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Ga~i Hasretleri ilç aylık 
tetkik aeyaAatıntlan aoJet 
etti. Bayalı adam Ankaray• 
a,ak baaar bamıas cem ka· 
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rar ve lıareketlerini ldsımgelen 
lere çok d'IJ.ril•t bir li•anla teblit 
etmiıtir .(Yarın) aylardan beri 
bu kart1rıyazıyor vebekliyordu 

iyasl ufkumuzda çok m_ühim hadiseler· 
Bflyllk Millet Mecliai bagfJn leslıediliyorr. Baıvekil ismet Paıa tekrar istila edecek; 

kabinede onuncu taafiyeyi bekleyiniz! ••. 

Dok or Reşit Galip, Fethi, Recep beylerden mürekkep bir 
temerküz kabinesinin teşkil edi eceği de muhtemeldir 

R.;aicamlaur Bty:ak Gasinin fQJranı dikkat mektubunu neırediyoraz / ••• 
c Millet kiJtlaini• dotra gıJrii • "' iyi hiı•i bozalmamıftır.> 

ilk 
Gazi Ankaraya ayak basar bas
maz cezri hareketlere başladı. 
Millet bayak aiyasl bayramlar bekliy(:Jr 

a711ll'dıa QmıaRltı.w ~~"'"'a11am •••l•keuekı 
~Ilı· 6111etteld idari ••• , ... 

1aratilm&GDa plijdcbfı 

Alll~-. . ..;•MtJlırallwt· olan btr llılemlekette n 
Mi•lder olmua tabidir; ... ._.ı .... u .. .,._tt,M•ıcacı .... b 'ltlr alyuatla tatbl· 

............. hlaacaiı ela 

.. ,. ..,... ıa emr,.re1c 
cha71afatr -ıe, ..... tallftıe 

Meclisin J:eshi 
Karıı•ıncla 
Millet ve intihabat 

•Yann, bir aeae ey. 
Yel, bu lcla ede lallüt 
lbımclır, Ha farkuuam 
b_.cGakil kablaelerl muYaf. 
fak o amıyor, J•&a kea 
üf&rle mukabele t6rG,ordu. 
F tbt Beyin lım r oreaf bir ıl· 
1 n ır he1betile h• k fak • 
tkllltmı dalıtırken, •bıflletl 
ayaklandudı,. telidtdtle kar
ıalanmııb. 

Bupn, Halk fırkanom 
•Yarm.a'" Fetltl Be,. bak ••ma kuan .,..._. 
ldaiede fal had Demek ki, 
ı....tP-bbmelerlalaba· 

'Yilliili_..., •• ,..... 
:.aelllilliıfhtt .......... Hailı 
.ı...-. lillc6metl, k ndltlal 
kt1d4r aaeYldhae ptlrea 
....... fetlaed'ı,..., ....... 
tın lnı İDecltl n 
tarafmdan ,....._,,.tala 
baaatlDI tlater17or. 

vuı,.ı, ba kadar ........ 
lir. Y alma, Wecldmek • 
teaden aecıı-. bb .,.. 
tmda bir afl'İIİk ,.am.r • 
Ld.lct. Halk laıb .... Pl'08-
ramaaı (ita da ub~a!) tat
bik ecll7o!da. l.lalaat 11au,. • 
cı lee, Halk farba proara• .... ldf.,....... ...... ba 
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Sahife 2 

ŞEHİ 
Beleuiye~e : 
Tahsil edilmemiş 

resimler 
Be]ediye bütçeıinde mev

cut olup mühim bir yekuna 
baliğ olan ve uzun seneler
denberi her senenin bütçesine 
devredilen gayri kabili tahsil 
bakaya varidatın tesfiyesine 
k ara r verilmittir. 

Bu kısım varidat, ashabı 
vefat veya tegayyüp eyle· 
diği için tahsiline imkan 
kalmıyan rüsumdur. Belediye 
ıubeleri bunların bir listesini 
tanzim ederek muhasebeye 
verecektir. 

Bitmez bir iş 
Sigorta ıirketlerinin itfa· 

iye hissesi olarak vermeğe 
m ecbur oldukları parayı 
umumi borçlar ·meyanında 
haktan aldıklarını ve bu 
hissen ·n halktan alınması 
için İktısat veka let inin emir 
verdiğini yazmıştık. Sigor· 
tacılar bu hisseyi umumi 
borçla r meyanına idhal ile 
halktan almak istemektedir· 
ler. 

Bu huıusta İktHat ve· 
kaletine müracaat etmiı· 
lerdir. 

lktısadi ~aherler : 
Şubat ihracatımız 
Şubatın son haftası zar· 

fında İstanbul limanından 
10 m ilyon 171 bin kilo arpa 
55 sandık a fyon, 140 çuval 
iç fındık, 8406 ton maden 
kömürü 151 balya tiftik ih· 
raç edilmiıtır· 

Aynı hafta zarfında arpa 
stoku 6 milyon 429 bin 708 
k ilo, afyon stoku 10 bin 
7 40 sandık idi. 
Gene aynı hafta zarfında 
İzmir 101 bin 300 kilo arpa 
777 bin 173 kilo hurda incir, 
149 bin 637 kilo pamuk,75 bin 
220 kilo pamuk tohumu, 
149 bin 462 k ilo tütün,154 
bin 886 kilo üzüm, 201 bin 
117 k ilo zeytinyağı ihraç 
olunmu,tur. 

İzmir stokları da şunlar· 
. dır: 

986 bin 599 kilo arpa 
408 bin 577 kilo hurda in· 
cir. 1 m ilyon 816 bin 197 
kilo tü tün . Ayrıca Samsun• 
el an da 136 bin 606 kilo tü· 
tün ih raç edilmi~tir. 

Sa msun tütün stoku ise 
4 milyon 98 bin 546 kilodur. 

f1 ütef enik : 
Yangın tahkikatı 
Geçen gece vukua gelen 

Büyük adada M. Törçkinin 
müsteciren oturduğu İzzet 
P§. köşkü yangını hakkında 
Büyükada zabıtasınca yapı· 
ian t ahkikat ikmal edilmiş· 
tir . 

Y a ngm fazla yanan so· 
baların bacad a bir iktirdiği 
kurumlnrın ansızın parla· 
rnış olmasından ve derhal 
alevlerin çatıyı sarmış bu· 
luumaıından çıkmıştır. 

Y anğın gece saat ikide 
herkes derin bir uykuda 
iken çıktığı içln tevessü 
etmiş ve köşkün kurtalması 
mümkün olmamıştır. 

Tah k ikat neticesi Adli· 
yeye bildirilmiştir. 

1930 temettüü 
İstanbul ve Trakya ıe· 

ker fabrıkaları umumi he· 
yeti top nnrak 930 senesi 
temettüu 1ün tevzine, kes· 
m e şeke mah için fabrika
ların tevsi edilmesine lstan-
bulda depo yapılmasına ka· 
rar vermi~tir. 

YARIN 5 Mart 

.HABERLERİ j Poliste: 
NEREDEYiı 
lstanbulu hırsızlar 

istila etti 

1 l~lfDi ;w ·I .it 
BALIKÇILIK Gümrükte: 

Asri bir teşkilata 

lüzum vardır, amma 
Son zamanlarda balık· 

çılığımızın inkişafı için ted· 
birler alınmağa batlanılmıı

tır. Bu meyanda İznik gö· , 
lünde a sri balıkçılık teşki· 

latı vücuda getirilmektedir . 
Balıkçılık mütehassısı M. 
Verberman bu mes'e le hak· 
kında tetkikatta bulunmak 
üzere lzniğe gidecektir. 

Hepsi iyi. Ancak bu ted· 
birlerin bal ıkçılık hayatımız· 

da ne kadar müessir olabi· 
leceği fÜpheJidir. 

Zaten bizdeki yeni mo· 
dalardan biri de mütehassıs 
celbi meselesidir. 

İılerimizi yoluna koyıun 
diye Avrupadan mütehas
sıslar getirtiriz. Bunların al
dıkları ücret üç dört ailenin 
ocağını söndürecek kadar 
mühim bir yekO.na baliğ 

olur. Tıpkı vergilerimiz gibi. 
Bu mütehassısların kabili· 
yetleri hakkında esaslı bir 
fikrimiz yoktur. İçlerinde 
bizden daha kara cahilleri 
vardır. Bu gibilerden isti· 
fade edemediğimiz gibi 
liramızın ziyanına sebebiyet 
verirler. Bize öyle geliyor ki 
bilhassa balıkçılık mütehas· 
sısına ihtiyacımız yoktur. 
Bizim balıkçı Mehmet bu 
itlere daha yakından vekıf
dır. Denizin renginden bile 
nerede balık olduğunu anlar 
Böyle mütehassıslar getire
ceğimize bizim Mehmetlerin 
attıkları balıkları iyi muha· 
faza edelim. İhracatımız 
artsın. Aynı zamanda balık 
ihtikarına da mani olmak 
lazımdır. Asıl balıkçı ile 
balık ııatanların istedikleri 
fiatlar arasında çok fahiş 
fark vardır. 

Ticaret alemin~e: 
Arpa ihracatı 
Şimali Avrupa ticaret 

mümessilimiz Kurtoğlu Faik 
B. Türk arpaları hakkında 
alakadar kairelere bir rapor 
göndermiştir. 

Bu raporda, Avrupa'da 
bulunan birçok bira fabri
kalarının bira imalatında 
Türk arpasını tercih ettiği 
bildil'ilmektedir. Bilhassa 
Alman fabrikaların Türk ar· 
palarma karşı rağbet ettiği 

ilave ediliyor. 
Bu vaziyet karıısında 

arpalarımızın yemlik arpa 
fiatina satılması alakadar 
mahafilde nazan dikkati 
celbetmişt!r. Harici ticaret 
dairesi, Ticaret odası, ar· 
palarımızın bu rağbet kar· 
ıısında neden ucoz satıldı· 
ğını tetkik ediyor, 

Samsun 
Tütüncüleri 

Fena vaziyetmi 
düşmüşler? 

Tütün inhisar idaresi son 
zamanlarda lSamsun tütün 
tacirlerinin vazinetini nazarı 
dikkate alarak yeni tedbir· 
ler almağa karar verilmiştir. 

Samsun tütün tacirleri 
bu sene fena bir vaziyete 
düşmüılerdır. Buna sebep 
tütün Hatlarının bu sene 
çok düımüş olmasıdır. 

Tütün inhisarı vaziyetin 
ıslahı için mühayaat yapa· 
caktır. 

Muamele vergisi ve 
Gümrük 

Gümrük idaresi muame· 
le vergisini faturalar üze· 
rinden yapılan beyanname· 
ye göre alırdı. 

Ve faturalarda tüccara. 
fabrika tara.fındau yapılan 
iskontoyu kabul ederek bu 
mıktarı fatura yekunundan 
tenzilden sonra kalan safi 
yekun üzerinden muamele 
görülürdü. Şimdi ise güm· 
rük fotura1ardaki iskon· 
toları kabul etmektedir. 

Yani muamele vergisini 
fatura hasılı gayri sa
fisinden almaktabır. Halbu· 
ki iskonto tüccara fabrika 
tarafından bırakılan iskonto 
ticari teamüller icabıdır. 

Harici ticaretle meığul 
olan tüccarlar bu meseleden 
şikayet etmektedirler. 

Cemiyetler~e : · 
Berberler mes'elesi 

Berberleriİl cuma tatili 
yapmağa karar verdiklerini 
yazmııtık. Bu mesele üze· 
rine tali karar vermek üz· 
re, berberler cemiyeti diln 
gece toplanmııtır. Tatil ka
rarı hilafına gelecek 
Cumadan itibaren tatil 
günlerinde dükkanlarını, 
açacak olan berberler cemi· 
yeti nizamnamesine• riayet 
etmemi§ addolunacaktır. Ni-
zamname: mucibince de bu 
tarzda hareket eden esnaf 
üçgün dükkanını açamamak 
cezası verilmektedir. 

