
Başmuharriri : Arif Oruç 17 Temmuz - CUMA 1931 SENE : 2 = No. : 564 

r Abone Şeraiti ı '\ 
DAHiL iÇiN HARiÇ iÇiN 

idarehane 
lstanlJul Ankara caddesinde Telefon Santral : lstanbul 

daire! mahsusa Baş muharrir : No. 24317 
Telgraf htanbul ( YARIN ) Tahrir mlldlrl ve idare 

Seneliğ i : 1400 kuru~ Seneliği ı 2700 kurut 
Allı Ayjığ ı : 600 • Altı Aylığı ı ll500 • 
Oç Aylığı 450 • Oc Ayiııfı ı l50 • Poıla kutusu lstanbul 3'l5 miiôürlüğO : No. 24316 

\..Gönderilen evrak iade olunmaz) \. Nüshası her yerde 5 kuruş J 
' 
___ fÇiftql, _ ı,çı ve Eınafın _ _tıaklıorını müdaf~a eder Lllk Cümhurfyetçl gazete l 

---·-·····--·-···-!!~~!~.~-~-! ... _!.~ ....... ! .... ~~.~.~~---~üşünüyor ? --·-:ıı·.· ------
Mali Bankaların tediyatı devam ediyor! j Nadinin fırıldağı - ....... """"""""'""""'""'"'""""'"'"""""""'"''""""'"'"""""'"'""'"""""'• 

mürakabe Banka direktörleri ti- Mezbaha- ·1. Ma t 1340. 

IUnun ıözl .. ri 
ltartı lanmııtır ? 
ırııyetlı telakki 
dır 7 

ciddiyetle mi 
Yoksa ehPm
edilmemi tnıl· 

lştf' ıu bir iki nokta üzerin· 
d .. v .. ziy• tin tenvirı icap .:der 
~l\nnedt:iycr. Hükumet ,.e fır· 
ita ne dü~ünüyor 7 

Arif Oru9 

caret müdüriyetinde _itfaiye 
Buz! 

Doyçe Oryent bank tediyatını Cu-
martesiye tehir etti! 

kapatılan Doyçe Dün halkın tehacümü dolayı•ile lıapıları 
Oryent bank 

(Yazm 5 inci 88hlfede) .............. ,,,,,,,,,, .............................. ,, .... . 
Millet meclisinde 

~ Sırn Bey kanunların tatbikatında 
düçar olunan müşkülattan bahsetti 

Dil eı:ıciimeninin tahsisatı kaldırıldı 

Yunus Nadi Eskişe
hirde boş durmamış 
bir çok müzakere

lerde bulunarak tesi
at projeleri yapmıştır 

Eskltehir, 14 [ıius ust] -1 Gayet mevsuk bir memba-

ı dan aldıAım kat't maltlmeta 

1 

gore Yunns N.di Eskitehir
de hemşerilik merasiminde 
bulundu(ju zaman icap eden· 
lerle bazı müzakerelerde 
bulunmuş, Eskişehir& bir 
büyük esri mezbaha yapıl· 
masını, ayrıca mükemmel 
bir itfaiye tetkilAtı, ero
zozlar kamyonlar satın alın
ması meselesini ileriye 
sürmüş birde büyük buz 

deposu tesisi üzerinde uzun 
uzadıya görüşülmüştilr • Bu 
tesisatın Yunus Nedinin gös-
terece(ji büyük bir iki 
tirk ete ihale edilece(ji 
ı6ylenmektedir • 

Bu ıayielar Eskişehirde 
çok derin bir hayret uyan. 
dırmıştır. 

.. .. * 
İ _ı_r_a_h_ıı_n __ ~_a_lı_· _Bey 

gitti 
--- = 

•• un 
"Şarkta vaziyeti 

iyi bıraktım,,diyor 

. Aydı? ~eb'u•u Reıit Ga· Saat· 18 45. 
lıp Bt'yın bır 11azetede çok · ~ 1 • 
ıayanı dikkat bir makalesi Aydın meb'uıu REŞiT GALiP .-· 
fıkmııtır. Bu ehemmiyetli 
ya:.ıyı "Yarın,, okuyucuları , ... -';;;iıi-::::•..__• .,....~-~~--.. 
nın da okuyobılmeleri için 
aynen ne,rediyoruz: • 

"Relı - Kanunun hey'eU 
umumlyealnl reylnlze koyuyo
rum. Kabul edenler el kaldır· 
ıınl Aksini reye koyuyorum, 
kabul etmlyenler el kaldırsın! 
Kanunun he>·'eti umumfyeıl 
kabul edllmltllr efendlm.n U.1-
kıılar.) 

1340 yılı martının birinci 
gilnü, ıaat 18,45 te, Büyük 
Millet Mecilılnln tarihi celse
lerinden birini kapıyan bu 
karar, aynı zamand& Türk . 
tarihinin htıla acm çekmekte 
olduğumuz iğfal ve aafıata 
devirlerinden birloı kapamır 
tır. 

1 

, 

Çok ıayanı dikkat bir makale 
yazan Reşit Galip Bey 

miıal tutulacak bir vesika 

yollayan ıabık ve ıakıt halife 

Frflnıada Nice limanında, 
portakal ve limon ağaçlarının 
kokulu ırölgeltklerl arasında 
carlyelerile kapandığı kötkün- Abdülmecit ve kanı, ıuhu ka-
den, birkaç gün evvel mem· fası boz ·ık hanedanın ıon ka· 
lekete, hıyanet ve hamakatin fileıl bu karar ile vatan hu-
en yülcı .. lc ölçüde kayna•ınn· ( Devamı 2 inci şahifede ) . ................................... -........................................................................... . 

Hüktlmet gazeteleri prim elamıyacaklar 

Pr~mciler kan ağlıyor! 
Meclıs kararile hükumet gazetelerine veri
len primler kesildi! Bir.meb'us B. < Yarın> 
dan bahsetmiş. < Yarın> prim falan alma
m_ıştır. 93 O senesi Martının 23 cü günü 
bır baş makale ile <prim> hakkından f era
gat etmiş diğer gazeteleri de buna davet 
etmiştir. Meb'us B. leri şu sıralarda alda
tan birçok muzipler bulunduğu anlaşıbyor 

Arı.kara, 16 (A. A.) -Bü· 
yilk Millet Mecllll bugOn reis 
Klzım Puanın rlyaaetnde 
toplanmııtır, Cel1.enln k

0

üıadı
nı m iltealup Sıhhiye vekaleti 

blltçeıinln müzakeresine baı· 

lanmıı ve bir ıuale cevaben 
ııhhıye vekili Refik Bey dilo· 

yanın her yerinde oldutu gl· 
hl memleketimizde de zilhre-

vl hastalıklar bulundutunu, A K ş A M 
fakat bunun izam edilecek bir 
derecede olmadıtını ve mem· 

leketımfz1e bu haıtalığın mil•· Cu m u r.lyet 
tevil bulunduğu yerlerde has· 
talıkla mncadele edıldlğıol 

ıöylıyerek demı1tırkı: "Dev· ••n • t 
Jet teıkilatı vasıtaılle tespit ı t -~ ~ ~~B ~ı~ 

S•rTt B.ye cevıp veren Yusuf Kemal B. (Devamı 5 inci aohifede) , '4' ' W ~~ ıl!, 
-------- GÜ;ti;;M;;;[~~;------- D~n mahalli memuriy,.tine .,~-~----:-:----:--:--:--------------· 

1 N l 
hıden birinci umumi müfetti, Gazete/ere veril~n primlerin kaldırılmasından müıeeuir 

ereye G•a• lbaahim Tali Bey olan hükümet ve fırka ga:r.et leri 
1 1 ıyorsun, (Yazısı 2 inci sahifede) _.,........................................ (Yau s 2 inçi .. hilede) 

Alamanya? Soko~;~n ;:~~rebe KAadıkö}ıy ktaymak~~, ... ; .. ·M~C-~ii~·tl·:·k:i .. i.~~izb··~ht .. l.;~k;i;i 
Fransanın Tertip Ettiği Siyasi Sui- n a ıyor. ese -~a 1 arı 
kastın Mali Neticeleri Karşısında! 

Yazan: Naci ISMAIL 
Amerika reisi cümhuru Mııter Hoover, Monroe, nin 

Amerika ılyasetlnl bıraktı. Almanyayı kurla•m .. k için 
Avrupa ılyaıetlne karıımak mecburiyetinde kaldı Bir za· 
manlar, wllsonda böyle hareket etmlftl. Bıı ılyaıet, Ame
rika diplomasisinin tarihine müğaylrdir. 

Vaılngton diplomaıiı,I tlmali ve cenubi Amerikayı mu· 
muhit müttehit bk cümhurlyet teala ettikt .. n ıanr" Avrupa 
alyaaetl ile lıtiğal etm•k istiyordu. Böyle bir bükümet, it· 
ha!At ve ihracat müvazeneıini ortadan kaldırır kendi ken• • 
dine yaıaya bıllrdi. Mister Hoo~er, ıon nokta'arından bi· 
rindP dho dukl: (DPr•an>r 5 i•ci savfomrz,/a) 

Poli.lerle rnüsndeme eden 
kur,nncu Vedat 

(Tafallatı 3 üncü aayfadı) 

Fakat tecziye lazım 
idise buuu mahke

ler yapabilirdi 
Kadık•'ly kaymakamı lbra

hlm Beyin (331) numaralı. vat· 

m .. n S.tbri Beyi kaymakam· 

dan bir mektup aldık. kay

makam bu mektubunda hadı

ıenln ıu ıuretle cereyan elli· 

ğlnl ıöylüyor: 

Siyasi tahribat yaptıkları 

esnada bir yanda b z m hü 
rlyetı matbuat bumudu ı? Hu· 
ha llf matbuat budur ? !Vuha· 
halıf olan matbuat banıı git• 

tiğim yolların fenalık an ım· 
!atmak, öğretmek göıt !fmek 

(DPvamı 4 Ü~<"Ü sayfada) 
= 

"Evvelki gün ak§a m saat 
on ıeklzl on geçe Tünelden 
ön sahanlığına rakip o lduğum 

( Devamı 2 İnci sahifede 

~=::::----------~l';...;.ir~i~nı;.;.;.;le~r~İ~n...:.il~g~a~s~t....;.f~ır~k~a;._~v~e..:.;h=ü~k~ü~rn;.;.;.e~t_;:~~a~z~e~t~e~le~r~i~u~"~z~e~rı~·n~d~e:::.,.:n:e:..:.:te~s~i:r...:l.y~a~p~t~ı~?~--------------' 
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edenler el kaldırım. (Kabul edflmlst:r) 1 ( Vak•tçııer ıraaında ) 
Şimdi n yapacaı?ıı htredt•r 'l 

oa:erlz, •Q.lanıcak bıllnııe 1 
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Sahife 2 
- -

1 Mart 1340 
(Birinci aalıifetlen tleıJam) 

duttan ötesine ıürülmüıtü• 
liyakati, budalalıkta bey· 

nelmilel rekor kırmak derece· 
ainede olan bu adam adını 

unut;urmak, kenditine ve se· 
leflerlne karıı Türk mlllelinln 
duyduğu nefret ve lii.net hı.le· 
rinl tazelememek gayretinde 
bulunacak yerde yılıardanberl 
ve hala milli huzuru, milli se· 
lamel ve i>tikbali paralamak 
istiyen yabancı baltalara kol 
ve kul olmakta deva~ı ediyor. 

Düıman askeri İzmır rıh· 
tımında süngü ve aletle tetyl 
edilh ken 1ıtaobu1Ja düşman 
kumandarlan ~ı k171nın elıne 
verdiği çiçek demet:erile uğ· 
urlıyan adam, timdi Pelit Pa· 
riıien gazeteı•nin muhabiri 
bir madamla Tü k milletini 
tahkir ederek konutmakta hiç 
bir ıihlak, vicdan ve lzan ma· 
nası görm yor. 

Memlekette ıamimi ıevelsl 
olmıyanların vatc.n kurtaran· 
lar içın ıevel saygı ve minnet 
duymamaları tabiiblr. Ruhları 
ve kalpleri kasap çengeline 
uı!ı et parçalarından d .. ha 
duygU•UZ bu ıeciye ve insan· 
lık düıkünlerlnln, hiç olmana 
milletin mukaddes aaydıaı 

mefhumlara dil uzatmoktan 
çekinec,kleriol zann decck ka• 
dar haklarında merhametli ve 
samahatlı olanlar yok de~ildir. 

Bugün artık, bunların hi· 
yanetten ba,ka birıey konut
mıyan dillerile birlikte ıaıkın 
ve sersem kafalarının koparıl
mamıı olmasına eıef etmiyen 
kalmamııtır. 

Türk milletine hiç bir miis 
bet meof&at ve h:ıyrı dokun· 
madıktan baıka onu asırlarca 
bütün bir düımanlık dünyası· 
llın saldırıııoa maruz bırakan 
maddi ve manevi takatini 
hırpa 1 ıyan mülga hilafetin bu 
aaltıt ve koğulmuı haliyfeaı, 
Fransız sazet,cisi Madam (Vi
olliı) le konnıurken bugün 
eski imparatorluğumuzun en 

aüzel parçalarını elinde tutan 
Fransızlara kartı muhabbet ve 
dostlult hatıralarını arzett.kten 
ıonra bariz bir fat,cal ile ıözü 
Gazi Mu•tafa Kemale getiriyor, 
onu Krot11vel ve Napolyon ile 
mukayeseye kalkı§ıyor. 

Hafızası alçaklık anah
tarı ile ltitltlenmemio vicdanı 
hiyanet bataklığının sıtmaoilo 

zehlrlenmemlt hangi Türk böy· 
le birJ mukayesede en gara'.ll· 
lıii.r yabancıdan daha ileri ııi· 
debilir. Bütün ömründe çete 
muharebesi denebilecek bir 
kaç baait, mahdut kavgadan 
baıka askeri çarpııma yapma• 
mı~ olan Kromvel i!e G,zı 
değ 1, onun yeti§tlrdiğl ve 
ordumın en naçiz neferi bile 
mukayese edıtemez. Kromvel'in 
asker'ık ı•haaıodakl kıym<'tl 

ht.r ferdi en mükemmel asker 
ve icabında batlı batına ku
mandan olan her hangi bir 
Türk köylüsünün askerlik 
meziyetle ile ancak karııla<h· 
rılabilir. Umumi Türk tarlhınl 
bi!mtyenler hiç olmazsa ıon 

mil.r mücadelede ordunun te. 
ıekkülüne tekaddüm eden 
safhalara bekmakla buna çok 
yeni ve canlı ddlller bulabf· 
lirler. · 

Sebık ıehzadenln hayran 
c\rlujiu v« G •ZI Mustafa Kema· 
le tere h eıtiğl Kromvel mılli 
hakimiyetinin teessüsü uğrun· 
da on iki yıl maddi ve manevi 
bütün vaaıtaları h uırlamıı 
olan pulam<"ntoyu a kerle ba· 
•arak mPbuı!ara: 

- Gev~ze herifler, artık 
yetııır. S zln zev7l'klfğlnlze 
nihayet ver<"c .. ilrn. S<ze bura· 
dan defo un ve bTr daha adı· 
nız ltlıilmesln d'yorum, defo. 
lun ..• 

D•mlt ve filhakika millet 
mümeutllertui koğmuş, ve da
ğıtmıı olan adamdır. Tilrk 
mlll .. tıne eümhuriyetl df'ğ;I, 
U.t>rut yet lda , .. sini dahi ~ok 
gö·meı. mi let hakkı güdenleri 
asırl .. rca itk nct>ler içinde öl<lü • 
mü~, menfalarda çürütn•Üt bir 
cü ıi e t hze.deıinlo Kr,,nw .. 1. 

in bu marifetine imrenme• 
meıi elbette kabil deitldlr. 

