af1 ' ·ı Jldktan'. Bu,,..__ 
..,.;.ı.T ea).U ~'•eilft~ 
ıt~ıılaıt ..eıll'-.fflr •e dlıNa ildcı· 

'""'-'aa d .Mlftt sGy."ettb. 

~Ü 
itmt 

• 
H1ıılt ft•ıtathalleli"lılGilfie 

~" '4tu f:fmtı 
11 1ıuauil4 bfr t'Y a6ylemek· 

ıtelt dftlıW'foetırı ... : 
- feiiaaim, b'fti ıı.,.t-.• 

ıaia iiıbfltu clMlnt~eııııe ........ 
Wurutıt . .:Sıre lııı,.tu.nıtl' 1 ~ • 

da ~( Ul4JJll'l~ 

tanımıdığı bu adam aradan.çok • t• • • beJ-ı• ' 
reçmeclen kendı.ını bınlerce IZlllC lftl:Zl ft: ıyor ••• 
k·ı·ye<tanı•tı - '«cvfdırdı. Bu 
ad*RK:alız .. c:tılta ldm ve neci - 1 - • 

id? Burası daha anlaıı!ama· J' TıJ~kiYernn emniyet sır/arı 'L 
mı,, ve hüviyeti tesb:t ectile- J w varım mi(yona t:ittılıvor-! :ı 
memiıtır. - · 

Bu zaval!ı ml'çhul adam, irıg ızlar, Tu~kiyonin emniyet ve mutıafaz&$1n8 ait ;ır. 
lıte dün 0.küdar sl<elenne re~ı Y..mım mılyon T-ul'k ıtrcısına .... atmık İ&t•mi!· 
geldi 'V1! doğruca lcllfeye gld~r k: lendir. &OıOOO f.,,.k lirasını nam 1 muh3f'rer bir _.ldt. 

- Afederslnfz, vapur ka-çta peşin Pltılor. 
va:- demııtı. Memur da cevabını 469 000 lüt'k 111"9Stnı <!aha crdiklel"İ zeman b6t(m 
•erdi '\'e itile me;gul olm~a phtı'ıhlrı '8!mış b'tıtanaC94cfar<'ı 1 
tiatladı. Buııun üı.erine çok Bu muazzam hadise nasıl otd ? işin içine 
dolpn tıe 'Çok 'ÜiiJüı;ıoell l>ir 
vaziyette- ... 1,, yu6aıuı ~o· kiiııler4<al'tşh? e esrarengiz entirikal;u- döndül 
ıa,mapnbafladı. Bu tıo'atması Bunları buıünden itibaren bütün iıaki ile 

"'o1c .. n..-ı~ı. h~n Gekndu neşre-diy&l'U'Z ! .. 
lıkelea ile Bofazfçi fıketeıl 
araaınt!a durdu. Sata eolıı, 
öae ve arkaya h.,.lı bir 
ımii.i~t baktılotan 194nı ca· 
ıketinl P<arıp dtne ad.da. Bir 
il<i daktlr" ıonra fllfJlonın da 
çıltarıp nalı.eti tle .. iıiikıe yere 
"oydu. Bunun üzerine otıtrdu 
ve 1'iktnıft fbthrletini çı· 
kardı. 

Bu •rrada keııdiılıal uyre· 
den yo~u1ııır arasıı1da : 

- jl!aval'ı adaır.cağız, mfc· 
nun. mu ned r? diye lıııfıf r. 
11!tılar -bafl11dı. O al"a bazı 

yo!cu!ar gene biri birler m: 

- Ama:ı lnt har etmeaın • 
ıclemrıle batladalar. 

B ıöz üzerine Bu meçhul 
adam all'&'fma .ballma,..,..k 
bır 1ftle ~n.dllılbl kıitılmp 

i:lenbe' a"ttı. ~at we {logan 
lh:erlıut bir clcuç yOzücli •e>Yun
dular Ye lRfinden h 1111 n • e:ıı· 
ae etlayasak kurtannak için 
ç1'4,.ja batladı!ar. Fakat, 
bütüıa bu aranma ve ~ra-a 
ameliyatı ·ııeUcıaede za.ıı.r.al'ı 

adeının caedi lııuluıteWMfhr. 
SWtl11 a •Mldılfttm 'fOMa odu· 
tJ.mdan -bttlntır ıiltma -sıfcııtı· 
jı ındıi11•n11ftn. f:ııtlnta bu "n· 

vallını•ı 'l'iilYlydlnl 'tesbttle 
mC(gutd.dur. 

i• r""'1eU ~il.ye anla· 
rı wftff.z..,.._t .... -alldeia111u. 
11111/je 'Cl'ltl.,.ad lılıııli 14!lnıt 
tlclelllMh ama1ttlc. ffıtiMhrtwıız 
oıada muı'mttur. Bu lf.-le· 
ftriz, ne tlert!Cl!,,e 1ı:adar m'uh· 
\ılr ve 8':1i(ıerl olup ohnad..t, 
tımızı tıbat eder. Tiiıldii,jü 
taltkir hidueetnd..&.ı m-'ci· 
....,,>:, 4i1ıer !beyıeU ntülıevelli· 

ye autrı 'İÜ>i, - k ~
-dıMWD .-.euır .• 

P.·ıpıı Eftim Ef. ffiıam 
uiyorJ 

P•p• Erum er. -9"-:tN'to
aokılıık, ta!lktr, trilıftllfal 
menı.tuı -.o 'lnıtıdt l!lllri 

eilıafmıla Y"P an 4ed!Loduiar 
lçlıı neler ı i;yleetpor, nel. r! 

J111 1ifUılr eıfıe ı ıl ilfn bım 
ı .. t 'lhm ,.,..,1 beJ"&na· 

ttoı tfflliıh ,-ııı-,orua : 
- ôıtO:.r diye · ır 

lcııl-:a ..,JdııGUiınin ,,_..Ma.ıt 
••• ı•eu cNtıa .. ıaı.&t .,._ •a.-..,. 

ü-'rifl'{). ..... 11M1ı~ 

T()kathyan sa'nnlar. 
ıbir ıniilak-«t 

-1-

ela 

logi!ter~ dewlell ıi ~ın 
ıııııilakatle h zmetiolzı-bcklıyor!. 

5a'fı ... çfı ftrı katlF ınhnn, 
gfiıleritıln< haddt&krı•da-vl 

ve eytani bir nkl parl.,,a· 
Nk ve büyük bir aoictk fca:ı· 
ldıkla b•au ıt,..,,aa. 