Artık berberlerin Cuma 
tadili bir vakıa olmuıtur. 

Binaenaley Perıembeden traı 
olmağa alışmalıdır. 

Cemiyetler idare 
heyetleri 

Önümüzdeki cumartesi 
günü hamallar cemiyetinin 
11 Mart çarıamba günü de 
Dokumacılar cemiyetinin 
intihabı yapılacakdır. Bu. 
intfgapları Bakkallar intihap 
ile töferlerin Devlet Şura· 

sınca feshedilen intihapları 

yerine yeniden yapılacak 
intibaı> takip edecektir. 

Yavuz 
Vakında lstanbula 

gelecek 
Bu ay içinde Maltaya 

gideceğini yazdıfımız Yavuz 
hareketinden evvel limanı· 
mızda demirliyecektir. 

Trakya 
peynirleri 

Bugünlerlde çok 
ucuzladı 

Peynir fiatlerinde düt· 
künlük hala devam ediyor. 
En iyi Trakya peynirlerinin 
tenekesi 5 liraya kadar in· 
mittir. 

Peynir fiatlerinin bu ka· 
dar düımesi Trakya da pey· 
nir imal eden kimseleri bü· 
yük zararlara sokmuştur. 

Gelen haberlere göre Trak
yada bir hafta ·içinde yir· 
miden fazla peynir taciri 
peynircilikten vazgeçmiı· 

lerdir. 

Şeker kamışı yetişecek 
Türkiyenin Vaşington se 

firi Adana havalisinde tec· 
rübe edilmek üzere lstan-
Ticaret odasına ıeker kamııı 
göndermistlr. 

Ticaret odası da tecrübe· 
ifası icin nümuneleri Ziraat 
odasına vermittir. 

Evelki gün çıgal oğlun· 

da mektepb ıokağında 
müskirat İnhisari umum 
müdürliği veznedarı merhum 
Ahmet Beyin yedi numrulu 
hanesine akıam saat yirmi 
de hınız girmiıtir. 

O sırada ev halkının 

misafirliğe gitmif olmaların· 
dan istifade eden bir ıahısı 
mechul evde para ve eıya 
namına ne buldiyse hepsini 
toparlıyarak savulmuşdur· 

Saat yirmi birde avdet 
eden hane halkı evi bom 
boı bulmuılar ve derhal 
polise malumaz vermiılerdir 

Cağaloğlu gibi kalabalık 
bir semtte niabeten akıam 
sayılan erken bir saattada 
hırsızın boyle ıerbeıtçe ha· 
reket etmesi ıayanı hazrettir 

Son zamanlarda çogalan 
bu hırsızlık vak'alarının önü 
ne geçmek için polisin aza· 
m gaygt östermesi lazım· 

eır. 

24 Saatte 
Kaç vak'a oldu 
Son 24 saatte 4 cerh 

vak'ası olmuıtur. 
1 - Süleymaniyede Dök· 

meciler mahallesi bekçisi 
kaptan Hüseyin isminde biri 
sarhoılukla yaralanmııtır. 

2 - Küçük pazarda 
arabacı Tahir ile Cemal 
kavga etmiıler Tahir Ce· 
mali yaralamııtır. 

3 - Bakırköyde kah· 
veci Mehmedi Hüseyin is· 
minde bir müıteri sandalya 
ile yaralamııtır. 

4 - Küçük pazarda 
Hamdi kaptanın kahvesinde 
oturmakta olan Salih sustala 
çakı ile arkadaıı Hakkıyı 
tehlikeli surette yaralamıf· 
tır. 

Paralar nasıl çalınmış 
Fesçi zade Naıit beyin 

kasasında eksik görülen (btn) 
küsur liradan dolayı bu za• 
tın tikayeti üzerine muhase-
beci Avni B. tevkif edildi. 
Gene iddia üzerint. bu itle 
alakadar olmak üzere ıoför 
Hidayet Ef. isminde birisi 
aranıyordu. Bu Ef. de dün 
bulunmuı. ademi malumat 
beyan etmtetir. Avni bey ile. 

- Kapalı kasa kırılma· 
dan para çalınır mı, diye 
tazallüm etmektedir. Fesçi 
zade, dalgınlıkla kasanın 
açık bırakıldığı bir zamanda 
paranın çalınmaaı ihtimalin· 
den bahsetmektedir. 

-·-
Bir izah 

Berberler cemiyetinin Hü· 
kumetin müsaadei mahsu· 
sasile dünkü içtimaıumu· 

milerinde görüştükleri htısu· 
sata dair gazetenizin üçüncü 
sahifesinde ( İstanbul beledi· 
yesi isiah edilemedi) ibaresile 
dercedil~n aksamın cemiye· 
timizle ve müzakeremizle hiç 
bir alaka ve münasebeti 
olmadığının yarınki nüsha· 
nızda tevzih huyurulmaaı 

rica olunur, Efendim. 

Bir davet 
İstanbul Erkek Lisesi 

mezunları cemiyeti müte· 
ıebbis komitesinden : 

Cuma günü saat dokuz 
buçukta lstanbul Erkek Li· 
sesi konferans salonunda 
cemiyetimizin senelik kon• 
gresi aktedileceğinden bil· 
umum mezunların teırifleri 
rica olunur. 

Liberya tah
kikatı 

İspanya' da 
' işsizlik 

Londra, 3 (A. A) - Ce· Elcezire, 3 (A.A) • h· 
miyeti akvam tarafındanl sizlik buhranı gittikçe ~a· 
Liberyanın vaziyeti hakkın· him bir ıekil almaktadır· 
da tahkikat icrasına me;nur Limanda çalııan iıçiler açı1't• 
edilmiş olan komite, son ı bırakılmııtır. Her gün birçok 
celsesini ak det mittir. Komi· fabrikalar kapılarını kapa· 
te, kabul etmit olduğu bir maktadırlar. 

karar suretinde esaretin Roma itilafı ve 
mevcudiyeti dolayısile Lf. 
beryada hadis olmuı olan Japonya 
vaziyet hakkında acilen tah· Tokyo, 4 (A.A) . Fraıı· 
kikat icra etmek üzere ora· sız-ltalyan • lngiliz deniz iti• 
ya mföahassıslar gönderil· lafına ait tafsilat görünüt' 
mesini ve bu mütahaısısla· nazaran Tokyo'ya heoiiı 
rın Liberya hükumetile gelmemiş olmakla berabef 
müetereken tetkikat icra İngiliz maslahatgüzarının bıJ 
etmesini tavsiye eylemekte· itilafta zikredilen tonilato 
dir. miktarları hakkında mülll' 

İngilterede işsizler leasını bildirmesini Japon1' 
Londra, 3 (A.A.) - 23 hükiimetindeu istediği h•' 

Şubatta, işsizlerin mıktarı her almıştır. 
2.617.658 kitiye baliğ bu· Japon hükumetinin pe~ 
lunmakta idi. Şu hale naza· yakanda vermesine iotiS,r 
ran, geçen haftaya nisbeten olunan cevabının kabul ft 
13,554 kiti eksik, fakat muvafakat mahiyetinde ol•' 
geçen senenin aynı devresine [cağı umumiyetle r zannedl~ 
nisbeten 1 ·078.393 kişi mektedir. 

fazladır. Peru ihtilalı 
İngiliz H. Nazırı Sima, 3 (A.A) - M. ce· 
Londra, 3 (A.A.) - Ha- lJ rro,nun idaresi zamanın° 

riciye Nazırı M. Henderson C allao isyanı dolayısile te"' 
şiddetli bir gripe yakalan· k 11 if San·Lorenzo adasıJJ0 

mıştır, odasından çıkama- ,t hapsedilen 22 liderin ~erbe 
maktadır. ·~ bırakıldıkları haber -vet' 
Fransız Ayanında mektedir. 

Paris. 3 (A.A.) - Ayan ı•kt• d" 
medisi Perşembe günü M. ISa l 

[ de Jouvenel,, in umumi konfernaslat 
hakem misakının tasdikine r 
ve Fransanın beynelmilel Cenevre, 3 (A.A) - pe 

daimi adalet divanının hakkı ietler arasında bilmüzaker' 
kazasını kabnl eylediğine kararlaıtırılac11k müeter'~ 
dair olan raporunu müza- bir iktısadi hareket icr•s' 
kere edecektir. hakkında tetkikate meı011~1 
Fransız meclisinde üçüncü konferans 16 M•'' 

toplanacak ve ıiyasi -.&.P' 
Pariı, 4 (A.A) - Paris yelle 29 Mart 1930 nıulı'' 

gazeteleri meb'usan mecli- e"' velenamesinl tetkik edeC 
sinin dün M. Briandile M. 
Franklen Bouillon arasında tir. :'. -F ,. 
cereyan eden hitabet mü· M. Gandi ile vabl 
barezesinden sonra harici
ye bütçesini 14 muhalif 
reye karıı 551 reyle kabul 
etmif olduğunu kaydetmek· 
tedir. Bu gazeteler, M. 
Briand'ın harici siyasetinin 
meb'usan meclisi tarafın· 

dan hemen hemen ittifakla 
tasvip edildiğini ehemmi· 
yetle zikretmektedir. 

On ikiler ko
mitesi 

Cenevre, 3 (A.A.) Av· 
rupa birliği tetkik komisyonu 
reisi M. !Briand'ın daveti 
üzerine on ikiler komitesi 
büyük ruzname kemisyonun 
çalııma usulünü kararlaı· 
mak üzere 24 martta Paris
te toplanacaktır. Komitenin 
umumi içtimaı Mayısta ola· 

caktır. 

Faşist mecli· 
sinde 

Roma, 4 (A. A) - Bü· 
yük f aıist meclisi, fırlianm 
faaliyeti hakkında kaleme,tl 
alınan raporu tasvip etmiı· 

- u;:-Meclis, fırkaya yeni un• 
surlar alınmasına 1932 T. 
evveline kadar muvaklrnten 
nihayet verilmesini ve ga· 
zeteciliğe alt ıeylerde bu 
güne kadar deruhte edilmif 
olan vazifelerden vazgeçil· 
meıini karar altına almııtır. 

A 

umumı 

Yeni • Dehli, 3 [Aı\l : 
Gandi ile valii umumi Jr'1 
sındaki mükalemeler s•' 
11-30 nihayet bulmuş ..,e ~~ 
ihtilaı hasıl olmuıtur. ltdi 
name yarın [tekrar gösdeJ' 
geçiriıecektlr. 

Hindistan da 
O' 

Delhf, 3 (A.A) - 1-fii~i 
metin evelce müsadere ~e' 
miş olan arazinin sahf P ıJ' 
rine iadesi hakkında lcO A 

b ıı·· 
re tarafından vuku ıJ ıı 

->' talebi kabul edeceği, aııl ,1ıı 
itaatsizlik etmek zihı>i1' f 
verği ~vermekten imtiJ1• eıl' 
lediklerinden (dolayı ar' ~ 

~ ıı 
leri musadere edilmif 0 r 
bütün malsahiplerindel1 "~,ı 
giden mütedahil kalr11•f 

0

1
, 

bütün borçlarını haıifıeeti 
tevdi etmeleri ıartını 1~,, 
ıürmekte olduğu ıstilı 
edilmiıtir. 