Bu Abdulmecit Ef. ve bü· 
tiin dünya • hmakları bilme· 
lidirler ki, Türk mllletinln Ga
zi yl en derin sn ygı ile sevme· 
sinin bin sebebinden biri de 
o!lun bizzat top'•7ıp kurduğu 
Büyük Millet Mecll•lne en 
çok hürmet eden ve hürmet 
ettirmeyi en iyi bilen büyük 
vatandaı olmasıdır. 

Gazi ve Kromvel muka· 
yeaesinde Gaziye ı.nat edile· 
bilecek belki yalnız söyle bir 
ekaiklik, bir kusur ve kabahat 
bulunabilir. Kromvel, müca· 
dele sıralarında, Mecit Ef. aileıl 
kadar hain olmayan kıral Şarl 
hal<kındakl niyetini: "onun 
kafannı taııdığı tAÇ ile birlık· 
te uçuracağ z. gözlerile anfat· 
tı. Ve muvaffak olur olmaz 
dedığlnl yaptı. 1nı.anlıktao ve 
alicenaplıktan . mütehaaals ol
mıyanlara karıı Krom'l'el gibi 
hareket etmenin isabetli ola· 
cağı filhakika gün ııeçtlkçe 
daha iyi anlaıılmaktadır. 

Gazi ve Napolyl)n muka· 
yeı•sıne gelince: Napolyoo'a 
millet, birinci konsüllük vazl• 
fesini ve de'l'let kuvvetlerini 
emniyet etti. O, ilk fırsatta 
emanete biyaoet ederek im• 
paratorluk tacı giydi, Franaız 
milletinin kanı ve cani paha· 
sına kazanılan yerleri kendi 
maliki.nui lmlt gibi akraba· 
sına ve uıaklarına kırallıklar 
halinde bağııladı. ş. hıi bir 
~por zevkiyle Fran11z kanını, 
ıuursuz ve faydasız seferlerde 
ırmaklar gibi akıttı. En nllıa· 
yet, Fransız milletini düıman 
ıünğü•fine ıaplıyarak bir İngiliz 
harp gemisine ıa'l'Uftu ve ıt

ğındı. 
Ne kadar büyük kuman

dan olurlarsa olsunlar, böyle 
adamlara vııtanperverler ve 
hakiki aakerler en hafif tanlf 
ile: • A'çak. derler. Düıman 
harp gemılerlne ıığınuak va• 
tan topraklarından kaçan hil.
kümdarlar hakkında eıaslı 
malümatı o1maaı li.zımgeletı 
sa bık ve ma!rut Efendinin, 
hayatı böyle zilletlere ve da
ha fazla olarak beı yıl bir 
kaya üstünde f nglliz gardlya· 
nın daimi ve ağır hakuetle
rlne davanabilecek kadar ıe
ref ve haysiyetle ölmeğe mil· 
recca htu•an Napolyon'la Gazi 
Mustafa Kemali mukayese et· 
mesi bir denaet eseri oldufu 
l:adar, biç ıüphe edilmesin kt, 
eynı zamanda hamakat ve 
cehalet derinliğinin miyarı ve 
düıman memleketlere iltlc~da 
b .. ıs görmemek ruhunun mev· 
lüdudur. 

Napoleoo'u dojurıın Fran· 
sız lnkıllbının hain hükümdar
lar kafuını heımektekl lıabe
tini burada tekrara bilmem lü
zum var mıdır? 

Bu sabık Abdülmecit Ef., 
Gazı'nin iyi asker olduğunu 
ve azmile, cesaretile memleketi 
kurtardığınr • sanki onun taa
diklne ihtiyaç varmıt gibi· 
söyledikten sonr "Fakat o bir 
yaratıcı, bir yııpıcı ve bir 
teıkılatçı değildir .• diyor. 

Yeni bir vatan yaratan, bü 
yük, derin 'l'e müstakil bir in· 
kı ap yapAn, en yeni esaslarla 
hır devlet teıkil eden ve bunün 
eserlerinin baıında olanların 
lt kamü üne çalıpn Gazi hak· 
kında böyle bir mütalea yü•üt
mek için, ölçülmeslne bugünkü 
ölçü vaaıtalannın kifayet ede· 
miyeceğl ,.fı~nevi bir hamakat 
lazımdır. Tev•at'ta Süleymana 

a.tfen "dünyada ahmak arın ıayıaı 
pek çoktur .diye bir cümle 'l'&r• 
dır. 

Hazreti Süleyman, kendi 
devrinde, böyle bir bahiste bu 
na benzer mü'ahaza ffitaeydt 
hamakatin bu mertebesini 
Tevrat'ta, muhakkak ayn bir 
fıkra ile tesbite lüzum ve ih
tiyaç duyardı. 

s~bık Abdülmecit Ef. Ma· 
dam (Viollls)le musahal>esinde 
ecdadından, geç'Dlf osmanlı 
p•dtıahlarından da bahsedi
yor: Sultan Mahnıut, her sa
bah urayından çıkarak fPhrin 
dar sol<aklarında dolaıır bu 
ıu•etl., halkın ilıtıyadorını 
tetkik ed r, bBzan bir mııınav 
dükkii.nmın önünd,. oturarak 
g lıp geç,.nlerle konuıurdu~ 
dıyor. Ha1lu, milleti devlet 
•e mi lett"n ayn ve aıafı bir 
y.l!ın saya ak onunla koıuı· 

YARIN 
- ·- - -~ 

. 

./E.HıR HABE LERİ 
GaziHz. 

Salı günü teşrif 
buyuracaklar 

Gazi Hazretlerinin pazar ,. 
teslgüoü latanbalo teırlflerl 
yazılıiııısada daha henüz vl· 
liiyet ve fırkaya bir ıı'arda 
bulunulmamııtır. 

G~zı Hu.oln lzmltten 
Ertuğrul yame doğro Yalo
vaya geçip badrhu İıtanbulu 
teırif buyuracakları söylen
mektedir. 

Maamaffh G•zl Hz.nln 
salı eünü lıtanbulu teşrif bu· 
yura .akları kuvvetle muh· 
teme'dir. 

mııyı, onunla tema11 bir ıü 

tufklrlık, bir fe.,kaladelik 
saym.k zihniyetinin bu akıl. 
lanmaz kafalarda ve utanmaz 
ruhlarda ha a yaıamasına ne 
kadar hayret edilse y.ırid;r. 

Sultan Mahmut bir sabah 
lstaobulun iki sokağından g• 
çermtı, bir gün de bPt dakıka 
hır manav dükkanında otur. 
mu, ... Bütün ıü ale içinde yal
nız ıultan Mahmut bunu bu 
kadar yapmıı. Bu hikAye hır 
aaır ıonra kölesine v ya Ufa· · 
fı:ıa iltifata tenezzül etmiı bir 

efendi edasile ve emsalsiz bir ta. 
rıh harikası <'hemmiyetile (Nice) 
l:öıknnde Madam Vıollıı'tn 
k' lemine hediye ediliyor. Hala 
Türk köy.üs!lnün asırlarca 
çalınmıı em .. &inl ve ekmeiinf 
yabancı topraklarda dehi ıe

fr hat vasıta11 edinmekte devam 
eden bu nankörler, Türk mıı. 
t'nl, yüzlerce yıldan beri hiç 
bir ösmanlı padıtahının Ô'skü
dardan beriye g<'çmemlı ol
duğnn bilmez mi zannederler? 

Ecnebi memlek•tlere gelen 
raporları ecn•bl ıeyyah Ye ga• 
zetecilerln Türkiye hakkındaki 
yazılarını okuduğunu ıoyliyor. 
Ecnebt memleketlere 'fürklye 
hakkında gelen raporları oku
makta olduğunu ifade suretile 
ihanetini veya yalancıhiını 
ilan etmekte oldufundan ha· 
beri olmayan bud .. la, okudufu 
raııorlardan ve &•zetecılerın 
yıızısından artık Türklye'de 
halka devlet araaında bit ay· 
rılık olmadığını, dev.et reisinin 
mecliı ve hükümet reislerinin 
vekillerin, meb'u•ların cumhu: 
rlyet ldareılnln en ta hii h<ıl· 
!erinden olarak her gün, her 
an ırıeml,.ket lçlnc!e, her an 
her an milletle te0>aıta bu
lunduklarını hlli öğrenmemı1 
mi? liu mertebe beı, deli laç· 
maaından daha minaaız ve 
ral.ıtasız sö:ı'.ere cevap ver
mek için, girdiğim zahmete 
cidden acıdığım ve yazdıkla
rımı yırtıp atmak istediğim 
oluyor. 

"Babam Abdülaz'z memle
keti öyle yükseltti ve öyle kuv
vetl .. ndirdi ki Franıız mÜ'1er
ri9i Renan onun y3ptıklarıoı 
gördükten sonra: (huta adam 
artık heata adam defilıllr. On 
ıene sonra mühim bir kuvvet 
olac•ktır.) hükmünü verdi di
yor. Renan'ın aldandığı aabıt 
on ıeneye yaklatıyor. Hasta 
denilen o•manlı devleti çoktan 
ö'müıtür. Yaııyan Ye ebed Yen 
yafıyacak olan Türk milleti 
ve onun kendi rejimidir. 

Türk milleti '"pkııı eıymlı. 
(Şapka elytvermekle Türk mil. 
ı. ti hem<'n medeni .,.ı oldu?. 
diyor. Medenıyetl yalnı7 e'<'k· 
trık Ye makineden ibaret •a· 
nan, Türk ırkının ez,.11 mede
niyetçll ğinden, Türkun yük
ıek manevi kültüründen, ah
lak meziyet ve kabiliyetlerin
den haberdar olmıyan ve buıü" 
te'aflılne çalııılan teabhuron ıırf 
kendi SÜ ilesinin fena idaresin
den tlerlrl g,.fd ğlnl unutan bu 
adamdan, baıka ne beklenir? 
Bunları söyliyen ve Franaı:ııia
rın (insan elbise ile papaı ol· 
maz) meseline istinat eden adi 
adam, bir zaman kendlılnln 
kapalı feılnl Ye ütulO redtn
gotunu atarak yeıil aarık &ar· 
mak 'l'e kara cübbe & ymekle 
mü•lil.man ve halife oldufu 
z•n•n• düttlljünO unuttuk anı 
Hnıyor7 

Aydm Meb'un 
Re,iı Galip 

Cevcfet Kerim B. diyor ki 

Haklı tarafları var! 
İhtilaf hakkında liman şirketinde 

bulunacak teşebbüsatta 
Dün bir aıuharrlrlmlz Cüm• tek!Jf etti. Tabh hali. itiraz 

huriyet H. F. aına &iderek, ediyorlar. Mamafih hakh oldu· 
idare heyeti relıl Cevdet Ke- kları noktalarda yardır. 
rlm beyle muhtelif meıeleler Maaılamı, nuıf maaıla mı, 
hakkında görüımüı ve ıu ma• mesailerlle mütenasıp tlave-
lüınatı almııtır. ler mi iatediklerlnl soracağız. 

Liman ıtrketl nezdlndekt Hamdi Beyle bunun için görü· 
tf'tebbüı'erim yeni değildir. ıüyoruz. 

Mavnacılar e'l've!ce maaı alır- Tallmatnamemlzde, muaJ"-
larken çalı11111yorlardı. yen ıemtlerde, Nahiye teıkila· 

Dalma zaif ltcller, tıe sevk tını tevhit için maddeler var· 
edilirdi. dır. • 
Lıman ıırkell bu itin önünü Laiv hakkında bir karar 

almak için, nısıf maaı vermeie yoktur. Yine icap edene, mu· 
ve çelııtıkları niıbette llAveler balıf yerlerde fırkaları tevhit 
yapmağa karar vermııtır. ederiz. 

İçlerinden 7 kltlve 0
/ 0 5 'l'e Esnaf teıkılatının ı.lAhı 

10 ktılve 0
/ 0 10 tenzllAtlı maaı için rapor gelmemlıtır. ............................................................ 
HükAmet ga"eteleri prim alarr.ıyacak 

Primciler kan ağlıyor! 
(Birinc:_i •a!fadan deoam) 1 Maalesef bu teklife klmıe-

Büyuk Mıllet Mecliılnln 
gazetelere verilen binlerce lira ler lıtlrak etmediler. Hatta, 
primi i ga etmeıl dün halk Süleyman Sırrı Beyin yanht 
üzerinde iyi teıirler bırakmı§" rözlerlnl basan gazete alenen: 

tır. Malumdur ki, hükumet ea· "Biz feragat etmeyiz. 
zetelerine her ıene 750000 il· Yaşı genç gazetelere 
ra prim verı:mekte tdl. Hatta, feragat düşer!,, 
geçen ıene prim hakkı yeni 
harflerin kabulü tarihlııdeo Ce'l'abını vermittl• isterler 
itil ar edilmit ve ona göre hü· mi ki bu cevabın kıliteıinl 
kümet gazetelerine 12500 lira neıredelim. Meselede böylece 
te•zl edtlmlı idi. Vt.Ayet ga· kapanmıı gltmıştı.Neden sonra: 
zetelerine de kendi hacimleri· 
ne aöre verı• .. n 1 u paraların Tabii hep 1250 lira 
yekunu 10~000 lirayı aııyordu. çöplendiler. Fakat yarın 

Bir gıızete dünkü mecliı 
müzakeratında Yozg:ıt meb,· tek bir yol almamıştır. 
usu Süleyman Sırrı Beyin ar- Gülünç efsaneler nak
kadaıiarı beyanatını n"ffettl. !inden feragat ediniz 

Bu bevanata ğöre1 Sü'.eyman 
Sırrı B. Yarın gazetesine kaç ga· efendiler .. 
z~te basdıklarını ıorrnuı1ar ve ••••••••••••••!)••••••••••••• 
•Yarın.dan "500. gazete ba11· 
yoruz, cevabını almıılar. 

Halbuki "Yann. "18 000. 
baaıyormuı. Yani prım çekmek 
için yalan ıöylt>mi* .. 

Süleyman Sırrı beyin bu 
hususta kaliyen aldandığ•nı 
millet lıuzurunda ga:ben iddia 
ediyoruz. Anlatıla-. Alı s,,;p 
beyin ıneıhur 30,000 altun 
hikii. veıi g bl, fU ıra Meclis 
kür1ülerinde "Yarı'• a ıılt ya
lan yanlıı ıfsanel"r h'kaye 
etmek adet hükmüne girmlı 
olacıık1ır. 