K., pqo. ee ~v.mı.. ~ı:fl 
btr __ ar ..tlnlıid«ı -m 
flzlerlmin la içitu1 lali, 

• 
lı9ııdeıı .bir ~••P ::tıfl ledi. 

lauı bu!lındu(iıttnuz INlloA 
i•I, o aa6.t büwn T okatlı~n 

1111!11 CMaaız bir heyül-a ha· 
ltade aakıt we •akın "Cttnnıflu. 

l-ıt ltet'e :fle4h!ti lren.m 
ı4ich.l.atle h ır.ll*ttmi bt'fc ir\>I'· 
dııı. ae deat lı'? te• çi 
larpınthnıilCdılni ir 1nfllızlfı. 

ldt 'buııun lnftltere devle· 

ı v~.ım ...ıaiulllle -
dlN~ .dar a11ıc.. ...... 
~cif{ beyntme ıa :vt-41* .. n'. 
Nr hnıle :tftillıiıuQl&T 11a.lır• 

o, a•ı acham 'iır.ah etti: 

- Ga.lç ıve -&: tıifdsto 1ı, 

Ur ~k ve pıtk 4bk lıleııdaıl'll. 
'*lilalinlz, am-i ,...,......_.-«. 
IMbarile de M&dleraı 'r p ,. 

.Ok ıtot 17. 

.... atı ıt h p 

- b11~hu 
ıt•Rile ·ritı.alti'ı 
lceka .ı1M1111r 

,et' ... llıllle'..., 

lnrılterc de., leli .w b 
ömrOniftce ihya. 'her -l"l!İI" ; 
meı• ut -etın'efe fQrı t8ır, 'liıdii..ı 
1adak1n fmletlai21iıbe:•tait.~ 

Fakat loalltere 
letı!.. 

-· • in -.ıaa. :-~" 
<htiyl'k •ziksl in asliıdıı\t 

(Denbeseı 
1 



Llk macları dıin bitti 

Gaiatasa~ay şampi}ron 
F enerbJl1çe Siileym~~iyeyi, Beşik

taş ta Beykozu yendi 
Likın•ç'Mı <ün l.ıti. 
D. ı L~ l!JJl 1 IE nloul §nm· 

lr.t;-ı'Jnluğunu k..-.Z.a"lan C; a~ 1ıa· 
ra" 1 . L ' ' b -'• ....... U»J·or.a e aı..<;r 
t .. ıı.ı . 

bıtmuine bir kaç dakika ka· 
la ikif'd ııolil d~ atıı'ar. 

!kir el d .. nede yoğmur faz 
lalaıtı. TaHııtile oyun da 
zev'< kalmacı. 

Progra~ 
( llrinci aahifeden Jeoam) 

4 - Toprakla uırkşan'ar 
arazi, ıii.y ve htlhıalleri niıhe 
tinde Ziraat· banka11nın tabii 
azuı addedll lrler ve ellerin· 
de!ii kıymetler banl<a sermaye 
sinin esasıdır. Bankanın ihti· 
yat akça11nı fazlııla:ıırması için 
yüzde üç faizle ıkrazatta hu· 
:u ıması eaan kahul edilir. 
Kefaleti n;ütuehi'.c yoktur. 

Uu ntt ce ıamr,ııon birli· 
l~ım ıçın O'lt'mouoıyt: tıe .b.ar~ı · 

Net.cede değiımeyerek oyun 

5 - Devlet tC'ıkiliitr, htih· 
nl, ldhalii.t ve ihracat araaın· 
dakl muvazeneyi temin, !hra· 
calı tezy.t eıa •ına göre ılyaıet 
takip t der. ihracat ofhlerile 
biliihi11e çifç.ye ıerik olur. lanm< z. 

()jn ele sona k.ılan C.ç maç 
lııl.ı. 

B rınci dnre 1· 1 vaziyetin 
de L .. ıi. 

~O il e•ik lafın galibiyetıle 
1 litlı. 

r u •ene ki lik maçlarında 
en faz'a puvan o'an Gala
taaaydır 37 puvanı vardır. 

r lğer takımlar 11ra1ife 

6 - Evkahn vaziyeti eıaa • 
lı tetkikten rnnra Ziraat ban· 
kasına devredil;,, 

lKınci <'evre her ilıi t ırnfın
da net ceyi değı~tirmel< lçüo 
P!ı1malarile g çti. Fakat lü· 
(ayret er bo a çıkt•. 

feoeı b lı .~ • f ü eymaniye 
Biriı.cı dewre 1- 1 berab~

re ıke;ı ikinci devrede Fener· 
lıier ü~ go? daha yoptı. 

Fencrbahçe 35, Be,ikta, 3~, 

Vefa 29, İ•tanbul spor 28, 
Sü'eymnniye Beykoz 23 er Ana 

dolıı<' a 15 ı u van almıılardır. 

7 - Ecnebi ıC'rmay,., mil
li'e;llrllmek ıartıle türkiyeye 
kabul ve kendisine çalıımak 
ıahaoı verilir. BuLunla bera
ber bunların da ihracat mah 
s la ı kocperatif!rştirilmek 

Bu ıurecle m1ç 4-1 Fene· 
rln lehl:ıe netice!enc'i: 

Bev•kıoı-Beykoz. 
Kısmen yo~murla baılayaıı 

maçın ilk yirmi dakikau aıol· 
ıuz geçU. 

lik go'ü Beı kta~ yaptı bu 
golden ıonra h:ik m yet tama

mıle B .. ı~ '' ~ ı geçti. Devrenin ·-

İ1<:ncl takım!ar maçı. 
Kadıköy ıahaıında da ikin· 

ci t11kımlardan finale kalan 
Berl<'aı - Fener müsab.ıkaaı 
yapıl• ı. 

Feoerbahçe 3 - 2 aıalip 
geldi. 

Bu mııç Taks'm llııtyo· 
munda tekrar edllcceklir. 

Atletizm müsabakaları : 

Gı.lata•aray atletleri dün "" 
hah Kadıl<öyünde Kurtııluı 
a'letlerile hususi bir müsabaka 
y• ptılar. 

1 Halknmıza: 
-

Halk uğruna hizmeti maddi ve manevi 
mihnetlere göğüs gererek şiar edinmiş 
olan (Yarın) Türkiye halkına şu mühim 

hususlari ilan e /er: 
(Birinci •ahifeden cleo:ım) 

sınıflarından her hangi h'r 
vatandaı her ıııhada gör· 
~Ü fenalıkları doğrudan 
doğruya· yaz p bildirebilecek· 
tir. • 

Bu sütunumuzun müdürü 
de, muharriri de, davacısı ve 
hakimi de gene halktan her 
vatandaıtır. 

lıçilerimiı 'ç in ifçi mebus· 
!ardan ve veni teıel< kül ede· 
cek fırkadan talep1er.r i bildir· 
neleri ve münakaıa cd~bi'me· 
lerl için lir ıütun a\ı)Ofllf, 

Bütürı Türkiye 1 üçülc es
nafı için de ayrıca tale?lerini 
bi'dirip müoakaıa ede :ekleri 
huıuıi bir ıütun aı ırıy~nız. 

Vıliyetlerimlz, çi içi ve 
köylülerim ·z için de sütunla
rı.:-ırz açıktır. 

E·ınıf karilerimiz', ; okumak 
iht:yacını tatmin maksadile 
p:k mühim ve ıayaoı dikkat 
neırlyata da haılıyoruz. 

1-Nasıl ve niçin mu
halif oldum? 

Tefrikaalle, Halk Fırkası· 

dan çekilen bir z1tın vakıf 

bulundu~u Lütü 1 huusat 
ne§retmekteyiz. 

2 - İngilizler, yarım 
milyona Türkiyenin em
niyet planlarını nasıl 
satın almak istedi? 

