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gresinin içtimamda Reisi· 
mizin irat buyurdukları nut
ku ve bu nutkun bilhaHa 
gençliğe alt olan son kısmı· 

Gene bir felaket '1!T; 
İzmit, 10 ( A.A ) - Dün 

akıam yağan yağmurlar es· 
nasında düşen iki yıldırım· 
dan biri Cumaovasmda bir 
çobana isabet ederek öl
dürmü§ diğeri de lzmirin 
Eırefpaıa mahallesinde bir 
eve isabet ederek 17 yaşın· 
da genç bir kızı mangal 

TARİH.ÇESİ 
1 Nasıl Açıldı, Nasıl Kapandı ?I 

Muharriri : Bürhanettin .4.li 
İktıbgs edilemez 

Fethi Bey nıçın dahili siyasete avdet 
etmek istedi ? 
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Ankara, 10 (A.A. ) -
Türk ocaklan kurultayı bu 
gün saat 10 da fevkalade 
olarak toplandı. Reisliğe 
Muıtafa Fevzi Bey "Saruhan,, , 
katipUklere Rahmi, Na,it, ' 
Hakkı, İhsan ve Fuat Beyler · 
intihap olundu. Bundan 
sonra, Hamdulah Suphi Boy 
merkez murakabe ilim ve 

nı hatır'ar;ınız. Reisicümhur 

Hazretleri, gençliğe tevcih 
ettikleri bu hitabede, inkılabı 
ve vatanı ona "manet ettik
lerini söylemişlerdi. 

üzerine yuvarlayarak yakmıı 
ve yaralamııtır. 

* t •eırz , WWW.Jıir Binaenaleylt Ali 
bey, o zamanı için 

Ftehi 
dahili 

sanat heyetlerinin ra11orunu 
okudu. Merkez heyetinin 
raporunda deniliyor ki : 

1 

·;. Hamdullah Suphi B. f,, -

Biz bu fikrin zaman geç
tikçe inkitaf ett:ği~i ve bir 

• tatbıkat sahası hazır!and1• 

Cenevre' de 

Türk - Bulgar uzlaş
ma muahe:lesi 

"Muhterem arkadaşlar, 
Büyük ReisJnimiz Gazi Haz· 
reclerinin matbuata tebliğ 

edilmiı olan bir arzularıdır 
ki, bu fevkalade içtimaımı· 

za: veıde~ oldu. Bundan 4 

sene eveli C. H· Fırkası kon· 

ğını görüyorduk. Gazi Haz. 
retleri son zamanh.rda tah. 
silde olan gençlere, cemiyet
lere gençlerin terbiye ve 
tedrisine her zamandan fazla 
(Devamı 4 rincii sahıfede) 

Cenevre 9 (A.A) - Bul

garistan, 3H.ıziran 1929 t&· 

rihinde Ankarada Türkiye 

ile imza etmi§ olduğu uz· 

la~ma hakem muahedena· 

mesinin metnini tesdl edil· 

mek üzere cemiyeti akvam 

katibi umumiiiğine gönder· 30 Bulgar ıWuallimi 
----------------------

. Şehrimize Geldi 
IstanbulMuallimleri Kendilerine 

Muhtelif yerleri Gezdirecek 
Dün ıebrimize Konvan· Edirne, 10 (A. A .) 

ıiyonel ile 30 Bulgar mual· Bulgar muallimlerinden 30 
liml gelmittlr. Kendilerini kitilik bir hey'et Edirneye 
Maarif erkanı ve bir çok gelmit ve Karaağaç lataıyo· 
Türk muallimleri iatikbi.I et• nunda Maarif erkinımızla 
nıiılerdir. m1.1allimler tarafmdan çok 

Şebrinıizde bir kaç gün samımı bir surette karı1-
'- ı l ' · lanmı•tır. Bul0 ar misafirler, ıcalacakları an aıı an • mısa. w- o 

firlerlmiz ıebrlmizin muhte· erkek ve kız muallim mek-
1 f d d 1 k teplerinde misafir edilmiıler-i semtlerin e o aıma 
istemektedirler. dir. Yarın mektepleri ve 

Türk muallimlerile bir· ıehri dolaıacaklar ve ak· 
1 • ._ b • 1 i ge· •amki konvansiyonel ile İs· 
-.ıs:te yarın azı ,yer er ır d kl d 

. tan bul' a harekete ece er ir. 
~eceklerdlr. • 
~---- . ., 

Resmi izinnamelerı var mı. 

Masonların Esrarı 
Bilmek İstiyoruz: Teşkilatı, Giz-
i " .d. ? 
i ınidir Din midir, içtimaı mı 1~ • 

' . O M Kemal B.in Beyannamesı 
Büyük Meşrık P· · 
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K 1 kendhnfze, bir çok defa: da 

l'cı ırk kardeıler artık b~gü~ l l den fıtffade ederek 
rk Mason luğu despotızmın yed e er 

1-leıunı leıirl altında( Evoluti· birbirimize• sorarız.K~rk kar· 
ant t ) bi 1 k tyi takdır eder· b s e bir programın tat • def er, pe 
klkında müıkülata maruz siniz ki, bu gün bu me~zu 
e.ltnıyacaiını ümit edebilir, yalnız bizi değil, büt iin dun· 

,1 Meılekimiz yüksek pren· ya Masonluğunu A1Akadar 
ı P~erinin tatbikında bize mu· ediyor· Çünki, Mabetlerde 
t' eret eden H·alkçı b;r Cüm· lın z mu~lak olan Ritüel· 
q\\l'f b • • ya ı • h 
t,r ,,et devrinde lçtımaı lerin tatbiki, fazilet ve a • 
hı akkınin meı'ut tnkiıafına lak hakkında verilen nazari 
deılllet eden ' asri bir me· konferanslar arhk biç bir 
l'il,:::Y'ktirı daima önünde yü· Masunu tatmin edeuıiyor ve 
~tr c: lllecburtyetinde olan edemez de: .• Bunun ferdi t~· 
Çak f lrllyeun memleket Jçio klmül noktai nazarında f aı· 
•dUdıİ!delt olduiunun takdir deli olmadıfını iddia etme· 

?'ı~ ne kanidir. mekle beraber, cemiyete ya· 
l,4,11Cfrk Ma•onlafu mem· cak amelt fı'Jt bir klymeti 
lı e rae t v• n• rıya ' QllQbilir ,Yapmıı ır haiz olmadıiını görüyoruz. 

Bu ••• "ıı b b k di Kırk Kardeıler itiraf et· .... azan iz en 

1 
22 Romen 
Telgrafçı 

Romen Posta ve telgraf 
memurhrından 22 kiti dün 
ıaat 16 da ıehrimize gelmif· 
lerdlr. 

Memurlar Romanya se· 
fart heyrtl tarafından kar· 
f!l.ıınmıılardır. Romen 1 er 
ıehrirnizde bir hafta kadar 
klacaklardır. Postahanemizi 

mittir. 

Cemiyeti akvam katibi 

umumisi, Cemiyete t dahil 
devletleri 15 Temmuz' dan 

evvel bet seneden- beri ak· 

dolunan ve bu devletleı· 

tarafından henüz imza edil· 
miş bulunan mukavele na· 

ler hakkında- ki ;-;~ktat naz~!: 
ziyaret ederek bazı tetkikata larmı teırihe davet etmif 
bulunacaklardır. tir. 

u •• 1 •• ' .................... ' 1 •• 1 1 •• ' •• 1 • 1 • ' 1 • 1 ••• 1 .. .. 

intihap işleri 
Sandıklar Yarın Tasnif Edilecek 
Ve Netice Akşama ilan Olunacak 

Muhittin bey 

meliyiz ki,Türk Masonlarının f 
faaliyeti henüz cemiyet içine 
nüfuz edecek kadar genitli· 
yememiıtir. Gene iti raf ede· 
Um ki eslafımızdan bu güne 
kadar uzanıp gelen masonlar 

tarihinin hemen heme~ hayatı 
beterle beraber batladığı 
kabul edilir ve 8'eçirilen in• 
kılapların azameti gözümüz 
önüne aetfriliree, henüz ha· 

Bugün saat 6 da sandık· 
far kapandı. Her tarafta 
intibabııı son günü olduğ'un· 
dan oldukça faaliyet vardı. 
Rey atmak istiyenler rey 
veriyorlardı. Bugün her gün· 
den çok sandıkların ba~mda 
kalabalık görülüyordu. 

Sandıklar yarın tasnif 
edilecek ve neticesi ak~ama 
kadar, kabil olmazsa ertesi 
günü belli olacaktır. 

Müntehibi ııani intihabı 
bittiği halde meb'us intiha· 
hının ne zaman yapılacağı 
henüz belli olmamııtır. 

Memleketimizin her ta· 
rafında ayni günde intihap 
yapılacağına göre bu hu· 
susta beklenilen emrin b:r 
kaç gün sonra gelmesi bek
lenilmc>ktedir. 

s 
yatı yarım asıra yeti~miyen 

Türk Mason luğundan çok 
fazla ıeyler beklenmezdi ! 
Hatta itiraf edelim ki, mem· 
lekettn geçirdiği buhranlara, 
siyasi cereyanların değiıik· 

liğine ra#men TOrk Mason 
larının faaliyeti takdire ıa· 
yandır. 

Kırk kardeıler, bazı te
(Devamı 3 üncü •ahifed•) 

Fethi bey 

Paris sefiri Fethi Beyin 
zihninde ötedenberi yer 
etmiı bir teıebbüs vardı. Si
yasi bir fırka teıkil etmek. 

Bu fikre en ba~lıca se· 
bep de diplomatın memle· 
ket hakkındaki esash kana· 
atları idi. 1dare sistemimiz
de inhisarları, şahsi teşeb· 

büsleri muvafık bulmuyor
du. Bilhassa ecnebi serma· 
yesinin memlekete getiril· 
memesindekı esbabı bir tür-

ü anlıyamıyordu. S nelerden· 
beri birer istifham işareti 

gibi gözünün önünde dola
şan bu esasları iki sene ev· 
ve) İstanbula gelerek tetkika 
baılamadı . Fakat o zaman
ki harici meseleler , kendisi-
ne mimasip bir tetkik zemi· 
ni vermemişti. 

...... ....- .... 'm':W_ 

siyatete avdet <>tmenh im· 
kan dahilinde olmadığını 
anladı ve tekra.- Pdtise av· 
det elti. 

Şüphesiz hatırlarsınız ki, 
bir Alman maliyecisi olan 
Alman devlet bankası mü. 
dürü (Her Müler) ma'I vazi· 
yetimizin tetkiki için Türkf· 
yeye c'a\ et edHmfıU. 

Uzun ve mühim bir tet• 
kikten sonra ( Moller ) ·bir 
rapor hazırlamıı ve bu ra· 
porunda Türkiyenin mali 
vaziyetini inceden inceye 

izah etmitti·I 

Bu meşhur rapor Tür· 

Nuri bey.J 

kiyede neırinden evvel, Pa• 
riste ıayi olmuıtı. O zaman 
Fethi Bey, iki sene evvelki 
fikrini yeniden hatırlad1. 
(Devamı 3 üncü sayfede) 

Yetmiş beşinden •onra I 
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Sahife 2 YARIN 

Darülf ünunlar 
Açmahyul 

Ş EH i R 
• 

HABERLERi 
Dünkü makalemizde, me· 

mleketimizd umumi bir 
irfan seviyeıinin olmadığını 
yazmı§ ve mahzurlarını sıra· 
lamııtak. Son Rejim değif· 
mesinden sonra da ayni ha· 
talı vaziyetin devamına ni· 
hayet verilmek istenildiğini 
ilave etmiştik. 

Bugün ise, mezkur terakki 
hamlesının alametlerini ve 
tahal :cuku çarelerini arattı• 
racai z. 