Bir defa "Yarın. katıyen 
prim fıt .. n almamıetır. A 1mırsa 
mazbuzların meydana çtkanJ. 
muı lazımdır. Sül .. yman Sırrı 
Bey de her halde A 1 Saıp Be 
ye olduau aibl muzıbio biri 
aldatmağa yellenmit olacaatır. 

Bir buç•ık sene eYYel lstan· 
bulda Matbuat Memuru Şemsi 
Bey ır• zete idarehanelerine 
müracaat ederek gazetelerin 
basıldığı makineleri tabkık 
etm'ftl• Bu arada yarına da 
uğ;oamııtt. Ahmet Cevdet Beyin 

ç ft k•zanlı büyük makinesine de 
'l'e dığer iki m11klne1 ı nd .. gaze. 
te baaıyordtlk. böyl,.ce ıöy.edllı.. 

O zaman " Prim • fi an 
mevzuubahs d .. jıldt. Gazete 

kllıtlarınd"-n ıümrük resmi 
alınmaması mevzuubah• tdl. 

•Yarın" gazetesinin bundan 
htiına edileceği h .. ber alı,.dı. 
Bu bak Baıvekllete ve Meclis 
rlyase ine bir istida ile tekit 

edildi. 

KAğıt gümrük resminin 
maaflyeti meselesi meuzuu
bahs olmadığı cevabı alındı. 

istida Başvektlet dosyala
rında olac•ktır. Netredilsinl 

Mesele, "Prim. meıeleal 

lmlı. Bunun üzerine Baımu· 

harrlrlmlz 23 mart 1930 tar1· 

binde bir hı> ımakale neıretll. 

Bu maımıtkalede, hakkı oldu· 

nu halde: 
•Prim hakktndan feragat 

ettiğini• di!)er gazetelerin de 
feragat etmesini teklif ve 
ilan etti .• 

-·-· -

Kadrkdy kaymakamı 

Anlatıyo'.! 
( 11irinci •ahifetlen tlaııam) 

179 numaralı birinci mevki 
Tramvay arabasının 33ı nu· 
maralı vatmanı yine ön aahan· 
lıkta bulunmakta olan Beyoğlu 
kaymakamlığı yazı lıleri me
murlarından o1duiu bfttahkik 
öğrendijilm Fuat beye hl\gben 
ve harfi'l'en (E-..velce bir polis 
müdürü birde k<>mıerler Yardı 
timdide dinini bilmem ne yap· 
tığım kaymakamlar baıımu:a 

çıktı) diye bütün kaymakam· 
lara ve onlar meyanında ba· 
nada tefevvühptı lisanfye ve 
hakarette bulunduğunu lflde
tek mumaileyh hakkında mu
amele! kanuniye tatbik ve ifa· 
sı hususu Galltuaray Pollı 
merkezine tebliğ ve tevdi edil· 
mesi üzerine Polis dalreıl.1 

ce ifadesi alınan ve Poli• 
meılt>ğlnden muhraç olduğıı 

anlaıılan mütecavizi mumaileyh 
bu itin akibet ve vaha.metin· 
den tevahhuı ederek dünkü 
gün ldarehanenlze ge!üp kendi 
kabahatini ö:tmek üzere aalı 
ve eıa11 olmayan dayak key· 
fiyetlnl tasni etmlıtır." 

Evvela bu cihet hakkında 

alt olan dairelerde yaptığımız 

tahkikatı yazalım: 

Vali muavini Fazlı bey 

diyor ki. "Hadiıeye muttali ol 

duktan sonra derhal kendiıln· 

den lıtizah ettik.. Polı. mü

dürü diyor ki: 

"Gazetede okudum bize 

böyle bir müracaat olmadı •• 

Hadise görfıldüğü gibi kay· 
1 

dedilmittlr. Sabri efendi yüzü 
gözü sarılı bir haldedir. 

Eier Sabri beyin kayma· 
kamlara bir tecavüzü varsa 
bunu dayakla lıkAtı icabet· 
mezdı. Kanun tatbike memur 
mahkemeler Yardır, müracaat 
edılebilir. 1ıı tahkikatın fnkı. 
ıaf ettireceği muhakkaktır. 
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r l S Perıembe J 
Siyasi 
Takrim 

Ekmek yükselmeli 
Yunus Nadioln dünkü bq· 

makalesi cidden okunmağa de
ğer. 

Anlaıılmalıdır ki bu adam 
memleketin tktısadi bünye· 
sinden bahsederken ne kadar 
hodbindir. 

Diyor ki : "Yapılacak ıey 
gayet basittir. Ekmek fialı· 

nı her yerde tlmdiklnin 
iki üç kuruı yukarııına çıkar
malı ve bu iki üç kuruı faz 
lanın müstahsilin cebine eir
meılni temin etmeli ! " 

Daha açık söylemeli idi kt 
e(kirıum•Jmlye anla11n. 

" Bu ikt üç kuruı fazlanm 
müstahıillerln değil Yuouı Na 
dioln cebine gkmeılol temin 
etmeli!" 

Müatabıillerln kurtarılması 
için samimi fıkır ve kanaaU 
Yunustan beklemek sivri sinek• 
ten tereyafı çıkarmağa ui• 
raımaktır. 

Yokıa n üstahsllleri kurtal'
mağa çalıtırken ekmek bile te
min edemlyen halkın ıırına 

yüklenmek çok hazin bir dOtil• 
DÜf olur. 

Ekmeğin üç kuruı yükael• 
meal ile kazanacak olan un 
tacirleri ve onlarla münaaebat• 
ta bulunan perde arkasındaki 

adamlardır. Yoksa yine ıatılacak 
ekmek ayni mıktardadır, yine 
müstahsilden alınacak un ayol 
miktardadır. Bu teklif yalnız 

gü:ünç defi! hodbinımedir, 
muzmerl olan bir tekliftir. 
Yunus Nadi banet hakla he
nüz (1) ainl blldirdijl ılrtlsadl 

vaziyetlere çare bulmağa 

burnunu sokuyor. 
Bu teklifin man&11z.lıfmı 

söylemeğe lüzum yoktur. 
Fakat un tacirlerinin de 
paralı bemıerlllilnl alaa ve 
yahut almağa •avaıan bu 
adam bize bir ıey daha lapat 
etti ki: 

Taıtan ekmek çıkarmıya• 
!Aftan ekmek çıkarıyor. 

lı bilen kılıç kuıananındu 
derler ne doğru! 

* [9velkl gün Kadıköy kay• 
makamı Sabir Bey isminde 
bir zatı dövmüt 'l'e buna da 
sebep bu zatın kavmakamlar 
aleyhinde bir haıbühale lıU· 
rak etmesi lmlf. Yerin kulaiı 
var derler ama kaymakamm 
kulağı daha açıkmıf bwıu 
duymnı Ye: 

- Vay sen nuıl Cümhır 
rlyet kaymakamı aleyhine ıöz 
ıöylersln ? 1 

Diye baamıı tokadı, b ... 
mıı yıımrujiu ! 

Bizim vakıf oldıiımız taraf 
bul Düıündük taıındık aceba, 
filhakika Cilmhurlyet kayma
kamı edilmez mı? 

Laf hürriyeti hakkında 
aceba Yuouı Nadlnln gizli bir 
takrir mi hazırladığını haber 
aldı kim bilir. Fakat biz de 
soramaz mıyız: 1 

Cümhurıyette bir kayma• 
kam halktan birini dövebllirmt? 

Evvel& cevaba değen bu 
ıualdir. Eğer kaymakam bu 
tenkitten mütecasir olmuıaa 
istida kıtlığına kıran mı elrdt. 
Mahkemelerlml ne güne du
ruyor? 

li;~~'hi~· T ~ii·s:·· . 
Birinci umumi Müfettlf 

1brahlm Tali Bey, cümhurlyet 
vapurlle, dün aaat 18 de, T rab
zon tar!ktle mahalli memuri
yetine hareket etmittlr. 

Vapurun harl'ketltden aıır 
kaddem bır mubarrirlmlz ken
dlatle göriifmüıtür. 

Şarktan ayrılırken vazıyet 
çok iyi idi. Ve yine de iyi 
devam ediyor. 

Trabzon tarlkını ihtiyar 
edlılne ıelince: 

l.rzurumdan, Beyazıta aeo 
çeceflm. Erzurum vahı! HPJ 

ve kumandan P ıa ile ııörilı 
f ceğlın. Bu tıriinerebeıl., mı 
takama bu tarikle ha'r .. · ... ı 
edivorum. 

n ıaı~ara· Jnft. , ut. r ,, 

1 
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t.ll · ual\1%1 J 
Neye sustunuz? 

HaLi bazen bir fırtına çı· 

karda birkaç dskika her tara· 
fı kaııp kr. vurur , aoora da 
aankl hiçbir ıey yokmuı gibi 
ıüt liman o 'uverır ortalık. 

lıte bizim Babıali 
kaldırımları da bezen • hattl 
çok kere bu koca karı fırtına· 
!arına ujtrar. 

Baımuharrlrler birlbirlne 
çatar, lı.öıe doldurucular uzak· 
tan uzağa ıövü,ür. 

Mün.ıkaıalar ıülünlerda 
adeta harp ıeklınl alır. Kalem• 
ler o kad .. r ılYlltilmiıtlr ki, 
muhatap olanların delik deıik 
olmadık yerleri kalmaz. 

E .. kal sermaye, o esen 
fırtınanın iyi gibi olıun ılir

m•z, b.tıverlr, Düne kadar 
l..öpüreo ıütlinlar, artık acı ıu 

gö müı ubuo g bt kelill verdl. 
Ô nce ahlaka, 81ecirere ve 

kılık kıyafete kadar dil usatan 
itt'yler fimdl dılaltı olmuı 

lıülbü'lere döndüler. Her biri 

birine mezarlık kargası gibi 
lılr ö üm ıü l< Qtu çöktü. 

Çünl.ü sermeye bitıL 

Haydi baka 'ım böyle ne 
duruyorsunuz? Yeni matbu11t 
kaaunu çıkrr a 1an •vvel •e
rlıUrln ba.kalun. Meydan da 
al alta at ta •• 

BÜRHANETTIN .AL/ ......... , ................. . 

Vafi B. 
Tahkikat ikmal 

edilnıiştir 
Süıan lamlnde bir yavru• 

c-ğ zı;ı vefatına, d lğ.,r bı, ka· 
4111la bir çocuğun me.:rublye

u- sebebiyet verdiği için 2 el • 

•il tantıkltkçe t<'Tkif olunan 
Grtuı Emin Vafi 8.yin para ile 

ya n tahıt tedarik etmf'jte ça• 

b bitt hllklanda müddei umı
life vuku bulan ihbar üzerine 

tahikat yapı'makta idi, 
Bu tahkikat ahiren ikmal 

edlhntı ve netice tegalıkuk 

etmemlılir Buna nazaran 

bu ıekllde aclllyeyi lifal, hilafı 

bakıkat beyanatta bulunan 

ılmltcl hakkında takibat icra• 
sına ba§lanmıttır. 

Kenan B. 
Hastadır vazife

sine S?"elmedi 
•. 

Ene 1 gün Aııkaradan 

tehnmlze avdet eden mü(def 

umumi Kenan B. dün de ra· 
bat.,z oldılğu fçln Çamlıcadakl 

evinden çıkmamıı ve lıtırahat 

etm!ftlr. 
Mumaileyh aacak Cumar· 

tftl güıı6 ak .. nııaa gelerek f8 

baıl .. ya-caktır. Ferit Bey:n dıter 

bir vazifeye tayı 1 ile yerine 

Kenan Bryln ıeçmeai keıbi 

TARIN ~ahife ! 

.l.___G_e_N_e_N_VA_K_A_/_I ...... 1 Yarım milyon liral! 1 

·Zabıta mulıarririmiz yazn:or: 