Bugünden itibaren bıı if
ıaatı bütün hakikatlerile ne§· 
re bat'ıyoruz. 

3 ·-Esrarkeş alemleri 

tldllır. 

8 - Bilavaııta vergiler 
mülğadır. Bılümum vergiler 
müıhhsllln tazyik edllmemui 
içün bllv•11ta ıekllne ifrağ 
olunur. l ıhi~~rlar lağvedilir. 
Bandrol tatbik olunur. 

9 - Umumi lıizm«"tlere 
ait bü'.ün müuıeıeler devi• 1· 
ll'flirilir. Tf'mVf\y, Su, Şi
mendifer, Elektrik, V, pur ve 
ilha ... 

10 - Türkiye aari bir Av· 
rup ı devleti haline gir mittir. 
Binaenalrylı A..rupa Devlet
lerinin umumi harekiitile mü· 
tenuip bir ıiyaaet takip d· 
melidır. 

11 -D.yü ıunı umumiyenin 
y•n:den yapı acak müzakerat 
üzerine ve bir niabeli e d le da' 
lıilin de 1 aka rrür edecek ruıktar 
üzerlnd •n ıedlyeıl .• Yani Dü· 
yunu umumiye Devlet büıçe· 

sinden ödeomrz. Ge'ecek ve 
it Y• pıcak Beyne1m·lel ıerrr a ye 
~a'ışır, kazanır, borçlar Devlet 
hlasl'si temetıiiihden ve kendi
liiinden ödenir. 

Riyaseti Cumhuri lrti· 
habı ii.rayı umum'ye ile y~ı'ır. 

Reis cumhurun o~vlet ri
yasetinde kaldıkları miiddetçe 
fırka 'a a ka•ıı bitaraflığı tarltır. 

12 Tetkilii.tı rsadyenin 38 inci 
mad ita oin ıu suretle tadi:i 
icap ede·. 

R•tıicıımlıur 11fal11e cum
huriyelİ'l kanunlarına ve Hiıki 

miy< ti milliye uaıla rına riayet 
ve bunları miôdafaa Türk n.ı~. 
!etinin saadetine Jadıkane VP 

bü ü' kuvvetle 11rf me<ai, 
Turk ce•letıne tevecüh <d c, k 
İıcr telılikc·yi kemali ıi<ldttle 
men, Tü· kiyenin tan ve fCrt
fini v kaye ve iliiya ve ı!eruhte 
ettiğim vaz 't'nln lı ab,tına 
h urı ne'• et n• kıe, ve d 'vlet 
relıi J,,1un lı ğum m ddttçe 
d ğeı r rkabıa k .r 1 amamen 

1 bita·; f vaz'yc ttc k..I «a1ı na-Adi tıı.haiyat b'zim sırf 
mllli ve memleket ınenfa11t1-
nı iotihdaf eden programımız 
haricindedir. Halk ıınıfları
ınızın umumi ve zümre hak 
ve mı n filne hür bir aaha 
açarak büytk hizmetler ifa 

Po'ls mulıarr.rim;zin bu 
fevka'ii.de meuklı hayat tel· 
k:k ve mÜ§ahedelerinı luzet 
ve ın<'rak ile tak p edtceksin;z l must m üz ~r ne söz \l't'tirim: 

. 13 - Eı na mu .abil riı a· 

dilebilecrğine ve bu tiarımı· 
ın memleket ve millet için 
ayırlı olnıaıı ümit ve t~men

u:lerln:ıizi İ>eyan ec!eriz. 
"Yarın. 

Yeni ve pek mühim 
tefrika/arımız 

Ayrı n: 

4 -- franu.da en büyük 
satıı re korunu yapmıı en bü
yük Framız aık romanı o~an 

Erkek elinde kadın 
romanını ndis bir tercüme i'e 
okuyacaku 'lız. 

5 - 1 ler gün "Günün va. 
kası. sütunumuzda zabıta 
muharrlrlmizln ta'<ip etliği gü· 
nün en canlı zabıta vakaunı 

B .. güncen it.haren her büıün laf•llııti'c okuyacak•ınız. 

Bütün bu maksatlarla bugünde'l itibaren 
gazetemizin hacmini büyütüyor, gazetemizi 

l_!:!mül ettiriyoruz. .csı.: 

İçki düşmanları Yeni bir şirkel 
Dün eğlendiler laıanbul otomobilcilerin. 

den bazıları hır ılrket yapmak 
Yetllhllii.I cemiyeti dün için birleımek iıliyorlar. 

Yalova tentzzühiinü icra et· 
Hülı ümete müracaat ede· 

mittir. Tenezıülıe bütün içki ceklerdir. 
düımanları ve erkanı matbuat 
lttlrak etmlttlr. T.tn~zzüh V"• 
puru 8,5 ta iılı:eltden lıalk-

ı~ Üılıüılar, Ka-fıköy , 
ve Adalar lakelealae uarayarak 

Yalo•aıa ıitmitlir. 

··;;·r=~····ı·:i~·;;;ı·~;;·····;~·;;:;;;;;;·· 
parklar eezilmııtır. Tenezzüh 
çok rüzel o!muı ve içki düı
manları ce•iyeti reiıi Fa hret
tin Kerim B. içki aleyhinde 

seti cu nh• r mak "nır.a rnı C• 

lise f ,,ıh aalıi •·l tı ver lır. 
Teılcllltı esaıiıc ı ı.2~inci nad 
desinin o;ıa giıre t c ili le menn 
edi ir. Yine ı..,kılatı <•a•iı·e 
102nci madde•indc:.i letki· 
lalı eıa•;yenin tad.linc dair olan 
fıkra "Reisi cu nıhurı ' ta• v .
bine iktir<n flllile .. ,, ş•kline 
ifrağı Millet m~cl ainden tı:
m~nni edil< cekllr. 

13 - Sayı ne haya!ını te
mı.ı eden:e,ın alelün.u n İfÇİ· 
inin içtimai vaz y ıle inin en 

'

m'dcni ve mütekamil § kil erde 
11 ah,na cal f lır. 

15-1 1 z'er içiin devlet 
lıimaye•i t:ıuı naıarı d.kkate 
alınır. 

Bı· rr :in lir içtima V< r 
ll ıgin, ffhrimlz de b ı~

nan T caret, ıanavl \e Su· 
besi meılek erbabı Ticaret 
odaıında bir lçlima yapa· 
caklır. 

Bu lçtlmıı. Kub,liv ah:dest 
için verıt .. r• k o!an tele ·rü n t ta. 
rının tea it ve n r !ti cib~· 

1 
yetı'~ aıik.ıdr-rdır. 1 

& Haztran 

CU'MU'M ~· -~~ill ,· 
Alman mühendisi kendisini tayaı. 

asarak intihcır etti 
Her gün yüzlerce lira yemeğe alışan bu Almaı 

mühendisi 
Evvelki sabah Beyojtlunda 

bir Alman mühenrt;,;, kendi· 
ıini iple evin n ta n na asmak 
ıuretile intihar etmiıtir. Bu in· 
harın iç yü::j hakkında almış 
olduğum munzam ve mufaual 
malumatı bildiriyorum. 