Filhakika Lozan sulhun• 
dan sonra, istikrar bulan 
Tdrk cemiyetinde yer, yer 
fikıi bir kaynatma beliri· 
yordu. Muhtelif vilayet 
merkezlerinde rehber vazi· 
fesini görecek ıahsiyetlerle 
mahalli gençlik arasında 
sempati ve Jlmi faaliyet kı
vılcımları görülüyordu. Me
sela, birçok gazete ve mec· 
mualar neırediliyor, spor 
teıkilatları yapılıyor ve kü· 
tüphaneler tesis olunuyordu. 

Fakat, düıünmek lazım· 
dı ki muhitin kıt bilğisile genç 
mürebbilerin • muallimler, 
doktorlar gibi! - zihni te· 
kimülünü yapmamıt malQ
matları, ıuurlu bir ilim ce
maatini terkip edebilir mi 
idi? Tabii ki hayır! Nitekim, 
bu gayretlerin çok kere 
semere vermediğini görmek 
müteıebbisleri üzerinde kuv
vei maneviyelerinl kıracak 

bir tesir de bırakmakta idi. 
İtte, bu mahzuru nazarı dik· 
kate alan hükumet, bütçe· 
nin müsaadesi nfsbetinde 
Avrupaya talebe yollamağa 

baıladı. 
Vakıa, garpte tahsil eden 

gençler az, çok ilmi bir li
yakatle memleketimize a~
det etmekte idiler. Ama, 
burada kendilerine hazır· 

lanmıt muhitler bulamadık
ları ıçin, çarnaçar tahaccür 
ediyordu. Binnetice, ya· 
pılan masraf ve verilen e· 
mekler neticesiz kalmağa 

mahkum oluyordu. 
O halde, dahili maarif 

eiyasetinde atılması icap 
eden adımlara ihtiyaç var· 
dı. Bu adimlar ise, yeni· 
den tanzim edilecek umu· 
mi bir maarif programının 
tatbiki ile mümkünleıtirile· 
bilirdi. İıte, vaz olunması 
icap eden yeni tedris Ris-

teminin ilk maddesinden ne de· 
nilcneli idi, bil'yor musu'luz? 
Muhtelif mıotakalsrda Da· 
rülfünunlar açmak! 

Filhakika, f k tahdl mec· 

iki 
Casus 
Yakalandı 

Dün istanbulda ticaretle 
ittlgal eder görünen iki Bul
gar casusu tevkif edilmittlr. 

Polis birinci ıube memur· 
ları Boris Kortof ve Senko 
Y orgiyef isminde iki Bulga· 
rın bir müddettenberi latan· 
bulda siyasi bazı faaliyetle· 
rini sezmtı ve her ikisinide 
gfz1ice takibe koyulmuılar
dır. Bu takipler neticesin de 
her iki Bulgarın faaliyeti 
etrafında polisin eline yeni 
deliller ve vesikalar geçince 
ıüpheler tahakkuk etmfıtir • 

Bunun üzerine birinci 
ıube birinci k111m memurla
rı dün her ikisini de, Beyoğ
lunda oturdukları bir pansf· 
yonda tevkif etmiı1erdir • 

Her ikisi de haklarındaki 
tahkikat evraktle müddei· 
umumiliğe verileceklerdir . 

!!SS 

buriyetf, orta mekteplerle 
liselerin ıslahı ciddi bir gay· 
ret numuneleri olmakla be
raber, mevzuu bahs gaye 
için kııırdılar. Bunlar, mem· 
leketin ilim seviyesini ihya· 
kir bir kuvvetle yükselle· 
cek vasıtalar değıllerdi. 

Esaseu mevcut olan mü· 
esaeaeleri kısmen ıslah ve 
teksir, ancak zevahiri kur· 
taracak geçici tedbirlerdi. 

Halbuki muayyen bazı 
mıntakalarda Darülfünun ve 
hiç değilse ali mektepler 
ıeklinde Darülfünun ıubelerl 
küıat etmek, muhtelif kül
tür membaları yaratmak de· 
mekti. Müderris ihtiyacı ise, 
kısmen yerli ıahıiyetlerde l 
seçilecek zevatla ve kısmen 
de Almanya ve lnglltereden 
getirilecek ecnebi profesör· 
l..?rle temin edilebilirdi. 

Nitekim, Ankarada açı· 
lan hukuk, muıikf muallim, 
orta muallim mektepleri gibi 
mQe11eseler, müddeamızın 

el ile tutulacak kadar canlı 
müeyyedelerldir. Fakat, hü· 
kumet merkezindeki iki, üç 
mekteple ve İstanbuldaki 
biricik Darülfünunla böyle 
muazzam bir Maarif mes'e
lesinin ana hatları bile çi· 
zilmit değildir ! Trabzon , 
izmir, Konya gibi merkez· 
lerde de ayni usulün, tatbiki 
bilakaydııart lazımdır . O 
zaman, Türkiyenin muhtaç 
olduğu ilim e-üneşi yafıyan 

bir ~ehkir halinde dogacak· 
hr. 

Son söz : Darülfünunlar 
açmalıyız! 

Sabih iZZET 

(Yarın)ın Halk Diplomatı 

J lstanbul Konservatuvari İçin 

Viyana Akademisi 
Profesörlerinden Marks, İstanbula 

Davet Edildi 
Viyana musiki akademisi profesörlerinden Marka, İs· 

tanbul konservatuvarını teıkil ve tesis eyle..nek için müte· 
hassıs ııfatile istanbula davet edilmiıtir. Belediye profesör 
Markala bu hususta bir mukavele yapmııtır. Profesör 
senelik beş bin lira tahsisatla celbedilmiıtir. Profesör Mar
kı, senenin muayyen zamanlarında buraya gelecek, iste· 
nilen proje ve programları yapacak, konservatuvarın teıkili 
esaslarile meşgul olacaktır. 

Tesisi düıünülen müstakil opera ve operete de bu zatın 
tanzim edeceği esaslar dairesinde vücut verilecektir. Pro
fesörün daimi surette lstanbulda kalması fazla külfetli 
olacağı içindir ki bu şekilde bir anlaıma yapılmııtır. 

Trakya' da 
Pancar mahşulü 
Trakyada pancar mah· 

sulü pek fa2'ladır. AJpullu 
şeker fabrikası ise, bu sene 
kudret ve kabiliyetini iki 
misline yükselttiği halde, 
bu pancarları iılemeğe ki· 
fayet etmemektedir. Bunun 
için, Trakya ıeker fabrika· 
ları tfrketi, bir fe brika daha 
açmak veya, Alpullu ıeker 
fabrikasının tesisatını daha 
kuvvetlendirmek tasavvu· 
rundadır. 

Selanik'te 
Açılacak sergi 
Yakında , Selanikte açı

lacak olan beynelmilel ser· 
giye bizim de ittirak etme
miz için, iktisat VP.kaleti , 
ticaret müdürlüğüne emir 
vermtıtir • 

Ticaret müdürlüğü, Türk 
tacirlerinin de sergiye ittira· 
kine tavassut edecektir • 

Artinin marifeti 
Divan yolunda Şekerci 

Murat ustanın çırağı Hasan 
Artin tarafından bıçakla 
yaralanmıştır . 

Unutulmuş 
Bir Tekke 

Protistan misyonerlerinin istilai 
faaliyeti Baybilhavz nedir? 

Memleketimizde "Baybılhav2,, namı altında bir 
misyoner teıkilatı vardır. Bu, bir lseviyet tekkesidir. 
Bir kara duman gibi tehlikelf, faaliyeti çok ciddi ve 
dikkate ıayan safhalar arzeder. Tetkik edilirse, İslim 
tekkelerinin bile bir memleket için bundan daha teh-

likeli olduğu iddia edilemE>z• 
Pastorların korkunç faaliyeti, kitabı mukaddes va

ızları, zehirli neıriyat, sözde ilmi vaızlar, telkinler, İs· 
limiyet aleyhinde propagandalar, gençleri vf' bilhassa 
genç kızları Protistan yapmak için bulunan çareler, 
esrarengiz tecrithanelerde çile çıkaran kızlar, Müjgan 
hanımın evveli vicdanına sonrada ....... tasallutlar, 
spor kulubü, ticaret dershaneleri unvanı altındaki pro· 
paganda mahalleri ve saire .... 

Bu esrarengiz ve iıtilai faaliyetin iç yüzünü, ya
kında neıre baıhyacağız. Bu ibret yeıikalarını vata
nını seven her Türk bir acı ilaç gibi içmelidir. 

Müjgan hanım başından 
geçenleri aynen anlatıyor -

l Fakir 
Cocuklara , 
Yardım Heyeti 

Hililiahmer cemiyeti 
mekteplerdeki fakir çocuk
lara bu sene de yardım 

ediyor. Fakat yardıma ihti
yacı olan çocukların miktarı 
arttığından bu muavenet 
kafi gelmiyor. 

Mektep idareleri bu va· 
ziyet hakkmda Maarif ve· 
kaletfnfn nazarı dikkatini 
calbetmiılerdir. Vekalet, bu 
münasebetle bir talimatname 
tanzsm etmittir. Talimatna· 
meye göre her mektepte 
hali ve vakti yerinde olan 
çocuk velilerinden mürek
kep "Hami heyetleri" top
lanacak, bunlar fakir ço· 
cuklara yardım ececekler· 
dir. Bu yardım paradan zi
yade eıya ve yiyecek te· 
mini suretile olacaktır· 

Çocuk ve kurban bayram· 
larına kadar heyetlerin top· 
lanarak yardıma batlanma· 
ması için çalııılacaktır. 

Sahte mühürler 
Hakkaklar resmi vesi

ka olmadan mühür 
yapmıyacak 

Sahte mühür ve kliıelerle 
bir çok sahtekarlıklar yapıl· 
makta olduğu nazarı dikkati 
celbettiğinden polis müdü· 
ri} eti buna mani olmak için 
tedabir almııtır. Polis müdü· 
riyeti bilumum kliıeci ve 
hakkaklara bir tamim gön· 
dererek herhangi bir müer 
seseye kliıe ve damga 
imal edecekleri z a m a n 
o müessese sahibinden res· 
mi bir kağıt istemeleri bildi· 
rilmiıtir. 

Klişeci ve hakiklara si· 
pariı verenler behemehal 
resmi bir kağıt ibraz etme 
ye mecbur olacaklardır. 

Aksi takdirde ıipariıleri 
kabul edilmiyecektir. Resmi, 

vesika ibraz edilmeden kliıe 
ve damga yapanlar mesul 
tutulacaklar, haklarında ta· 
kibat yapılacaktır. 

Madam Sarayı 
vurmuşlar 

T opanede Rus teb"ıın
dan madam Sarayı bir ıah
sı meçhul sol kolundan ya
ralıyarak çantasını alıp ka· 
çmııtır. 

Karagöz Ve 

I Gönül 
1 Tedavisi 

lzmirde bir genç kız kf!n• 
dini öldürmüı. Bu zavallı 
bebeğin ölümüne sebep te o 
meşhur kelimedir: Aık ... 

Zavallı Leman hanım, bir 
mektep talebesine gönül ver· 
mif, fakat çocuğun babası 
izdivaca razı olmamıı. 

Leman hanım ne yapsın 
timdi. Gitmit babasının ta
bancasını almıı, sevgilisinin 
de resmine son bir kerre daha 
bakdaktan ıonra tetiği çek· 
mir ..• Hain kurıun, altun renk
li saçları yakarak bu hafif 
beyni paı çalamıı. Hadise bu. .. 

Hergün bir tanesini itit
tiğimiz bu kanlı havadisler, 
sinirlerimizin üzerinde cere
yan halinde dolaııyor. 

Bu genç kız, sevginin 
manasını kurıunla verecek 
kadar sarfettiğl (Enerji) yl 
hayatına sarfetaeydim çok 
daha muvafık olabilirdi. 
Leman hanıma bütün his· 
simle acıyor. .. 

(Don Jua.n) a igelince o· 
nu timdi büyük hir gururla 
İzmir sokaklarında dolaıır
ken görüyorum. 

Her adım atııında, 
Her bakııında, 
Her hareketinde, her 

halde: 
- lıte bu kız benim 

için kendini öldürdü ! 
Diyen bir eda vardır. 
Fakat belki de bu gönül 

fedaisine kavuımak için 
hazırlıktadır. 