Vedatla nasıl müsademe oldu? 
~~~----------~~~~-

Kurşuncu Vedat bu sokak muharebesinden sonra da 

y 

Türkiye 
emniyet 

yine polislerin elinden kaçmağa muv~ffak olmuştur 
·---Planları satılıyordu 

-38-

___ , 
Kurıuııcu Vedat 7.. ıuııcu vedat zabıtadan izini Bakırcılardan gelJrlı:en rakayı . 
Bu fı'm h•piml:ı.lo tanıdı· kaybettirmek makıadile Fatıh ele veımiıtır. 

•fı Ye btldlitl bir lılmdlr. civarında bulunen akrabaam- Evrak yapılaııı, kendiıide 
13 Y•t•nda iken ıı.bıkara dan birinin evine gitmlf, haf. birlikte Adılyeye y !rllmlttlr. 

geçmlı, 27 yaıına kadar bir- talarc!l orada yatıp ka.kmağa f .. kat nası~ .. bir münc•he 

Casus kadın 
edalı baktı 

derin v.e 
süzdü! 

çok ılrkat, hesaba gelmez baılamııtır. zımmında yine Adliyeye gö·ü· Gör6nliyor, fakat ne -0lur· 
birçok yukuat yapmıtlır. Bu mliddet zarrmda Ş~h- rü!lirken kaçmıı ve hi1& o ka· sa olsun hl11iyatımı izhar et• 

Bunlardan maada sözüm zade ba,ında nııancı dükan- . çıı ıle yakalanamamııtır. m•k fateınlyorclum. Slllıiln• ti• 
yabana nam kazanmak ti) larından bitinde çalışan Mihriban Evvelki gün mi hliıoil tevil eden genç kadın 
&'&yesin! fikrinde güderek ra1t flmindeki kızla tanııarak sevlı· N•hayet, evYelki gün bu devam etti: 
gelen adama bıçak çekmek, meğe b11ılamıttır. az ı lı haydut gene iz nl kar• - Ben lngiltz istihbarat 
ODU bunu tehdit ederek ken• Bir Cuma günü lmlı a•v· casuıluk mektebine gırmedea, bett ğfne zah•p o'arek Fıruza· d k ı kk 
dtılne bir pare vermekte lia- g ilisl Mıhrıbanı koluna takmıı, mesleğim halıkın a l le e i• 

fadan Tophaneye doğru inme- l k K d 
tellk kendisini tutmak fıtlren lekesiz fertler gibi kırıta kırıta erim ço gülünçtü. en im-

i d 1 h Kıztaıından Sara,.L -ne batına ğe batldmııtır. den tikıind;ğım zaman olurdu. 
po:ıı memur arına a ıi l ..... O ar"' te111cfiifen önüfte iki h 

k k .ı, do"ru g"lmf'"e baılamııtır. Mekt• p, meslejt.mlo mün au· 
çekere ateı etme tewr. " " ılvtl memur çıkmu •e kendi· ran ınaanlyete bızmete matuf 

ı b · ı 1 O ara öoGne Ruhi efendi fte, fe rlm•z n sayı I ılni hemen rakafamak lıtemlf• ~'duğanu bana Öjtretll ye filen 
asim •e ipılz sapsı:ı: takımm· isminde bir poliı nıemuru Ç•· lerdtr. ıöourdt. Artık bahtiyarım. 
dan olan bu ,erir evvelki ıün karek kendisUıl yakalamak Bu sırada kurıuncu Vedat Her ınaana tnsanbğıoı öi· 
ııeue iki pollı memuruna ta· lstemlıtır. gene tabancaınaı çekmlf, me- rdmek ve her insanı fnqn 
banca çekmlt ve ateı etmeğe Fakat azılı hııydut bu halı murlarmzüzerlne aıeı ederek gtbl yaf&lmak lıtlyakıle yaıa· 
baılamııbr. ııörlir görmrz hemen tabancıuını firar f'tm ı ıtır. yan lııııiltz mell.üreılnin tabak 

Uzun zamandan beri zabı· çekmit al<'f ederek k;çmajta Tophane civarında olduğu kukuna çahımakla hakikaten 
tanın aradıfı bu azılı baydutun baı'amıttır. anlaıılmu, takıp ve taharriye bahtiyar olan bir insanım. 
IOD •ak'aıından eTvel geçirdi· Aradan bir kaç gün geçmlı bat anmııtır. Bır lnglllz lçla diy~, mitil· 
il ,birkaç bi.dlaeyl de bildiri· yine böyle 9"vglltd !<olunda A. S . yet g~yguıu yoktnr. insaniyet 

• • •• • 'Q: • • • • • •• , .. ,, • • '• • • '••• • , ..... •• • • •• .......................... gsyguau -vardır. iarflf.z bura· 
yorum: v d Flim cevri1irken olan facia davası lar nt, istifadeli, Ozerlnde lnıan 

Kurşuncu e at • 

f ' 
gibi lnaan raıatmak lç!n eline 

27 yaılaraoda kısa boylu, KP_şı· yapılacak. . .. çtrmek lıter bundan iri ea.el. 
es•er, karakaı ve lraragöz.ü 1 ? mi o .ur • 
koıkunç bir gençtir. Üsküdar· --- Casus kadınla mnnakaıa 
da Nuh lıuruaunda doğmuw; Vak' anın tesbiti için mütehassıs kepm açmak hiç ıüphe yok ki 
on beı ıene eyvel pederi R•uf en bn~ük bata ve tedb rılzlik 
ıle valldeıı Nazlının Yefatına şoförlerden bir ehli hibre yapı~acak o'acaktı. Bütün bunları be kide 
kadar orada bılrümiltUlr. hhlsslyatımı gıcıklamak, beal ta 

Bundan iki. ıene evwel a"-r c za --h'--m•ı oe ••vk k lık sabıka ... • - ..., ~ . - . ruhumdan taoımıı olma lçn 
Şitll • Zıocırlilroyu yolu üze. edi'mlf11. ıöybyordu. Bu rlü,üı:ıce ile b.,. 

10 yaılarıoda iken mahal· rınde b:r facia vukua g 1- Dün bu aıabkemeye tekrar men onuo fikirlerini birkeç 
lelerlndekl camlnıo kurıunla• nılt ve "Kaç5kçılar. filimi devam ediltll, vak'-a mahallin• takviye etmek lüzumunu gör-
rını çalmıı, dotruca lel-ılehl· çevrilirken bir otomobilin de bir keflf ıcraıı için No fla düm: 

· clye kadar giderek Oç feı dolusu devrllmrıile n arlht karalıaı •• makine mabeaclislerlle _ Bende bu bız10ete tıtl· 
leblebiye satmııtır. Efendi lllmllı ve g•ne artis!er· .mütehauiı töförludea mG.rek· ra etaıtı olmakla kendimi 

Meıe·eye yeziyet eden za. den Salt EfPndi de h:blıkelt bahtiyar addedebilir mıyım. De-
l kep bir heyet mtıhabı- bu 

bıta bunu yakalamıı, cürmil· ıurelte yara anmıotı. dlm. Casus kadın adeta aevlnerek 
d b 1 ısuretle ke if icra•••- karar 

nG itiraf ettırdtktea ıoara 18• Kıza ~anuın a oıomo 11 memur gittikten ıoara Grita: 
bıkaya .keylt etmlfllr. !dare eden Dariilbedayı artist· \'erilerek muhakeme 17 Tem· _ S zin fU ıseryahatıaızıG 

Bu sabtka1tndan eonra 11• erlndoo Talat B. maznun •lfatlle tnuzıı tlllik e!lildl cihan ılyaaetl iç n oe bOyük 

mide kurıuncu Vedat o'muı, K Gazozler bir ebemmlyeU haiz o'.duğunu avga kim tahmin veya takUr edebi· 
emsali ~e akranı 11ra1111da böy· 

lır? 
leceAandılmaita,_ baıla~~tır. Musul meb'usu Nuri 3760 şişe zehirli - o kadar dehıetll mi? 

ra an ço .. geçaı .... en yine k _ Deiil mtya! S z mede'.. , 
bir backa camlola kuriunlarını 'Beyin zvcesi daya diye imha edildi! niyet ve lnıanlyet yüzü görml· 
ye J&Yat yavaı e•lere girip yedi! Beled ye zehirli gaZ'lZler yen fU toprakları a'tuıa h~zı. 
öteberi de aprmağa baılamıı· Beyo~lunda Şitli sokaAında h•kkıl'da yenl bir emir verınlttlr. neler balıne getirmek için ha· 
br. oturan esbak Muaul meb'uiU Nınl Bu emir dolaJtı 'e ıoa bir hafta ratıoızı istihkar .diyor.unuz! 

İıte 13 yaıında hıraız'ıita Bey•n zevce&! Z•hra Hanım 211rfında muhtelif mıatakalarda - FaaUyetimizln baalııe 
baıl. yan bu serserinin bu gü· yanında Nuri hmiode bitlıl lle 3760 tlte zabarlı.11 gazoz bu· ile allkuı Yar mı? 
ne kadar aobıl<ası tam 19 u Sultan Ah.-.etten gtm~kte hınmuı ve b•J»f dökülmek - Yok o'urmu? Ltgtllzler 
bulmuıtur. ikf'n önlerine çıkan {ialil la- ıuretıle imha edılmlttir. arzın en kurak, en bedbaht 

Bunlardau. maadt. kaleme miode btrlle kavğa etmlf ve Bundan batka dört g•zoz • yerlerlal bile hazine haliae re· 
alınmaz bir çok vekayl ıabı· Halil Efendiyi dövmiltbrdlr. fabr kası muhtelif cezalarla tbmete muvaffak olmuılarıLr. 
kaJan dahi vardır. Bu sırada oraya Salt lımınde tec-1.lye edilmıılerdlr. ln illzlerl lalllll ılyasetl, in-

H · pılni yazmak lazım ge· biri daha karıımı,, oda Zebra Behçet B.- aaolyete yalnız bu laizmetl 
ltrae mübalatasız ciltlerle 10• Hanımı dllvmilı ve yaralamıı· y•pmlf o'mak içindir. 
man olur. tır. • Pazara gelecek - Bizım ıu hizmetimiz 

Binaen aleyh yalnız bir ay İspanyada tahrip Tülün inhisarı umuroi mü· demekkt bu kadar hayırlıdır! .• 
zarfmdakl iki yukuatını dürü Brbçet B. dün de ıehri· - Dütüoelemlyecek kadar 

P -drll, 15 (A Al - Madrlt h 1 d S ""'• LI l 
d 1 d b ~ m %e ge ımemtıtır. Yap•ığtmız ayır ı ır. z 7- .un erce 

yazıyorurn lğer eri e emen ile Ba ~e!one arasındaki tele- nüfusa malik orduların kanı 
d tahkikata nazaran Behçet 

hemen ayni gibi bir ıeJ lr, fon b ttı dün gece kullaııılmı· 8. in p,.zar günü A.nkaradaa ve canı babasına, yüz binlerce 
Bir ay evvel yacak bir ınrett•I tabr p edil· avdtt edeuği kuv•etle mub- kfttn'D kan, ter Ye serwet 

cekl,.ri rnuazzam eı ahaıaııı eri 
büyük bi.dlselerle Y• pmaita 
muvaffak olamıyacakları bir iti 
bir feregat, bir it.dam ve z U 
kabtliyeıl il" yapmata cabte
den en bayırlı ve mubaıek bir 
insanım z !.. 

Casuı · uğu bu der•ce tal<dla 
ed~n genç kadının pür terayet 
yC•zü gözilme bir pislik tvrbn11 
gibi iğrenç l<1ymet.I l<ü künüo 
açılan aralığından en drferll 
bır pırlenta g bi parlayan ya• 
nan gölcıü r. ü casuı kadın kür
ktle örttü: 

- Kalabalık, gürültQ beni 
ıılıdı d fUlya çıkalım ver& 
Tırene girelim, d .. dı. 

Getırllen konyaklara el hl· 
le sürmeğe vakıt bulamadan 
paltoyu gıydlm, Gı.ııa kürkü· 
nü lıöynuma sardıktan sonra 
büfed"n ç ktık. 

Dııarı çıkınca karlı fırtına 
yüzümüzü, aoğuk bir kırbaçla 
kamçıladı. Tıren tenha idi. 
H •man birinci mevki bir kom
partımana girdik. 

- Bu ıryyahatı beraber 
yl\pmak mümklo olsaydı, de
dim. 
cuuı kadın derin ve edalı bir 
Lakıtlıı. beni ıüztlukten sonra: 

- Lüzum görüraenb, onu• 
da yapacağ ı z. 

- Fdkat hayatımız baha· 
11na oı ur del!llmi? 

- Hayır, b ç hhltke yok. 
latanbul zabıtası, randevu eyi 
çahıtırdıtımı zanneder. 

. . . . . 
- Bu adresiniz nerede ? 
Ş&krak bır kahkaha ile: 
- Her yerde. •• 
Kompartıman önünden ge-

çen bir vagonlı m• muruna, 
sabahleyin l<!tıblmtn vııgonlu 
ıtrketınden a chğı bileti ver• 
dim. Ve yerimin baz rlanma• 
ıuıı tenblh ettim. 

( Denamı var) 

Edebiyat af eminde 

Yuf borusu! 
Muharriri: SABiH iZZET 

Va Nu, Falıh Rıfkı, Yah· 
ya K mal, Faruk Nafı:ır., Na. 
zım Hikmet, Şükufe Nih •l, 
Halit Fahri, Necip Fazıl, 
.abık meıaleciler, Celdl Sa
hir oe Fazıl Amet veaair 
Beylerin ed~biyatla alaka. 
ları v~r mı, yoiı mu? 

Yarından ıtibare.'1 oku 
yuttu%. 

Bnn.111., b 'r " 9 .,,,.,.,11rnr· mloti•. ı~ ... ,.ı,:ıı.. tlökPrek mt'vdnna getır..,bıl ... 
;;::;.:~~~~!!!!!!'!!!!! ......... ~~~~~~~""'!!!'!!!~-~--'!'!!!!'.-~-- ---- ~~-!!!!!!_.~_._~-.--~ ........ ~~~ - . 

Tefrika No. 40 

Muharriri : Mütercimi : 
Ra711onde Mııohııl"d Ahmet Fürk6n 

- fransız edebiyatından büyük afi< romanı -
170 inci binden t~rcüme wdtlmlıtlr ... 

Atf<, kalbte yaıamalı.dı. Öp· ı 
mek, daha b.ıka weyler yap· 

, anman rabancılıtın, 
lfadeııdı. 

- O, MüsJÜ Fransuva, 
babamın bütün kü,Uyatı ya· • 
nınızda.. Sanları okuyorsu· 
nuz demek? Ne iyi, bunları 

ıöıdülıçe o kadar m•ıı:ınun 
oluyorum ki, ta•Tvur edemez• 
ıioız. 

Klod ta n bayet bır kadın· 
dı: Bu gibi s6zler, her ka.d nıİı 
lmltuklanoı kabarttlftı gibi, 
K1od ta bu ıllzlerden lıüyOk 
bir gurur duydu ve doatunun 
yinüne baktı. 

Y eaıek OstGne, 11ca1ı: bir 
günde uzun n>ükalemelena 
lmkAn yoktur. Her iki geııç 

doetu da derin bir yorgunluk 
ve rehavet kaplamııtı. Ôğle 
uykuıundan ıonra bir akıa111 
tenezzübüne kuar verdiler, 
ayrıldılar. 

- S z beni ilim yoluna 
ıoklunuz. Halbuki ben, mah· 
rf'k•mi eaıı nıııtım. nerıre 

gilllğlmiu farkında bile detil· 
dım. 

Klot, y .. mek üstOne rahat 
bir öile uykusu uyumuı parlak , 

' 

güneıli nihayetsiz denize karıı 
gözl.,rlnl aç nca 1 k aklına ge· 
leni Franıuva olmuıtu. 

Esnedi, gerindi ve kendini • 
karyulasından yere attı: Güzel 
bir keten lıostüm çıkardı, YU• 

kardan a ıafı bem beyaz giyin· 
dl. OJasından çıktı. 

Ha:buki Franauva korido-
run bir J,ö1rslııde duran Palmlze. 
nlu yanında gazete, okuyordu. 
Oda beyaz bir pantolon lacı· 