Graskof kimdir? 
Mühendiı Mösyö Gra•kof, 

Almanyan•, D~nzik ıehrinc!e 
doğmuı 62 yaı'arında bir zat
tır. Almanyanıo mühendis mek
tebinden mezun olup uzun ıe· 
neler çalııtıktan 'onra ep'ce 
e\ v :l t h·imize gtLnıı ve yer· 
leımlttir. 

Mösyö Pot Graakof, Şeh
rimize gelir gelmez kapağı ıa· 
raya atmıı, aman efendim. 
yaman dendlrn diyerek ben· 
dekii.n~nrdan daha eyi röylc
lemeğl becE!'rmiıtir. 

Bu fırrnk şehrimize gelir 
golmt z Abdü ha rnid tarafın· 
dan 1< abul edilmiş ve: 

- !~ulunuz maden mühen· 
dı.i profe ör Pol Gr.ukof, 
ü kenizı.eki madenlerden isti· 
f, de etmek ve rtıirmek arzu
tuııda yım. 

AL dü hamil le cevap '·er· 
mit: 

Euralaıını 
ahbabı •Öylüyor. 

müntehire 

- Zararına karışmam, ne 
paharına oluna ohun hıızine· 
yi haııamııı para versen iste
d ğin madenleri iş\et, demiş 
ve elini Çl'parak perde çavu· 
fUnu çağırtmııhr. 

Bin bir selam ve iki biik~üm 
içeriye giren perde çavuşu 
emre intizar edulcen gök gü· 
rülıülerlne müv,bıh bir ıeo: 

- Profr•ör efendiyi al n z 
Agop berberynn efendiye gÖ· 
türünüz görüısün 1 er diye, iti· 
dilmtıtlr. 

Araı~of Pul?er,an Efendi· 
nln yanına g'rmlş erdi. l~te bu 
ıuret'e M. Pol Graakof s ımya 
yerl~şm!şti. 

Çalırmıı çal-alnmış hazineyi 
kaoaya ve kendıde almış vermiş 
oğlu da almışt.r, 

Neticede velinimeti güm
bürdem'f, kendide küpünü dol
d•·rarak nef a bir köşke yanla· 
mıf, zevki sefaya b1ş1 amıştır. 

Fun1 kaôın 
Fakat bıı köşk~ möıyö Pol 

Graskof yalnız b~ ıırııı kurul 

son sefaletine dayanamamış 
da elde ettiği bir Rum kadını ı lıte bu mühendiı ıı: 
ile kurufmuıtur. Bu kadın el- Pol Graıkof ıırf sefalet v 
yem ıehrimlzde ol p bir apar. / aiz'ık yüzünden lr·tihar etı 
tıman sah bidlr 1 mi de Po- Fakat bu intihar diğer :ı.c 
ıo''rnoıtur. ıdıl ve perltanlar gibi de, 

1 le saray bend~gii.nı olan Parasını pek bol bol 
Pol o zamanlar bu kadınla ta· yokıa paran olaa 
nıımıı netiçede zoraki bir iz· timi kendisini öldürme!. 
izd:vaca muvaffak olmu§'ur. mezdi. Binaenaleyh, bu ı 

M. l'ol lıu kadın1 a kötküne cağız kendi hatasının ve 
kurulmut lf ve güç hak getire zawanda, Saraydan gör 
yaıam•ğa baılamtıtır. ıaltanat iletinin kurbanı ı 
yaıamak ama nasıl yaşamak? tur. A. 
olurıa böyle olmalı.. ....... ...................... ........ 

Kumar rakı mı rakı kadın Çiftçi Ve işç' 
mı kadın df'ğme keyfine g'fsin. 

Saltanat ihtiıambu frenkce· 
ğlziııde iliklerine ltlemiı ola· 
cak ki, hayli zaman bu 
depd ·be ve alemlere devam 
t t mittir. 

Fakat, günün b; n le veli 
nimet efendicikler nl ı uğradığı 
aklbeıe bu müayü cıe ağramı~ 
lır. 

Günden güne küp boıalmı ş, 
içerhinde fareler cirit oyna· 
ma~a baı'amııtır. 

Bu hali aıöre n mühendis 
müıyü Pol, işi adam ıendeye 
bindırmit ve yeni hafif tertip 
rakı Alemlerine devam etmit· 
tir. Etmlt am•, eıya ve edin· 
diği bir iki parça emlaki •at· 
mak ıartile devam etmiıtir. 

Nihayet, gunuıı birinde 
elı'e, elavuçlt darbımeıeline 
nü,.... 'le o!muıturr: 

Ô ::ye bat vurmuı, beriye 
1 a; vı rm· t Lir türlü bir 

ça e bulam.. ı .r. 

Set alet 
Bunun üz•rine diiştükçe 

düpıüı, nlh~yet ıefil ve pe· 
rioan olmu,ıur. 

Bu t !'ada yani, ıekiz on 

aene evvel zevcesi madam 
Roıalimosl'\ı kendisinden ay. 
rılmıştır. 

Ya'nız batına kalın bu 
Mü yü Pol o zamandanberl 
ahbapları tarafından cüz'i mu
a vtr d ve ara sıra ıa bık refikası 
tarafından yapılan yardımla 
ge~hmekte imi§. 

Müsyü Po1, son zamanlarda 
J ine do atlarından birinin evine 
ilticaetmiş, meslek vemi'liyet na· 
mıua burada barınmağa bat· 
lamııt•r. Barınd•ğı yn Beyoğ· 
funda Tücıel bıı:ında Tünel ha· 
nı 4 numaralı dairEdir. Jiayli 
v mandanbC"ri burada yatar, 

( Ba,makaleden Jevaı 

Fa:..:ciler, açık gözler, 
tegallıbeler elinde harap 
çiftçi, hakim o'duğu haldı 

kum 'aziyete dü§ürülmüı 
lotihaal ettikleri mahsı 

istifade edemezler. Bir 
matuvaıut ve tufeyliler t 
harcanan malııul, neli< 
barile çiftçiyi medeni i 
1 r gibi y ı ıyalilrnek ka 
d,.n mahrum bırakmııtır 

İıtlh' ak edeceği ena, 
dolaıa en ağır ve en ı 
kıymetlerle, kendisine ~ 
lir. Alır ve mahvolur. 

Türkiye bu gü ı en ziy; 
çilerin cemiyetle ki vaziyı 
tayin etmek mecburiye. 
bu1uouyor. 

İkinci ve daha 
vaziyett~ bulunan d:ğe 
aınıf daha vardır ki, L 
çalııma tarzı itibarile tı 

aüren çiftçiden ayrı 1 
yoktur. Yalnız toprakla 
ı•n çiftçide, küçük mllı 
mü'kiyet vardır. 