* Gençleri bu m•nasız ha-
reketlerden kurtarmak için 
ruhiyatçıların e-ayretleri yok
sa boıa mı gidiyor ? 

BURHANETTIN ALI 

Darülbedayi 
Konya Belediyesine 

müracaat etti. 
Anadolu turnesine çı· 

kan Darülbedayi temsil hey· 
eti üç temsil vermek için 
Konya Belediyesine telgraf· 
la müracaat etmiıtir. 

Darülbedaylin vereceil 
temsiller için dermeyan et· 
tiği ~eraitin kabulüne iDJ• 
kan haB1l olamamııtır. 

Darülbedayi Belediye ti
yatrosunun bili bedel üç 
gece için kendisine hasrı

nı iıtemif, müstecir de bit· 
tabi bunu kabul etmemiıtit• 

Müntehipler J 

Karagöz - Rey mi veriyouunuz Ağalar! 
Köylüler - Afyonlar ve t'ftiklcrfmiz için 

sa.laf pazarları bulmak için rey veriyoruz. 

Koragöz - Ya siz İzmirliler ne istiyor 
sunuz? 

Karagöz - Ey Adanalılar, sizin eme)f. 
nız·nedir? 

tıte" 
Karagöz - Namzet beyler, halkın 

1 1~, diği ıeyleri öfrenmemif değilsiniz. Y~ "•" 
herkese refah getirecek paraları bu rO 

lazım. 
Halk - Ziraat bankasından ucuz faizle 

para almak, aradaki mutavasaıtları ortadan 
kaldırmak! 

'"'Köylüler - Bizim derdimiz ma lftm. Kre· 
dl istiyoruz. Eğer, yeni mebuslar bu derdi· 
mizi hallederlerse, tıtmiz yoluna ıtrer. 
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(Birinci •ahifeden devam) 

Dahili siyasete avdet 
etmek zamanının ge)diflni 
anladı. 

(Birirıci aayfadan Jeoam) 
nıennllerimi arzetmek üzere~ 
bir kaç dakıkaoızı daha İf· 

Alman - Avusfurya ittihadı 

Gümrük Meselesi 
Gümrük İttihadının Türkiye Ti
careti İle Alakadar Olan Kıs.«r: ı 

ıal edec~fim. 
Türk Maeon lufu yaıa· 

dıfı ve m(le11ir olmak Jste• 
diff içtimai muhitte mes'ut 
ve nafi bir teıir icra edebi'· 
mek için hakikati kapıyan 
zahiri maıkemtzi dmat. ve 
yavaı yavat daha ıuurlu 
ve kendimize sahip bir va· 
zlyet almafa çabımalıyız .. 

( A) Ritflellerimiz 
Kırk kardeıler en çok tenkide 
maruz kalan Ritiiellerln,Sen• 
hollerin bası clhetlerinin de· 
ilıtfrilmeslne taraftar olmak· 
la berab9r esasın muhafa· 
zaıına, derfnUklerfne nü (uz 
edebilmek i~in tamik ve 
tahliline taraftanm. Aık ve 
rabıta onu eyi tanımakla 
olur. Bizim... Rittellerimiz 
alelide bir tahlil ile derin· 
ilklerine nüfuz edtlemlyecek 
kadar igllk edilmiıtir. Bun· 
ların her ıeyden evvel bık· 
tınc.ı, ııkıcı bir ıe'ıilden ca· 
zip bir f(!kle ifratı, bilhusa 
Neofillerln allka ve 111kını 
uyandirabilir hir bale getiril· 
meıi lizımdır. Vukuflannı 
nuarı dikkate alarak bazı 
Ostatlarmı•dan reca ettim. 

(B)- Me•11;ye d11oam 
B6yiklerlııılzin Mahfi me· 

aafaJn.e Jttlrak edebilmeleri fm· 
klnını ihzar etmek l"'1mdır. 
Buda mesaiyi cazip ve f atdeli 
bir ıekle ıokmakla, dlfer 
taraftan da itlirak imkanını 
artırmakla mümkün olabilir. 
Malumu alileridir ki, der!'Ce· 
ler yükseldikçe iftirak kabi
liyeti azalıyor. Derecesi yük
sek üıtatlarımızı aramızda 
görmekten mahrum kalıyo
ruz• Bizler, onların nur ve 
feyJzterfne muhtacız. Bullun 
için makul bazı tedablr it· 
tihazı husuıunda ııraıı ge-
lince Şurayı Alimfzle tema· 
ıa gelmek 'muvafık olur 
zannederim. 

( C) • Byiilılerin Melaafile 

intiaaplwı 
Aym zamanda bir çok 

Mehafile tebenni ne kıulflJ'• 
zararlı oldufunu görüyoruz 
Bir büyük ancak iki Mebafil 
intisap edebilmeli ve yalınız 
birinde vezife deruhte eyli· 
J'ebllmelidir. Bilha11a Şura· 
Jı Aliye mensup olan O statla· 
rınıızm resmi Mebaf ilde 
Şarkta oturarak en buhran· 
lı zamanlarımızda bir mür· 

Londra, 9 (A.A) - Ha· 
riciye nazırı M. Henderson 
dOn P:omstead'da ıöylemif 
olduğu bir nutukta hüka\· 
metin bilhassa harici siyaset 
sahasındaki faaliyet ve me· 
saiıini ve elde etmit olduğu 
neticeleri müdafaa etmiıtir. 
Mumaileyh amele fırkası 
hükOmetinin ıulhü tasfiyesi 
emrinde cemiyet akvam 
yapmıı olduğu yardımdan da 
ehemmiyetle bahseylemiıtir. 

Şanghay'da 
Bir dağa kaldırma te

şebbüsü 
Şanghay, 9 (A. A) -

Müsellah haydutlardan mü-

Almanya ve Avusturya 
hük(imetleri a ra11nda kar.ar· 
laıtırılıp esaslı noktaları bir 
kaç gün evvel ilan edilen 
gümrük ittihadı biitün Av
rupa efkArı umumiyeslni 
pelc ziyade meııul'etmekte
dir. İngiltere, Fransa, İtalya 
ve ÇekoılovRkya hilkamet
lerhıln bu muka veleyl pro
testo edecekleri Vf· Sen Jer· 
men mualtedesi ve 1922 
ikinci Teırininde Avusturya. 
mn imza eylediği iattluaz 
protokob ahkamile gayri 
kabili telif bulunduğunu 

ileri sür,.cekleri muhtemel 
rekkep bir çeten ;n arazi sa· görülmektedir. 
hiplerinden milyonlarca ser· Almanya ve Avusturya 
vete malik Li ·Chfang·Mei'yi 
otornobflle evine avdet eder· dahilinde mezkur projeye 
ken dafa kaldırmağa teıeb- itiraz eden birçok şahsiyet-
büı etmesi beynelmfJel im· ler mevcut oJdufundan güm· 

rilk ittihadının mf~vkii tatttyazlı mıntakada büyük bir 
M • bika vazedilip edilemeyece-

heyecan uyandırmııbr. fı. 
b ği mOphemdir. Esasen tim-yoner arabasının ütün sü-

r' atiJe kaçan Rus ıoförünü dilik yalnız iki hükumet 
soluk kanlılıtı sayesinde hay· arasında tekarrur eden bazı 
dutlarıadan elinden yakasını umumi prensiplerden baık ii 
kurtarmıttcr. Maamafih ıofö· bir fey mevcut değildir. Bu 
re bir kurıun iaabet etmiı prensiplere iltlm\den kanun 
ve hastahaneye kaldırılmır layihaları ihzar olunacak 
tır. Ümitsiz bir haldedir. Di- ve Avusturya ile Almanya 
ğer bir ıahıs daha yaralar- medislerinin tatıdikine ikti-

1 mıştır. ran ettirilec~ktir ki bugünkü 

ve ve itimatla tevdi edebi:- , - ihtiyacını tatmin e:em':t"-' 

lir bir devreye gelmittir. te olmasına mebni esas 
(D) - Mahkemeler kadronun adedi tebdil 
Kırk .Kardeıler. M•hke- edifm~kslzfn vazifenin tak· 

melerlmiz maksadı temin siminde Jkf Muhak ••. , iki 
edecek kadar orıanlze de- Te,... bırakmak auretde biri 
ilidir. birinci, dlferl ikinci o11118k 

Bir çok mahkemelerimiz Gzre iki hat ••• biri ecnebi 
ve bilha11a iki otoritenin muhaberatı, djferl tArkçe 
aynı bir ciirnıl maıonl tçfn mulıabera.tı idare etmek 
ayrı ayn bükamler veren üzere Bo... K& ... e ikf Ki ... 
mdıkemeleri vardır. Halbu- daha illvesl ıuretlle tadillt 
ki, tıln selimetl tetkfl&bn , fcıaıı temenni olunabilir. 
mufllk olma-.nda .delil, (G) • lntilaa6at: 
açık ve basit olma11nda ara· Samimi yeti lhlil edecek 
nılmahdır. KanaaUmee ' grup teıktl•tından, menfi 
Türk Maıonluiuacla biri eaa• milcadelelerden kaçmarak 
dlieri Muvazafın mubake· h.,-keıln hakkına ve ıami-
meslne alt Ali Mahkeme ile mi hareketine hürmet 
bir de Temyiz Heyeti olma· edelim. 
lıdır. 86tiln Maaoni cürümler Serbea bırakahm. inisi· 

1 0 1.uu bu Ye o'an bir Mason Baıkası• 
dereceıi ne o ursa ' 
mahkemelerde ril'yet edil- nın kanaatile sürüklenme· 
melidir. melidir. 

Bu sayede iki otorite itte Kırk Kardeıler 
aranndakf ayrılaklardan iç· TOrk Maeon lufunuP umumi 

fit gibi medetreaimiz oluıa· 
ları temenni olunur. 

(Ç) - Vazifelerin inlıi· 
•ardan kurtarılma•ı : 

tfnap mümkiln olabilir. Her vecbile hakkındaki muta· 
iki otorite Maeonlar cürümle- leatmıı, dilıiindüklerimi, ba· 
rindeki hilküm ita kudretini zı temennilerimi arzettim. 

·d-Bir vazifenin uzun mu 
det bir B •.• jn uhtesinde kal· 
111.aaının mahzurl~rını takdir 
ederainiz. Bazan BB ..• i yek· 
diferfnden ayıracak kadar 
tehlikeli, hatta bazan ınü· 
11•lcaıat adeta ıf yaıl bir 
Ziilbre mücadelesi teklini 
a.Jıdıracak kadar atetli olu· 
J'or. E.asen tatbik etUltmiz 
lttte bır uıtadı Muhterem üç 
-.ıeden fazla ipka edilmez. 
(20t 1nc1 madde) Bu neden· 
.. , helld. de idari bir mec· 
'bu111et altında itlıal edil· 
llae~ır. 

latlh-., •den ve mUhap 
edilen o.tatlanmın bu bu· 
•u•un ebemsniyetqıi takdir 
•decelderiQ.e epıbailll, ~ 
'l'Grk MalOI\ luiu yeUftlrdfii 
~'-tlı senç Oatatlaıın ol· 
hn eDert.te çeldd ,.eve ae- i 

bu mahkemelerde teksif Kırk Kardeıler:., Tlrk Mason 
etmelidir. aileıini tetkll eden kardeı· 

(f} .. Mıırolalaa• hylerin lerin kalblerfnde aamimi· 
Vcu:'iyet o• aaldhiyetleri yetin, hOınO niyetin icap 

Bu mühim elbette bizde ettirdift r.evlıme, anlaıma gibi 
IAyıktle tesbit edilmlt değil· iki mühim kudret yatadıkça 
dir. Her yerde her te19kkO.l- memleketin ıaadetlnf, beıe-
de murahhaslann temıil ıa· rin refahını dütilnen bir 
Jahiyeti tayin edilmiıtfr. Ya cemiyetin daima ilerflemek 
Federatif veya parlemantar hakkını kasanmıı olacalın· 
olması icap eder. da ıOphe yoktur • ÇtnlıG, 

Bizde ise, oe 0 nede be- biz T6rk Ma10nlan hOrriyete, 

ri
kidir. Bizde f ederatff bir milli itUkllle hismet edea-

k lerfn mezarlarından çeleaıl ıistem olma11 lazım l en par· 
H lb ki kaldıran, Maıon Mabetlerini 1 te oluy JI'• a u 

h
ee7:ur:hhaa eıaılı, mühim yıkan, iD1&11lyet için ,ahtna 

d mltefekkirleri menfalara 
tılerd• kendi Mah ••• ln en, 
aldıtı direktif dahilinde sürell ' eserleri yakRD bir 
temsil etmelfdlr. mem'ekette defli bizi mesa· 

( p ) . Heyeti daimenin fmlzde serbeıt bırakan halkçı 
Teılıildtıncn tadili bir Cilmhuriyet devrinde yap• 

Heyeti daimeuin hali dJ.lıamı g6rmekle mlte•DI 
hazırdaki teıekkCllO meeal ve babtiyanz f •• 

siyaıi vaziyet dahilinde bu· 
na fm!•an hasıl olup olma. 
yacağı rneıköktur. 