Amerikada 
kargaşanlıkla~ 

Albany, 3 (A.A) • :o' ,.,. 
kadar itsiz kapftoll cı~a ~ 
bir takım kargaıahld•' f'' 
karılmamııtır. Bu kariJ01ıı 
lıklar, nümayiıçtlerle p o'' .. ,. 
ve asker arasında pıtı ~r 
me vukuuna sebebiyet o'' 
miıtir, PtJlis tarafındafı bV 
ğıtılan nümayitçilerlı' 
çoğu berelenmiıtir· 



1 Mart 
0 

Sahile 4 YARIN 

Hal~~n «Yarma» 1 Tirede feci bir cinayet 
Bu nasıl iş? tramvaylann hali Meyhanede başlıyan kavga bir I r Dehakar EMiL JANNİNGS 

tarafından ibda edilen en mCleılir en makemmel eeet 

Son zamanlarda sokak· nedir cin ti hit b 1 YALAN 
larda ellerinde tüyleri kopa· Vatmanlann tehlikeli aye e am U mUŞ 
rılmıı ütülenmff ve kesllmlt kav,ıılerden tramvay arabayı Tire, ( H. M.) - Bu ge. Hüseyin afanın yere düttCl·n 
tavuklar ıatan adamlara sık· silr atle sevketmelerlnden bir ce ıaat on birde. Tirenin iO ve. 
sık tesadüf edilmektedir. çok defalar arabalar hattan Çırapazarı meTkUndekl Ça· - Of, of! 

Bunları gören halk sabn çıkmıftı. Esasen arabalann kır Nurtnln meyhanesinde Diye inlemefe baıladılı 
almak için ıafça duran ada· adedi lstanbul nGfusuna safahab henüz tenevYiir et· ı görillflyor. Bu aralık ıenç 
ma sokuluyor, pazarlıfa p pre bpetk az 0

1
fldt ufu fçibn ltek mlyen bir cinayet olmuıtur. 1 delikanlının elinde bıçak ol-

Yeya u ç ara a ara· ~d 
rlfiyor, nihayet ucus buldu- halk tıklım tıklım oldujunda Maktul, Yenfcamf civa· ufu halde meyhane kapı· 
luna kanaat setfrerektavu· bu kavislerden ıeçerken hu r rında fınncı Nevrekoplu 52 f smdan fırlayarak karanlıfa 
iu alıp gidiyor. sule ıelen sanınbdan hal· yaılannda HGseytn afadır. daldıiı sörilflyor. Zabıta 

Fakat milıterf 
0 

keıflmfı kın birfbfrinfn Üzerlerine Kltilden maznun olarak memurları keyfiyetten ha· 
tavuiun bu adamlann elle- yıkılmaları, ayaklara baııJ. tevkif edilen ıahıs ta, Tire- berdar elunca derhal katilin 
rinde neden dolafdınldıtını maıı, kafa, vGcutlann mil· de leblebicilikle fftlgal ed takip ve tahaniline baılı· 
bf .n. ı d k ed i or demeleri hem •örfllecek ve en ı B dakik r tur il 1 ra em Y • -"l.n. k 

1 
•d b de Mehmet namında yirmi altı yor ar. eı, on a ıonra 

U b ld k d 
.... unece ıey er en em il Şe •ı f ık 

cuz u u ya itte o a ar. müteellir olunacak haJ. yaılarında bir gençtir. Vak- po ı m e • yan konak 
Bu tavuklar haıta oldufu lerdendlr. anm eveUyatı ve sureti ce- ist~~~m;.ttnde ~hmede te· 

için ml, yoksa ild6ii1 için mi Binaenaleyh Yalmanla· reyanı ıtmdlllk töyle tesblt ,. ela yor. ._:un, zabıta 
ÜÇ AYDA BiÇKİ VE DiKİŞ 

böyle kesiJmit bir halde ıo- rm kavislerden halkı rahat· dil i tir memur rını ıvnance firara 
kaklarda ıabhyo r? Bu te" ıız etmlyecek surette e m 1 • yelteniyor, fakat yakayı elel 
kllde ııhhl mahzur yok mu· arabalan ıeçlrmelerl hakk· Hibeyln ala; fU bir Yeriyor. 

On beı senedenberl m6e11esem yGzlerce mezun· 
larınm muvaff akıyetlerl Ye içtimai hayatta ihraz et· 
Ukleri mevki dolayııile gurur hisseder. En son ve en 
olay Fransız uıulil ile 3 ayda tuvalet, erkek ve kadm 
tayy6r ve beyaz takımlan teferruatiie mükemmeleıa 
öfreUr. Ve deYlr sonunda Maarifçe mutaddak .-ha .. 
detname verilir. Mezua olan bir çok ba._ımlar kendi 
hetaplarma mektep açmaia muvvafak olmuılardır. 
Dersler 23 Mart Pazartesınden itibaren baılayacaktır. 
Talebe kaydı Pazartesi, Salı, Çartamba ve Perıembe 
ıflnlert 6lleden sonra icra edflmektedtr. Mnda'Ylmler 
paıo ile ıfdlp plebfltrler. Gedlkpaf& Bali pa,. o
kuıunda Esirci Kemalettin ıokafı Vabram Aadur:.a 
ecsaneıl fe'Yklnde No 1 Gedikpaf& Biçki ve Dlklı 
derahaneıl mOdfh'il: Madam Noeml Aaadu an. 

dur? Belediye nizamname- mda yatmanlara tenbl kaç triln sarfında ıık ıık 
•inde bunu menedecek bir etmesini Tramvayflrk6tinden lıret etmekte ve piyata• 
madde mevcut defllmi dır. rica ederiz. dakt taksi otomobfllerlle 

Kartlerinlzden Karflednizden ıehir dahlJlnde ve haricin· 
Flzıl ~aplai de gezintiler yapmaktadır. 

Bunun •ebebf mal6m de
ğildir. Mumaileyh d6n gece Çoçuğu 

boğmuşlar 
Damat ve kayın valde 

tevkif edildiler 

lımalh yarala yan kireççi 
HGseylnln dfln ajırcezada 
muhakemesine baılandı. Bu 
feci cinayetin mevzuu ıu 

dur: 

MUDuna ait bir duyar 
Torbalı, 4 (Yarın)- Tor- v.ardır bu duvan maznun 

balının Çaybap köyinde yapbnrken, maktul mGdaha 
Hafız..... efendi • • • • • ha· 1 e etmlt ve kendlılnln de 
nımla izdivaç etmlf, ara· 
elan dokuz ay on ıGa (ıe- bu duvarda allakaıı oldu· 
çince ıelln yerine kaynana iunu söylemlıtlr. lıte bu 
bir çoçuk dGnyaya ıetlr· duvarın yaptınlıp yapbnl· 
mittir. mamaıından baılayan mii· 

Bu hal köyde dedikoduyu nazaa ıon zamanlarda tid· 
mucip ve ceninin üç gün detlenmiı ve maznun. bir 
ıonra vefat etmeıi ıüpheyi ı gün maktulü yaralamıı fa. 
celp etmiıtf r. keı t yine araları bulunmuf-

Doktor Salih bey tara· f lur. Bundan ıonra, tekrar 
fmdan fethimeyft ameliye- kavga baılaınıt ve ltu defa 
ıi yapılmıı ve çocufun dol· maznun HIMJlnla ıeçecell 
duğu g6n adet oldufu veç• yolu bekleyerek bir k6prl 
hile yıkanmadatı ve yqa• kenannda Abdala ildtlrmtıı 
dıfı Gç g6n zarfında emzf· ve kardefl lmaallf de yara• 

Katil aleU olan bıçak, 
maznunun cebinde bulun-

muıtur. Uzertnde taze kan 
lekeleri vardır. Mehmet ifa
desinde: 

- Ben laaberdar defj. 
llm. Meyban;.deiıd ,Ortlltilde 

benlde orada idim. Ne yap· 
tıfımı bilmiyorum. 

DemltUr• HClMJfn ala 
ıokafından aldıfı yaranın 
teıfrfle ve nestften bir çey· 
rek ıaat sonra 61milıtür. 
Ceıedi, h6k6met tabibi Is· 
mali Hakkı bey tarafından 
muayene eclilmlt ye defnine 
ruhsat verllmiftir. Katti de 
adliyeye te't'di olunmuıtur. 

Tire 2 (A.A)-Yalınayak 

mevklinde arap lımailin 
evine giren meçhul bir 

hırsız, lımail ve zevcesi 
Gillll hanı:na alt mülatetl( 
efJ&JI çalarak kaÇ11111tır. 
Keıft,.tten • laaberdar oJan 
zabda, ta•ldlcat yapnı Te 
.................. AlloW ...... 
anhyaraif mamad.pt te.. k., ~'· 

~----Bu akıam Majlk ıfnemaımda bGytık Gala m6samerelf 
dilnyaıun en meıhur tenoru 

Richard Tauber 
Frans Lehar'm en gtbel eseri olan 

Neş'eler Diyan!.. ndald 

lllhl tukıları tqannl edecektir. Orkeıtrayı, b6yiik 
beıtek&r Franz Lebar idare edecektir. 

Gayet zenpn bir ıalıne. BütGn lıtaabul ahallal bu 
muazzam filmi görmefe ıelecekUr. 

Yerler tlmdtclen tedarik edileblllr; 
Telefon Beyoflu: 560 

rJYA rRo s!NEMA f ııh s·ınıı i 
Oskudar ısın 

LJ 
1 

Bu pce 
n'dıe Sinemaınlffla f/eı111iıN ilanım Kon.eri 

B•Jl'lk FaMm s...m.ı- Tt,.mo, a .... a Ye Aserl 
Oliim Çenberi Ka&aa mllllld .. ,.. • mec 

Prosramlanm• C.martelt caaa ikramiyeler. 
rilınedfll ve f açlıktan da 11.: l lamlfbr. 
ıniyeceii anlaıılmca boiul· 1 l>Gnldl celsecle, manua 
ınak ıuretJle öldüriilmOı ol· ı dlyorl:I: Duvar hlklJetln• 
dufu anlaıılmııtır. den ve mlaauıa11ndan tone 

çakar Nurlnln meyhanesine 
gidiyor. Yine lçmeie bat
lıyor. Bu aralık oradaki 
mGıterllerden bazılanna rakı 
da ikram ediyor. Hatta 
alkoliln tesirile bazı maıa· 
'ardaki rakı tlıelerinl ve 
kadehlerini, diler masalarda· 
ki fite ve kadf'hlerle mi· 
badele ediyor. Saat yirmi 
üçe dofru mOıteerllerden 
Vaıft ve Adem namında lld 
mflıterl arasında bir mihıa· 
kap baılıyor ve meyhane
deki dlfer müıterller de 
gittikçe b6yQmele baılayan 
bu kavganın ceryanın ka· 
pılarak ayala kalkı,orlar. 
Bu•lar aruanda katil ile 
maktulde IMalJmu~lar. Me:r
hanecl .okata taclere çabr 
blı esnada kolap ..... 
ımıu ıellyor. Mo.W• 

------------~•.,,. .... ac•:as!IJlll!~------- Çartamba ,oalerl cletttlr J 
Gelecek proıram r tizar 

Damat, adltyece tevkif ra çarpya pb10rdum. Ya
edtlmtı ve ifadesinde ıelin 1 ka mahalletlade"I Lbt1nı. 