Bu sınıfta o da, y< 
n~baJan, dededen kalmı. 
lar da, yavaı yavaı ı 
erimektedir. Alelıtlak ce. 
iç•nde namuskarane çı 

lar, kol•J ile dimağı ile, fi, 
ecir olarak hayatlarını . 
nanhr zümresi, tıpkı çift{ 
ıiyaıi haklardı.o mal:ruı 
mışdır. Cemiyetin c'ln dar 
teşkıl ettıkleri halde, Tü 

m ıwıı, ıarnv n nl~fuz'I a'tın- y r V' içe .. mi;. 
-·~~~_.;....;.._~~-'-~~~~ 

. deki ıermaye i'.c bu unı 
aındaki ahenksiz!; !i itir 
memeğe imkan yoktur. 1 
re~mi rnüeııef.eltrde çalı 

rın aile istikbali ümidi 
imi bulunuyor. Sındı 
ı ol t ır. Çalıfma tarzları 
keffül eden kanunlar 
mamıştır. Ücret meı 
haliC'dilnıcmiılir. ve i!ıi. Vur! 

Fakat .... 

Artık lôflar veı a fikir
ler J, el, ı·al/olar vedan· 
lora carpıyor. /{er gü ı YJ· 
nıba;:mızda V2Y" m.• mle· 
/.:e:in uzaldarınd n bır f,,. 
ci ~nrn, bir ölıi mün, bir ye'· 
cin ale'ıt-ik sad mesi gibi 
sodem•si canı '1lt:Z:a vuruyor. 
A; /ar lonberi hergü., mem· 
I ket.n mu.~tel.f yer/l!rİ1de 

i ıtihorlar, ci 1ay%. l .r kavn•· 
d.yoru~. Bunlar, htil.i derin 
b·r y •İs, r:ıa uviyatla derin 
bir d:.ıcret, bir fütur ema· 
resi J .. R-;/m:? M1rıeıı;ycıtım,. 
z:t ı bi flİ lıği, bu i,a •eti r· 
d '" buJka h ngi işcıretl~rl • 
lrenrlini b lJirir. Bu1;ü1 bir 
n•L·a!lim, yarın bir 'iocuk, 
ötü flÜn bir müre'ı'.l;ı, dalıa 
öburgü ı bir <;iftçi kendıni 

olüm1 terkederse hali (ma· 
neviyat kı.ıv ,1' tli} id Jiosın· 
da bulunab:lir m:yiz:? 

Ya ma:!J yat? 
M•ildeten: lı yok, para 

yolr. Ticaret Jarmuı, istih · 

Dinle! 
sal a!!g~r;ye düşıuü', İJl l~· 
fok tahcıtı kalmumı~. /F/ös. 
t~r ve tasarruf iş sız yıgı ,[a. 

r. ı arttırıyor. 

l'ı:, dünyanın büyük ve 

umumi buhr.ııı ·dır d '" · ı yor. 

\~Bunu islrnt etm '" iı; ·n Fr• n· 
sa d,ğ'/, l:ıfl.l.erc de;,j.I, bi
z:m 'e f:e71s ·viyc. o 'a:ı l!ul· 

garistan v < Yuna ıista ı g bi 
mıtt1leke!! 1rde de ay11i ae· 

ful~t ve i~timai inh zamt 
görmek v~ göstermek Uzım
dır. Bu mem!eketlerde buy/~ 
şey/rr yoktur. 

H,,kikaı b3y/e ikP.n, fi
kir ve laf dejjil, ayni vıık'a· 
/arı h~rg in kendi flazete!e 
rind ~ y< "P dururken Halk 
fırh sı lı6!ıi teh fırka il.! 
memlelıeti hüs ü idare etti
R-irıc mi kaid.r? 

Ey bu k•dur hüırıü I u· 
rnntu •altibi olm,.Jıta:ı lrur· 
tul mıy.,n Hallr f.rlraaı .. 

Vur, fakat dinle! 

Halbuki: me.ıu ve 
yetin intizamını daha : 
t.:mıne m •luf teıekkül 
tün tU noksanlar.a bı: 
yaçların te!ii.ıisinc çalı· 
icabınd• hükümıti 

' Meclisini ikaz etmeyi 
ne çok yarclımcı nl, bili 

iv.edeni! k, a i ik, it 
çıJ,k gıbi yiik.-K g~. 
doğmuş o an cümhurıyE 
e.ı iptidai, ~n bıuıt v• 
hakları ı m 'iye kadıır 
edip iler emit Lu'unmaı 
e·mez miydi? 

l.ıun!ar yapı'madan 

tül ed.lmek itte:""' lıeı 
I< c!b rlcrin, mut';,k" 
k 1fMı.k ._tamanı va 
ı öz önürıd"e ıırıtop durı 
imkii.nı va mıd11? 

Çünkü: m~deri zarı 
le in•ani ih'iyaç!aro" 
.,cl·lenııye<e'?i aoırda ı • ıı. 
7 ıı uan, ar.Jk e5kl • "' 
c•m y~t ~·nJeki vr z" 
vazi eı 1nl ı,~.,.ren ip:. 
C(k - ·Ll.t"lt· i .. 
avdıolanı? .w:anm b 
)Or. • 

Y aı.•ada pleJ!ar •e Seyri· konferanı •erm!ıtır. 

1 '.imada C. H. F. • R-,ıı 1 l 
Ce •~· t kerim, Ticare cdaaı 
erl,,l\nı •• tÜcc:.dr, ı~n.ayı 'e 
aerbut meıld< erbabı hazır ı· 

bulunauktır. '--------·--------------------

Türk inkı'alıı, h,.r 
m'!Jeı-i v .~ inı•ni i aklaı 

vao yav f• C• mi-din ı. 

debilec iti ıe"k ı ve ıartl 
hılın.!e tanım van kendi· 
tırma'< emri vak ini hi• 
dC"jtil mi?! Arif ı 



ttzıra{I 

iN 

Poi maa " a - ' u. ç 
Acıktı bir hesap pusu1asını okuyun! 

25)'.) p >h• var ve bu ,'llrı:l l 
Lenuz malü n o'ıııayaıı vazi
yetleri \O'< hdzindir. Uakı· 

ı,., pulıs er n gere!. &rnirlc
r : n~ 1 aqı ve .:uel<Se ailelc
rı n c ka ~ı vnz y tkıi n Jır? 

Iıa· ı ıo 1 ~• cl. 1 ~..ı.11 \ardJr. 
r.11 rncrk. ~ı n~~ .1ur1ar1ndct. 1 

, ıjr l.i. pt r a·s Atı ·[,cyJ r 

Bu d.v.ır:.c k.: ri 1 ~ ı olıslc r 
mud;ı.fı:ı a'arı .ı d i.l'c •• u 

2 .ım ü n ed n } vm· ye l,· r 

1 < s ••, va ı.i en ç k\lrı , 1 -
l .. ı,;.ı l c i k . t' c:~ı. 

P,k ·~ p ıl • ı.lw a d ı <· 

7 '111 Z k r ıt ... , iı..u Jıı:fı.•r 

le"cl ııir. 
d 

' 

.. ~-Kimt ye e r l rıni ıoy.ı-

Bu .. tun.ı.:m:J" µn ıaahA r riri , ınaLl~rü 
ht:ı " İ bi.:ut h~tır.ıır. Ş'-1 Sİı.ıt tıarı
ciııde .tördii.b:i f~n;ı.l.kla;ı lıer a-

: : J~ ~ t.u r;t·ze e;:c 1 iı1r t bir mu
J ı .. h r e ( ,j y azı.;.) hil ~i rel:ı 1 r. 