Almanya - Avusturya 
gümrük ittihadının memle· 
kelimizi dalıi alakadar ede
cek bazı cihetleri vardır. 
Projeye göre Almanya ve 
Avuıturya birbirlerinin öl
kelelerine ,c>nderilecek em
tiadan gümrük resmi a-Jmı

yacaklardır. Yalnız baza is· 

Uınalar mevcuuttur ki bun
lar, iki memleket arasında 
mübadele edilen umum em
tianın yüzde 10 undan faz. 
Iaıına ıamtl bulunmadıkları 

gibi muvakkat mahiyette 
ve tedricen kaldırılmaları 
mukarrerdir. 

Her iki memleket, g(lm
rük tarifelerini teyhlt ve 
aynf devletle aktettikleri 
ticaret mukavelelerini bir
biri erile telif eylfyecekUr. 
Şuhalde gümrOk ittihadı 
kat'iyyet keıbedecek oluua 
gerek Almanya ,.erekse 
Avurtu rya tarifelerinin ta· 

dilini bektemek lazımdır. 
Almanyada elyem cari olan 
tarifenin ihtiva ettifi riiıum 
umumiyetle Avusturya tari
feııinden dahil yüksektir. 

Bütün dünyada o1duiu 
'gibi Almanya ve Avsturyada 
dahi bu günkü temayül, 
gtlmrük rewtmlerf ol indirme
yip çıkarmafa matuf oldu· 
fundan yenf tarffedeld .,.. 
ıimlerinf qGDkGclen .laha 
y(lb.ek bfr Mvfyede teıblt 
edl)eceklerf ve bu iki mem• 
lekete mal sevkeden Türk 
taclrlerfnfn bazı emtia için 
,tmclfklnden daha fazla re. 
.ım tediye etmek mecburf· 
yetinde kalacakları memul 
bulunmaktadır. 

Memlekt timfzia Alman· 
ya ve Avusturya ile aktet· 
mit bulundufu Uca.,et mu· 
ka velelerl :dahi bazı tadilata 
tabi tutulacaktır. Bugün meri 
olan Türkfye-Avcıturya Uca· 
ret muka vel<>si tamaınen bir
bi rfne uygun def fldlr. Birin· 
cf lfıtelf olmadıfı halde 
Türk-Almım mukavelesinde 
bir çok resimler konsolide 
edilmıı bulunmaktadır. Bina· 
enaleyh memleketlmfzfa, Al-
nıan1aya karıı yaptıfı güm· 
rut..: konıolidasyonlarının A
vuıturyaya dahi teımil ey· 
lemelf talebi karıısında kal
maıı muhtemeldir. 

Gümrük ittihadının en 
mtlhf nı netfceıi hiç ıflphe
ıfz Almanyanın lktlaadl kud
rethıl fevkallde bir surette 
tezyit eylemesi olacaktır. 

Avusturya ile ikU.aden 
btrleıttkten ıonra Almanya 
cihanın Amerika dan ıonra 
en mOhim puan hatta 
memlekeUmfz fçfa Amerika 
uzak fakat Almanya-Avuıtur· 
yanın yalrm almaları dola
Y••ile birinci derecede ebem· 
mlyetli plyaea olacaktır. 

1927 senesinden beri Al
manya hem ithalatımızda 

hem de ltalra tari.ldle sevk· 
• d i 1 1 p iıtatlıtiklerimlztle 
sehven bu memlekete ih· 
raç edilmft pbi 16aterden 

I M. Doumergue 
Beyanatta 
Bulundu 

Bunun için ne yapmak 
lazımdı? 

Hiç füpheıiz tekrar Is. 
tan bula avdet etmek, görüş· 
lerini, duy!lflarını açıkca 
söylemekti. Yine bunun için 
de ancak bir fırkaya ihti· 
yaç olabilirdi. 

Nice 9 (A.A)- M. Do
umergue'ı ve Adliye ve 
Bahriye nazırlarile maiyet
lerini hamil bulunan Colbert 
zırh ısı ile Reislcümhurun 
bahri menkibine refakat 
eden sair gemiler saat17,20 
de Bizerte' e DJÜleveccihen 
Villefarnche-sua•mer' den ha
reket etmtıtlr. 

M. Dumergue'in bir 
nutku 

Nia, 9 (A.A.) - Buraya 
muvau.lat etmfı olan Rei· 
ıicümhur M. Dumer.g, fere· 
ffne verilen ziyafette bir 
nutuk irat edcwek ftalya 
milleU bakk111tla ıitayifkk 
ıözler ıöylemiı, Franaanın 
sulhperverlifinden, kendi 
istejile akerinln miktar.mı 
askeri hizmet mikltletim ten· 
kiı etmlt oldutunu beyan ve 
hudutlann emniyeti temin 
edilmedikçe devamlı sulh 
kabil olamıyacafını ve ce
miyeti akvam, mukarrerat&· 
nı zorla kabul etUrecek as
keri kuvvete malik olmadık· 
ça Franıanın bizzat kendi· 

1ıine güvenmesi lazımgeldi
nl ve billıa11a ne halihazır· 
daki ehemmlyetfnl ne de 
miistakbel neticelerinin ıü· 
mulünü inkar mümkün ol
mıyan ıon beklenilmiyen 
vak'a 1 ar müvaceheıinde 
bunun adeta bir zaruret 
oldufnnu ilave evlemiıtlr. 
M. Dumerıue, bn hldtselerin 
vukua ••lmtı oldulu mem· 
leketler tardifnln-: Fransa 
için unutulması tehllkelı-

olacak olan bir takım ders· 
leri ihtiva etmekte oldufu

nu ıöylec:lfkten ıonra Fran· 
sanın maddi kuvvetlerini 
saflim beynelmilel kuvvet 
vilcude gettriltnceye kadar 

ıeı ek milstemlekelerhıln 
emniiN)lmetinfn ve te • 

~mamiyetlnin icap etti· 
ii miktardan aıaiıya in· 
dirmekten iıtinkaf etmesi 
iktıza edecefini beyan et
miıtir. Fransız reislciimhuru 
milletler ara11nda sulhü te-

siı için tik ıartıa Franıızlar 
arasında kalp, fikir ve men· 

f aat birlfii oldufunu beyan· 
la sözüne hitam vermiıtlr. 

Yeni bir rekor 
Pariı, 9 (A.A) - Fransız 

tayyareciıl Freston ile De
la vergne, 29 saat 38 dakika 
bir uçma neUceslnde hafif 
bir tayyare ile 3967 kilo· 
metre katederek cihan me
safe ve müddet rekorlarını 

kırmıılardır. Bundan evvelki 
rekorların eahibf Donati is· 
minde ltalyan tayyareciıi 
olup meıafeai 2746, kilo· 
metl'e •• mGddet 294 dakJ.. 
ka idi. 

emba nazan itibara alına· 
cak ve Alman fıtatiıtikleri 
eıaı ittihaz c·dilecek olursa 
ibracabmızda btrlnc&liff ih· 
raz etmiıttr. Avuıturya ile 
birle,Ul .. ten sonra Almanya
nm Türkiye için mOıteri ve 
sabcı olarak ehemmiyeti 
herhalde bir kat daha arta• 
cakt!r. 

l,te P a ris ıefiri, artık bü· 
tün fikirlerine müsten.t bir 
fırka teıkflin .. iy'dcn iyiye 
karar vermitti. Fethi bey, 
geceli gündüziil hep bunu dü· 
tünüyordu. 

Avrupa devletlerinin he
men hepsinin siyasi fırka 

programlarını bazik bir o· 
peratör dikkatile kelime, 
keliıne, ıabr satır tetkik 
ediyordu. 

CO.mlelerin manasını, ha· 
fızasında uzun uzun lsak!a
dıktan sonra tekrar, tekrar 
tahlil ediyor, nasıl ve ne 
ıekilde hareket etmenin 
muyafık olacafını kuruyor
du. 

bO.tün hu ditOnce ve plan· 
lardan sonra Alı F ethl beyi , 
lstanbulda yeni bir fırkanın 
eeaslarını kurmak iizere 
faaliyete geç mit görüyoruz • 
Parfı sefaretini, müsteıarına 
bırakarak' Türkiye'ye gelen 
büyük elçi, itte lıtanbul'a 
avdetinden itibaren ideali 
olan bir fırkanın baıına 
geçmiı bulunuyordu . 

Bu fırkanın f amini de 
bizzat kendisi koymuıtu. 

"Serbes cümhuri 
y~t fırkası ,, 

Kutalaya meb'usu Nuri, 
Ardahan mel.'uau Tahıla 
Karı mel," .. u Afaoflu Ah· 
met be~brle memleketin 
flııtfyaçlannı tetkik etmıı 
ve her tGrlil fJldrlerde mu
tabık kal.tıklan ıonra fır
k ayı resmen tetkll etmiıU. 

(Deoamı var) 

... A~~~ik~; d~· .. N 

Buğday ttıahsulü 
Vashinıton 9 (A.A.) -

Zfrüat nezareti, Amerika'nın 
kıı esnasındaki bufday tsti
salabnı 644 milyon Buıel 
tahmin etmektedir. Geçen 
son beı seneye alt lstihsalat 
vasRtfıi ise 604 milyondan 
ibaretti. 1930 senesinden 
1931 senesine nakledilen 
mahsul miktarı 275 milyon 

Buıe'le balii bulunmakta
dır. Amerika, Kanada, Ar· 

ıantin ve Avusturalya'nın 

fazla buiday mahıulO mik

tan 1 Temmuz tarihinde 
762 mJlyona balif olacak
tır. 

Graf zeplin seyahatine 
devam ediyor 

Parfs, 9 (A.A.) - Graf 

zeplin ıaaı 9/50 de Valence 

ve aaat,10/47 de Oranp Gze

rfnden uçmuftur. Balon, pek 

alçAk bir lrtlf adan ıeyredı

yor. •e Manflyaya dofru 

ıtdıyordu. 1 fa vi güzel • •a· 
kin ve ı-rraktı. 

Norveçte 
Oılo, (A. A.) - Maden 

ean•yH. köm&r madenlerf, 

menıucat Vt" bahri fnfaat 

ameleıinden 43 bin ldoiye 
101 verilmiıUr. 
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Sahife 4 

• 
vıs i l-2Galip! 

Galatasaray çok faik oynadı, 
fak at belli ki talisizdi 

Şehrimize gelen Bulgar 
Leviski takımı dün ilk maçı 
Galata arny ile yaptı. 

Havanın soğuk olmasına 

rağmen oldukça kalabalık 

bir sporcu kütlesi stadyomu 
doldurmuştu. Yalnız duhu· 
liye ile girenlereo mahsus 
kısım da havanın ademi mü· 
saadesi nisbi bir tenhalık 

husule getirmlıti. 