verl bir ceket, giymtıtı. 

kıırıılaıırıca ikisi de memnun 
tebenüm ettiler. 

- N.ısıl iyi uyuyabild!plz mi? 
- Ttıekki\r ederim pek 

iyi uyudum ve dinlendim. 
- Ob, memnun oldum. 

Şimdi ılze bu gilzel köyün 
oayanı dikkat yerlnlni göste· 
rlrken buraları ne çok seve
ceka'nlz. 

- Ne kadar memnan olu• 
yorum. Sızin ilbl bir rehbere 

rnal k olmak bahtıyarbkların 

en büyüğü ıayılır. 
- Ne trlalnlz mösyö Fran· 

ıuva ... 

. . ' . 
İki genç arkadaı kol kola 

•hllln kumları üstünde ya· 
vaı adımlarla iler1emeğe bat 
lamıtlardı ... 

Sular hafif hafif kabartı 
!arla kumların liatline ancak 
yetııe biliyorlar ve kuvvetsiz· 
lıkden daha ileri gldemlyerek 
müteea1lr geri dönGyorlar gl· 
btyldi. 

Hıç konuımırorlardı ... 
Tabiatın bu harllnıttıdel'll 

karııaı:ıda konupcak btr tek 
kelime bile bulamıyorlardı. 

Franıuva kendini Ktoda fev· 
kaliıde baaaiu ır~sterlyor, derin 
derin iç çekerek g6ya lııanen 
izah edemedi§! b111tyatını bllr· 
lelll.le anlatmap çahııyordu. 

Klod lıe ilim ile dolu kafa· 

ıını önüne el•lf, aAır ve rahat 
yürüyordu. 

Sahili döndüler. 
Manzara büsbütün df'ğiıtl: 

kızıl ve yükı11k bir kaya 
ve nibayetalz 18rl kum deryası 
ve 10nra ufku kaybolan ıeulz 
ve 11 kın birdeniz. 

Klod, dedi ki. 
- l.termlstnız , burada 

biraz aturalım? 
- Hay bay • • • Burada 

güzel lıir enıtantane yapabl· 
liriz. 

Klod, hayretle dostunun 
yüzüne baktı. 

Franauva bir para çantaaı 
kadar caketinln cebinden 
çıkardıtı kut~yu dllıe1tirord11. 

Klod bundan memunn olmuıiu 
haykırdı: 

- Ne güzel Lir .Urprfz ! 
O zaman, Fıarııuva, "lllaal· 

dar güldli ! 
Kara, kı'Zıl bir parıltı 11rz ı 

eden iki yüz metrelık bir eh
ramdı. Fııkat ıeneler onu öyle 
bir hale getlrmlıtil<i, bazı yer
leri merdıvf'nler teıkil ediyor, 
bazı yerleri teraa'lar yıı pıyor• 

du. Hatta hir gün işte ıu nok· 
-taya • • • Klod parmağı ile 
tıaret ediyordu. 

- Şu noktaya verilen bir 

ilmi bana söylecil!er: 
N.td'amour aık ruvaaı ... 
Fransuv" gülaü •.• 
- Çok doğru bir isim ... 

Klod nıüteesıfane batını sal
ladı: 

- Ne yazık ki, bı•rada iki· 
u.lzl .ayni zamanda tnbit et· 

mek için üçüncü bir insan 
yok. 

Fran•uva gülc1ü: 
- Bu çok mllmkünılür. 

Bunu siz ar.ı:u edıniz, kifı ! 
Klod, bayıetle bak•ı. 

(D~vamı ~ar) 

• 

• 
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Aptal apta bakınmağa 
başlamıştı 

Çok geçmeden kadınlar oynama
ğa erkekler de zıplamağa başladılar 
ıoluğuııu Hatan sabahın cen· 
net lıapm öoünde almıı. 

Kapıyı vurmuı, kendisini 
bendelere tanıtarak huzura 
girmltti" Saç ve aakal blrlbi· 
rine karıımıı, elinde 101 lik 
bir tespih bulunan Hııaan Sa
bah:n elini öperek karpaına 
dız çöktü. 

Dereden tepPden konut
muı a,,Jatmıt!ar ı. Uzun ıü· 
ren bir ıohbett nıut akıp okun· 
muı, üfleoıırt:k tütslllenmıı ve 
netıcede cennete de girmlttl• 

En ai çeıit yiyecek, içe• 
cek, ve giyecekleri aörmüı 

a&yliı belllılz bir çok ıenç 
genç kızlarla ela görü:üp ko · 
nuımuıtur. 

lıte civan baba bu cennet 
aleminde, Jmperalor HüııeyiD 
de merhum bir hilkümdar, 
belalı Sadık ta mevhum bi• 
padiıahın damadı, Çakır Nuri 
de bir hükümdar o'muı, hepsi 
ayrı ayrı dalgalar içinde 'Hıklt 
geçlrmelte baılamıılardır. 

mıı aptal aptal bakınmağe 

baılamıılardı. 

Fakat naaıl bakıt? 
Dalganın tesirinden cinnet 

getlrmlf, deli bakırları ıle ba· 
kınmağ~ baılamıılardı. 

Çok geçmeden kadınlar 
oynamafa, erkeklerde ııçra· 

yıp zıplıım•fa baı"amıılerdı. 
Bu hail ıören o 4 kili 

bunları odaya kapamıı, zabı· 

taya milracaat ederek bepıinl 
blı-den tımarhaneye &ötür· 
mütlerdl ••• 

lıte aziz okuyucular 1 
Esrarın fenalıkları hakkın· 

da uzun uzadıya izahata lü· 
zum ııörmlyorum. 

Şımdlye kadar ıonıuz ve 
zeykılz olan (Dalııa) yani bul· 
yalarını ayrı ayrı okuyup an· 
ladık Ye akıbetlerini de ıör· 
dük binaenaleyh fazla aöyll· 
necek ve öfrenllecek hiç bir 
mesele de kalmamııtır. 

Yalaız, öfrenecek, biline· 

cek Ye öi!retllecek bu meııe· 
le hakkında bir ıeylmlz yarsa 
oda: 

Kadınlı ve rrkekli olan bu 
dalgacılar meclisi lıte böylece 
da!ga geçerken bulucdukları 

kulG.IH-nln kap111 açılmıı içe· 
rlye 4 eırarkeı girerek: -Esrar içenlerin aktbeU 

- Eyyyet, eyt. Diye bir mutlak be mutlak tımarhane 
ajtızdan nara atmırıardır. köıelerinde köpekçeılne can 

Bu odayı mil!E: kiple oda vermekR olduıtudur. 
kapııını tekmelemlılerdL Bunun için ve içmeyenlere 

O ara lı öıelere büzt'en her an ve her dı;klka IÖY· 

dalga grçenleord11 htp birden: lemellylz ! .. 
- Ah! Dt-y1p a ye fa kalk· {Bitti] .. ,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....... . 

Afyon fabrikası mesel es 

Malumat yok! 
Fabrikatör er heroin meselesinden 

zararda olduklarını söylüyor 
Afyon~arahl•arında yapı· 

lacağı yazılıı.n Afyon fabrika· 
sının lndası hususunda ıehrl· 
miz:le henüz malılmat mevcut 
değilJk. 

Bu huauıta, muhtelif f&yla 
Ye rlvayetl~r d"veran ediyor. 
Henüz, vaziyetin tevazzuh et· 
memesinden •lolayı da afyon 
mGrelıkebatı aanııyl fabrika· 
ları zarar görüyorlar. 

Meı .. liı, hrrainler', aıQ

fetttıierlu ademi mtvcudl· 

1 
yetinden dolayı ihraç ed•me. 
yen fabı lkalar ıu çareye le· 
ve11GI etmltlerdlr. Herolnlerl 
bozarak baıka biri madde ha• 
lıne kalbetmek ve böylece 
aatıı yııpabllmek! 

Faket, berotnlerln kimyevi 
tebeddu:o keyf yeti de yeni 
bir imal masrafını mucip olu· 
)Or. Fabrikrtörler, bunu dO· 
tün,.rek kendilerine hemen 
hl~ bir kir kalmayacaaını 
hraııp ediyorlar. 

Bankadan ne diyo,·lar? 

'Ticaret ve sanayi ban
kası açılacak niı? 

Banka erkanı milli banka 1arla te
masına devam ediyor! 

Ticaret 'e Sanayi banka11-
nın nziyellnin ne tekli alaca
lı henüz b~Uı olmam•fh· 

Banka dün de tatıli tedlyal 
halini mı,hafaza ediyordu. 

Müdür Şaban Bey ve dljter 
banka erkanından bazıları 
milli bankalulıs hali temasta· 
dırlar• 

~mızı ümit ediyorum. Fakat, bu 
huıusta riyazi bir kat'lyetle 
ıöz ıöylemek lml.anaızdır. 

Maamafih, vazlyetlmlzfn 
ına. ıekllnde olmaJıaınıda bı. 

ilyoraunuz! 

Talimatname -Bu milzalcerenln neticenin· Cumartesinden itibaren 
de Ticaret ve Sanayi bankaıı· 
nın vaziyeti kail ıurette te. başlıyacak 
•azzuh edecektir. Bu huıuıta Belediyece yeni hazırlanıın 
bank" er~anından bir zat otobüs talımatnameıl son drfa 
muharrirhnıze alideki beya· o1mak ilıı:ere diln de Belediye 
nalla bulunmuıtur: reisi Muhittin B. tnafından 

- Mılll bankalarla yapı· tetkik edilmlı Te tatbiki tekar· 
lan müzakerat de•am ediyor. rür etmlttlr. 
Cereyanı mflzakerelerin mG· Tatbik cumart,.al ıünOnden 
şalf bir safhada olduiunu Ye baılıyaçak v" mufa11al ıuretl 
nellccden hodbin c: !]Jayacaıtı· ıazetelerle llln edilecektır• 

l:il ~oı<to• "'"11 '•\;;i; · bırakmı tı. kuvvetli layanıan 

Poliste: 

Bir hamal -7 metre irtifadan 
düşerek ölmüştür 

Hasan isminde bir hamal 
yeıildirekte Haca hanında 
bir mağazanın camekanına 

kiıgıt yerleıttrlrken muvazene. 
atol kaybederek· 7 metre de• 
rinliltinde bulunan bodruma 
düımüı ağır ıurette yaralana• 
rak Cerrahpaıa hastahanesine 
kaldırılmıı fakat hastanede 
ölmüıtl!r. 

Bir polis dövüldü 
Unkapanı caddesinde kah· 

ve namı altında gizli rakı ıat· 

makta olan Ki.mile Hanım dün, 
tahkikata giden Küçilk pazar 
mevkii milrettebatından Şakir 
Efendiye hakaret etmlı ve 
doıtu olan ıabıkalı Hayri ve 
arabacı Rızayı teıvlk ettirerek 
pollal döydürtmilıtilr. 

Kamile ile arabacı Rlza 
yakalanmıı, Hayri kaçmııtır. 

Kaza 

Adliyede: 

Ber'iet 
Eminönü kaymakamı 

dövmemiş 
Bir dayak davasından do· 

layı bir milddettenbeerl ceza 
mahkemeıtnde muhakeme edıl· 
mekte olan Eminönü merkez 
memuru Ahmet B. y.n berae. 
tine karar verilmlıtir. 

Hakim beraat etti 
Bir tüıGn da•aaında vazl• 

feılnl ıul istimal eylediği tddl· 
asil~ bir mGddett•nberl Ağır
ceza mahkemesinde muhake· 
me edilmekte olan ıulh birinci 
ticaret mahkemeıl azasından 
Ye elyevm Kürdoı hukuk ha· 
kimi Cemil Beyin davaaı dün 
netıcelenmlt ve mQmalleybln 
beraetfne karar •erllmı,ur. 

Ceset 
Altınkumda bulunan ceııe

dln hllvlyetl henüz teıplt edl· 
lememlıtır. Zabıta tahkikat 
ile mt-ıruldıır. 

Ceset bulundu 
Kalyoncudan ıeçmekte o- Evvelki 160 Ayvanaaray 

lan, ıoför Sabrlnln ldarealnde- ilnGnde denize dGıen Haliç 
ki otomobil Marko ıaınınde firketlnln 15 numaralı Yapuru 
birine çarparak muhtelif yer· tayfaıından Osman ojtlu Kad· 
lerlnden yaralamııtır. Şof6r rlnln ceııedl lıkele altında bu· 
yakalanmııtır. lunarak çıkarılmıatır. 
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Ankara ne halde? 
Cuma günleri Ankarada nasıl etlenilir ve 
halk Cumayı nasıl geçirir? Ankarada oto

mobil ücretleri çok pahalıdır! 
Kübik mimarının ıaheaer 

nGmuııeıl olmafa çalııan Ao· 
kara ın1 aat faaliyeti, malıet 
faaliyeti, zevk faaliyeti aıbı 
bir takım faallyetlerede aah· 
nedir .. 

Sıra sıra apartmanlan, ye· 
ıil, mini mini afaçlı yolları 
ve caddelerlle Ankara herhan• 
fi bir Avrupa ıehrlnln taklit 
bir numunesi olmağa namzettir • 

Bir tarafta Rene11anı 6b6r 
tarafta Selçuk, daha ötede 
Türk, diğer tarafta Kllblt eser• 
ler, buraya ıelen de bir çok 
mimari mekteplerin el ele ver
mit nümune ıehrl olduiiunu 
zorla anlatmak !itiyor. 

Yukarıda ıöyledlflm gibi 
Ankarada zevk ve tenezzüh 
faaliyeti Cuma günleri kendini 
göaterlyor: l.çı misiniz; memur. 
musunuz, husuıi mileıaeııede 

mi bulunuyonunuz, ne lıle 

aıe11ul olursanız olunuz cumra 
oldumu, daireleriniz kapalı mı 
giln geçirmek l-;:ln ne yapaca• 
ğınızı ıa ıırıraloız. 

Ankara malOm, olduiiu ilze. 
re denizden ıeklz yüz altmrı 
metre yQkııektır. Burada Tem· 
muzdan itibaren sıcak olür. 

Sabahleyin evlerinden çı· 
kanlar aıcağın tlddetıle yüzle
rinden dalma bir bujtu taba· 
kuının mf'vcudiy•tınd•n kur
taram,.zlar. Eğer gün, Cunta· 
ise, 1akaklarda artan kalaba
lığın fazlalığından havaya 
yükıelen toz bulutu, zaten ıizi 
ihata elmit olan yaı ter taba
kuı üatilne yapıfır. Haddiniz 
varsa mendilinizi yilzünüze 
sürünüz: Mendil çBmura bat• 
mıa bir manzara arzedecektlr, 

Cumd gOn'erl -Hakimiyeti 
mllllye. meydanı iıml verilen 
taı h• nın önü bil tün ıehrln 
ıu terazlal gibi halkı ıurıoya 

buraya dağıtır. Otobüsler bir 
biri ardınca sıraya dızllmlıler• 
dır. Şu taraftakilerin ıoför· 
leıl: 

- Marmara, Marmara .• 

cilye bağırırken, d;ier bir il• 

raya dızıtmıı olan ıoförler de: 
- Dikmen, Y enl,ehlr diye 

haykırırlar. 

. Hareket eden· otobüılerln 
yerlerini dıji .. rlerl doldu•ur ve 
bu devri dıı.lm aabahın Y•ditln· 
den akıamın sekizine kadar 
devam etti! 

Şoförlerin: Marmara de· 

ı 

ıua• ---·· Turan 

dikleri yer, Gazi çlftlliilnln 
için e Marmua denizinin 
kGçilk bir nilmuneal olarak 
yapılmıı olan havuzun batı• 
dır. 

Buraoı aerln, güzel •e ra· 
hat bir eflence y .. rıdır. iyi bir 
!ohan ta ve bir büfe nıevcu· 

Uur, Halk burada 1erfn bir 
aefeı alır· ııezer, eğlenir, 

batlv isteyen aluraa (Marma· 
ra) hayuzunun içindeki küçük 
kayıjta binerek bir havuz 