Ay'ıklar şuray;ı. {,;cı;ilir hin· 
nc:ice ne olı.;r bi~ir roi~iniz? 

i .. ·~ s·z~ · ' -·r ı}o'.is maaıı, 
acık'i lıir pilb.ııçosu! 

5200 
12 --

qJ7; 
'jQt) 

1 ) ) 

:'1776 
01) 

,, 0)0 

<:lınan maal 
pul 

G kazanç 

t ır i k Le<lcli 

D.vlt1 banka•ı 

t a ·· n •2 ndığı 

evvele.- istik· 

raza kesilen 

bayumcla alı· 

ev kırası 

} em_z\cr. Ve bu llar kıı ~ le
J. i nı:ı giJI ma ~~·..1.rı ~ .. 1 o a

clnr kuıa 1 c nzeti .i r ki l..Lilı:iıı 
ı o: s'er,11 eline ge en uıa ş 

o unı l · 'ıı.kı pua •iı;..ır/lldrı ıa 
vclm 1 İ ı •e IJ11 para ya;z,.da kı~ada. 

... :•••••••H•••••• .. •••••• •••••• •oooou•• •••• ••••• •••fl ••U•h•••••••u•• .. •••••••.oo•uo••••••,.••o•o•uH•••• 
s _... •• ,. 

şçı eh slardan 
ileler istiyorsunuz1 

işer! r ! Bu suh:nla~1mız.-ı aqıkçıı i«tAr'i'<larin'zi bilc!irin:z. -
Hasta çalışır l ? . 

• • 
-. -

Bir bit':!tçiyc yapılan hakaretin 
scb~bi nedir anlan1ak isteriz? 

Dört ı n ye y~k ı bır la· 

mrııılaı , beıi lrJmv<1y J·ıke- l 
tınde bilı tçiyim ralıalst'Z oldum· 
Ş )ı dı po doktoru ilq e nıll

racaat ctlım ronlk<n'e ıııuaye
ncmi talep ettim cvrul.ıını 

ıncmur;n mJÔjr fy, tine havale 

elliler lfhrar bugün müracaat 
t:ll ;m v; z fe iÖrececia,l ~Öy· 

J..,dılcr beı elen L 1 Ü f·n ıı•l<a 

Bir of 
- -~-

Az daha cayır 
cayır yanıyordu 

B. t l<ta~t S lör il , ,Lı ~ü1 
c tomob.lınin .dalarını l'1k
makıa iken Lontak yaıımış, 

loeı.z.n tulu§ar"'k e:leı in<lcıı 

) · t.ı~lnı1~ır. 

Tabancası a'ınm ş 
• h • Ab~,ıozJa 2G uumıı.raıı a-

ca,lnrıuıın YilOIO<lR vaz'fe 
ı:örec< k halele dı ~i'lm liıtfeo 
ınııayeııe ve ıetla•inıi ı lcyo
rum d d;mrn d' çık kapudRn 
dııarı diye Leni k.ıpıcı •a.ıla
si!c ı!ı,arıya aıtı'ar. Amele 
mclrnslıu ııı.lan h 7 him•yemizi 
Lckler • Uu ne demektir? 

liıı ıncml .. kelle Türk bul<a· 
d n zulüm n .ü gorecclc? 

11c' lıa,t•yı~ ne ydpıymı? 

iki çocuk 
-

Dün kayboldu~ar 

ar anPyorlar 
K agümı ü<te oturan il<i 

&·onık bir h ıftadanberı k 'y 
bolmuşlut. 

Bunlardan biri Karag1m· 
rümt muhtar Alımrt beyin 
eğ u 16 yaJ'arınoa Ali Nuarel 
ı:1cbtepte a!dıiı notlar! rınıfı 

ı:e~.ııcdıği ·~in ç k p gitmiıli•, 

D:ğeri de manav Hüseyin 

a~anın oiilu 15 ya9larında Hil · 

r.tde muhim R fat oğlu Oı

nıanın, üzcriı de ta1 · J,ğı taban
ca zabıta memur arı tdrafın
can ı;v ü!müş yııkalanıırak 

t.ı.hkil< • t" ba~lanmı,tır. 

Poiisc hakaret 
Tal.!:ındo L ur;ııı Emin 

Dc!ır;ct i ... minJe lı ti dün, sa.r
İ. •l 'u'.:h 1 ir p.:ılıs nırırn.ı;u "' 
ı..,.ı.nr.t cimi:, y;ık.,.l"ı.arak 
! h!dıata bathmmışt;r. 

' r, idır. İkiai ayni gl'ınd ortaden 
l:oyl:o'muş ve bu ane lcadar 
ıncy<lona çıkmamıırlardır. Za· 
},:•:ı. lıu lıusust.ı tahkikata 
ho~lı mışlır. 

Bir adanı 
1 • l '. 

zc.~ır1cı1aı 

Tal.simde S rk aıü•la!,Jicl· 
!.rind~n /< !m.-n tebulı Bana.ı

ko lün, )h:rsa sok::gın '" bır 
lokııntada ycuıgı yemek
te ıı :z: lıirlcnmiı, Lernyi tedi!o vl 

r raı.sız has!l\ueliı " yatırılmış 
tır. L'Jkauta ı hibi yakol'1nn ı , 
1 a~hıada lahlı.ikala b ilanmıı

tır. 

Cürnıü nıeşruhut 
Mcrc nda E liya hanında 

ınuki.ın 'R< !&diyeli bakkal Ö
ckadiAin 63 lira,cıoı ıir

R!!W -. wıkt Ş... 
i~ill!lll~'tl!_; -

Eniniyet müfettişleri 
Poliste çalışıyorlar 

Şehrimizde bulunan po'is 
rnfıfeltiıleri yeni bir tahkikatla 
r e guldür. Bu tahkikat 3 üncü 
tuLe ve evrak kısmında evel
cc yapıldığı iddia o!unan bazı 
yol u~ iırler ctr fındandır. Mü

felt ıler May11 ayı zarfında 
2G ~abıta amir ve memurları 
etrafında muhtelif meıelelerden 

~olayı tahkikat yapmıı1ardır 
Üçüncii ıubenin tahkikatı ik'. 

mal edildikten ıonıa netice 
emniyeti uınumiye müdürlü
ğüı e bildirilecektir. --

Yeni bir kürsü 
Y •~l~" 1;>4'JY.lf i4eu.ıMl.a bu 

~~ ~·-tiAIMli~ .. .-.. 

Y.P. 

Beylik ya.a r! 'llli:-
, 

vekile in kararı • da Esrarkeşler 
niçin tatbik edıl edı? BİR • II ... 

Yazan: Ahmet Suleym:ın ___ "!'"" __ _. 

-ı-

Yaf, yuf yezide! 
• 

Kuruçeş vere yangın yatağı! 

