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\..Gönderilen evrak iade olunmaz 

Eldeki Kanun Bundan· Çok Mükemmeldir! 
-························· .. ······· ......................................................................................................................................................... -......................................................................................................................................................... _ 

Matbuat ı Alman buhranının şehrimizde akisleri 1 ! 12500 lira ümidi suya düşünce: 
Yeni dalavereler: 

Projesi Sefir dün bankada Yunus Nadinin Yunusun ağzı açıldı! 
-Dağın fare doğurdugu id- •• k • t• k tt• (12500) Lirayı kaybedince Yunus Nadi Bursa 
• diasında değili4:. Fakat dün muza ereye iŞ ıra e ı Muazzam Çimen- mebusuna küfür etmeg"' e başladı. Bu mebus eg"' er 
intişar eden proje bu ise, l b 
beyhude zahmet edilmi~tir. hl b ld• d• to mese es;, ir ka- mecliste: - Aman matbuat hizmet ediyor. Prim-
Eldeki kanun bundan çok Sefir resmi te iğatını i ır ı, saba halkı gaz gö- leri kesmeyiniz! diseydi, Yunus Nadinin gazete-
mükemmeldi! Arif Oru'i mevduat sahipleri bügÜnÜ bekliyor ze zehir/eniyor. sinde medhü ve senadan göklere çıkarıldı. 

,...D•ü•n,•y•e•ni•m•a•t•bu•a•t•p•ro= betile menfi veya müıbet hiç Onlar da kesele- EKMEK DALA VER ES/ ANLAŞIL/YOR 
bir yeni safha göatermeıniıtir. Hükumet gazetelerino ge· 

diye, bir proje netredildi. Bu Bankalarda mevduatı olanlar rini nası/ Jolduru- çen sene 12500 lira prim ve· 
!ayıba mecllate müza~ere edi· ıabınızhkla bugünü beklemek· • rlldiğl malumdur. 
lecektir. Heniiz ka~ıt üzerine tedirler. Çünkü, Doyçe ,bank yor/ar! Diğer gazeteler gibi Yunuı 
teıbit edilmlı bulunan mad· N d d b b perıenbe günü öğleden sonra Bir iki güne ka- a i e u sene ütçenin taı· 
deler, bir matbuat kanunu tediyatını tatil ettiilnden hal· dikin! bekliyor, Bütçe lastik 
•lmıı.ktan c.;ok uzak bulunuyordu. kın telaıını mucip olmuıtur. dar neşredeceğiz. edilir edilmez aç milletin ke· 

LAyihanın gazete ıahiplerl, Maamafih her iki bankanındıı. H b b seıinden 1931 ıenesi primini 
tahrir müdürleri, muhbir ve kt1a bir müddet içinde büten . U U at çekmek istiyordu. Fakat Mil· 
yazı yazanlar hakkındaki müı· mevduat mıktarını tediye ede· !et Meclisi bütçe müzakereıln· 
terek meıullyetleri tesblt eden biler.ekleri ıöylenlyor. · M - - d , de Hükumet gazetelerine ve· 
maddeleri, eaaıen hala mer'i Alman ıeflrl Her Nadolni dün emleketimiz e rilen primi keımlıtır. Evvelki .' . 
kanunlardaklnden farklı değil· Dün Doyç• Banka gidip mü· latanbuldaki Doyçe Banka ge· ne haldedı•r günkü nuıhamızda bu huıus· 
dır. Eldeki kanunun 11 inci zakerata İftirak eden !erek direkorla Almanyanın ta tafsilAt vardı. 
maddesi mes'ul müdür yahut Alman sefiri Her Nadolni son mali vaziyeti hakkında Ankara, 17 (A.A.l - Mem· Dini imanı paradan baıka 

h l 1 M k k 1 1 d Al d 1 1 k h b b Hükumet aazetelerine milletin kese-mümeull ile imza sa ip erin ar ın ıu ulu net ces n e ııörüımüı ve manya an a • e etimiz u u at vaziyetine bir ıey olmıyan "Cümhuriyet,, • 
bl ğ d sinden \·erilen binlerce lira prim 

meıul tutmaktadır. Gazete ,a. lıtanbul piyasasında hasıl olan dığı bazı talimatı te i el· air aldığımız malumata göre gazeteıl dünkü nüıhasında aleyhine söz söylüyediği için Yu-
hıplerlne _ııellnce: Bunlar için teıir dün cuma olmak münaıe· mletir. garbi ve cenubi Anadoluda "primlerin. keıllmeılne ıebep nus Nadiniıı küfürlerine maruz 