tenez:ıilhü dahi icra edlleblllr. 

Bundan baıka Ankarada 
( Kayaı ) denilen bir mealre 
mahalll daha yardır. Buraya 
trenle yirmi dakikada gıpillr. 

Kayaıda güzel bir dere ve 
onun ikı tarafını gô geleyen 
aGzel araçlar vardır· Halk bu
raya plk·nlk yapınak için ıı· 
der, Birkaç ev halkı toplanır· 
lar, yiyecek, içecek alırlar, 
gramofonu yakalarlar, aktam• 
kadar gölgeli çayırlar ilatünde 
vakıt geçırlrler. 

Ziraat mektebi de tenez
züh mahalleri araıında aayı
labılır. Mektebin bchçeıl &il· 
zel bir park gibidir. Sıralar· 
da herkes oturur, temız yol· 
larda akıam ilıtü plyaıa eder• 
ler. 

Ankara içinde eğlence ma• 
halleri yok değ.I vardır, bu 
cünıleyl tebdil ederek te ıöy· 
!emek mümkündür: Var de· 
itil, yoktur. 

Bunlann en milhlmlerl ak· 
ıam ilatilnden sonra akla ge· 
leb lir: Meıe"a eski meclis bi· 
naıının karııııodakl bahçe ••• 
Burası Ankaranın en güzel 
bir yeridir. 

Burada akıam ilatü ince 
lllz çalmağa beılar. Bu heye. 
tin ıçind• ki hanım hanendrle
rin biri kalkar, ıarkı söyler, 
oturur, sonra d'ferl kalkarak 
böylece ahenıl devam eltirır· 
ler. Bül< sinde ten•keden ç•· 
tal, kıı. hvealtı tabağında ııer
dı dahi bulunur. , 

Bundan baıka bir Macar 
lokantaaı varkt, geceleri hava· 
nın aıcak olmas na rağmen 
bıoc• hınç do'udur. Buranın 

orklatra heyeti hep Macardır. 
Bu &damlar ailndüz muhtelif 
tıler görürlt'r, ıecelarlde bu· 
rada çafğı çalıp iki kat para 
kazanırlar. 

Eıkl lstanbul pa•lahaneıl 
ıaıpara· 
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Celse . zabıtları 
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Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlçrını aynen neşreciiyoruz 

deıtllmidlr ? Bir muhalif ınat· rlı.I anlamamak ve birazda 
buatı ancak teok;t ve muaha· ooluıa tenkl • kfır bir l:aanlıı 
ze ile anlarız. Bizce samimi bu kür•üden hitRp etmelc bi• 
tPnklt ve ınuhaltfet edenlerin ze çok ağır bir it o ur. Fa• 
çok kıymetleri vardır. kat bu levıln okadar ilerle• 

Fakat kend ·lerlni asla bu 1 diğıne, l<ök sald.ğ na kailim 
yolda göremedik. ki, b.ı manevi latırıı.ba kapı• 

Arkadaılanm; aile bafları· I !arak bu tenkidi y•pmağı •e 
mızın ıevıemeıloe kadar teıir ı netice almağı kendim için 
edecek bu çlrklliklerla ve bun. mEcburlyet sayıyorum, 
lan yapanlarla ır.ilc,.dele za· İ•met Paıa ve ooun bü• 
mana gelmıı midir? (Gelmiıllr kümeli a~ık alınla, temiz vlo 
ıeılerl). Bana kalına çoktan dan ile her haı gi bir uman, 
gelmlıtır, geçiyor bıle ... Bun· lıer hıongi bir lı hakkında 

lara matbuat hilrrlyetl veya he•ap vermf'ğe amadedir. bun• 
matbuatın muhalefeti değil dan ÇP.kinmez, korkmaz, fa• 
levlı kültGrüdGr. kat ıunu bllmek l&zımılır ki. 

Onun lçlnrllr ki arkadaıla· bun!İlrın talıtiki her hartgl 
""" çok ıabrett .k ve bu aabrı· namuıkar bir z:ıtın namuı• 
mu: ton hadin! bulduğu kanaa· ı. iı.r bir vatandaıa heaap ver• 
tlndeylm. Bunun içindir ki mek vazıyet! d .. ği!dlr. Onla• 
Hükılmetten ıarahatten söyle· rın taktiki dalma tarih"m~zde 
meılnl lıtlyorumki kendılerlde gö ı ülen bariz bir noktaya 
bu zamanın geldlğ ae kail mi• mütevecclhıir. 

dırler? Kalldirler de harekete Muzaffer bir uerl yıkmakta 
lf'Çmek için önlerinde bir ma· kendilerlndf'kf kuvvetin kaflİ 
al mi vardır? Yokaa ellerlnde. olmadıjtını görerek baıka bir 
kl kanunlar harekete geçme- yola sapmak usu'üdllr. O un 
!erine mani mi teıkil ediyor? içindir ki bu meııele ilzerlnde 
Şayet öyle lae o zaman bizım tevakkuf etmek illerim. On· 
Qzerlmlze Ye •lcdanımıza dil· lar bıllrler ki bu eıerl yıkmak, 
r·n vazlhler vardır. Biz bu· bu eaer üzerlııde aöz sö ıle· 
nn temine ve kendilerine her melı kendilerine düımez. Bun• 
zaman )ardımcı olmağa hazır dan acizdirler. Çünkü bu eııer 
olan lnıanlanz. Jıte bunun hii· ilzerinde zerre kadar hale lan, 
kG.metten ıoruyorum: B.ıgünkü ıayilerı, hıı.ua ı.tıfade haklan 
eide bulunan kanunlar lhtlya· bıle yokıur. Bunu, bıldıkleri 
ca klfl ıelmeıe bunların üze• içindir ki cloğruda~ doğruya 
rinde çalıımak nraaı gelme. eıero milli müesseseye Dev• 
mif midir? l•te hücum edem<"zler. ÇGıa· 

Arkadqlarım: zaman za• kü bilirler ki arkıolarındakl 
man kah kumandaaı altında, 
lı.iıh tak p etuğl ılyaaetln pe· 
reıteıkarı olarak kendisile be· 
raber vazife almağı kendlmız 
için bir ıeref bilı:rek 11 senedir 
beraber çalııtıliımız kıymetli 

bir Hül,ümet reis;nln vıı onuıı 

efrafıada loplanmıı kıy· 
metli Hükümet adamlannın 
bu meı'el~de hıı.t.tı hareketle· 

halk çok 11kı ıurette dt:vlet• 
çıdir, cümhurlyetçidır, ve ka• 
bul eı t ği Y• gane merci Bil· 
yük 1\1. clialm zdir. Ona mer• 
butturlar , reyleri ' oradadır • 
Bunun için taktikleri tama• 
mıle Devlete hücum etmek 
değildir. Yukarıdan aıağıya; 
B&ıvekllind~n küçü'< memu• 

( Devamı var) 

İhracat ofisinden bildiridiğine nazaran 
~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~-~ 

Yalnız bir haf ta da 
135, 981 kilo pamuk, 734, 364 

kilo arpa ihraç edilmiştir 
ihracat Ofisinden aldığı· 

mız malılmata nazaran ıon 

hafla zarfında Merain mınla• 

kaıında 734, 364 kilo arpa 

135,981 kilo pamuk ihraç 

edllmlıtlr. 

• Antalya nnntakuından 

son hafta zarfında 2747 
kilo afyon, 46885 kilo pa· 
ıııuk, 64648 ki.o P"lamut, 
97553 kilo tillun, 11729 kılo 
llzüm ve 56625 kl'o zeytınyağı 
ihraç edllmlıtır. 

Pamuk zeriyatı 
lzmı mıntakaıında bu ıene 

Denizli vilAyetlnde 13300, 
~Muila vilayetinde 3552, [s. 

parla 50 ve lzmırde 9200 dö· 

ta vurunu edaaını biç değ ittir• 

memlıtlr. Merkez kahvesi, bu. 

&ilnkQ asri ft'kJirıe dahi OD 

ııene evvelkinin aynıdır. San• 

tral ve daha birkaç kahveler 
· cuma günleri sabahtan gece. 

ye kadar tıklım tıklım dolu· 

dur. 
Büyllk MIJlet Mecliılnln 

yanındaki Küçük park, uzak 

lara gltm•ğe malen ve bede. 

nen kudreti olmıyanlar için 

pek ali bir · tenezzüh mahalli 
oluyor. 

• Ankarada otomobil ücret· 
lerl çok babalı.. Ejter bu ka· 
dar çok C1tobilı sı ft'rlerl oluıa· 
aaymıı, bugün h .. ktı olarak 
diyebilirdik ki : Vah Ankara 
lılarıo baıına g .. !enlere •.• 

//, lım Hüsnü 

ark ılmendl· 

nilm ııraziye pAmuk ekllmlıtlr; 
Aydıo, Muğ'a ve Balıke• 

ıir zerlyıı.h heııüz le•plt ldil· 
B emiıt•r. 

Yunus Nadi 
Davası henüz tahkikat 

safhasında 
Be ı muh .. rirlmlz Arif Orııo 

B. yln Yunus · Nadi aleyhine 
açtıjtı da va üzerine, Lırekete 
geçen Yunus: MukahJletea 
Ar.f Oruç B. aleyhine altıncı 
mÜ•htiktikte dava açmııtı. 

Bu dava henuz ilk tahkikal 
ıafhuında bulunmaktadır. 

Müddei umumilik henil~ 
dava hakkında mütaleasını 

ıerdetmltlir Bilahara bi,. ka• 
rar verilecrktir· 

PCllisin tef lişi 
Mülkiye müfettııı Hacl 

Hüınli Bey birkaç günden
beri ft-hrlmizde mevcut poliı 
meı kezl<erinl tef Ut etmekte 
idi. 

Müffettıı Bey dün de bazı 
merkezleri teftit •lm.ıtır. 

50 polis Ankaraya gitti 
Pollı m .. kıebınin buaene 

mezunlarından 50 polis nıe• 

muru Ankaraya gönderllmlıtlr, 
Tenezzüh 

Avın yirmi dördilncü gGnil 
Ştmendöferc ıler bir aıle tenez• 
zühü yaparak İıpartakuleye 
gld .. ceklerdlr. ............................................ -·-····· 
................ itizar · ·····-·-····· 

Münderecatımız.ın 'ioklu· 
ğundan bugün (En er Pa· 

şa) telr. komızı dercEdeme· 
d:k. Karılerımizden o.zür 
dı/.,ri.z. ............................................. - ... 

• 
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Bir idam mahkumu· 
Annesini öldüren Hamdi idama 

mahkum oldu· 
Trabzon, 16 (A.A) - Anneıinl ahı kurıunla öldüren kuyum· 

cu Hamdi hakkındaki karar dün ağırceza mahkemesinde ka· 
~a~a : ık kadın erkek samiln huzurunda tefhim edilmiftir. Katil 
o.um ceza.sına mahnilm olmuıtur. 

C. H. fırkası meclis ~;rupu 
Ankara, 16 (A.A) - C. H. fırkaeı grubu bugün Tekirdağı 

mebusu cemıl beyin riyasetinde toplandı. Geçen celsede müza· 
keresine başlanmıı olan ceza muhakemeleri usu lü kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkındaki kanun liiyibaaının müza· 
kere•lne devam edilm•ı birçok hatipl .. r söz aöylemitlir. Vaktin 
g cikmesl hasebile müzakerenin intacı, müteakip içtima tehir 
~ilmiıtir. 

Mısır kredi fonsiyesi 
ı<~hı~e, 15 (AA.) - 0/ 0 3 faizli ve ikramiyeli Mısır kredi 

fens !ye tahvillerinin bu günkü çekillt•nde: 
1886 s .. n.,sinde çıkarılan tahvillerde 164, 145 numaraya 50 

bin a t n frak • 
1905 

" • 
İkrıtmiye kazanmıtlıtrdır. 

.. 590,327 
200,536 

n 

" 

50 
100 

..... ·······-··-···-··--------·--····· .................................................. _. 
millet meclisinde 

Vekalet bütçeleri mü
zakere ve kabul edildi 

(J inci sayfadan devam) 
edi e n mil.tar 90.872 ki~lye 

ba iğ olmaktadır ki umum nıi· 
fu•tımuza nazaran yüzde bir 
buçuğli bulmaktadır. "Vekil 
Bey beyanatına devam ede· 
re:C sıtmalı yerlerde mJcade· 
leye devam edildığini, 3395 
mahnlle ve 3331 köyde bu 
'{a.ta ıl(ıo lz1lesine çalıııldı

ğını >öylemişlir. Sıhhiye veka
leti hütçesl 3 721.043 lira o.a· 
rak kabul edılmittir: 

l:undan •onra Adliye büt· 
çetinin müzakereıioe başlan• 

mıştır. Heyeti umumlyeıi hak· 
kında töz a an müstakil me· 
buslardan Sırrı Bey (Kocaeli) 
hukukumuzu mazinin teolrin· 
ien kurtarmak için kanunla· 
rin kül haline alınması çok 
doğru ve zaruri olduğunu an· 
cak tatbikatta mü•kjlata rast 
lanıııc~ tedr cen tahsısleri icap 
ettiğini söyiemiı, icra ve iflas 
kanununun tesirlerinden hah· 

şacağını ~öylemlıtır. Fa11llarıo 

müzalıerestne geçilerek adilye 
bütçesi 7,377 833 lira olarak 
kabul edilmiıtir. 

Maarif bütçesinin müza· 
keresinde müstakil mebuslar· 
dan Rüııü bey (Bursa), mekt .. p 
olmıyan köylerin arazi hayvan 
veıalr vergilerinden maarif 
hiuesl alınmamasını ve kaldı· 
rılan gazele pı imlerinin köy 
mektep1erine tahsisini iote
mlıtır, 

Maarif vekili Esat B. ge· 
rek bu suale ve g~rek bütçe· 
nin heyeti umunıiyesi üzerin• 
de müzakere yapılırken Suat 
Bey (Kaat.moni) !.rafından 
yapılan tenkidata cevap vere· 
rek demiıtır ki: • Maarıfin 

muayyen bir proğramı mev· 
cuıtur. Bu husu• icap ettikçe 
izelı edilmiştir. Maarifimizin 
cümhurlyet idues.nio iptida· 
sandaki yekünlara göre hem 

ıetın ştır. 
Ad!iye vekili Yuıuf Kemal mektep ve hem de talebe iti· 

bey c•vap vererek kanunları· barile yüzde 20 illi yüzde 30 
mızın tedrici ıslahı yolunda, farklıdır. Bundan sonra V • gıl 
bulunulduğunu ve teıkılatı ad· Bey yapılan mektep merdive· 
liy .. de katiplerle mübaıirlerln nl ve köy mektepleri tahsisa· 
daha ıyı bir hale lfrağına çalı· tı h~kkında izahat vermiılHdir· 
................................. , ................. , ............ ...... 
Banka Yarın gazetesi müdiri-

D k 1 
-yetı aliyesine 

ire tör eri 16 Tarihli Akıam gazete· 

Markın ıukutu etrafındaki ıinin dördüncü sayfasınnın 
anormal vaziyet Jeyam edı· üçüncil sütununun batında 
yor. 

Dün de Doyçe banka Doyçe 
Oriyent Banka ha:kın tehacümü 

son dereceyi buluyordu. Bılhaa 
sa Doyçe oıyent bankın önü 
vakıt vakıt fevkalade tehacü· 