Sebepsiz J 
cerhetmiı 

Yunaniatana 
yumurta ih

racatı 
Yerine valdeüle temasta evinde Abdll eltacle sopa .,.. Don ,... •ef •-"'t Be-
bulundufunu fUraf etmltUr• bıçak ile Qzerlme -ıc1t. Bo- yollunda alll' bir cerh vak~ 

Ç 
lh• H nım • •- 11 olmu.tar. Tarlabap cad-ocu.... ana•L·· a ğ nJ.I. ~ ..... k. E- ... ll d h k a a d azıma • !ifA• _.. ...... _ desinde 10D derece ıarhot 

e amat, 1 na curmun en - llndeki bı .. •lh aldım kaı.. dolayı Afırceza mahkeme- f ...-•• K 1 olarak pçmekte olan bı ... 
•iııe se~kedilecektir. 1 etine sokup ayrıldım. 89 funlnde biri, o esnada ora-

• rakola da ıöyledim. dan ıeçmekte olan Şevket 

Enl·s Fahn Efencll naPonda biri ile kar-
Bu ıı tahkikte iken dok· b 

1 
plaımıt ve oıtaıl• hiç ir 

Zlllir adliyesince teukif ~ klnımı hapabyordum. Ab- .ebep yokken ıırf .. ,Jap,Jufun 
edildi f dOIO Ye lımaflf btr cllkk&n aevktle bir aı. ka yfuıa• 

iz ) B 
f önGncle otururken 16nllm. ba-' J rd 

m r, 41 (Hususi - u· 1 Yaaım1erlerinclea ıecerkm .-amıf a ır. 
l'•da Sen Polikar ld tHtl pa· ilzerbne atıldı. Bir u sonra kayfa bl-
::-.ıannı dolandıran Eala 1 Sapma ,.,.n1a ,_ .,.. :rtımllt ""lııua. tapmakta 
•lırı Ef. adliyeye verildi ve ı' kıldım. Can kurtaran rok oldufu dd yQzlG kamaya 

:,-.ı.ıfıne lilzum ,arıılerek ma c1i7fJ lıaimlım. Ben ı- çektlil atbl Şevket efendlJI 
•Plıaneye ıöndertldl. nun altmda iken tabancaJI birkaç y.,rtndea tehlike• 

Taksitler nasıl aldım, kendimi kurtarmak surette yaralamııbr· 
alınacak için havaya atbm, o, taban- Ihsan Yak'a,. paateaklp 

I> Ankara, 4 [Hususi) - cayı eltmden almak lıtedL kaçmak latemlpede JDUYaf. 
h e9 et merkez baokaıma Çekerken tabanca katladı fak olamamıı ve dertye me-
J lıedar kaydedilen memur· ı ve yaralandı. Sonra da ka.. mgrlan tar4ndan yakalar 

l'ııı ınaaılarmdan kesilecek deıile karıalaıtım. Onunl• mıttır. 
t kıttı kd eti da bolh•ıtuk bereket versin 
k er mi annın ıur •• ı at'ı hakkındaki talimat· AJımet afa lımfnde birisi Mecruh clerlaal ıleJOi • 
llaı.ae basılmııbr. Tevzle bat- beni kuftardı. AbdGIG Y •· hastanesine blclınlaufb. 
·•11aıttar. ralayan ben delflım 1 Yaralan tehltkebdlr. ~ 

Sukunet bulmuş Bu hu1U1ta dtnlenen ,.. -.e mecruhun ne itle lftlaal 
lz..;ır 4, - Fırbna Ae kar bitler maaaunuD bıkln hl· etUklerl benGs tesblt edll-

lstanbal, • (A.A.) - y u
naalftan Ziraat neurett 
rr Şubat ısı tartJüade yu
murta ithallb hakkına 
allkadar memurlara bir 
alrkller f6ndermfttlr. Bu 
atrkGler mlfadına nuuan 
hartçten Yunanıat;na ttla&I 
edilecek yumurtalar berin
de tevk mahallerini ı&ıte· 
ren tablt mtırekeple baul• 
IDlf bir mlhlr bulunacaktır. 
Aynı mlhlr, yamurtalann 
içinde aevkedlldllderl tan· 
dık ye sepetler Ozerlnecle 
ba11lacaktır. MGhrtı havi 
olmıyan yumartalann Yu
nanlatana ithali ıaretl kat'• 
iyede memnudar. 

Roma itilafı 
Londra, 4 ( A·A ) - M. 

Macdonald, Franuı bafye
kllı M. LaYal IJe M. Muuo
lfnl'Je birer telp-af 16nde
rerek el.ıs lflerl hakkında 
aktedlle• ııtllftq pek st
yade memnun kalclıfanı be
yan etmiftlr• 

hce l&at dokuza kadar de- JAfıDa olarak HOseylnla memlftlr. 
fı:: etmfıtfr. Bundan ıoora elmdekf tabane&JI atet et
tur. tıa ve kerek kar durmut- µtini taylemfılercbr· ti BıuU: 

spanyllda siyasi mah

lt._ 
1 

Gelmlyen bası f8hl e. 

,,asıl öldürmüş rtn zorla 1etlrllmelertne ve 
Af doktor Kadtl beJID de fza· 

aznun cinayetini batı fenntJell alınımak esere 
anJabyor celbtne karar verlıerek DIU-

U lad L -"·eme vaktı ahare talik 
dalcı r an Abclll namın· naa 

bir tabu 6ldlren ve kıhndı. 

pustan 
"sorsa faaliyeti Madr1ı.3 (A.A> - M, 
Din borada I~ l3o. Romanones, llyaıl mahpn• 

Dolar 212,25, 20 frapaıs 14 muYakkaten Mrbeıt 
uranp 168, Altmı 912, Dl-1 bırakılaca~ıma dair olan 
yna muYahhide 97 ku'af& f&JIAJI kat 1 ıurette tehlp 
•at•mıfbr· etmlfUr. 

BATAKHANES X.1ret mlatleıepat ...... 
• • itile çecuk ,.._.festqt .teff 

1 
-.l•me4ilflml~ ......... 

M.Luther'in nutku karllerlmbe beyan itizar ey-

1.eJsmı,3(A.A.) -Alman 
bankaıı mldlrCl tabık Bat
vekll M. Lather, Leypafa 
paaaylrlDba açdmua mGna· 
ıebeUle ll1ledltl nutukta 
esclınle Alma.aya h6k6meti
nln Yuna pllnın htllesiace 
ve mert~ tatbik eclecellnl 
beyan etmlfUr. 

Fransız meclisinde 
Parlt, 3 (A.A.) - Me

buaan meclfıl buıün hariclJe 
bGtçeılnln mbakereslne ba,. 
lamııbr. Mubata muharriri 
M. S.,aaoa, bleiDe alchtı 
mubata•la milletleri elsem 
.aaralea .... fttlraklne 
dotru sevkeclen ye M. Brt-
and' M. 11.ıott, M, Bonco
ur, M. Tanllea ile M. Lo-
uclaar tarafmdan mtıdafaa 
edllen be:rnelmllel fikirle
ri tahumda huaule ıelen 
teralddlerl açıkça ... teraae
P çallfllUlbr. 

M. Pa,anon, yasdı .. 
maıbataa11a sonunda Lok&r
no ınuabedetlle ...... Kele 

loı mltakımn •• bir Ayrapa 
blrltfl Ylcade Jeti......, 
halrlnndakl pulmla bet • 
ned• lııert 7ata. •aft ta• 
....... ka'rı.,_, ban· 
lann &cleta .U. tutalabde
cek birer laaldbt mald,e-
ttnl ühilarmı ........ . 

Veft fukasımn 
• • sıyaseti 

'Kahire, 4 (A.A..) - !llh. 
ram •••tesinde mmı1etçl 
V eft fırka11 teıkilltuua faa-
liyeti hakkında çıkan bir 
haber Mısırhlannı yeril ku
mqlardan yapılm11 elbı.Jer 
811mefe baılacLldannı ıor· 
mek lmk&n Ye ihtimalini 
derptı etmefe mltalt b • 
lunmaktacbr, " 

Bu ıuete,,. llUU'&D 

Veft fırkau b6yle bir tecl•t· 
rln yeni bir mtlll flı_aaet lra 
bala.. .,.. la,daengre dost· 
luk uya-tinin yemden 16• 
dan ıeçtrtlmeslne dotru dk 
bir adım olaru tathlk 
:aımkan olup olmıyacafı n 
.etktk etmek lzere bir k o 
milJOD tetfrd etmlfUr. 

••• 
Bugiinkd lıaoa ıuuıl 1 

Han latanhal '8Ullab• 
anda lqımea açık, kıımen 
bulutlu Jeçecelrtfr. ROq&r 
tark de cenup arannda 
D' atedll kunette eaec:ek 
eaklak dOne nuaran .:.ı:: 
calrbr. En fula 11c••lllı 8 
aanU,..ad olmuttur. 

Adalar denizinde haYa 
ekMrtyeıle açık ıeçecek 
rilqlr cenupten hafif Yey~ 
muteclll ... uYette eeecekUr 
ICarad•lsde-~ 

rl19tle bulubu, yalmur muh• =-ldtr. Raqlr, mlteha.,.. 
•emat.ddka•wetteMr 



5 Mart 

Yunan polisi İstanbul' da takibat 
yapabilir mi ? 

Yunan polis müfettişlerinden Kr. 
Lambros isminde bir 

memurun İstanbulda işi ne? 
Onbeı, yirmi gündenberi 

İıtanbula Kr. Lambros na
mında bir Yunan polis mü
fettişi gelmiştir. Selanikte 
münteıir Fos ve Tahidro
mos gazetelerinin neıriya

tına nazaran, bu zatın va
zifesi de lstanbulda bulunan 
Yunan tebasından Mr. An
drea Kosta'yı takip et· 
mek, bu zatın ahval 

ve harekatı Yunan ve 
Türk Zabıtasına haber 
vermek imit! 

Mr. Andrea kosta, yirmi 
beı gündenberi ıstanbulda
dır. Selanik Türg konsola
tosnda n vizeli bir ;pasaportla 
gelmiı ve İstanbnlda kal
mııtır. Yunan zabıtası mun• 
tazam pasaport1a türkiyevP 
ıelen bu zatın borsada mü-
him bir para kaybetmiş 
olan bir bankanın bor-
sacısı olduğunu ve bu 
borsa itinin tahkiki için bu 
zabn Yunanistana iadesini 
talep etmişt ir. Fakat bu 
talebini kafi görmemiş, bir 
de polis memuru gönder
mek garibesinde bulunmuş
tur. 

Hukuku düvel kavaidi 
ortadadır. Hiç bir hükiimet 
kendi hakimiyeti altında 
bulunan bir arazide ecnebi 
polisinin faaliyette bulnn
manasına müsaade edemez. 

Böyle bir hal milli haki· 
miyete muhaliftir. Türkiye 
zabita11, kendi salahiyetini 
tahdit ettiren böyle bir: hadi-

seye müsaade edemez. Biz 
hukuku düvelin ve muahe· 
delerin beynelmilel mesele
lerdeki vazifelerini müdrik 
bir zabita teıkilatına malik 

bir milletiz . BuYun an polisinin 
bulunması ve hudut harici
ne çıkarılması icap etmek· 
tedir. 

Türkiyeye mülteci sıfa

Ule gelen Mr. Andrea Kos
tanın hukuki vaziyetine ge· 
lince Türkiye ile Yunanis· 
tan arasında iadei mücri
min muahedesi yoktur. Bu 
gibi mülteciler de birtakım 

usul ve kavaide tabidir. 

Bunların biç biri yok 
iken gayri kanuni muame
lelerden içtinap etmek la
zımdır. Bir devletin beynel
milel kuvveti, milli hukuku
nu mutaassibane müda fan 
etmek)e ölçülür. Türk san· 
cağı altına iltica eden ada:n 
yalnız kanunların ve mua
hedelerdeki nazik kaidelere 
tabidir. 

İstanbul Vilayeti, Yunan 
zabıtasının talebi hakkında 

tahkikat yapmıf, tahkikat 
evrakını Dahiliye Vekale
tine göndermiıtir. 