Saat onbeş buçukta Bul
gar misafirlerim iz sahaya 
çıktılnr, müteakiben Gala
tasaray gözüktü ve her iki 
takım şeyircilerin alkıtlarile 

kat ıılanclılar. 
Leviski takımı mavi renk· 

te bir fanila giymiıti. Fotoğ
raf alınması ve saire mera· 
sim icrasından sonra misa· 
firlerimiz Galatasaray ıe· 
refine üç defa Hurra diye 
bağırdılar. 

Müsabakanın hakemi 
olarak ilan edilen Kemal 
Halim Bey ortada görün
müyordu. Her iki takım bir 
müddet için kendi arala· 
randa oynadılar. Fakat ha· 
kemin görünmemesi dolayı· 
sile sahadan çekildiler. An· 
atılıyordu ki müııabakanın 

hakem meselesi ııon daki· 
kada bir arızaya uğramııtır. 

Beı on dakika intizar· 
dan sonra Harbiyeli Niya
zi Beyin düdük öttürerek 
abaya çıktığı görüldü ve 

bunun üzerine gerek Gala
tasaı v ve gerek Leviski 
takım! .ırı sahayı tekrar it· 
gal etti er. 

Kale intihabım Bulgarlar 
kazandı ve Galatasaray 
rüzgara karşı oynamak mec· 
buriyetinde kaldı . 

* 
Bulgar takımı ~ bu müsa· 

baka için dün vazdıgımız 

şekilde sahaya çıkmııtı. Yal· 
nız kaleci olarak bildirdiği· 

miz iki isimden Maznikof, 
Leviski takımının kalesini 
müdafaa etmekte idi • 

Maznikof ayni zam~nda 
Bulgar milli takımının 

kalecisidir. Ve dünkü oyu 
nun neticesi üzerJnde en 

ziyade müessir olan oyuncu 
olmuştur. 

Galatasaray takımına ge· 
lince: Dünkü spor sütunu· 
muzda snrı · kırmızının t u 
müsabaka için çıkması en 
kuvvetli ihtimal dahilinde 
olduğunu bildirdiğimiz ıekH 

ile sahada yer aldığı gö1t l· 
dü. Bu §ekil §U idi: 

Avni 
Bürhan Vahyi 

Suphi Nihat Milat 
L. Mehmet, K. Faruki, Necdet, 

Latif, Rebii 
Oyuna ba§landıJ;tan sonra 

ilk on beş dakika :zarfında 
Galatasarayın çok faal bir 
fekilde Bulgarlara ait naeıf 
rnha dahilinde hakim yet 
teesis t>ttiği görüldü. 

Galatasaray akıncıları bu 
müddet znrfındn çok gÜz"'I 

bir kombinezonJn Bulgar 

1 
mının kalecisi bir iki defa 
kendini gösterdi Te çok 
kuv\•etli tehlfkeleri müthit 
bir soğuk kanlılıkla atlattı. 

Top bu ıekilde Bulııar 
kalesi önunde tehlikeli zik
zaklar yaparak dolaşırken 
bu defa da Bulgar muhacim· 

lerinin ayağında Galatasa· 
ray kalesine doiru koımağa 
baıladı. Nihat bey hatalı 
bir hareket yaptı, Galata· 

saray aleyhine ceza vuruıu 
verildi. Bu defa müdafaa· 

da da hata yine tekerrür etti. 
Ve Galatasaray kalesine 
çok yakın bir yerden ikinci 

ceza vuruıu çekildi. Bir Bul
gar akıncısının kafa tuku
nuşu, hiç umlmadık bir za· 
manda Bulgarlu hiıabına 
ilk sayıyı kaydetti. 

Naglhani yapılan bu go· 
lün aksi tesiri Galatasaray 
hututunda derhal kendini 
gösteriyor: ilk on bet da· 
kikalık hakimiyete Sarı • 

Kırmızılı oyuncular artık Teda 
etmiılerdir. Bulgarlar bil
ha11a sol açıkla Galatasaray 
kalesine tehlikeli hücumlar 
yapıyorlar. Nihat B. cidde11 
fedakar ve atılaan oynaya- , 
rak Levislei hücumlarının 
hızını keameğe uğratıyor. 

Bulgarların mukabil ka
leyi sıkııtırd ıkları :ı.trada 

yine soldan inkiıaf eden 
bir hücumla topun Galata· 

saray ağlarına pek yakın· 

laştığı görülüyor. Bulgarla· 
rın hafif bir ıutu. A Tni to· 
pu tutuyor ve elinden ka· 
çırıyoı: Go 1 ! 

Çamur yüzünden çok 
kayğın bir hal alan topun, 
Galatasaray kalesini daima 
büyük bir liyakatle müda· 
fa.a eden Avninin elinden 
sıyn)ması nasıl olur? 

Belliki bugün Galatasara· 
ym hiç talii yok .• 28 inci da
kikade Bulgarların pek ucuz· 
ca mal ettikleri bu golden 
sonra Galatasaray canla baş· 
la oynamağa başlıyor. Hü · 

cumlar biribirini takip ediyor, 
fak at semere yok! 

Böylece, muhakkak olan 
' bir kaç snymın ekuriyetle 

büyük bir §anısızlık yüzün
cien kaçırılması ve Bulgar 
l<alecisinin yarattığı harika
lar yüzünden atakların birer 
birer s.f tra müncer olması 

ile geçen heyecanlı dakika
lardan sonra birinci devre 
nihayet buluyor. 

Jf 
İkinci haftaym baıladı· 

ğı zaman Galatasarayda 
bir tebeddül var. Kolunun 
takat olduğu anlaıılan Avni· 
nin yer:ne Rasim konulmuf, 
muhacim hattından Necdet 
ile Latif çıkarılarak yerine 
Celal, Ercüment alınmışlar
dı. Forvert hattının yeni 
şekli §U idi. 

c~lal, Mehmet, Er~üment 
Faruki, Rebii. 

müdafaasını ırnrn a kanıık f 
ediyorlardı. 

Bu esnada Bulgar takı· 

Galataıarayın for hattın· 
da ki bu tebdilin faydaları 

görülüyor. 
Galatasaray adam akıl· 

YARIN 

. Kadıköyünde 
Dün ikinci Kümelerin Maçlarına 
İyi Bir Şekilde De1lam Olundu 

Dün de Kadıköyünde ikin~ 
ci küme maçlarına devam 
~dildi. 

Birinci oyun Altınordu -
Topkapı arasında idi. Altın· 
ordulnlar sahaya gayri ni· 
zami bet oyuncu ile gel· 
diklerinden T opkapı bük· 
men galip addedildi. 

ikinci oyun 
Beylerbeyi - Kumkapı 

arasında yapıldı. 

Beylf·rbeyliler, bu hafta 
sahanın oynanmayacak ka· 
dar çamurlu olmasına rağ· 
men ıuurlu bir oyun sistemi 
takip eW. 

Kumkapıhlar iıe fazla 
asabiyete kapılarak Beyler· 
beyliler karşmnda iyi bir 
oyun göstermediler. ilk dev
rede Beylerbeyliler bır gol 
attılar. İnkinci devrede gol 
adedini üçe çıkardılar. 

Kasımpaıalılar ise ikinci 
devrede yaptıkları bir golle 
1-3 mağlO.biyetle bitirdiler. 

Beylerbeylilerin bu ga
lebesi son :zamanlarda mun
tazam çalışmalaı ının mü
kafatıdır. Kendilerini tebrik 
ederiz. 

Üçüncü maç 
Hilal • Tötönya arasında 

idi. 
Tötönyalılar ıahayf\ gel

mediklerinden Hilalliler hük
men galip geldileJ. 

Tötönya maçlara 
iştirak etmiyor 
Tötönyalılar maçlara it· 

tirak etmiyeceklerini mın· 
takaya bHdirmittir. 

Tötönyalılar gelecek se· 

lı hakimdir. Fakat Bulgar 
müdafaası da bizim bilhas· 

sa soldan hücum ettiğimizi 

bildiği için bu hakimiyetin 
semeresini bize tattıramıyor. 

Galatasaraylıların Bul· 
gar kalesi önünde mekik 

dokuduğu bir devre de biç 
bir ıut, Bulgar k.lllesine git· 

miyor ve yalnız top ayak· 
tan ayağa dolacıyor. 

Böyle heyecanlı dakika
lardan birinde Bulgar mü· 

daf aaıı Ercümende kale
çizgiıi dahilinde kaıdi bir 
vur llf yaptı : Penaltı ! . 

Penaltıyı Bürban çeki· 
yor : Galatasarayın ilk ve 
son golü! .... 

Galatasaray yine h&kim. 
Bulgar kalesi önünde tevali 

edip giden tehlikeli akınlar 
yine bir netice doguramıyor. 

Ya Bulgar kaecislnin çok 
isabetli müdahalesi veya· 

hut ta bizimkilerin pek ıı· 
kaıık bir oyunu bu hale 
sebep olmaktadır • 

Bir aralık, Bulgar mü· 
daf aası yine ha talı bir ha· 
reketle bir penaltı dahv ka· 

zandı. Bürhan yine çekti, 
Fakat bu defa top avuta 

ııitU. Bundan sonra oyun 
heyecanlı, pek hararetli bir 

devreye girmiıti. Galataıa

re yın el ile tutulacak dere· 

cede bariz faikiyetine rağ· 
men topun bir defa daha 

Bulgar kalesine airdiği gö
rülemiyordu. 

Kaleciyi bil~ atlatan Ke-

ne maçlara (Alman spor 
klübü) ittirak edecektir. 

Askeri Liseler maçı 
Dün de SeJimiye meyda

nında Askeri Liseler maçı 
yapıldı. 

İlk maç Halıcıoğlu ve 
Gedikli küçük zabit mek· 
tepleri arasında certyan 
etti. 

Halıcıoğlu takımı baıtan 
nihayete kadar hakim bir 
oyun oynayarak rakibini 
1 O - O yendi. Gollerin be
şini Hakkı, dördünü Zt' ki 
ve birinlde izzet beyler 
attı. 

ikinci maç 
Askeri sanayi Te Deniz 

lisesi arasında yapıldı. Oyun 
· zevkli geçti. NeUcede Aske
ri sanayi 3 - 2 galip geldi. 

Kuleli - Maltepe 
Üçüncü maç bu takım· 

lar arasında yapıldı . 
Maltepe takımı Rıza he· 

yln ayagile üç, Saim beyin 
ayagl'e de bir gol attı. Buna 
mukabil Koleli takımının 

biri penaltındr.n olmak 
üzere iki golie mukabele 
edebildi. 

Aıkeı i lisenin en kuvvetli 
bir takımı olan Kuleli lisesi 
bu mağhlbiyetlc şampiyon• 
luktan bir derece ayr>lclı. 

Kuleli Gedikli küçük za· 
bıt mektebile yapacağı maçı 

~ kazandığı takdirde Halıcıoğlu 
lisesile puvanlar müsavi ola. 
caktır. 

Bu Halıcıotlu-Kuleli maç 
askeri ıampiyon takımı tayin 
edecektir. 

A. Rıdvan 

mal Faruki, yerde yuvarla
narak boı kaleye top ata· 

mıyor. Bulgar ağlarının beı 
metroluk bir muhitinde do-

latan Galatasaray akıncıları 
bir ıut bile göndermiyodar. 

Son beı dakika zarfında 
Bulgar kalecisi bir kurtauş 

esnasında ıol kolunun üıtü· 
ne düşerek saklandığı için 

oyunu terkediyor ve niha· 
yet hakemin düdüğü Galata· 

sarayın hiç de yerinde olmayan 
bir mağlubiyetini ilan ediyor. 

* Bulgar kalecisi mükemel· 
Defans eyi it görüyor. Sol 
açık tehlikeli. Fakat ta· 

kım umumiyet itibarile bi
zim alt edeceğimiz bir takım· 
dır. Fenerbahçenin Pazar 
gunu galip gelmesi yüzde 
seksen nisbetinde kuvvetH· 
dir. 

Galatasaraya g e 1 ince : 
faik oynadı Hukim idi, fakat 
talisizliği ve muhacim hattının 
şut atamayııı dünkü neticeyi 
hazırla mı ıtır. 