me maruz kalıyordu. 

Nihayet bapkanıo kapısı 

kapatıldı ve polisler nöbetle 
ahaliyi içeri bırakmağa bat· 
!adılar. 

Kapalı kapıyı gören halk 
ta tatili faaliyet edildi zannı· 
na dü,ürüyordu. 

Doyçe bank öğlenden ıonra 
tediyatın! cumartesi ıabahına ka· 
dar kaydlle talil etmlıtır. 

Maamafıh, dün de endi· 
9eyl mucip bir vaziyetin mev• 
cudiyetl hıeıolunuyordu. 

6aııkaların müdirlerl Herr 
Grunb• rg ile Herr Post dan 
tt:lrrar Ticaret müdürü Muh
ıin B. in nezdlne gltmiıler• 
dır. Uzun müddet Muhıin B. 
ile görüıen müdürler bir lt 
görnıt k lsliyorlardı." Fakat, 
ha. kın Alman bankalarına olan 
mevdoatlMı yekQnu 5 mllyo· 
nu müteca vizdlr. 

Markin şukutundan müte
vellit vaziyetin sabaha doğru 
gidıp gıtmeyrceğinde, ıehrlmiz 

mali mehafill bir karar ver· 
m yorlar. 

Mark fi<th 
Dı 

ve ~66 okka eırar. ıerlevhaaı 
altında ıah11ma alt ve bir sÜ· 
rü ltlubağalarla dolu bir yau 
lntiıar etmiıtir. Halbuki zabi · 
te bizden ancak 66 gram esrar 
bulmuılurki bunu sihhi maze-

retime yani mübtela bulunduğum 
uyku hastalığından dolayı Is· 
tlmal etmekteyim. Tabancalar 
bah11na g~lince; evim ıilah 
depoıu değildir. 

Akıam gazeteılnin yazdığı 
gibi de evimde yüzlerle silah 
değil, ötedenberl evimde do· 
lap köıelerinde atılmıı bulunan 
bir tek kiiçük tabanca bulun· 
muıtur. 

Binaenaleyh 66 gram esrar 66 
bir tabancayı yüzlerce ta· 
banca gibi ve tek sabıkam ol
madığı halde sabıkalar ealıa· 
hından olduğumu neırl ilan 
eden "Akıam. gazetesinin bu 
vadideki neıriyatı kaliycn ya
landır. 

Yukarııla yazıldığı tekilde 
tekzibini rica ederim efendim 

Galatada Serçe ıokak 
26 numarada 

Baltaçı Anada• 

gün de türk lirasına tahrıvvül 
ettiği miktar 70 bin, ve Döyce 
bankın 12 bin 8 lirasıdır. bu ik 
gün zarfında yaptıkları tedi· 
yat ta D. O. Bankın 1.5 mıl 

yon ara11nda D. B. da 1 ,5 1 
mılyo11 arasındadır, 

Bugün Londra borsasında 

Maık 21,50 açılmııtır: 

• 

Nereye Gidiforsun1 Almanya? Gecelridetoplaniyor 
(Birinci •ahifeJen deoam) Mali buhranın uyandırdığı heyecana 

"Amerika nii!uıu, yirmi aeae ronra t•adltlne kifayet edecelı: bir de- " B ı• d •• k" 
receye gelec,ktır. o ıaman, ihra<•ts.zl:klan mhteveilit f~ııiıllkta olın:ya- ragmen er ın e su un var 
taktır ... 
Bu ifade küçük Amerikayı kastediyordu. Fakat, büyük Berhn, 15 (A.A.) - Atman 

1

1 fakat boua kapandığı zaman 
Amerika gayesinden mühin:ıdı. Bugün ise, henüz bu gaye 1'abloeıl, büyük bankalann yloe dlltmüıtür. 
temin edilmlı değildir. O halde, bu müdahalelerin aebeplerl müdüri ve lıüyük ıaoayi erba Al t k "ti" • d" 

b ·· ·ıı 1 manya a sı nı ver ı 
ne olabilir? ının muıneası eri l e yaptığı 

Vilıon, Amerikanın itilaf devletlerine verdiği paralan müzakerelere bütün gece de- Parı., 15 
(A.A.) - Al· 

kurtarmak için Almanya aleyh!ne hareket etmiıtı. Çünkü vam etmlıtır? Kabine bllhaaaa manya.' Young planı mucibln· 
Almanyanın zaferi halinde mil yarlarını al,.mı}•acaktı. Bu dahili tedlyıtı kolaylaıtırrnak ce vaaeıl bu!ül eden ve Fran 

için eıki Rentenmark gibi t~ taya ödemesi lazım gelen ıarta 
sayede, ltılaf devletlerinden senevi 448,000,000 lira takıit w· b 

1 
daYülü mecburi bir buıuıi pa• gayri ta 1 tak5ltl beynelmilel 

a maga muvaffak o!do. Avr.upanın timali, "asaü ve cenu· d b 
bi A k d ki ı . f d ld d ra çıkarılması meseled hak· te iyat ankasioa yatırmııtır. 

meri a üzerin e ma ı nü uzunu a ortadan kıı ır ı. 8 k b d kında tetkikattaa bulunmuı an a u parayı erhal Alman 
Amerika, bu müdahe!eden sonra eski slyaaetlne avdet d emiryorları hesabına tahılı et• 
elli. Halla, Avıupahların hakim oldukları Cemiyet Akva• ve harici bir moratoryom ihtl· mittir. 

• ma bile girmedi. malini de tetkık etmlttir. 
Hoover, Vıhon gıbi keıtirme bir harekette bulundu.Çünkü, Mali buhranın uyandırdığı M. Hendersonun müla-

bugünkü Amerikanın milyarlarını kurtarmak için Alman· heyecana rağmen Birliode sli• katları 
yayı kurtarmak l.i.:.ıımdı. Amer;ka, bugünkü Almanyayaya kan ve huzuru ihlll edebilecek 
on milyar Türk lirası vermiıti. Bu milyarlar, Amerika 
halkının ıahsi Bervetiydi. Almanyanın huıusi st'lnayllne 
yatırılmıştı. Tıpkı, harp zamanındaki milyarlar aibi bun· 

!arda teblıkeye g'rmiıti· 
Hooyer müdahalc sı, herhalde Vilson mOdahaleılnden 

daha zayıf olamaz. 'O halde, Almanya kurtarılacakmıdır? 
Almanya nlçın if:asediyor? 
Bu meselenin aıah l ye~i, Almanyadaki mali makanlz· 

manın izah.le ıınlaşılabilır. Almanva, You'ng pilanı mucl· 
btnce galiplerine senevi 750,000.000 lira vermeğı 

taahüt etmişti.Bu güne kadar iae, on milyar Tii k lirası verdi. 
Fakat, bu se.,eki taksiti veremıyecek bir vaziyete geldi. 
Bilakis, memlekdteki ecnebi aermayeaioin faiz ve temel• 
tüyleri için asgari bir milyar marka muhtaç bir vaziyette 
bulunduğunu an lamıştı. Bu netice, birkaç aydan beri anla· 
tılmağa baılamııtı. 

Fakat, Fransenın lakan:llsi kartmnda siyasi konferans· 
!arın mevzuu o~amıyordu. Fransa diplomas!al, Almany11.nın 
beynehnı:el vazıye ini aarsıııak için ılstematik lnanmamaz· 
lık teknik! kullaoıyor, her A 1man miıtehar.11ının ukam ve 
heıapları altında " sulha karı• bir suıkut 8 ·bulunduğunu 
ileri ıüriiyordu. 

Dr. Ş . haht, ekibetin bu hale geleceğini ıöyledlğl zaman 
Nasyonalill diktatör!üğii ile lltiham edilmlttl• Halbuki, 
muammanın hal'i ce gayet basitti. 

1924 lnflasyonu, Almanyayı yıkmııtı. Bu Almanya, he-
ıaba k.taba gelmez muh rebe haraçlarını verebilmek 

111ecburiy~ti altına girmi~t .Fpnsa, mal iatemiyor.ıaltun lsfiyor, 
Young planını da bu esaoa ııöre tertip ettlriyo•du. Şüp· 
hesiz'<i,ihracat maiıla bu altun oakt temin olunabilirdi. 

Alman ihrac~tı ile, sanayie istinat ediyordu. O halde, 
Alınan aanayilni inkiıaf ettirmekten ba,ka çare yoktu. Al· 
man sanayi ise, makine ile sermmayeye ııyrılmıştı. Serma· 
yeli sanayii yoktu. Bir ıanayi müeueseal, bir aiparit alır, 

bu ıipari~e karıı bankalardan kredi bulur, bu kredi ile bu 
tiparl~ln a1Dele, mevadı ipUJaiye, vergi maaraflarını temin 
ed<"rdı. 

biç bir vak'a olmamııtır. 

Alman markı 
Beroe, 15 ( A. A. ) - Ce

nevre ve Bl'e boraaları Al· 
man markını fiyat cetveline 
kaydetmemektedirler. Zu•icb 
borsa11 marka itibari bir fiyat 

iayio etmekte, fakat tediye
yi taahhüt eylememektedlr. 

. Yüz franga talep edil<"o 
mark 120 Franga ıatılıga çı· 

lıarılımaktadır. Aradaki fark 
timdiye kadar misli görülme. 
mit bir niıbet tetkil etmek· 
tedlr. 

Novyork borsasında 
vaziyet 

Nevyrk, 15 {A.A.) - fran· 
sız v.e Felemenk dövizlerinin 
ebemmıyetli bir surette yük· 
ıeldıkleri Loodra kambiyo 
borsasında vukubulan fiyat 
t11mevviiçlerl Nevyork borıa-

11nıla akıi bir tesir yapmııtır. 
Nevyork boroa11nda en ziyade 
nazara çarpan hal lng•liz lira· 
sının düşmesidir. F !vaki, ln-
11tl:z lira11 4 dolar 83 Sent'ten 
aşağı düımüıtür, Lg.iteren:n 
altın mikyasına avdet etti· 
41 tarihten beri böyle bir 

tenezzül kaydedilmemiştir. 
Nevyork bonaıında bugün 

daha fazla bir faaliyet var
dır. 2 milyon 6 yü ... bio akıt· 
yon alınıp satılmıştır. Borsa 
açıldığı zam o o düıük olan fı. 

yatlıır biraz ıonra yükıelmiş 

Pariı. 15 (A. A.) - bgtllz 
hariciye nazırı M. Hendeno

nun Franıız nazırlarile bugün 

yaptığı mülakatlar neticesi 
olarak Fransanıo nokta! na· 

zar ve fikirlerini Berlinde Al· 
ma.n nazırlarıle görüıtüiü za• 

man hakıkl bir vukuf ile keno 

dilerine anıatmaaı imkan da• 
biline glrmlıtır. 

Fran11z efklrı umumlyeal, 
bu günkü vaziyet ve hal kar
ımnda, Almanyanın omuzları• 

na çöken felak~ten çok uuk 
bulunmakta ve vaziyetin mea'· 

ullerlnl aramaksızın Almanya• 
ya malı yardımda bulunmak 
imkan ve ihtimalini derplf et· 
ınekten imtina eylememekte
dlr. 

Bununla beraber ıon ıene
ler zarfır:da yapılan tecrl1· 

beler Fransa hükOmeUnl 

milli §erveU talie bağlı ve 
teh likeli muamelelere ıevket· 

mekten bızzarure alıkoymak 

icap eder. lıte bu sebeplen 
qolayıdır kl Aln•anya göreceği 
yardıma mukabil eıaali temi· 
nat göıtermeğe mecbur bu
lunmaktadır 

Henderson - Stimson 
mülakatı 

Parla, 15 (A.A) - lnglliz 
hariciye nazırı M. Hendesaon 
ile Amerika hariciye nazırı 

M. Stimson bugün Amerika 
sefaretinde ııöriiımüılerdlr. 

Halbuki. Almaıwada bu sermaye yoktu. Her halde bu 
güne kadar on milyar lira verildiğine nazaran on milyar 
lira kazanç getirecek bir ıanayi aermayetine ihtiyaç ,.ardı. 
Aksi hal:!e, A!manyanın h•rp haraclnl tediye etmesine im· rilmeden ürktüler, mamul efYa yerıne altun nakit verdi· 
kan yoktu. ren Youoıı planını tertip ettirdiler. Ayol zamaod .. , Fransa, 

Fransa, Almanyanın veremiyeceğl mıktarlarda musirdl· Fransız ve Belçtka müıtemlekelerl ile küçük itilAf memle· 
Kalamanso söylemiıtikl. ketlerinde Alman sanayi mamulatının para bulamama11 için 

"Yirmi mi.yon faxla Alınan vardır. Bunları yok edebi· meıhur Flandin planı kuruldu. Bu hal, Şil•prodükslyon 
llnek Fransayı lı.urtarabiliriz.. me sele•inl ortaya çıkardı. Bilhaaıa, cihant!imul ehemmi· 

Franıa dıploınaaiıi, üçüncü Nepolyon ılyasetine ıarıldı. yeli haiz birçok Alman markalarının Franta ve Bdçl· 
Bu yirmi milyo'ı Almanı yok etm •k için Ren havaltsinl datıni kada taklitleri (boya, a1pırın gibi) de mühim teeırler 
bir iogal altında bulundurmak, §arkı Prüıyayı da Lehistana yapmağa baılamıııt. Almanya Rusya kapısını açarak mu-
vermek lstıyordu. frantanıo bu hesabı lng • lıereyl Va· kabelede bulunmak lstedı. Bu, bir muvuffakıyetti. Yalnız, 
terloo meydana çıkardı. Amerika ise, itilaf dev• Ruılarıo altın paraları yoktu. Alman aenayline para ver· 
!etlerinden paralarını alabilmek için Almanyanın tediye mek için Dumpitag usulüne mllracaat ediyorlardı. Bu 
kabiliyeti temin etmek mecburiyetinde ıdı. Çüoki, itilafçılar• uıul ne, hem beynelmtld kapitalist lkt11adiyatını yıkıyor. 

dan aldığı sene,·i448000('0) ırayı da Almanyanın itilafçılara du, h, m de umumi bır buhran tevlit ediyordu. 
verdiAI senevi 7SJOOOOOJ lirad 4 n alabilecekti. Eeuen, bu Bu hal, altının yüz e 10 yükselmesine ve l•tihiakin 
gaye için harbe girmemlı miydi? yüzde yirmi bet nbbetınde azalmasına ıebeblyet verdi. 

Alman diplomasisi, ilk devrelerde vaziyeti anlamamıflı. Tabiidir ki, Amerikada da boı tesir bırakmadı. · 
Fakat, Rathen•W ve Streımannın meıhur siyasetleri, Ame- Halb, Avrupaya rara virmemeAI daha doğru bulu-
rika ile İngiltereyi Almanya tarafına oturttu. O zaınan, yordu. 
A manyayı para verebilecek bir vaziyete getirmek proj?&i Franıa diplomaslal, Bu fırsattan istifade etti. Bu defa, 
tertip olundu: A'manya &aoa.yline kredi açmak! Almanya gibi kültür sahibi demokrat bir milletteki fikir 
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Bu siyaset, kolay bir f y değildi. Herıeyden evvel, Al· ceryanları üzerinde ispeknlas'fona baıladı. 
manyanın siyasi ve iktısadi tıtikialine karı• beynelmilel Şüpheıi:ı:ki, ·medeni bir mill!et ilelelebet haraç varmek 