Dahili ye vekaleti kanuna 
tevfikan vaz~yet hakkında· 
kararını verecektir. Yalnız, 
bu kararla beraber, Yunan 
polis müfettiıt Kr. Lamb· 
r08'un faaliyetini etmek 
kararanın verilmesi lazımdır 

ilk adım 
birinci 3ahifeden devam 

kendi köıklerine davdet ede 
rek onlarla da görüımüşleı -
dir. 

Vekiller heyeti 
ictimai halinde 
' Ankara 4 (Yarın) - B&-

gün Vekiller' hey' eti İsmet 
P.aşanın riyasetinde bir top· 
lantı yapmış ve Reiıicüm· 
bur Gazi Hazretlerinin ıa
yanı ehemmiyet emirlerini 
bir kararla kabul etmişlerd:ı. 

Gazi fırk'ada 
Ankara. 4 ( Yarın ) -

Gazi Hz. Fırka merkezind .; 
dün geç vakte kadar fırk~ 
idare heyetine riyaset etmiş
ler ve fırkanın son yürüye
ceği istikamet hakkında bir 
takım işaretler vermişlerdir. 

Gazinin 
Beyannamesi 
Ankara, 4 (Yarın) - Ye

ni yapılacak intihabat dolayı· 
sile Halk F. namzetlerinJn 
liıteıini neıretmezden evve\ 
Gazi Hazretlerinin bit 
yanname neıretmeleri ihti
mal dahilindedir. 

Meclisin tecdidi intihap 
kararından sonra derhal fa
aliyete geçilecektir. 

intihap Nisan nihayetin
de ikm•li edilmit buluna
caktır. 
YenilnUhabı müteakip yeni 
meb'uılar umumi bir içtima 
yapacaklardır. 

Fırka namzetleri arasın· 
da mühim tebeddü1ler ola 
caktır. 

Tecdidi intihaba 
dair olan madde 

TefkilAb eaaaiye kanu· 

nununda tecdidi intihaba 
dair olan madde ıudur : 

Madde 25 - Devresinin 
hitammdan evvel meclis 
adedi mürettebinin ekseri
yeti mutlakası ile intihabat 
tecdit o!unursa yeni içtima 
eden meclisin intihap dev
resi ilk teırini ıaniden baş· 
lar, teırinisaniden evvel vaki 
olan içtimada fevkalade 
bir içtima addolunur. 

Gene teıkilati esasiye 
kanununun bir · maddesine 

göre meclis müstemir oldu· 
ğu cihetle yeni intihabatın 

ikmalile yeni meb'uslarm 
içtimaına kadar eski mec-

lis mevkiinde kalır. 

Ancak yeni meclis ge
linceye kadar eski meclis 

meseleleri halletmi yerek, bun-

ları yeni meclise bırakabilir. 

Mebu'sların ma
aşı indiriliyor 
Senede yalnız mec
liste 600 bin liralık bir 
tasarruf yapılacak 

Gazi Hz. intihabatın tec
didi muvafık olduğu müta
leadadır. 

1931 bütçesinde tasar· 
rufa medar olmak üzere 
meb' us maaılarının da 500 

liradan 350 liraya indirilme
sini muvafık görmektedir-

Meb'uslar çağrılıyorlar 
Ankara, 4 - Halk Fır

kası katibi umumiliği, mec-
liein perıembe içtimaında 
hazır bulunmaları için İstan
bulda bulunan meb'uslara 
telgrafla malfunat vermiıtir. 

YARIN 

Noktai naza- J 

rımız 

Şimdiye kadar takip 
ettiği mali iktisadi, mülki, 
adli siyasetinin kamilen de -
ğişmesinde kati zaruret ha
sıl olduğu tahkik ediyor. 

Bu itibarla yeni veziyet 
karşısında İsmet paşanın 
kabinesinde değil fakat 
mevkiini yeni program ve 
siyaset teshil ve tatbik ede
cek taze ve azimkar unsur
lara terketmesi' mecburiye! i 
vardır. 

Çünkü, İsmet Patanın 
ve on defa tasfiye gören 
kabinesinin bundan sonr.u 
n.~vaffak olacağı meıkük 
gorülebilir. 

Binaenaleyh meclisin 
kendini feshinden sonra ve 
Halk f .rkası büyük kongresi 
inikadından evvel veya in· 
ikadi altında İsmet Paşanm 
istirahate çekilmesi muvafık 
görülebilir. 

Bu kaviyen memul mes2 
le tasdik ettiği takdirde hü· 
yük kongrenin mukarrerat1:-ıı 
yeni vezde uDsurlarla tesis 
ve iktidar mevkine gelecek 
fevkalade bir İcra vekille
ri heyetinin tetkik etmes: 
memleket için hayırlı v~ 
semereH olacaktır. 

Meclisin feshi 
1 inci sahifeden devam 

geçirmeleri için muhtelit bir 
kabine teşkil edilmesinden 
baıka çare yoktur. 

Madem ki yeni intihabat, 
millet.in fikir tema yülle-rin i 
&nlamak için yapılacaktır. 
madem ki, bir halk hüku
metinin bu gib tecrübelere 
ihtiyacı kabul olunuyor, 
niçin demokrat devletlerde 
olduğu gibi bir dereceli in
lihabat kanunu kabul olun
mayor, siyasi teşekküllerin 
teıkili.tlanmalarına kafi bi: 
zaman bırakılmayor. 

Bukün, feshine kanaat 
getirilen mecliste bu şerait 
tahtında intihap olunmuş· 
tu: Onun programı da Halk 
fırkasının bugünkü programı 
idL Dörd senelik tecrübe, 
bu usulün değiştirilmesini 

akla aetlrmiyor mu ? 

Halk fırkasınm malum 
programı '-laki kaldıkça, iki 
dereceli intihabat kanunu 
devam ettikçe meb'us nam
zetleri muhalifıiz ilan edil
dikçe ve lsmet Paıanın Halk 
f1rkaeı kabinesi d.:> int · habatı 
idare eyledikçe, ne halkın 
fikir ve temayülieri anlaşılır. 
Ae nede anlaıılınak istenilir. 
Belki, muhalefetin teşkilat· 
sızhğındnn istifade edilerek, 
daha beı senelik haıvekalet 
siyasetine hizmet edilmiş, 

olur! 

Türkiye' de bir halk hü· 
kumeti vardır, diyoruz. Ha
kimiyet, balkındadır, iddia
sındayız. Bu büyük sözler, 
demokrasi kitabında yazı· 
bdır. Bu gibi iddia ile te· 
fahür eden mesut sahsiyet
ler, bu kitabın kanunların-
dan ayrılmazlar. Dünyanın 
hangi hükumeti var
dır ki, iki dereceli intihabat 
yapsın, muhaliflerinin tef· 
kilatlanmasına müsaade et
mesin ? Buna hiç bir halk 
hükumeti cevaz vermez. 
Çünkü, [muhalifsiz meclisin 
bir manası yoktur. Bir mec
lis, memleket meselelerin
deki muhtelif kanatların 

münakaşası için teıkil olu· 
nur. Halk hükumeti, müna-
kaşaların yapılabildiği 

memleketi erde mevcut· 

Nurlu güneş 
doguyor 

birinci sahifadan devam 
sonra varidatile iki bütün 
Türkiye b~sleyip geçindiren 

mamureler fabrikalar üze
'rinde, leyleklerle baykuş-
lar tüneyecek, bağlar ve 

pamuk tarlalarını köstebek 
yuvaları bürüyecektir. Bağı
nı, tarlasını bırakarak süt 
kuzusu çocuklarını cefakar 

kadınlarının bağırlarına bas· 
tıran köylülerin, diya.- di
yar lokma pe~ine dü§tük
leri, büyük çifliklere boğazı 
tokiuğuna yana;,ımalığa düt 
tükleri işidiliyor. 

Kasabalarda iki arşın 

Patiska satamıyan esnaf, 
verg,sını vermekten acız 

kalmıştır. Büyük Şehirlerde 
itsizlik, sefalet, kredi yok· 
luğu, toptancılık muamele-
lerinin zi nüfuz adamları el
lerine inhisarı ve: açık iht!· 

karlar, halkın bedbahtlığını 
vatandaşların kanayan ıs

tıraplarını şiddetlendiriyor. 

Devlet devairinin, kapı

sından girilemez hafo gel
diği görülür. o~du ihtisas 

sahibi vatandaşlar yerine 

tecrübesiz tavsiyeliler. idare 
makinesini sakPtladılar. Aşa· 
ğıdan yukarıya, gün geçir
mek politikası takip edilme
ğe baılandı. 

Muztarip vatandaşlar, 
fırka meselelerinde bütün 
ezalara katlanan karanlıkta 

bırakdmiş ruhlarile, dertle
rine aıina çıkacak yollar 
aradılar. 

Çünkü Nura, aydınlığa 
susamıılardı. Cümhuritinye 
f aziletk aynağmdan bir kat· 

ra bile içmeden, tekrar hus
rana değilsede, büsbütün 
kuıcı yeislere: düıtüler. 

Hal ve vaziyet bu mer
kezde iken, fırkalar, grnplar, 
§iddetler, istiklal mahkeme· 

leri ve ilh • Dedikodular fi· 
k!rleri bulandırmağa baıladı. 

Memlekette bir emniyet· 

sizlik havası esti ve yahut 
estirilmek istendi. 

İşte bu rütbe tereddüt
ler, iştibahlar deryasına dü
sen millet, vatanın iniltile· 
rini dinlemekten vatan
daılarln ıahraptarıaa ku· 
lak vermekten dönen bü· 

yük adamı dört gözle bek· 
1tror. Onun vereceği karar: 

Ya mermerden bir taş, 
yahÜt: Nurlu hır güneş 
olacakt.r. 

İkisinden birisi .. 
Arif Oruç 

Oustric meselesi 
Paris, 4 (A.A.) -Adliye 

nazırının ayan riyasetine bir 
tezkere yazarak M. Peret' 
nin teırii ınaıuniyetlnin ref
ini isteyeceği söylenmektedir. 

tur. Bn gibi hühiimetler mil
letleri refaha ka vuıtu

ra bilir. 
Ancak, bir meclis Türki· 

yen!n muhtaç olduğu isla-

ha tı yapabilir. Büyük ka
rarlardan, büyük sözlerden 
evvel, demokrasi kitabını 

açmak, küçü k kaideleri ala· 
rak tatbik etmek iağzımdır, 

... kanaatindeyiz. 
Naci 1SMAİL 

Sahife 3 
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~ Etniki Eterya teşkilatı ~ 
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Moranın esaslı bir isya

na hazırlandığı muhakkak 
idi. İmperatoriçe Katerina 
da, Rusyanın Baltık d~ni· 

zindeki filosunu Adalar de
nizi ne göndermeğe karar 
vermişti. Baltık Rus donan
masının Cebellüttarik boğa· 
zından geçerek Akdeııize 

geleceği, İstanbulda dahi 
duyulmuıtu. Ne gariptir , ki, 
bu haber Türk ricali tara· 
fından istihfafla karşılan

mıştı. Rus donanmasının 

geleceğini haber alan akıl· 
daneler hayret ve istiğrap 
etmişlerdi : 

.:.. Aya .. Mosko donan
ması Potreborktan Akdeni· 
ze nasıl gelirdi ?! [1] 

Nihayet umulmıyan bek· 
knmiyen facia başlayıver· 
rniş idi: [1183-1769] senesi 
nihayetinde Rus Baltık de· 
nızı donanmasının Mora 
taraflarında göründüğü ha· 
beri gelmişti. Rusların Mo· 
ra' daki Rumları ihtilale sev
l .. edeceğine §Üphe edilemezdı' 
Mora'nın mazisi karışıktı. 