Eski Şehremini operatör Emin B. 
h2lkı imha tehlikesi vardır, diyor 1Dem dem· haydar 1.. Sahibi kalen~ 

-

J\uıuceşm" c \ı <'.lrı fi ycnzın ve ber~m }·atakları hoiıııe 

' ve esrare g': b.r sur.tte nal<illeri işi boltulan 
Kurur;esmc kömür aepolarını/an b 'ri 

koy.ın ı 

I' urnç!'~m< 'ckı l:umür de- ' lktuat vtk li Ali Cenani 8. 
po'arı ş ' - n tıhhaliııi teh ! l i~e karıştı. ·Kömü• depolarının 
eden bi• , frt o'c!u. Lukümet tarafından yaptırı-

Sene· lacağınd~ bahisle, Emin B . 
lcr den - in tefehbüsalınıo büu: ü guret· 
beri ha 1- le net e lenıtıeslne 'engel o'.du · 
led ime· T .. bii Dümaı Grup.le ya-

der ... verme keder ... yezide 
çer ... yaf yuf f f L .• 

-• 

• 

han· 

• 

' l 

-'-- Y af, yuf yezide, diJ or 
•e rnulemo.dıyen uzun bir çe
k §le kamışı öt üıüyor!:ırdı 

O ara e!inde cura ile za

yıf, asaıer bir genç lçcrıya 
e-irerek : 

yen lir pılan ist ı kraz mukavelesi fes-
me~,. ıe · hedıTdı. l 
il in u1un kl J Va:z:iFt bu ıe i a ınca, 
ve feci 1 

l mz ve tenha mahallin 
birinde küçücük bir kahve. 
{çeri lnd~ beş kiti otarma , 
ortada dur.an bir kabağı çeke
re'< tokurdatıyor, tokurdatttk
tan ıoara da çıkan dumanların 
yaplı~ı helezoni ıekillui sey
rc<liyorlardı. 

Bu bet kiş"nin benzi uçmuı, 
goz'eri uiala ıı. ne ıöz ıöy Ü· 

yor, ne de söyıetıyor'ardı. 

- Dem demi Hayder. Sa
hibi kalender. Veı mc keder 
mümküne 
han~ er. 

yekter. Yezide 

b:r ı~·
hi vnru .. 
Altı se· ı .. ,,ni < , ot~r · Jçin ft'r' 

ra, f ..-ıar olC'uıı1ıunu 4öyll)c.n 
ııe ica· '''-işe rtmi. ı 
dar ev- Operc;tor Emin Bey 

vel , İktısat VP. m 'l.i rr.ü la
faa V d<5.let'.erinin birer mu
r;ıhhas le o zam;onki Şıhre-

manetini iki murahha.ından 

mürekkep b r komisyon teşkil 
olunmu~tu. Bu komisyon be,, 
allı ay çalııarak arfzi arr ik 
letk kat Y8 pnııştı. _Netice.le, 
k6mür <lrpoları için en mu
vafık mevki o'mak • üzı re 
Ü küdarla Kuzguncuk ıı.rasın
d ki P~ ş trrı anı intı hap, c dil
mi1ti. Buradaki mikla ı mah
duı v!er i•llmlak c<lılectk, o 
saha tamamen Hcrit ulunacak
lı. Paplimanının aıka ı da 
o man o'duju için, bura ·ı, 
11hhi mner.ı serd~dilemiye. 
rek kömür deposu ynpı 1 acaktır. 

Komi•yonun verdiği rapor, 

heyeti vdcilenln de tasdıkine 
iktır&n etti. Tabiatile Kuru

çeşme ha 1 kı ~oıuboıuna se
vindi 

O vakitler ıehremini bu. 
lunan operatör Emia U. de 
ameli bir hal çare•i Lul<lu. 
Düma• grupuoclan l:ıir milyon 
liralık bır i tikra:ıı. a~tederek 
köm'1r depo'aı mı i~şa ıçın 

mutabık k~ 1 dı. fakat ouma.,ki 

"heğl:k yasıığı üç glin sürmüı .• 
Darbımeseli tah~kkuk etti. 

Hatta l<ö"llürcülere Y"P'lan 
teb!igAt, üç gün bı!e hükmünü 
sü emedi. B r temdit, bir ı .. ın 
dl daha , velhasıl altı sene· 

de11ber ' , lıömürcüler Kuru Çt'f· 

me<len Ldım atmadılar. 
1 Eski şehremini Emin B. 

ne diyor? 
Bu hl.' su ;ta mütaleasını öğ

renmek ist~dl~im'z Sıbık teh

remini öp~ratör Emin B. mu
h rririınize şu beyan&•ta bu
lunmuıtur: 

• Bu ll'leıele hakkında söy

liy bilece~lm ft'Y• kimyaker 
lbrahim Etem B.le Dr. Reıat 
R.za B.in raporlarının hakika-
ti gösteren ~n beliğ bir 
fiade o!unduğı.ıdur. Yani Ku· 
nıçefm d , kö nür depolarının 

ı mevcudiyeti yüzünden, o .aha 
için daimi bir ya"gın ve Ve
rem tehlikesi vardır. Kömıir 
drpo'arının Kuruç·ı-rede bu

lunu'"• orada otµranları im
ha edecek d recede muzırdır. 

Şımdi, rn mak iıliyoru:z 

ki, h !yeli veki!enin kararı 
neden yerine getirilmiyor ? 
c~l , l lanbul 13 !etliye i 

h •yeli vekile kıı.rarn melerınl 
yalnız kağıt üzerine iotıkal 
cdı n mtlliıhaz01laıdan mı zan· 
n•d yor? 

Bir Türk ocağı şin1dt'-~~ kadar n~yapmış? 

On bir hin , lira borç! 
Adana 

1

fürk ocağı bu bf rçla Fır
kaya dl!vredilebildi 

Aı'ana, (Huami) - Adana 
Tüık ocağının hesap'arın.ı l;ıa
kı1d .· ı va hı aap'ıı.rda oldukça 
ınüh m b r ıel.ün tutacHk bo •ç 
olc'uğundan bahıe'mi~tık. 

Yıne uaılı ve m .. vsck ~
?• t e edinm't o'c'vğbmc z ffil\• 

li'ımatıı. na:aaran bakılan he
sı.bat neticuode Adana Türk 
ocaiiı on bir küsur lıra
lık bir borcu H. fıı ka11na dev· 
red yor. 

Bu borçtan üç bin liraya 
yıııkın miktarı köycü'.ilk yap
mak üaeH Kilrkçüle köyüo

dıt •çılaa 1Mktebla., •ı!ıtrd•n 
btır IW'i ... a.ır' ...... 

l •aklın ü :reli ve diğrr ocak 
üstahdemlnin alacıklarını 

te~kil etmektedir. 
l\~ütebaki borç ise bun<l1n 

beş altı ••ne evvel BeleJiı e
den a'ınmıı o'an ocak bina· 
ının henüz ödenmem't islim· 

lak bedeli, cc•k akaı a i ıio 
senelerdenberi ödenrrıit vergi 

borcu ve elektirik te•iaatı pa 
'raları i!e p'yaaaya a ' t b·r ta. 

kım mübayaat ~orcu tCJkıl 
t:tm•ktedlr. 