bi emniyet te.kln ettirmek icap ediyordu. Bunun için lıe, zilletine katlanmaz, bunun kaldırılması çarelerini düıünür 
Fransanın lıgal alyasetl[!i rüc'at ettirmekten baıka çare ve düaya ıiyasetiol de b.ı esaslara istinat ettirirdi. Akdeniz 
yoktu. Ameriko · lng'o ·Almanya komploıu, projenin itilafına. kartı Avusturyt gümrük ıtlihadile mukabelede bu· 
ilk k11mını tahakkuk ettirdi. · lundu. Fransanın bütiin Avrupaya muadıl lt slihatına 

Franıa, kıomt tahliyeye baılar baılamaz, Amerika ve lngillz kartı~ da dört krovazör yaptırdı. Fıransanın hükamet fırkaa 
ıerma.yeıl de Almanya ya ge[meA baıladı. Almanya bu bu hareketleri o kudar izam ettı kı, Almanyaın huaç' ver· 
ıermayenin ..,ıı.hsulünn veriyordu. Bugün anlaşılıyo• l i. memek için bir barba hazırlandiAnı reımen söylüyordu, 
Amerikadan OQ mi'.iyar lira almıf, Harp harcı da ayni Buna mukabil de Franaız malıye nazirı F landin nln Rus· 
miktarları vermlı. Demek ki, aldıAını vermı1, deill mi? y11yı abluka alyaıetı de beyndel pa:r.arlada Almanyayı kadro 

Halbuki bu on milyarın asğarl yarım milyar kadar aene•t harici bırakıyordu. Bunun netice ise, Almanyadan, 
felzlerlni verm•k icap ediyordu. Almanya, reıülmall :ı:fya· paraların çekilmesi idi. Ruıya ve Türklyeden aldığı gibi. 

deieıtırc:nk faiz vt!rm"k uıulüoe müracaat elti. Bu suretle, Almanya, reaülmall fazlalaıtırarak faiz ve haraç 
Taylar ahteml de Alman ıanaylıne airerek kolotal bir yeriyordu.Bu defa hem reıülmalin arkası keatld;, heni de re· 
imalat butladı. ıülmalin çekilmeılne baılandı. Biltabt, haraç ödemek için 

rııha8fa Almanların Ratfon~lizlrung ~ıatemld emevadı ip görlilen yeni Alman ıermayeal yıkılacaktı. Bu uydurma 
tidaıye ile mamul kırıntı:ıarıoıu ·~brikaaiyonunu temin et· heıap, yıkıldı. Fakat, Almanyayı da yıkmak istiyor, galiba! 

mlf, Alman taııaylide Fransız, Çek ve Leh aanayllde miithit Almanya yıkılacak mı? 
bir rakıp olmuıtu. Bu ciheti de yarınki makalemizde tetkik edeceğiz. 

Bu vazıv .. t, Al<nanyf'yı dtrlltivordu. Fra.nıız1 ıır, bu dl· l''ıci ISM __, ....................... .-....... -...;.; .............................................................................. _, 
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ÜSKÜDAR 
Hale sinemasında 

Kafe Şantan 
Münıeasilt 

Dollı Davls 

Duhuliye 10 -kuruıtur 

Beyojlu Üçüncü Su.h Hu
kuk Hakimliilinden: Firüz ağa
da Kadirler yokuıu atik 18 
cedit 18 numaralı arsa müte• 
ıarrıfları Ali, İsmail, Naciye 

v. Fatma hanımların aleyhler ne 
Naim Efendi tarafından ikame 
olunan izalei ıuyıı davasının 

cari muhakemesinde mumai· 
leyhlerin ikametgahları meç· 
hul o!duğundan dolayı mukad
dema ilanen tebliğat yap:ldığı 
halde icabet elmedıklerinden 
haklarında &•yaben muamele 
ifa ve kqlf dahi icra edilerek 
meıagın kabilıyeti taksimiyesl 
bulunm:ıdığın" dair rapor ita 
kı 1 ıom•ı ve bittaiep muameleli 
giyap kararının bir ay müd
detle ilanen tebliği kararklr 
olmu~ bulunduğundan yemvü 
muhakeme olan 14 Ey ül 931 

o D A K 
Fotoğraf Amatörleri Müsabakası 

1'ürkiyede naklen tevzi edilecek mükafat 2000 lira. Tek bir reıim: 

KAZANABİLİR Türkiye Müsabakasında 340 lira 
Beyne.milel " 2360 • 

Resimlerinizi Vakit Kaybetmeden Gönderiniz. 

KIZKULES} PARK ve PLAJINDA 
HiKMET RiZA HANIM, DARÜTTALIMi MUSiKi, ORKESTRA 

CAZ DAN:> VESAıRE 

DuhuJiye 5 Meşrubat 25 Kuruştur. 

AVDET İÇJ"N • Her yere vapur ve otobüs 
• temin edilmittlr. 

Fuat Sabit 
1 Ankara caddeıi Cihan kütüp· 

hanesi üstünde No. 66 
Telefon: İıtanbul 2385 

•••••••••••••••••••••e• 

Büyük Tayyare 

piyangosu 
11 inci Tertip 1 inci Keşide 

11 Ağustos 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
30, 000 liradır 

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

Bir Mükafat Vardır. 

-
gııhej,e,•••Qi2ie'foee••61•,:•:.•,g,i 

MÜJDE! MÜJDE! 
Açılması ıabır sızlıkla beklenen ve her türlü esbabı ilanlrrınızı kimlere vermelisiniz? i 1 iıtlrahatı temin edilen ""' 

KIZ KULESi PLAJI 
açılıvor. Fıatlar her yerden ehvendir ... 

Türkiyede başka ilan müessesesi yoktur. 
Yalnız: 

1 - Anadolu ilanat şirketi 
P .. zarteıl ıaat 14 te mahk~· ı••••----------------------~ 
meye gelmedik eri veya hır IH •• f k 2 - 1f ürk ilanat şirketi 

~ Gibi iki Türk müesı;-esesi vardı. 
• 

vekii musaddak göndermedik- er cemiyet mutte i an 
1.-rt taktirde haklarında g,ya· G 1 L LE T TE' 

1
• 

b·n itayı hülı.üm olunacağı 

ilim olunür. 

Maliye V "kaletinnen : 
Bazı matbaaların lıarıcc yaptık

ları işlerde kırı asiye depolarından sa
tılmakta bulunan (Türkiye Cünıhu
rıyeti hükQııı eti) filigıranlı kağıtların 

faıla kalan parçalarını hususi olarak 
yapfıkfarı işlerde istımal edilmekte 
bulunduğu elde edilen ılan vaıaka
larmd:ııı anıaşılınış ve taakiata baş-

• lanmışıır. Kırtasiye talimatnamesinin 
(28) inci maudcsi mucibince lıarİ1 ten 
ist,m.ıli katiycn memnu bulunan ka
ğ-ıt ve levazımı sairenııı yaptırılacak 
talıarrıyatta nerede bnlunıırsa derhal 
zabt ve müsadere cdılıneklc beraber 
hü•[ımete ait gerek kağıt ve diğer 
sa'r levazımı kırtasiyeyi istimal ede'1-
ler hakkında ~yrıca takibatı kanuui
, ede bııiunu lacai'fıilan olunur. 

J;:orranya hüktlmetı idarel babril esi 
U.numi Ace;,tahtıı,ı; t .. gu(:tostan ltita
r n \•apurlaı ının harekeı. ve rnuvas. liıt 
tırifesinC:e berveçhl ati todil.ıt icra 
o;unac-"1:.tnı mL.hlerem h .. lkın enz.arı 

htiJAına ar ze) h:r : 

Kö tenceden muvasalat 
Her p·zar ve ç rşaırba saat 14 te 
•:IJ!-te-.ce')"C l1ar .. ket 
Her perş~m,..e ve pazar aabahı 

10 da. 
lskenderiye ve Pi,..e'den muvssalat. 
Her .,arşarr ba saı. t 15 te 
Pire ve lskanderi) e'den hareket 
Her pazartesi fabRh tam 9,5 da 

Brıiktaı 2 nci hukuk meh
k .. mesinden: Ortal.öyde Por

takal yuk•'Ş mda 71 numaralı 
hllnede mukim iken vefat ed~n 
m .. dam Anaıtaıva vı-resPSine 

ait Kodıköyü ıd<' Caferağn ma 
ha leıinde Bostan sokajiında 
31 atilı. 43 ced t numrolu ve 
derunu ,1da yirmi 1 ra bedeli 
icada milst•c r madam O'ğa· 
nın talıtı ivğalincİe bulunan av

lu.u Ç'ni toşlı, m•ıtbr ğı kıs.nerı 
ma.ta ve l.11men çimentolu 
birıncl kfttınd:ı ufak bir sofa 
ve bir oda ve ikinci katında 
bir sofa ve k:ı•şıhklı iki oda 
ve iki do!ap üçuncü katında 
bir oda ve <!c•ap ve hela ve 
z~minl çınko döieli ve €trafı 

parmaklıklı tarasa ve mutba
ğınd~ frenle ocıı.ğı ve komür· 
lük ve bela ve bahçeıinJe 
kuyu ve aama hı lunan ma
b. hçe bir bap ah§an hanenin 
furı h'ı!Da karar verilerertk 
~v- Ağustos .9;n per§embe gü
niı sac.t 16 dn Arttırma iıe 
ııçıl< sa.tılacağıo d"n tnl p olan 
lMın ve da1.n fnz.lo. mnlümat 
alrr.nk lstey•n'cr'~ 930 ti2 nuru 

rn.,Je Feıi!itsı s ıl'l il.. nci h ılrnk 

mtt!>l<ewesııı.: müruc .. atınrı ıla:ı 

o ı..uur. 

Kabul ve istimal etmektedir. 

HER YERDE SATIUR 

lstanbul Sıhhi müesse
seler mübayaat komis-

yonu reisliğinden: 
Bııkırköy'de akliye ve asabiye haıtanesl için lazım olıtn 

100,000 ad,..t yumurta olbaptnkl ıartnamesl veçhlle ve 11-
Ağ,.ıtoa- 931aalı günü saat 15te baılamalı tızere aleni suretle 
münakaaey"' konulmuıtur Faza izahat almak lıtıyenlerln mez· 
kıır komiıyona n- Ü•• caatları ilin olunur. 

.NAZARI DIKKA TA> 
Ankara'd,. Ulucanlar caddesinde biri dört oda bir sofA 

ve mu fak, diğeri üç oda bir ıofa ve yine mutfak olmak 

üzere iki hane kiralıktır. Talip olanların Ankara Evkaf 
müdCrlyetl umumiyeıl muhasebe tetkık memuru Cevdet 

Bey,. nıürı caatları. 

Manis•ı vilayetiden: 
1 - Man'sa meml,.ket hastanesi için 1528 lira 50 kurut 

kıymetinde 109 kalem ilaç alınacaktır. 
2 - Münakua alenidir ve müddeti 18 temmuz 931 cumar

tesi günü saat ona k11dardır. 
3 - Tekliflerin 661 numaralı kanun daireeılnde ve teminatlı 

olarak YA pıl maaı ıarttır. 
4 - l•aç arm enva ve mıktarlarını mühPyyln listeler latan· 

bul ve İzmir aıhhat müdürlügü~de bulunur. Faz1a taf•ilat almak 
ı.ıeyenl .. rln vilayet S hhiy"' ıı üdürlü~ün,. müucaatla•ı. 

Gü hane tatbikat mektep ve 

teririyatı müdüriyetinden: 
Prati•lyen ~tibbayl\ ( manlu•n 
tatbikat) kur•u 1 Ağustos 1931 
Cumartrsl gününden itibarım 

başlıyacaktır. Devam etmek 
fstlyen etıbbanın Cumartesi, 
PazartPsl ve PerşembP günle•! 
sa11t 10 12 arasında Ve a<1!ye 
muavini Doktor Yusuf Zıya 
Beye müracaat etmeleri rica 

olunur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar muteha3s131 

Cumadan maa< a . her 
gün öğleden sonra ıaat 

ı 2,30 dan 5 ) e kadar 1 tan· 
bu,,ıa Divan yolunda (118) 
n~ ma alı hususi kabineıinde 

dahıli hastalıkları muay .. ne 
de , .. davı edn. 

ı·elefon: İ•tanbul 2398 

·---------· Kiralık ~aireler 
ikdam yurdunun 

üçüncü katı kısmen 
mefruş o arak kira
lık Dördüncü kat 
dahi kıralıktır Ga
zete idarehanesine , 
kitapçılık ve müret
tıphaneye elverişli
dir Görmek için ka
pıcıya müracaat o
lunur. 

T ,.f,..fon Revojtlu: 45 l 5 .. 
Doktor Agop Essayan 

Langa 

Hergün 
cami sokak No16 

h:ıstalarını kabul 

ve tedavi eder. 

Gerek İstanbulda ve gerek taşradaki tüccari nıüesseselerin 
nazarı dikkatlerini celp ederiz. Eğer, ilanlarınızın b.rlr 
Türk müessesesi tarafından verilmesini ister, ilan paraları-

nın harice gitmemesine taraftar iseniz, yaln·z 

Anadolu Ajansı iiananat şirketi 
ve 

Türk ilanat odas·i 
Vosıtc.1si ile ilanlarınızı veriniz. 

Bu Türk şirketıer, en büyük suhuleti gösterirl.~r, i'anların 
muntazam bir surette neşrini taahhüt ederler, 

Yunus Nadinin ecnebilerle teşkil ettiği ilan 
limitedi fırıldağına kap:lmayınız ! 

(Yarın)ın bu şirketle hiç bir alakası yoktur. 

Dikkat ediniz 

Akşamları sandal gezintilerinizde yalnı.ı. 

ile eğlcnc1ıiliısiniz. 

Satıhlc ev 

* .. 

EGLENCE RAKISI, nefis olduğundan kat'iyen asabiyet ve hırs 
vermez, baş döndürmez, dilı kurutmaz, geceleri su içirıınez ve 

ertesi s.ıbalı vücuda kırıklık vermez. 

Aksaray 1:-lorhorda 
S1>fular maha les,nde 
Ragıp bey soluığırıdıı 

14 numa•a'ı hane 
satılıktır. Talip ol:ın 

zevat "Yarın. gazctc

ıinde N. efen d•ye ve 
bu adres ile göre· 
bi1irler. 

_ _. DIKKA T ! ~lıi!! lı7 Tem:_uz 1931 _Hı;ı.:ır 731 
-::Cuma:-

Ace.e satılık ev 
Mahmulpaıa mahallesi 0 de 

küçük Yılf'IZ han sokağında / 
bet o la' mutebah ve taraçay 
havi 21 numara'• \ısne •celeı 
satılıktır. Mahall bekçi&ine 
müracaat. 

Ademi iktidara 
GLANDOKRATİN 

Meşhur Profe:sör Broı·n Sequ
art ve ~teinach'ın mühim kc~fidir. 

Tesiri kctt'i ve se;idit. ffer ecz11cd..

C''"h,., ı;f. K·ıL .. ıoııt :?C.ıO k rıı::ıt:.ır. 

Arabi 
1 Rebiülevel -Vakit - t.zan1 

l:.vk.ıt J. Ü. -- -
Sab,;.h 7 12 

\Jt.olc 4 40 
ktndi 8 39 
Akşam 12 00 
\ utsı ~7 

İn1s:ik " 52 

Ru.ni 
4 Tt.mmuz 

Vakit \ !t:lti 

Lvk.ıt .S. 1 o. ı 
;abah ~ .. 81 
uıııe 12 1 ~o 
ikindi 15 19 
Akşcm 19 :S 

Y tsı ~ı :;1 ' iıns."ı~ ı _._o_ f 

ı ulunur. Toptan satıj }'eri ZA~1AN ~ 
ecza deposudur. fst~nbul, Ilahçcka-ı· 
rı Tranıvay caddesi No ~7 V'3 Eslı:işe-

hlrde Yusuf Keıuo1 H*"j 111 ı\,erkcz 1 
~--------------......., 

_.., 
ı\\,.;ıhu iJIJu..ır ,.-..: 

Bürhar.ettirı A ı 

!mendi· l _______ ı_m_r.ı_. _'"-------

• 