Bu kıt'a birkaç defa 
Türklere ve V enedi klilere 
geçmiıti. Mora'lılar [10231 
senesinde Ahmedievvel za· 
manında da bir kere isyan 
< tmişlerdi. ( Manyalılar] o 
zaman üç ıene isyan halin
de kalmışlardı. Ancak üç 
sene sonra Kaptanı derya 
Halil paıa Maltadan döner
ken Arslan paıa ile birlikte 
Manya Rumlarını tedip ede
bilmişti. [2] 

Rus donanması Cebelüt
tarik'ten Adalar denizine 
indi. Rus donanmasına ayni 
zamanda Venedik ve İngiliz 
kaptanlarıda almmııtı. Bun
dan maada, ecnebilerden bir 
eemiler de tedarik etmiılerdi. 

Gelen Rus .. donanmasın
dan ( Manyaya ) on gemi 
gönderdiler. Moralı (Y anaki) 
{Karadana) (Zaim) isyana 
ilk teıebbüs edenlerdendi.[4] 

Rus harp gemilerinden beşi, 
( Manyaya ) varabildi. (3] 
Ruslar, Mor:alıları çabıcak 

kandırdılar. Zaten onlar 
hazırdılar. ilk fırtına (Meryes· 

tire ) nin baıına koptu. 
Altmış bin asi (Mezestire)yi 
yakıp yıktılar. Burada bu
lunan Türklerden üç yüz 
kiıiyi esir ettiler. 

Ayrıca dört yüz Türkü de 
parçalamışlardı. Birkaç ço
cuğu minare şerefelerine 

çıkararak kaldırıp aıağıya 

attılar. [5] Felaket haber· 

leri biribirini takip ediyordu. 
Rus hududunda da bir mu
vaff akiyet yoktu. Mura is
yanı İstanbulun gözünü aç-

mıştı. Derhal (1183 • 1769) 
senesi zilhicce ayında Hüsa· 
mettin Paıa kaptanı der
yalığa tayin edildi[6]. Hü
samettin Paıaya (Mendil 
zade) derlerdi. Tersaneden 
yetiomit idi. Tersane kethü
lığı da etmiıti· On bir sene 
evvel tersane kethÜdalığın· 
dan azl edilerek Midilli 
mutasarrıfhğına kayırılmıştı[ 7] 

Hüsamettin paıanın ter-
saneden yetiımiı olması 

kendisinden bir muvaffaki· 
yet beklenebileceği ümidini 
veriyordu. 

Hüsamettin paıa donan· 
ma ile Akdenize çıkarak 
Rus donanmasile ça. pı~a· 
caktı. Hüsametcin paşa le· 
va.zımını Gelibolu tersane· 
sinde ikmal etti. Maiyetin· 
deki gemUerJn bir kısmını 
sevahilin mu haf azasına ayır· 
dı. Kendisi de birkaç gemi 
ile Çanakkale Boğazından 
çıktı. Aynı zamanda İsken· 
deriye mutasarrıfı Mehmet 
paşaya da ayrıca emir gön· 
derilmişti. On gemi techiı 

ederek yegeni (Yahya) Bey ile 
(Mora) sularına göndermesi 
bildirilmişti. [8] 

Kaptanı derya Hüsamet· 
tin Paga doğru (Anaboli) li· 
manına uğradı. (9] Anabo· 

luda Rus donanmasının bir 

kısmı ile çarpı§tı. Neticede 
üç Rus gemisini batırdı. Di· 

ğerleri kaçtı. Pava, limana. 
girdi. Kaptan Paıa buradatJ 
(Nikşe) limanına gitti. Bıı· 

rada da ufak tefek muha· 
rebede bulundu. Rus donaJl· 

masının kuvvayi asliyesi meY· 
danlarda yoktu. 

Denizdeki maceralar btJ 
tekilde devam edip giderke0 
Moradaki asi Rumlar pe" 
.ziyade kuvvetlenmişlerdi. h· 
tanbul, Morayı ayni zamaJl' 
'da karadan dahi vurmalcı 
isyanı külliyen bertaraf et· 

mek istiyordu. Bu suretle 
Rumeliyi büyük bir yangıo· 
dan kurtarmak kabil ola.· 

caktı. ilk tedbir olmak aıe
re, Moraya mücavir kast'\bıı. 

ve köylerden (tashih) sure• 
tile asker toplanması eııır 

edilmi~ti. [10] Ayrıca (Dok'' 

kin) mutesellimi hüdurerO 
zade Ahmet bey de kendi P'' 

rasile asker toplamı§, do~rıJ 
(İnebahtı) de bulunan veı1' 

Mustafa Paşaya iltihak et· 
mitti. 

Bir taraftan da ( Diınet0' 
ka) da ikamet eden sabi~ 
Yeniçeri ağası Osman ağo.1' 
vezerat verildi. Bu zat der 
hal ( Yenişehir ) e hareı.el 
etti. ( Devamı tJ•r) 

ll) Vas f: c2 s 54 
(2) Naima: c 2 s 116 

0
, 

(3) Cevdet: c 11 s 66 Kate;1 ı 
tarihi Baltık donanır as nın teçhııl, 
meyanında kurulmamış gemi teJc ,e-,. 
leri bulunduğu ıu da söyler. "~· 
şılan bu tekneler alelacele hef ~ıı· 
dilen yerele kurulup çahlıverccC eJ 
Bunlı>rın B.•hrimuhitten geçenıiYcC0,. 
kiiçük t~kııeler olduğu aıııeşıll\d 
Diğer taraftan nynı t~rih, A1etıı~ 
Orulofun nezaretinJe ve İsplrid0ıı' 
kumElndasmdaki do.ıannıayıı 0 
askeri irk:lp edilmiş otduguf-11 ı 
kaydeder. Cevdet paşa bu tııf 
mehaz yapmıştır. ~0t9 

(41 Manya~ yahut (Mayna] 1 rııııl 
şlblh ceziresinin ccnub şarkı 1'16 ıı 
da i~i körfez arasında dntıll"ıc , 
dir yerdir. Ahalisi haydutlll 'f~ 
korsanlık ile ıııcluf bir y rdif· >'' 
idaresinde iken dainıa müstesııa 5aı· 
şamağa alışmışlardır. Y nf11 .~ıfC~ 
yotlari) gibi Yunan istiklAll d'' 

sonra ı üfusu altmrş bine çık111" 
Şimdi meçhul. 

151 Vasıf: c 2 s 55 
(6) Keza Vasıf. 
l7] Sicil: c 2 s 114 
(8) Keza vasıf c 2 s 54 cııı 
[9) Anabolu: Morantıı şark) 4 f• 

tin.dedir. Asıl adı (Navpill r; d 'j 
Ana!: olu Türklerin verdigl ıs e' ~ 
Yunan istiklAlinde Atıııadal1 
(Merkez) olmuştur. 

(10) keza Vasıf: ,c 2 s 6l 
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Tekrar ilave etU: 
- Bu bir cezamı? yoksa 

hali.ımı? 

Şiddetle sordum: 

Arabistanın cenup sahillerinde Türk 
iamini mu haf aza eden bir Sultan süla
leainin hükumetine iltica etmiş, Sulta
nın sekiz çadırdan ibaret olan muaz-
zam sarayında anber pilavı yemiş tik 

-14-
Hadramut Sultanın Türklüğü 

Sultan, beni bir Avru· 
Palı ıanmıı ol malı idi Ben· 
deaAnının arasında bulunan 
btr genci çağırdı. Ona bir 
teyl~r söyledi. Gencin 
dGzgün bir lngilizçeyle ter· 
cGnıanlığı bat lamııtı. O, 
Sultan söyliy<>r, ğene Arap
ta tercüme ediyordu : 

1 
maaf veriyorlar, taı, kum 
ve kireçten baıka bir ıeyi 
ol mı yan bu f akfr topraklarla 

Dün şehrimize muvasalet eden 
Yunan Güreşçi/erile ilk temas 

Bu akşam yapılıyor 

- Hakikaten beni ıe· 

viyormus•ınuz? söyleyiniz ki 
mahvolursam ben aık y~ 
zünden olsun, fena bir ni· 
yetJe değil! 

Eli, tehditkar, ilzerime 
dü~tü: 

bağlanmıı. elektirik z"yası 
altında beni seyrediyordu 
Baıı hafifçe birtarafa eğıl· 
mif, sabırıız nazarlarla lcapa· 
nup aç'lan burun de iki ri· 
le, hali. beni gend ne çelt· 
mek. sevmek aç gözlülü un
de bulunuyordu. 

Ben o kadar ma p 
ve çıplaklığımdan müt , el
lit hiçap duyar bir k ın 

Sultanı sizin milliyetJ· 
lllzl, dininizi ve neriye git· 
inek istediğinizi öfrenmek 
lattyorum. Ben Hadramut 

Naııl cevap vereceğim ıa· 
l•rnıııtım. Türküm deıem 
eınıayi üzerime toplayacak· 
tını. Amerikalı olıam, bir 
lc&ftrin ıellmından haılana· 
cak bi.ı adam def ildi. Ben 
ise bu ıultanı söyleterek bir 
lltrı halletmek iıtiyordum. 

Bir zamanlar Emni)'eti 
unıumfyeye lran, Rusya 
Arabistan ve Şark memle· 
ketinin lnıanları, hayatları 
•e tarihleri hakkında kits.p 
Yazıyordu. 

Bir Alman aeyahaın · n 

"Cenubi Arabiıtan" namın· 
daki eserin de tercüme et· 
nıiıtim. Bu seyah, Hadra· 
lbut'ta beı altı sene kalmış 
bu Sultanlığın tarihine tet· 
kik etmitti. Emmiydi 

Umumiye kütüpanesiııde 
bulunan bu kitaba göre, 
lfadramut Sultanlarının ne
leplert Uhktür, Bu sillame 
lGrk donanmaımın Hint 
deııtzlerlnde verıi aldığı 
IGnlerde tee11üı etmit0 lSır· 
htıtanın cenus sahilini ida· 
'1ııtne a1mııtı. Her hale'. e 
bu •Glalenln maceraıını d:n
leıaek, iddianın ııhbatıdı 
6treaa.ek isterdim. Bunun 
lçtıa ı11Uanı hiddet(eddirmi· 
lece)t Lir milliyet 'bulmak 
1~ı. lranilikte te tehi · 
lceli idi 

t 

ila Bııraıarda, Sünni • Şi~ 
lil&fı bir yalın ~tef ııb~ 
~ır. Hayati, dini zevk· 
)erden ibaret görerek yaıa· 
la'- bııanların bi11lyatına 
~--et etmek mecburiye 
1-f blllllfyenlerden defildiır. • 

er lehJflceyi göze alarak: 
- Türlr.üm, dedim. 

'I' et S...tanın ıözleri parladı. 
l'f-.t Ctltaıan, karııık cümlele· 

..... '6Jllyordu : 
~ Bentm ıiUllemde tiirk· 
~ d. 

1 
fi.tta, aile lımim "tiir· 

' r! 
~\l lirada, bet on keli· 
'6,.1" ibaret olan isminde 
ltlt_İ._lıtt. U~uttum. Fakat 
tGtlt e ilmine kadar ıfrt-n 
~ıı.. 1 h lceumell kifldir. Ki~· 
.. ,1 ' •nat kahraman Am•· 

1;1•t11a hafidi idi? 

alakadar olmıyor!ardı. 
Sultanın ikramlarını unu 

tamam. Amber bile vermitti 
ve demiıti ki : 

- Bu amber, yaban ke· 
disinin yumurtalığından çı· 
karılmıı neviden değildir. 
Basra körfezinin amber'ı 
balıklanndan ahnmııtır. Yüz 
yaıına kadar zürriyeti de 
vam ettirir! 

ihtiyar Türkün doğru söy· 

Size beraber öl-
meği teklif ediyorum. ister· 
nıisiniz? 