Ocakta tuh la• he•abatınd11 
c-iyet!er ~anuauna tevfıklln u 

ıuldefteri. fi&trla.e teabit edllme-

ctlii bilbMııa cihı Irat 
ı~E ol&a °"" 

Fıravuna gad 1ar. 
S ıdece sıksık çekerek: (Devamı var) 

·~····························· .. ······•···············•· 
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Paşa memlekette kalsın 
Binlerce lastik 
bunları biz 

ayakkabı giriyor 
yapanıazmıyız ? 

ka!fa baıka biı it ağı2 toklu
' ğı:na it'emek Üı.cre baıka yeri 

arar ner~de es.ı:ıfı himay~ 

edecek bir makam yokmudur? 
Her tarafta lıs'zlik ve pa

ıaıız'ık buhranı vHdı·, onu 
biz de itiraf ed~riz f ıkat mc.n
leketimizde mil) o'11arc' idlıal 

edilen !astık ayak!;abıları i<l
hal e<lılaıeıi ve yohul faz'a 
ırl:m:ük a'ınıa da buiahiı ye
kunu kunduracı esnafr y.ıpıp 

Htsa bu k ,_ ınrı ernafım z le· 
min e!ıe acaba f'Snafım1:1ın 

yüzü gü'mez mı? Mı nılı kdi· 

,mizin hu l<ö.eı in<le yerli malı 
kundura Cemıyet eri ~ ud.r, 
acaba bu acı feryndımrz m m-" 
leketin ç n v ;ıırdnı·z n d ı· 
lıi de k11lm u b r de!ıl u1up 
himaye dı'~e f,.._,a n1L ol.Jr 

acaLa? Bu feryadın n yenı 
kunduracı ve deri f Lr l;a lJ'S· 

ta baıı muavini m Lu; Harr.di 
beyin nazırı 
din z! .. 

5'lbık kunduracılar ~~ .... 
yeti reisinden aldığımız Üır 

melıh pla: 

Mersin. Adana ve :ıa'<ın 

mulı t'n i>kelesi old~ gu ı: bi 
ünd~;ı güıe terakki edip 

gcnlı!~ş·n v.~5.yclim·:o: ·fi- i.1-

de kunduracı cs:ıııfı b.r 11öıde11 
bJkı mı; o'sa işçi ıımeleı, na
mııı ı iflıyen ka!fJlu lı ıfted.ı 
bir veya iki gO ı ç~ 'ı,mal.tadır

OJa Avrupanın vfrut <'den 
ı· <ti'< 11yakkab:':tr• Lir sebep 

t~rkıl e<ll)'or. K"fJlar fc·}·ıt 
diyo•. esnaf i ı z"il:terı fory t 

rd Y.l , ynptı;ı ra ı;aı ıfın nı!· 
fını bile rıkarı:>ıv m lir earıaf . . , 
nasıl )'u, da kcnı.il tt?rr..:ıye.1.ıı 

y,·ın~s.n? Cu k:ıbi'.m.c!:•? O 
!;ıJ.ır t.ı kalf .ıar y lnız : e
l'i"li t D·n cdcc•k k.ıd.ı.r <u,.J 

b ' r p:lr.:ı .:!!:11;ı'.: içt ı h.-.r tJ3t l• 

yı f,,., "UIC)".J7, tıb.i S:ilıt 
• olıt1;ı~ il U5İ:l r.a:ıJ !Jir 1;::. f IJ! 

ı. ">il:-, \~ ,.,,·. t :-h i ı dr 

• 



• 

• 

1 

Sahife 6 

,. 'lpuru 
9 l laziran 

a ı 
ıü 1 rı t 17 .le Sir· 

g l 1 \ 1 ., . ' L 

rı (' 1 
' r . lı ( ıı • ' 

) ı, 

lı.' . 1 r ,, ) 1 
\e Jı l ' 

• l \ ' 

Suat İsına:l 
A ·ru~adrn gelm:ştir. 
Y c H p >• nlıane ca.lc!c· 

ikbal kü üphnnesl 
r s.nd . T 1: İ t 4155 

flc~tor fc1zi A~nıjf 
C'ılt, sa~ \ e züh. vi h s 

talı'd ır mutt.!-ı ıssı ı Cu 
m da ı mal\da her gün 
11 t 10 d:ı.n 6 ya ka '.lr 
h .. ta kabul c<lıLr. 

A res: Ank ra c ddesi 
No. 4~ 

Telefen t.ı~ııbul 38!)!) 

. 1Joktor lliııi.ı:"'-'.Ji~." 

Ibrahiın Zati 
Caıı lo~lu • M.-lıınud,) c 
cadJ •I Çntalçc~m,. ıo· 
k.ık Nı>. 5. 

11 r gün ö 1lcJen son· 
ra n ıy.ı k.ıchr ha~tah· 
r.nı k '-u1 'eler. 

C mcc!(1n rrn.l a iter 
&. n ö ! eden to ıra sacıt 
( .., c' , 5 ) e kıı<lu İ '•' ı 
b a D.,. n }01unJa (118 
n ·r lı h uu i kabine 
el l>ı ı he.t 1 J. 1 arı mı.: c ı 
v te ' vı e ı "" 

I r • on· 1 •a hı 1 21<'1) 

YARI~ 

EREN A 
A 

ulasası kullanınız. 

Cocukla1·ıız kemiklerini kuvvetlendirir 
' 

Sütiinüzü arttırır. 

-------x-------
z ve IŞTIHAS Z !anlara 

ş LT 
ulasası kula ınız~ 

: 

ez uu 
; 

• ay ıye 
Köprü • G tuı.lar i kelr ı d kı büfen'ıı icar nıl:d lctı 13 

Paz aıdıı h>t.ı n bu: c · ı ,._, \ apur!arın kl'ıve o k 1arı"müd .c.Jı 
t'c 12 Temm z.la rrt .kazi ol, ca ı c lı t'c islicular na tal p 
o' n'nrıı 't\r tr t Ol!' \P r'v ti n .. n. atJ r. 

Ankara caddesi Cıhan kiilüp 
hnnui G~ ıınrli- No. r 6 
~.:rır~ lstnnb.ıl 2385 

Viüteessir olmayınız 

~1 
ı~ ii 5 inci /(eş ide 11 I-laziran 13JI ~e~ir 

E 
Sizin de kaybolınak 

.. 
uz ere 

SO~O(JO 

l{ramiye 

~iradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Lire lıl: ikramiyeler ve 40.000 

Lir. ılı 8"1· A1ükiıfat Vardır. 

bulunan 
edecektir. Krem 
cihanşümul şöhreti 

OANTitl 
Nasuhi 
Dı~ macunu· 
nu ve Safa 
•ürmeıi ile 
kıl podrıısı· 
nı her yerde 
arayınız 

değildir 

ı ;.·-...ı. 13Qmı--..-.--
llr. Hayri Ömer 

A!ırıanya Emrazı cil· 
diye ve zühreviye cemi
yeıi aza11ndan Bey<>jfu 
Ağacaml lcarıı aıruında 
133 No. öileden aönra mü I. ·Rcot. T .. ı .. ro .. : Jf86 

Nakliyat işlerindeki 
'' mechulatı,, czaıe ediniz. 
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