Bu vaziyette göz göre 
göre kaçan bir galibiyetler· 
ten sonra ( Galip sayılar 

böyle mağlup!) demek bü· 
yük bir hakıinaslık olur. 

F. Hamdi 

Beşiktaş-Süleyman iye 
Betikteı - Süleymaniye 

müsabakası sonunda her 
iki taraf 1-1 berabere kal· 
mııtır. 

Betiktaı bu suretle üçün· 
cülük mevkiinde çok ıarııl· 
mıı oluyor. 

11 Ntıan 
_, 

Türkocakları Kurultayı --
Dün Toplandı 

( Birinci sahifeden deı1am ) 
ehemmiyet verdiler. Mek
tep sıralarında oturarak 
dersleri dinlerken, gençlik 
müesaeıelerinde nutuklarını 

irat ederken kalplerinde 
gençliğin inkılap ihtiyaçla-

rına göre yetiıtirilmesi inkı· 
labin gençlikte emin bir 
istinatgah bulabilmesi, bü
yük e n d i ı e 1 e r i halin
de idi. Son bir ıene zar· 
fında, memleket toprakları 

üzerinde ~zuhur eden bazı 
vekayi bütün vatanperver· 

lerin kalbi üzerinde tesiri 
el' an zail ~olmamış bulunan 
kuvvetli izler bırakarak çok 
ileri fikirleri muhafazakarlık· 
la ta nınmıt bir muhitte yer· 

leıtirebilmek için bütün in· 
kılap kuvvetlerinin tanzim 
ve tevhit edilmesi lüzumu 
Büyük Reisimizin ve inkılap 
ricalinin zihinlerinde gitgi· 

de büyüyordu. Bunun için· 
dir ki Gazi Hazretleri ıon 
zamanlara da tesis buyur· 
dukları fırkanın kadrolarını 

milliyetperver halkçı ve 
cümhuriyetçi genç zümrelerle 
buyutmeği arzu buyurdular. 

Bu hareketin kııa bir 
ifadesi inkılap fırkasının 

safları içinde milliyetperver 

ve cümhuriyetçi gençliğe 

bir vazife ve mesuliyet ver· 
mektedfr. Reisimizin matbu· 

atta neırolunan beyanatları 
bu emeli sarahaten bize 
göıtermlştir . Bu maruzatı· 

mızla Kurultayın fevkalade 
içtlmaının hangi emelden 
mülhem olduğunu izah et
mit oluyoruz • 

Raporda merkez hey' eti 
ile ilim ve san' at hey'etinin 
son~ıene zarfındaki mesai ve 
muamelatı izah edilmekte 
ve ıu cümlelerle rapora ni· 
hayet verilmektedir . 

Bundan 40 - 50 sene ev· 
vel pek nadir bir iki müelli· 

fin kitaplarında ilk işaretle-
rine tesadüf etliği ve ondan 

sonra yavaş ya vaı mektep 
kürsilerine, tiir mecmuaları· 

na, matbuata ve cemiyet 
hayatına intikal eden Türk 

milliyetperverliğe, bütün am e· 

lelerile beraber harbi umumi· 
de uğradığımız büyük f ela
ket neticesi çok kat'i ıekilde 
görünen bir ölüm tehlikesine 
maruz kalmııtı. 

Bugün kurtulan Türk 
vatanı üstünde Türk milli· 
yetperverllği ilim ve edebi· 

yat sahasını geçmiı :milli 
bir fırka, milli bir siyacet, 
ıııilli bir devlet ıeklini al

mııtır. Bu eserin sahibi olan 
Büyük Reisimiz halkçı ve 
milliyetçi Türk gençliğine 

muhabbet ve itimadını ifa· 
de ederek onu'' inkılap 

fırkası ile beraber bir 
cephede yekpare bir he· 
yet halinde yeni vazife· 
lere çağırıyor. 

lçtim ıumız, bu da vele 
c ?vabmı verecektir. Müeaae· 
semize ve onun mensupla· 
rına kalplerini senelerden 
beri çarptıran milli mürat 

yoluuda vazife ve mes'iıli

yetleri artarken dün olduğu 
gibi, yarın da inkilap fırka· 

sındaki kardeılerile beraber 
daima muvaffak olmalarını 
temenni ederiz • 

Raporlar, okunduktan 
sonra, heıer azalı iki encü· 
m(!n tefrik olundu. Raporları 

tetkik encümenine Reşit Galip 
"Aydın,, Hakkı Tarik "Girc

son,, Necip Ali ,,Denizli,, Mü
kerrem" Isparta,, Fuat "Kırklar 

eli,, Beyler; hesapları tetkik 
encümenine KAzım "Gire· 

son,, Rifat "Zonguldak,, Kazım. 
"Aksu ay,,, Reşat 11 Emlak bn n· 
kasmdan,, Refik "Divanı 
muhasebattan ,, B e y l e r 
intihap edildiler·- Kurultay 
saat 16 da içtim ına devam 
edecektir. 

~~-------·-·--..... --~~-
Ayakkabıcılar 
Heyet Ankaradan 

avdet etti 
Ecnebi memleketlerden 

gelen keten ayakkaplardan 
fazla gümrük resmi alınma• 
maaı için Ankaı aya giden 
ayakkab!cılar heyeti avdet 
etmiıtir. 

Hükumet, kunduracıla· 
rın teklifini esas itibarile 
kabul etmiı gibidir. 

Yeni meclise, bu hususta 
bir tefsir lahiyası verileceği 
anlaıılmaktadır. 

Müjde 
Kadınların intihap 

yıldönümü 
Bugün, kadınlara beledi· 

ye intihap hakkı verilmesi· 
oin ilk yıldönümüdür. Bu· 
nun için, Kadınlar Birliğinde 
merasim yapılacaktır. 

Ehliyetsiz şoför 
Şoför Aslan ehliyetsiz 

ıoförlik yaptığı için yaka
lanmııtır. 

Bir kalpazanlar 
cemiyeti 

Rieti, (ltalya), 9 (A.A)
Poliı, bir kalpazanlar cemi· 
yeti meydana çıkarmış, 6 
kifiyi tevkif ve sahte para· 
larla kalpazanlık malzeme 
ve aletlerini muıadere et
mittlr. 

1 

Japonya' da 
Hükumet fırkası lideri 

Londra, 9 (A.A.) - Şim· 
di Tokyo'dan varit olan ha· 
berlere göre hükumet fır· 

kası liderleri M. Hamaguc· 
hi'nin halefi intihap edilir 
edilmez kabineden istifa 
etmeğe karar vermit olduk· 
larına dair ortada bir ta· 
kım ıayialar dönmeğe bat· 
lamııtır. M. wakaıuki'oiı> 

Baıvekilliğe intihap edile• 
leceği ve M. Hamaguchi'• 
nin istif asının çok yakııJ 
olduğu söylenmektedir. 

lrak'ta 
Birinci tayyare fitosıJ 

Londra, 9 (A.A.) ft'akıı:J 
·ı birinci tayyare filosu te~lı• 

edecek olan , İngiliz ~e 
da• 

Iraklı pilotlar tarafından J 
f' re edilmekte bulunan 6 ta 

·ı· 
yarenin dü:t Bağdata gı 
mek üzere lngiltereden h9

' 

reket etmeleri üzerine Lorı; 
draya ayrıca 15 Irak ıabil 
gelmiştir. Bu zabitler, keılll ıı 
t . o' ngHterede f nfa cdilınıf ıJ 

lrakın ıkioci ha va fı Josıl~I 
ı , . 

tesellüm edeceklerdir. ı>i 
ır 

iere, lrakın askeri ha ~a 1' 
lerini tenıika yardıın etırı:., 
üzere üç sene müddetle 
memlekete lnglliz taYYa 

re' 

cileri ıönderecekttr. 



Hatıratını yazan: Naci JSMAiL 

Qn, Hiçaney i topladıktan sonra, bizi 
~llına davet etti. Amerikalılara karşı 
'Yük muhabbeti olduğunu, küçük oğlu
'11 Berut Amerikan kollejinde tahsil 

ettiğini söy Iedi 
-46-

Falaka meydana çıktı 
.: ahudi, görülecek bir Ayaklarını falakaya soktu-
;: E:YYela' Hanın yanına lar. Tam, ilk değneği yiye-