Ve çehremde korkuyu 
okuyarak eğildi, ıiddetli ve 
ıztraplı bir puse ile dudak
larımı kaptı. Sonra, ateıli 
nefesi yanagımı okıarken 
kulağıma mırıldandı: 

ledifine inanmııtir ve aldan· 
madığını söyleyebilirim! 

Sarayını, cariyelerini. bil· 
mem kaç yilzü geçen çocuk
larını ıöyleyip dururken se· 
mavi afet le .gelmit çal· 
mııtı. 

Bu akıam Yunanlılarla gürefecek olan ı' 
Refik oe Yusuf Anlan Beyler 

Muhtelif vesilelerle bah Evvelce yazdığımız veç· ı 

- Seni göğsilmde sar· 
dığım, sevdiğim gece, sana 
tanıamile temellük edeme· 
miıUm. Yalnız bir vaat al
mııdım: Vücudunun vere· 
bileceği bayıltıcı, kuduı tu
cu vadı. Sonra yırtılır gibi 
parçalanır gibi senden ay· 
rıldıfımı hisettim. O andan 
.tibaren yalnız pusenln öl· 
dürücü ve tam zevkını bi· 
tirmek için yatadım. 

settfğinfz veçhile ıehrimizde lıile gelen kafile içinde bi!· 
güreıçilerimizle birkaç mü- hassa Zerviniı Y orgos gü· ı 

Vapur kah dalgalar ara· 
sında açılan bir kirdaba dü· 
ıüyor, kah ıahlanan bir dal· 
ganın ucunda canbazlık edi· 
yordu. Kara bir ıağnak, kök 
yüzünıl bir kara ıa hazinesi 

sabaka yapmab üzere gele- reıçilerimiz için tehlikeli bir 

yapmıf, yapuru yutarcasına 
iniyordu. 

Suitan, ıehadeller, Jua· 
alar ve adaklarlA ölnm 
korkusunu atlatmak istiyor, 

yirmi kiıin:n bir ağtzden 
dualorı beni de heyecana. 
düıürüyordu. 

Aklı, Abdülhak Hamit Be
yin bir mısraı geldi: inıan 

kor. korku zamanında Allaha[ 
muhtaç oluyordu! 

Deniz, blldlflm denizler· 
d4'n deilldi. Okadar batıp çı• 
kıyorduk ki, bir iki ıunJye 

sonra dalgalann araımda 
kaybolacafımız muhakkak 
görünüyordu. Kimıenin kim· 
aeyf görmediii bir zamanda: 

- Tehlike var. can kur· 
taranları giyiniz! 

Emri itidildi. 
( Deoamı uar) 

M. Gandinin 
mükalemeleri 

Yeni· Delhi, 3 (A.A) -

M. Gandi valii umumi ile 
miikllemelerine ıaat 14·30 
da yeniden baılamııtır. Ôğ· 
leden ıonraki vakbn b üyilk 
bir kısmınm bu millakatla 
geçeceği zannolunmaktadır. 

Yeni Delbı, 3 ( A. A) -

cek olan Yunanlı güreıçiler musabıktır. Horoz sıkletle 

dün sabah ltalyan bandıralı bulunan bu güreıçi Olem· 

Yy•af oe ar.lan beylt1r 
mubrla vaöurile lıtanbule piyatlarda muvaffak ol· 
gelmiılerdir muı bir ıporculardır. Diğer 

Yunanlı misafirlerimize güreıçiler de ıunlardır: 
Yunan güreı beveti reiıi M. Papadakis-66 kilo yarı 

Damyuoa Vakuııiste refakat orta sıklet. f Staridgaris-75 
etmektedir. kiio Zaiunt - 78 kllo 

Ayni zamanda, Yunanlı· B k lk 
larla son milzakeke saf· U a fam i mü Sa• 
hasında sıklet meselesi yüı baka yapılıvor 
zünden hadır olan ihtilAf e ..,, 

halk lçı.1 Atinaya 8fden isi 
tanbul Güreı heyeti reil· 
Seyfi Cenap Bey de Yunan 
nlı sporcularla berabar av· 

detet mittir. 

Gelen güreşçiler 
kimdir? 

Gelen Yunan sporcuları 
dört eüreıçiden ibaretUr. 

Filistinde 
Kudiis, 3 (A.Al - Arap· 

lann lngilterenin Fillıtin 
hakkındaki siyasetine dair 

olan yeni beyanatına kartı 

infialleri artmaktadır. 
Arap icra komlteıi uzun 

Gelen yunan aQreıçilerlle 
ilk temas bu akıam saat 
18,S da Beyoğlunda Ari si
nemada yapılacaktır. 

Esas müsabakaların ara· 
ıında diğer güreıçllerimfz 
kendi aralarında antrenman 

1 
yapac&.klardır 

Güreıçılerimiz ıerefll 
gıılibiyetler temenni ederiz. 

Fenlandiva kabine
sinin istif ası 

Helıingfora, 4 (A.A) 
Kabine istifa etmiıtir. 

Japonya'da 
Tokyo, 4 (A.A) - Mec· 

lisihas, müntehlpJik yaıını 
23 e indirmiıtir. 

M. Gandi ile vali! umumi 
arasındaki miikilemeler de· 
vam etmektedir. M. Candi, 
akpm yemefini valü umu· 
minin evinde yiyecektir. 
Yemekten ıonra, miillkata 
ve miizakereye devam olu· 

nacakbr. 
Reıml mahafil, pek ya· 

kında bir anlaıma h•ııl 
olacaiı kanaabndadır• 

ve ıiddetli milnakaıalardan 
ıonra y ahudilerle UCKrette 

bulunmamaıa, onlara kartı 
boykot yapmaja ve ahaliyi 

Letonya kabinesinin 
istifası 

Riga4 (A.A.) - Kabine 
istifa etmittir. 

Titriyordum • Harareti 
y:ı.yı!mı~dı bil canlı kuvvetleı ın 
uyanmışdı, arzu ediyordu. 
Ve bütün vücudum o sevgayi 
I abul etmek için hazırlan· 
rnı~dı. 

- Ben de seni be;cli-
yordum. 

- Öyle ise aıkımızı ta· 
marnlamak lazım! buna borc· 
luyuz! 

Ondan sonr, bt".nf ken· 
dine dofru çekerek, keıik 
keılk ı6ylendi: 

- Oh! bu vücut, bu vü
cut! Canan! vilcudun beni 
yakdı idi. Bunu. ıusuz bir 
hayvan gibi his ettim. Du
dakların bana eriyen bir 
yemit gibi geldi. Göiıümiı 
yakdın, dudaklanmı yak-
dın, bütün viicudumu tutuı 
durup o zamandanberı seni 
sevdim VücudOmün her bir· 
lifi sana haykırdı. 

Elleri beni arıyor, kol
ları üzerimde sabırsız do
laııyor, bütün vilcudü san· 
ki vücudumla karıımak is· 
ter gibi kıvranıyordu. 

Gözlerimi kapayıp du
daklarımı uzatmak suretile 
cevap verdim. 

Ve birdenbire dudakla· 
rımm bir mıknatıs gibi du
daklarım çekerek yapııtıiı· 
nı hissettim. 

Bunu korku ile, kartalın 
tikirı olduiunu hiıaeden 
bir kuı gibi hi11ettim · 

Kollarımı, botu lan bir 
inıan gibi haliskirımın 
vücuduna doladı.m. öteıini 
bilmiyorum. 

- 24 -
- Canan ! Canan! •• 
Seıi beni uyandırıyordu. 

Ônümde, ayakta duruyordu. 

olduğum halde hald , 
redilmekten hası ola 
sevinç duyuyor. Vü 
mu geriyor ve Pren 
ho~u.ıa gittiğine em 

dığım memelerimi 
doru sürüyordım, 

07aman eyıce 

hertarafımı arsan pu 

ir 

rile örtmeğe ba;; dı. E m, 
bu nevaziı altında kıvr l r, 
damarlarım, çiy gör çi· 
çekler gibi, dirilm ğe baş· 
lıyordu. 

Vücuduma puselerden 
çelenkler yaptı. Sonra 
~evkin mütemmimini, etimİ 
ıçmeğe baıladı. 

Karyolaya, yanıma uzan
dı. Beni göğsünün üzer'ne 
aldı. Sanki vücudund n 
ayrılan bir parça im. ·m 
gibi, tehalikle kendine c t • 
Kolları beni hapse m 
Beni tekrar titret c 
hissettim. 

Bu lcadifc uçuru 
Yuvarlanmak lç n vücu

dümü teslimiyet c bır k • 
verdim. 

25 
Pu saatler e na ın 

ıehvi mazim, nfsy n · 'nd 
karardı gitti. 

Atıkıma daha 
alıımıı olduğumda , 
onu büsbütün tanıyc r 
bana dokunur c okunmaz, 
Utreyor, kendimden g ç 
yordum. 

Bundan maada 0 ' , 
vette kitif kesiliyor, on 
da faal bir amele oluy u. 

Zevke, bir tehlik e tı· 
lır gibi koıuyor, bütün kuv
vet ve hayatııµ, kendi d n, 
beteri müfarakatlerd n, 
atiden korkmayarak ıst h· 
kar ediyordu. 

kendimi, bu ateı iç nd 
hafif, alestlki' saadctt uçu
yor his ediyordum. 

Prens, karyoladan y r 
atladı. Bana bir b rdak ç • 
risinde renkli, mr.vi i 
kokulu bir likör getird • 

içinden kendisi de bir 
yudum içtikten sonra ban 
uzattı; sandım ki pusel rinın 
ateıi, bu kuvvetif ny Je 
beraber boğazıma akıt yor. 

Gülümseyerek dedi k : 
- İç bunu camm! B z 

canlanırsın!?. 

Likörü içince büsbütün 
kendinden keçUm. 

Şukadarını hatırlıyoru 
ki, onu en sevgili isimler 
çifırıyor, hayretle koJlar ı 

~ Clrlcçe bilmlyardu, Arap· 
~;1tta. Yalnız Arap nes· 
~il eQ olnıaclıfı da yiizün· 
'lııı •nl"tılıyyrdu. Şecere
ltt &ordum. Yirmi otuz 

Amerika reisicumhuru 
Vaıinıton, 3 (A.A.) -

ecnebi malları yerine yerU 
mal ve mabıuller kullan· 
mai• teıvik eylemeje ka· 

kar vermittir. Hük6mete, 
bir çok proteıtonameler ve 
bilba11a bu meyanda yahu· 
dl mubaclrJere tahılı edil· 
mek ozere arazi satın alın· 
mallna ıkarıı bir protesto· 

name tevdi ecillecektlr. 

Fransa ve ltalya 
Roma, 4 (A.A) - ltalya 

hava itleri nazırı M. Balbo 
ile Fransa hava nazın M, 
Dumesnil, kapalı daire için· 
de dünya mesafe ve mGddet 
rekorlarını kıran Fransalı 
tayyareci "Bou11outrot ile 
Ro11f,. nin bu parlak muvaf· 
f akıyetlerl milnasebetf le teb-

- Bir birimiz için ya
ratılmııız biz, canan! Sana 
malik olduğum için ölmek 
iıUyorum. Ah • Niçin sana 
birkaç sene evvel raıtarel· 
medim? Zevklerden aarhoı 
bayatın en tath anlarını ya 
fıyacakbk. 

okıayor, bütün hayanı g • 
yip ederek göğsüme ç kı 
yor, memelerimi ezd r yor, 
puıe:erini di'eniyor, 1 er t • 
lü tehlikeden masun f 

·-=~Jdıktan ıonra Pey· 
t..; ' •lleıine dayandı. 
"''P)ld Hasanill Tiirkl'nln 
"'- olaaaıyacatını ı6y(emek 
d-.=•~.clı. Ôyle anlıyor· 
~htı lcı, bu hillc6mdarhk bir 

~ ·~~itil dereceılne 
• ....ııltz, bu Sultana 

M. Hoover, •Muscle Scoals" 
namını taııyan ve elektfik 
kuvvetile ıun'I ıilbreler is· 
uhıali huıuıuou hOkQmetçe 
deruhte edilmeafnl nat) bu· 
lunan kanun l&yılıaıına kar
fi veton bakkıni isUmal et· 

miftlr. 

1 rik ve teıekkOr telgrafları l teali etmlf)erdir. • 

Kııacık bayıınlıfımın bir 
kaç aanfyeıl zarfında, peU· 
vanmı çıkarmıt atmııdı. 
Ve timdi. ellerini biribirine 

bi her ıeyi unutmu\: g 1 

ihUraıa, atka koıuyor, 1 

yor, "Anneciğim!,, dfye h }· 
kırıyor, aflayordum. 

26 
Vücüdümu ne yapt , 

adam? 

( Devamı var ) 
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Bahrisefit Felemenk 

Bankası a;mrau=--· 
İST ANBUL ŞUBESİ 

f cınre merkezi: A lı\ S T E R D A ı'Y\ 

l . &nEM+:l!Dt 

OSMANLI 
BNKASI 

Sermayesi 10,000,00il 
i ngiliz lirası 

İSTANBUL ACENTALIÔI 
Telefon: İstanbul 24460 

Mezun serrıayesl: 25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi: 5,000,000 FL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Oalatada Karaköy palasta Telefon: l3eyoğlu 3711.-~ 
lıtanbul tali şubesi : "Merkez Postane i ittisalinde 

Alla'lemeci Han,. Telefon: lst. 569 

il BEYOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 
Senedat ve poliça mukabilindı• 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon
tosu. 

Bilumum banka muamelatı 

1 
f 

ı============~=•==u' 
1 BANKA KOMERÇıY :~E 1 

İTALYANA 
Sermayesi : 700,000,000 Liret 
İhtiyat akçesi 580,000,000 Liret 

Merkezi dare: MiLANO 
İtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, .Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidcsi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afil}·asonlar 
İST ANBUL ŞUBE MERKEZİ 

ÜC\lata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHİR DAHİLİNDEKİ ACENTALAR: 

fstanbul'da : Alalemc:p.n hanınd:ı. Telef. 2821. Bevoofonda: 
İstiklal caddesi Telef. 10-16. Kambi}'O dairesi Borsada Telef. 1718 

1ZMİRDE ŞUBE 

Türkrye Cümtıuriyetinin başlıca 
şehirlerine ve memaliki ecnebiye 
ye senedat, çek, itibar mektupla 
ve telgraf eminıameleri irsalat 
Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve ınemaliki 

ecnebiyeye keşide edilen poliça
ların tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe pey ve şerası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

+w' e-;;•s •NWiıae ıw_ 
.wııır~üie~p~" 

Doktor 

Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 
ıkabul ve tedavi ederl 

Daktilo 
Bir hanım İş arayor 

İsteyenlerin Şehremnin
dc Yaylada yayla soka· 

Bank ~Adifatik ~::f.:~'.r: "~~:::~~ ~~~:: 
Dr. A. KUTIEL Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Par;s, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

Şubeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddeai No.102 
Telgraf adresi : frasiabank 
Teh:fon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta ko.usu: Galata No. 376 

« Harbin 
« Mukden 
Bilcümle Banka Muamelatı= --Hesabatı cıa ·iye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat- Tasarruf 

sandığı- Mes .tıkatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı-
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektupları - Esham ve emtıa üzerine avans -
elinccb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilit 

muhafazası vesaire. 

Cilt, Frenği, Belsoğu:duJJ ve ademi 
ktidar mu:ı.yenL'elektirik ted;ı:ıi:ıaııesi 
Karaköy Börel:çi fırını sırasın la. '. 34 

- Doktai 
•• 

Hayri Omer 
Almanya Emrazı cildi -

ye ve züht·eviye Cemiye
ti aza 61ndan Beyoğlu Ağa
caml karşı sırasında 133 
No. öğleden sonra nıüra -
caat. 

sene münasebetile 

KOLUMBİA 
Fabrikasınınpiyas":ya çık ardığıyeni plaklar 
umum KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 

GencOs-• 
man, .. 

·Çingene
ler, •. 

ma, .. 

Yeni plaklar şunlardır: 

Sarı Ya
pıncak. 

Sarsam 
kolumu 

Yalnız!.. "KOLUMBIA,, Plaklarını 
•, .,, ;ı • ·.1 

• ... '• ı r, , , , • • 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

ların dahili (iç) hastaiık

larını cumadan maada 

Deutshce Orietıı Bank 
~ 

İstanbul şubesinin müceddeden kü§at olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel 8 ve 
müzeyyen kas~lar vazolunmu~tur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 

A~irefendi caddesinde Yeni Vakıf ban 

susi kabinesinde tedavi --llllD!'i!ll!İflm"l._n 

her gün (2-4) de Divan- 1 
yolunda 118 numaralı lıu·ı 

eder. 
TetcrC'n ı~tıınl-u': 2~~n 

Büyük Tayyare -~~~6D'kli' 

Ooktnr 
Feyzi Ahmet 

Cilt, Saç ve zühr~vi 

hastalıklar mütehas 
Cumadan maada her 

saat 10 dan 6 ya kadar h ta 
kabul edilir. 

iAdres Ankara Caddesi N.43 
] Tciefon ıslaııbul ssg:;ı 

.....,, wgepg --
İstanbul 5 inci icra da-

iresinden: 
Mahcuz bir kanepe ve sairedin 
Büyük Akarca caddesinde 24 
Na. lu hane önünde 8 Mart 
937 Pazar günü saat 14 
ten itibaren artırma ile 
satılacağı ilan olunur. 

İstanbul 5 inci İcra <lai· 
resinden: 

Mahcur bir küçük tez-
gah motörünün Galatada 
Makaracılar caddesinde 21 
No. lu imalathc.me önünde • 8 Mart 931 Pazar günü 
saat 16 dan itibaren nrtır
mn i!e satılacağı iliı.n o!u-
nur. 

T ürkspo;:-çı ktı 
Yazı. Resjm. Estante· 

neler. Avusturya - italy maçı 
nm okunmamış tP.f sil atı. 
Son haftaki Şilt maçları. 
Meıhur tenisci THden pro-
fes~o·mcl ocdu. İzmir de 
yapılacak maçlar. Yunan 
güreşcilerile Türk göı·eşci

leri arasında yapılacak mü
sabakalar. Seyahatnamei 
Muhsinefendi. Vesaire.. Bü· 
tün bunları Türkspor da 
bulabilirsiniz. Sekiz sahife
lik bir sinema iJA vesi de bu 
güzel spor mecmuasını büs
bütün zenginleıtiriyor. 

---İstanbul .:nahkemesi As

liye 6 ıncı Hukuk daire 
siaden : Kova Mustafa 
pa§ada Remezan efendi 
sokağında 26 No.lu hanede 
sakin Halit efendi tarafın

dan Lutfıye hanım aleyhine 
ikame olunan tescili akit 
da vasmda mumaileyhanın 

ikametgahının meçhu!iyeti 
hasebi!e gün gösterilmek 
suretilc ilanen tebligat if.ı 

edildiği halde 16·2-931 ta· 
rihinde mahkemede hazır 

bulunmadığından hakl:ında 
gıyap karan vedlmi§ olup 
tar~hi ilanından itibaren (5) 
gün zarfında itiraz elmediği 
ve yevmi tahkikat olan 
2-4-931 perşembe günü saat 
10 30 da mahkemede hazır 
h~lunma dığı Yeya vekil gön
dermediği takdirde hukuku 
uııul muhakemeleri kanunu-
nun maddei mahsusaya tev
fikan hakkında gıyaben 
muhakeme icra edi!ec-eği 

ilan olunur. 

Bu l'kıam Pangaltı tiyat
rosunda komik Şevki Beyin 
sahneye yirmi yedinci senei 
devriyesi şerefine en nam-

dar aktör ve aktrislerin 
~ftirakile 

MASKELi HAYDUTLAR 
Boks müsabakası; yeni var

yete, kantolar duetolar, 
danslar 

• 
pıyangosu 

2 inci keside 11 Mart 1931 dedir 
~ 

Büyük 1krarrıiye 35,000 liradı 

KALORiFER- BANYO' 
Asri ve hususi salonları havidir. 

SERVİS MUNT AZAMDIR 

©1 R E S T O R A H K A R P i Ç 
~Fiyatlarda mühim tenzilat 
~"J) Ockl--rı~~ı te!grafl~ an~aj~ ediniz. 

~~ / ~~-®~~~ 
~~~~}{~~~~ 

İst. 3 ü=ıcii jcra memur- · TA VİLZADE V APU~ 
luğundan: Tamamına 2000 MUNTAZAM AYVALJ1' 
lira kıymet takdir edi'en POSTASI 

Bakırköyünde zeytinlikte taş- s [ L A M [ 1 
evler sokağında 5 No. lu ~·'r 
mabahçe hanenin tamamı ~· vapuru per 
9.4 931 tarihine müsadif ' ıembe 17 d' 
Per§embe günü saat 14 den Sirkecide' 
16 ya kadar t .. ıymeti mu- hareketle Geliho!u, Çaıı•t 
hammiyesini bulduğu tak- kale, Küçükkuyu, Altınol~ 
dirde en ziyade arttıramn Edremit, Burhaniye ve },f 
üzerinde bırakılacaktır. valığa azimet avde; edeJ 

Ur. Yolcu bileti vapll,d' 
Şartnamesi 26·3-931 ta· da verilir. 

rihinde divanhaneye talik Adres: Yemiıte Tavil-'fo 
olunacaktır. Arttırmaya i,ti- biraderler. Telefon lat: 'J,Z 
rak i~in yüzde 7 teminat · ------~;;.;:..;.._, 

almır. Hakları tapo sicille

rile sabit oim"' yan ipotek 
alacaklılar ile diğer alaka
darların ve irtifakı hakı sa· 
hiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarım ilan 
tarihinden itibare\i 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile 
bildirmeleri lazımdır. Aksi 
ha tde hakları tapu sicilleri
' c sabit o 7mayankr satış 

bedelinin payl::.şmaıım.dr.n 

hariç kahrlar. Bilcümle mü
terakim vergi belediye re
simlerile vakıf icares: müş
teriye aittir. Alakadarlarm 
icra ve iflas kanununun 119 

uncu mat' desi hükmüne göre 

tevflki hareket etmeleri ve 

daha ziyade rnaliimat almak 
isteyenlerin 930·927 docya 

numaralı İstanbu~ üçüncü 
icra memurluğuna müraca
atları ilan olunur. 

İyip ticrasından: 
Bir borcun temini istifa

sı için evvelce tahtı hacze 
alınan on bin kıye Ot ile 
bin kıye arpanın bu ayın 
7 inci cuma günü saat 14 te 
Çatalcada Dursun karyesiD· 
de şatılacağmdan talip olan
ların yevm ve va kti mez
kiird e me hallinde hazır 

bulunmaları ilan olunur. 
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Perşembe 

1931 ıBı~ 
~abah 6,28 1 Akşaııı ı9·~ 
Oğle 12,26 Vııtsı 6· 
ikindi 15,38 luıs4lc . ~p 

-M~. -M~ü-d-ür-B..!.u-r~h-an-•11'11 