Ônünde diz çöktü. cekti. Molla müdahale etti. 
~~~n He men secde et· Müsafirlere de sert sert bağı-
tdi. Sonra, dizüstü o- rıyordu. 
ltıı u. Mükalemenin bütün Kanber , kurtulmuştu. 

elerini anlıyamıyordunı. misafirlerin bazıları on beşer 

1~ünkt hem yavaş yavaş tümeni verdiler. Vermiyen· 
p 1'Yordu. Hemde Farisi ler de yirmiıer, otuzar değ-
~ kullanılıyordu. Fakat, nek yedikten sonra imana 
~•dinin Handan bir emir gelmiıler, paraları vermiı· 
S kkı ettiği anlaşılıyordu. 1 lercli. 

lltraf cenapları, nıüsaatle Sıra, bize gelmişti· Hiçte 
r almaz, ayağa kalktı. itiraza lüzum görmedik. 
llbetin yanına geldi. Fakat, 45 Tümenlik bir çek uzattık. 71n önündeki Y.abudi Han, aldırıı bile etmedi. Bi· 
1 &.nlaımııtı. Hemen he· ze karşı: 
Ilı, Han gibi bir gururla - · Ben, Amerikalıları se· 
lkaıemeye girişmişti. Bu verim. Küçük oğlum Bey-
lkalenıe bu mıntakanın ruttaki Amerikan Kolejinde 
r,hai Türkçesile ceryan okumuıtur. Sizleri, bu ak-
"Jordu. şam yemeğe davet ediyo· 

İtanın vergi hayatını,bil- rum, dedi. 
•3a Y eh udilerin halk ile Han, paraları topladıktan 
l\>let muesseseleri arasında sonra, başka yerleri de ha-
tnuna:ebetlerini anlamak raca kesmek için taifesile 

bir fırsat düşmüıtü . handan çıktı. 
.kalemeyi dikkatle dinli- Şimdi, vaziyeti düıünü-
lrdum. Yahudi sarraf: yordum. Bu, nasıl vergi, 

- Kolay, yalnız, zama· nasıl tahsil usulü ve nasıl 
da verileceğini temin idare idi ? 

ek için rehin istedim. 
ordu. 

leanber, Hanının e§Yasını 
hın etmeğe razı elmuıtu. 
a.t, etya namına da ahır· 

daki kuru otlardan ve 
rlerdeki arpalardan baı
bir ıey yoktu. Bunların 
tneu ise, hiç mesabesin· 
idi. 
~iha.yet H H t"' ' ' , uçyuz umen ıçın 
l't'tyüz lfirmi bet tümenlik 

'"ilsenet yapılmağa karar 
't'ldi. Bu para, 99 günde 

.. ~ tlliyecek olursa, Kan
~ 11 hanı da elinden alına· 
f lt. İki ıahit bulundu. Bu 

itt~ı da Mollanm yanma 
'h~ er. MoJla, bizim eski 
, bernei Ser'iyeler usulün· 
'ti it tarafeyn kurdu. Şa-

er· d tql\ 1 e aldı. Kanber, bor· 
\t ikrar ettirdi. 

lii 'i ahudiye de hükmü teb· 

ıl\~tti • Sonra, koca divi · 
\la Çtkardı. Kağıdı yalaya 
~ .. "la. Yazdı . Koynun~aki 
~~:~ keseden de bir mühür 
Qch P hastı. Kağdı da Ya· .;e Yerdi. 

d,._ a.hudi, siyah bir kese· 
~ ., ii 
l\ttb \. Yüz tümen çıkardı • 

d, ht ere teslim etti. I(anber 
~ ter b· ~'ed ırer sayarak hanın 
~ı, d a.rına verdi . Bu nıes· 
~'tt e böylece tamamlan· 

l . 

( Devamı var) 
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Belediye' de 
Resim vermiyenler 

lcar ve isticar mukavele
lerinden Belediyenin bir re
sim almakta <llduğu, bu res
min tediyesini temin için de 
mukavelelerin Noterlerde 
tastiki mecburiyeti vazedil
mitti· Bu mecburiyete rağ
men birçok kimseler muka
velelerini Noterlikte tastik 
ettirmemekte, bu ısuretle de 
Belediye resmini vermemek

tedirler. 
Belediye, kontratlardan 

Belediye harcının temini için 
yeni bir tedbir almııhr. Bu 

tedbir şudur : 
15 Nisan.Jan itibaren Be-

lediye memurlıı:rı kiraya ve· 
rilen yerleri dola.şacaklar, 
kontratları tetkik edecekler 

dir. 
Kontratları olmıyanlar ile 

Noterlikten tastik edilmemi§ 
olanlardan Belediye memur· 
ları tarafından ceza alına-
caktır. 

Alınacak ceza verilmeıi 
icap eden kontrat harcının 
iki misli olacakhr. 

Cezayı vermekte tered-
düt edenler mahkemeye 

tevdi olunacaklardır. 
~. 

tlt~ii~di, her ıey bitmiş, J -..,~~· değil mi? Ne ge· Bıçakla yara amış 
1 ..... .,. "" b•t>dakl miıafirlerl Sirkecide Ankara bira· 

1 ~. d Çağırdı. Bu grupa hanesi gareonlarından Nuh 
'• ı"hlldık. Kanberin ter· Zeki ile Hızır kavıta eder• 

t.t· s ne göre· ken Hızır Zekiyi bıçakla 
h 1•a.ftr1 • l t ""'"dt, l:l ertn bepıi de tüc· arkasından yara amıı ır • 
~~tl h' erkesin onbeıer tü· • -
:"· ;j""• \'ermesi lizım· Sustalı ile yaralamış 
~h erıniyenler de fala· Cibalide Kütahyalı Cahit 
~ Çekilecek. iiç ay evvel terkettiği met· 

b enbe k ~"b•I r, itiraz etmiıli· reıl Nazimenin önüne çı a· 
ll)'\r' fa.Iakacıları çağırdı. rak sustalı ile bir kaç ye· 

tanberi yatırdılar. rinden yaralamıstır. 

YARIN 

----------------------------------------
~--H_I._ K_A_Y_E_~ 

Yurdumun Işıkları 
Yazan: Saat Deroiş 

11 --
Pek misafir pener olan 

köylüler o gece bu misafirler 
şer efine l<öy misafir odasın· 
da bir helva sohbeti tertip 
etmişler ve ocağın sıcak 
ateıile ısınmıı btr odada her• 
kes masallar anlatınağa baş· 
lamış. Önce şeyh, sonra kö· 
yün ihtiyarları sıra ile birer 
masal anlatmışlar, onlar hi· 
kayelerini bitirince köye 
misafir olan serseri çocuk ta 
bir masal anlatma 1< istemi~ , 

bu kadar küçük bir çocu· 
ğun iyi bir şey anlatamıya· 

cağından emin olan köylü
lerin hepsi: "Tanri misafi
ridir gönlünü kırmayalım" 
diye düşünmüşler ve onun 

arzusunda itiraz etmişler 
ve çocuk bir masal anlat· 
mağa baılamıı. Bu masalı 
herkes hakiki bir masal di
ye dinlerken firari masal diye 
anlatılan lıul şeyin gendi 
menkabesi olduğunu anla
mış. Genç çocuk masahn 
sonuna gelince bu suretle 
devam etmekte ve herke
sin içinde umulmaz bir ce
saretle genç adamın gözlc
rine bakmakta ve: Ey ağa 
lar, uşaklar diye devam et
mekte imiş zannetmeyiniz
ki firarı esnasında gayet 
misafirperver bir köye mi
safir olma talihle mazhar 
olmuş olan bu delika nlı bü
tün tehlikelerden kurtul· 

muıtur. 

Hayır daha firar ettiii· 

nin ertesi günü peşine düt 
müı olanlaı ın takibinden 
kurtulmamış. Onu tekrar 
yaka'ayamadıkları takdirde 
başlarını kaybetmekten kor
kanlar onun izinde imişler ... 
Evet onu takip eden düı· 
manlar, onun bulunduğu kö· 
yün ta yakınında bulunan 
köye kadar gelmişler ve bel
ki de firarinin hayatına bü
yük bir kıymet veren meç· 
hul dostun bir aleti olan 
çocuk masal anlatırken on· 
lar bulundukları köye gel· 
mek için belki yola bile çık
mışlar. Masalı anlatan çocuk 
bir münasebetini gf'tirip te 
firariye " Kaç yiğitim kaç 
izindeki düşmanlar seni ele 
geçirmesin,, diyebilmemek 
için çıldırmıt· 

* Korkak bakışlı ince sesli 
erkek çocuğu ·masalın bura
sına gelince oturanJardan 
biri yüksek sesle: "Süt ku
zularının anlatacakları masal 
elbette böyle saçma olur,, 
diye istihza etmiş. Hani ma
salında dünya güzellerini 
zapteden ejderler, hani sev
diklerini kurtarnıak için 
dev analarile cenkleşen 

ıehzadeler ?... Aman pek 
uykum geldi... burası pek 
sıcak gelin de bir .az dııarı 
çıkıpta ha va alahm;,, Kinıse 
bu davete icabet etmedi, 
herkes büyük bir alaka ile 
masalı dinliyorlardı, belki 
köylülerde.n hiç biri kulü· 
benin kapısının açıldığını 
ve içeriden birinin dışarı 
çıktığını görmedi. Genç ço· 
cniun yanakları kıpkırnu· 
zı. gözleri garip bir ateıle 
pırıJdarken masalını anlat
rnağa devam etti: 

Fakat bu gencin hayatile 
bu kadar alakadar olan ço· 
cuk, onu kurtarmak istiyen 
hu çocuk kimdi, bu delikanlı 
onu hiç tanımıy.ndu. Hiç 
bir yerde gördüğünü hatır· 
lamı yordu. Yalnız gözlerini 
sarayın bo ..?rumundaki hüc· 
resine geldiği vakit yüzünü 
sak'amıı ve hiç konuşma· 

mış olan esrarengiz yaban· 
cının gözlerine benzetmiş. 

Ve bu tahmininde aldan· 
mamış hakikaten mahpus 
olduğu hücreye gece yarısı 
gelen zairle masal anlatan 
erkek çocuğu ayni insan
mış. Evet ne deniniz, bütün 
bir köyün halkını erkeğim 
diye kandırmış. olan bir 
saraylı , sarayın bir ca
riyesiymiı. Benim gibi, be· 
nim Yaıta bir erkek çocu
ğu değil ... 

Bir esir pazarında satlı
ğa çıkıp kimbilir nasıl 
bir meş'um tesadüf ile bu 
mefsedet ocağına hu mel'anet 
yuvasına düşmüı oİan bu 
çocuk orada lıüyümüş . Şey· 
tani sefahetlere ıahit olan 
loı ' karanlık köşelertndE' 
binlerce fesat tertip edilen 
b.u sarayda geneliğinin emel· 
sız günlerini ağır, ağır ge· 
çirmiş • Sarayın içinde ve 
dışındaki hümmalı , sıtmalı , 
hayata yabancı, hiç bir hlrs 
menfaat hissi duymadan 
yaşarmış. Evet bin bir entri· 
ka çevJ'ilen, bin bir sergü
zeşti olan bu sarayda o, sa-
kin ve heyecansız bir hayat 
geçirmiş. 

Fakat bir gün sarayın 

iç avlusuna elleri, kolları 
bağlı bir mahkum getirmiı· 
ler.. Bir idam mahkum•\ 
ve o sarayın diğer kadınları 
gibi hain bir tecessüs sevkile 
kafeslerden bakınca diıarı 
bakmış ve kafeslerden ba· 
kınca onu gormüt yüzü bir 
şehzade yü:ıü kadar güzel 
bakışı kadar cüretkar onu ... 

Sonra ne olmuf, nasıl olmuş? .. 
Kalbini bu kadar tiddetli bir 
heyecana düşürene, gözlerini 
yaıarlan bir kuvvetli mer
hnmetin isareti mi imiş??? 

Varh~ındaki bu hercü
merce sebep ne imiı? 

[Devamı var l 

iki Bulgar 
Talebe tevkif edildi 

Bulgar tebasından Yor
giyef ve Kartaf isimlerinde 
iki ıahıs tevkif edilmittir. 
Bunların tevkifine sebep, 
bazı ecnebi hükumetler he
sabına casusluk yapmakta 
olduklarından oüphelenilme
sidir. Haklarında şimdiye 
kadar yapılan tahkikatta 
ip uçları meydana çıkar
ınıttır. 

Polis siyasi kısmı, Kar· 
taf Ojorglyef hakkındaki 
tahkikata devam etmekte
dir. ,.. . ,' : • ,I\· . ·~i ı' • ;., J 

ı Doktor 

Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk

ların dahili (iç) hastalık
larını cumadan maada 
her gün (2·4) de Divan· 

yolunda 118 numaralı hu· 
ıusi kabinesinde tedavi 
eder. 

Sahife 5 

lzmir Meb' usları 
İzmir Meb'usluklarına Avukat 
Ve Doktorlar İntihap Edilecek 

lzmir, 10 (Yarın) - Şeh· 
rimiz müntehibiJani intihabı 
bitti. 

Rey sandıkları mıtaka· 
lardan toplanarak Beledi
yeye götürüldü. Reylerin 
tasnifi iki üt-ı. güne kadar 
devam edecekdir. Meb'us
luklara talip olanların bir 
çokları kahvelerde, mah
fil!erde ve evlerde içtima 
etmektedirler. Bilhassa Ko
karyalıda Şu'le kıraathanesi 

bu dedikoduhı içtimalara 
sahne olmaktadır. 

zet gösterilecekler hakkın· 
da kat'i bir malumat almak 
imkan hariçindedir. Şim· 

diye kadar İzmir meb'usluk-

)arı için fırkaya yapılan 

mürac ıı atlar hemen hemen 
yüzü mütecavizdir. 

Muracaatcıların yüzde 
doksanını avuka t ve doktor
lar teşkil etmektedir. Bun-

lardan Ağa Reı:.at , Cevdet 

Ak Ömer, Nuri Fettah, Ha· 
li: Tevfik ve a vuka t Ömer 
Fuat Beyler, İzmir halkın· 

Bu kıruathanelerde İzmi· ca sevilmiş münevver şah-
rin me§hur avukatlanndan siye tlerdir. İzm i r mebusluk-
Ağa Reıat, Ahmet Murat, larına intihap edilmeleri 

Nuri Fettah Vf' daha birçok kuvvetle muhtemeldir. 

kimseler toplanarak meb- Namzetleı in heyeti umu· 
usluk hakkında hayli dedi miyesi ancak namzetler lis-

kodular yapmaktadırlar. tes· · · · d ınını neırın en sonra an• 

.~~~~~ .'?~b'uıluklarına nam- 1 laıılacaktır. 
P~~~;;; 'iü~~ A.i;~~~· fa~ia~·~ı· .... . . 

Dünya lktısadi Haberleri ve 
Muhtelif Malların Piyasası 

İngiltere ile Hindistan ara
sındaki ihtilafın halli üze· 
rine pamuk piyasaıı sağ· 

lamlaşmııtır . , Maamafi fab
rikalar yalnız mübrem ihti· 
yaçları nisbtinde mübaya· 

atta bulunmaktadırlar. Mı
sır pamuğu fiatlarmda he· 

nüz istikrar yoktur. 

Yün piyasası 
Yün piyasasında bir kaç 

haftadanberJ mÜ§ahede e· 
diien sa~lamhk devam et
mektedir. Japonyanan vasi 
mikyasta Ayustralya yünü 

mübayaa etmesi bu vaziyete 
ehemıniyetle müessir olınuş
tur· Cenubi Afrika, Cenubi 
Amerika ve Avusturalya yün· 
lert satııları artınıısa da Türk 
yünü üzerinden itler dur· 
ğundur. Marsilya dan gelen 
haberlere nazaran orada da
hi bu mallar ehemmiyetli 
surette muamele görmemiı· 
lerdir. Son zamanlarda Ha· 
mburg'a Türk yününden an
konisyasyon hiç bir partı 
gelmemi~tir. 

İpek fiatları tekrar 
gevıemiştir. 

Afyon piyasası 
°!o 12 muhteviyath mal

lar Hamburgda 10 Shilling 
ile teklif edilmektedir. Ta
lep biraz tezayüt etmiş ve 
fabrikalarca bazı mübayaat 
yapılmıştır. Yeni sene ha· 
sadı hakkımla teminatta 
bulunmak · zamanı henüz 
gelmemtıse de mahsulatın 
iyi bir surette neıvünüma 
bulmakta olduğu yolunda 
haberler vürut etmektedir. 

Palamut piyasası 
Şubat zarfında deri pi

yesasında havli muamelat 
olmu§Sa da del>agat madde-
leri fiatlarında tezayüt mü
vah~de edilmemiotir. Pala· 
mut satışlarının inkisafına 
mani olan bir ,ıımil izmir 
fiatlarının Yunanistan ma· 
lma niabetle daha yüksek 
olmasıdır. % 42 muteviyatlı 
palamut İümirde 10/2/6 -
10 • 15 - İngiliz lirası üzerin· 

' 

den muamele gördüğü halde] 
Yunanlılar tarafından 9 _ 10 
İngiliz lirasına teklif edil· 
mekte hatta bu fiyatların 

2 • 6 · 5 • Shilling tenziline 
bile rıza göstermektedir. lz. 
mir de yüzde 10 muhtevi· 
yatlı mahsul için 7. 5 İngi
liz, yüzdeJ 15 muhteviyatlı 
naturel için ise 8. 5 İngiliz 
lirası talep olunmaktadır. 

M.Aleksanderin 
beyanatı 

Londıra 9 (A.A)- Bahriye 
birinci lordu M. Alekıander 
Hull'de bir nutuk söyliye~ 
rek Fransız-ltalyan deniz 
itilafının kat'i surette aklini 
temin . için hiç bir surette 
gayret sarfından hali kal· 
mıyacağıml beyan etmiştir. 

Reichetag rüesası 
meclisinde 

Berlin, 9 (A.A)- Reich
stag meclisi rüe!!ası meclisi , 
aktetmft olduğu fevkalade 
lir celsede parlamentonun 
müstacelen içtimaa daveti 
i~in milliyetperver , Sosya
lıstler, milliyetperverler ve 
komünistler tarafından ya
P•!m.ıı olan teklifi reddet. 
mııtar . 

Şikago'nun yeni 
Belediye reisi 

Şikago, 9 t (A·A.) _ Ye· 
ni Belediye rejsi M. Cer· 
mak'ın yemin etme m~rasi· 
mi bugün icra edilmjt ve 
kendisi binlerce kiti tarafın
dan alkışlanmışiır. 
M. Snovvden eyileşti 

Londra, 9 (A.A.) - İltilıabı 
mesaneden muzta.rip bulu-
nan ve Paska ly"'dan 
evvel kendisine hafif 
bir ameliyat yapıl mı~ 

olan 1\lı. Snomwdan 
tamamile nekahei dev
resine girmiıtir. Mumai· 
le'4tjn bu ayın 24 ünde büt 
ç~yi Avam kamarasında 
bızzat tevdi etmesı·n " 1:: mu· 
hakkak nazarilc balulmak
tadır. 

.. 
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ŞEKER HASTALIKLARINA HASAN'' GLUJEN EKMEK ve .beynelmilel son etibba kongresinin diyabetik ola~ 
Her gün taze istihzar olunan '' GEVREKLERi gıda olarak kabul ettiği formtil üzerine istihzar edilm 

HASAN ECZA DEPOSU Tel.20711 İstanbul ve Ankara büyük bakkaliye mc.ğazalarında, İzmirde: M. Margonato ve A. Dannon ecza deposu, Samsun: Kamer eczanesi, Adana: Yıldız bakkall 

TiYATRO SiNEMA 

Bu akşam 
Pangaltı sinemasında 
Komik. D. İsmail ef. temsili 
M. Anaıtas varyete heyeti 

' ilk defa 
Pansiyoncu Cevriye 

Vodvil, 3, P, 
Kovertetto danı :antı raks 

' •• 1 ••••••••••••••• 1 •• 1 1 

Yeniköyde 
Boğaziçinde Veııiköyde on 

odalı şeraiti sıhhiyeyi havi hava
dar, güneşe nazır a::.ri mefruşatı 

ve konforu cami bahçe kayıkane 
nhtıını mükemmel ve müceddet 
güzel bir yalı kitalıktır. 

Müracaat: Telefon İstanbul 2933 

lst. Betinci icra memur· 
luğundan: Bir borçtan do· 
l4y1 mahcuz bulunan iki 
kitilik hir karyola ye üstü 
mermer bir konsol etrafı 

yaldızlı bir ayna ayaklı tki 
lamba ve üç koltuk ve bir 
kanepe ve pir duvar sa
ati Kasımpaıada Y eniha· 
mam külhanı kartıAında 25 
numaralı hanenin önünde 
satılacağından talip olanla· 
rın 14-4-931 tarih saat 12 
ila 14 arasında mahallinde 
hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur· 

SELANiK BANKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'daki şubeleri: 

Galata, lstanbul, fzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yunarıistan'daki şubeleri: 

Atina, Sel!nik,Kavala 

OSMANLI 
BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

iSTANBUL ACENTALIOI 
Telefon: lstanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESi 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliı;a ve iskon
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameleri irsalatı. 
{Hesabı cari)küşadı, senedat ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnebiyeye keşide edilen poliça
ların tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sair 
bilcümle banka muameıatı, kasa 
icarı. 

Deyin ilmühaberile 
Mı hsup muamelesi 

Balıkpazar Maksudiye Han 
(35) Derviı 

Doktor 

Agop Essayan 
anga cami sokak No 

19 Her gün hastalarını 
abul ve tedavi eder. 

K LJ R B A N B Ay R A M 1 münasebetile yap~cağınız 
· mübayaat içın 

1 1 
istan~ul' da " ET AB l İS M AN OROZDI - BAK,, ın 

Halihazu daki tenzilatlı satııından istifade etmek fırsatını kaçırmaymaz. 
~ 

YALNIZ 15 NiSAN 
tarihine kadar müstesna olarak 

YÜZDE ON iskonto yapılacaktır. 

om T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

Rf STORAN KARPiÇ 
Fiyatlarda mühim ·tenzilat 

1 
Bahrisefit Felemenk 

1 
Bankası 

iST ANBUL ŞUBESİ 
lcıare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun sermayesi: 25,000,000 fl. 
Tediye edilmit sermayesi: 5,000,000 PL. 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 f'"l. 
Oalatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-5 
fıtanbul tali fubesl : •Merkez Postanesi lttlsallnde 

Alla'Jemecf Han. Telefon: lst. 569 
Bilftmum banka muamelat 

t:mniyetkasaları icar ..ıl 

Bank F ranko Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Budro (Boudrean) Sokak No. 9 

Şubeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddeıi No.102 
Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: Beyoğlu 1421-2-3 
Posta kotusu: Galata No. 376 

«Harbin 
«Mukden 

Bilcümle Banka Muamelatı 
1 fesabatı rive küş:ıdı - Vadesi/. ve vadeli tevdiat - Tasarruf 

sandığı-.\1 ~kCıkatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı
mı-Senet iskontosu- Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili- Adi 
ve sirküler itibar mektuplan - Esham ve emtia üzerine avans -
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşada - Esham ve tahvilat 

muhafazası vesaire. 
ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiii!i~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;a 

Çocuk hastanesi ku. lak, boğar, 
buru:ı mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oı, tu Mektep sokak 1 

Telefon B. O. 2496 

Dr. Ahmet ikbal 
66 Ankara caddesi 66 
Cihan kütüphaneai üatünde 
Perıembe günleri sabahtan 
öğleye kadar meccanen 

#-- ' ===~'*'9m!JW===w=w===== Çocuk hastnlıkları mütehassısı 

1 
ı:::'evzıo.okAtor hmet 

Dr. Semiramis Ekrem H. r ~ 
Beyoğlu Mektep sokak 

T f 8 O 2496 Cilt, Saç ve zühreYi ele on: •• 
=ra baıtaWdar mütebaa 

Haydar Rıfat bayin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras ıneseıeteri Bir .> 

Şerhli borçlar kanunu > • 

(İKBAL) kita hanesinde 

Cumadan maada her 
saat 10 dan 6 ya kadar b ı:.ta 

kabul edilir. 
Adreı Ankara Caddeıi N.43 

Telefon ıstanbul 3899 

Cağaloğlu. Mahmurli}e 
caddesi Çatalçeıme ıo· 
kak No. 5. 

Her gün öğleden son· 
ra altıya kadar hasta· 
lannı kabul eder. 

ALEMDAR ZADE 
VAPURLARI 

MİLLET vapuru 
12 Nisan 

Pazar 
gunu akıamı saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hare· 
ketle (Zonguldak, lnebolu 
Ayancık, Samsun, Ordu, 
Gireıon, Trabzon, Sürm~ 
ne, Rize, Mapavri ve Ho· 
pa) ya azimet ve avdette 
Vakfıkebir,Görele ve Ünye 
iskelelerine uğrayacaktır 

Müracaat mahalli İs· 
tanbul Meymenet Hanı 
altındaki yazıhane. 

Telefon: iıtanbul 1154 

oldu§umu söyleylm mi ? 

Ba;; ağrısına karşı en müessir devanırı 
hangi ilaç olduğu hakkında uzun tet
kikat yaptım. Neticede Aspirin BAYER 
de karar kıldım. 
Size temin ederim ki, nerem ağrırsa 
ağrısın, baska tedbıre baş vurmağa 
hacet kalm~dan " ASPİRİN ,. ~~o 
ağrının derhal önune geçer. 
Onun sizdeki ağrıları da$'aynı suretle 
~ifayap edeceğı nıuhakkaktır. 

................. ' ...,. Jül Kastro ~ 

Kazmir Ticarethanesi 
( Orozdibak Karşısında No. 15) 

Muhterem müşterileri, yeni gelmiş ve aon moJI 

olan humaşları ziyaret etmefe davet eder. 

'

Paris TıpFakülteıl mezunul r ~ 
Cilt, frengi, Bel sof ukluğu 

mutehass.sı 

1 
Dr. Bahattin Şevki 

Büyük Tayyare 

piyangosu 
Babıali Meserret oteli karşısı135 I 
linci kat sabahtan akşama kadar• , ... ~ 
Jdrarını kaçıran 
çocuk ve büyükler 
Huıuıi bir usul ile az va· 

kıtta tedavi olunur. 
Keza nefes darlıfına 
müptela olanlar da iati· 

in.de görürler. 
Dr. Yermanyan-Kum
kapı lncirdibi No. 3 

3 üncü Keşi~e Bu gün çekiliyor 

Büyük İkramiye 

.alil~--~ -Doktor 100, 000 liradır - •• 
Hayri Omer AYRICA : 40.000, ıs.ooo. ıo.()00 

ikramıye ve 30.000 lir•' 

lık bir 

Almanya Emrazı cildi· 
ye ve zühreviye Cemiye
ti aza ıından Beyoğlu Ağa· 
cami karıı ıırasında 133 
No. öğleden ıonra müra· 
caat. MÜKAFAT VARDIR 

Telefon: •3•58•6 __ _.· .... 
F -- y 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

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

Merkezi dare: MıLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

lngiltere, isvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
İST ANBUL ŞUBE MERKEZİ 

Galata Voyvoda caaidesi Karaköy Pal!s (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHiLİNDEKİ ACENT ALAR: 

lstanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 
İstiklll caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 

iZMIRDE ŞUBE 

,4C& 

" 
TAKV!J 

t' tj 
Zilkade: 22 - Mat · 

Nisan 
11 

• 
Cumartest 

1931 
Sabah 5,28 1 Ak~"' 
Öğle 12, 15 y,.tsı 

ikindi 15,57 la1s•1 
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