cez~ e~ıe::!?::ü~;:t::~ete sa· z""""u;·;·m ........ r ..... u.;;·t· .. ·u·;;·a ...... n ...... k ...... a ...... :···c ..... e ..... m ......... ı;·y· ..... e ..... t .... ı; .. •' ~:s:tb:':ı~~.:ı~r~a~~r=t~n~;:: :~~:.~azı. ı:7:!:~';~;e ti:~;~ı~ kalan R~~;~a ;,ebusu 
!uda hububat haaadına baılan· 

hfplerine de mesullyet tevcih mıı, bazı yerlerinde harmana uçan cazip prim kuşununun,, farakile yanıp tutuıtuğu için 
edilmek ietendlğl görulüyor. . ] geçilmltllr. Vaziyete göre, kıı· Bursa mebusuna küfürlere baılamııtır. Bursa mebusunun 
Layihanın bir yerinde de lmtl· Ayakkabıcılar cemiyeti de parça a- lık mahıulat iyidir. Yazlıkların Yunuı Nadi ve gazetesi aleyhine bir hakaret davası açmaaı 
yazların kanunu medeni mu· b • l da çok iyi olacaiı tahmin edil· ve meıelenln Millet Meclisine intikali beklenmektedir. 
cibince ehıllerlne ve latlbkak . nıyor yeni ir CCIDiyet yapıyor ar ınektedır. Yunus Nadi kendi blaseıine Jüıecek olan 12500 lirayi 
'ehiplerine lrten intikal edebile· -kıergietl hem cemiyete kayıt• Afyon : Afyon mahsulü- vermlyen mecliıin bu taaarru- (Devamı S inci sav fada 1 

Kundracllar, cemiyetlerin- ~ b A d I d 1 " '/ ceğl kaydi kabul edıllyor. Bu lı ' hem de tim d 1 k I· nlin ııar i na o u a top an- .... ~_.... ...................... • ......................................... . 

haber kabul edilince gazete e~;;0:11:r~Y~::t:.
1~:k~~nd~::'.:' cemiyetin varlığını, yokluk ~:ı0;::;:Y~~ ~:~~;'· b:;ı~~ inhisarcı/ar Behçet Beye telgraf çektiler 

sahiplerine tevcih edilmek iste· dracılardan ancak bir kaç yüz ıeklinde t ehir ediyorlar. Bun· mııtır. Bı· z de Devlet memu-
nen mesuliyet bahsını nakzet· hltl cemiyete taraftardır. Hal. !ardan biri, ıöyle ıöyleyor: Tütün : Garbi ve ortıı. Ana 
mit o)muy<•rmu ? bukf, •Yakkııbıçıların yelc6nu - C-ıyetlmlz D mevcu• doluda tllllln yapraklarının 

Elde bulunan Matbuat ka· bunları müt•cavizdlr. Binaen. diyetini iddia etmek gü llnç top"anmaaına baılanmııtır. • • d• l ' 
nununun ll inci maddesindeki olur. z ra, faaliyet namına hıç l.kbaharın tlddetll ve fırtına· rıyız ıyor ar . aley' mevcut ct m yetin ne 
•Mali meauliyet. fıkrası her nlıbetle ekalliyette olduğu aıl· bir ıeyın yapıldığı vaki değil· Iı ııeçmeılne rafmen mahıu· 
halde boı olmamak lazımdır. 1 dır! Camlyetln bir tabelaaı lün iyi olacağı anlaıılmaktadır. Memurlar hakkı müktesepleri için 

iki sene mühlet istiyorlar 
kardır. ıte, bu vazlydin te· ~ 

Çün~ü: Bir gazete imtiyaz sa- k vardır, bir de binaıı! Fakat Gayrimuntazam bir kıı ve 
madlılnl istemeyen ayak a· 

hlblnln mülkü idi. Dilerse ıa· Bu cf.'mlyet zilmrütü Anka lttlrataız bir ilkbahar ve yer 
bucılar yeı.i bir cemiyet d 1 il 

tablllr, dilerse kapıı.tabilirdi. gibi hem vardır, hem yok! yer on arın ve ae erin mucip 
kurmağa teıebbüı ediyorlar. ld " h 1 h telgrafa nazaran inliisar me· 

murları kendilerinin de devlet 
memurini gibi tekaüt haklarını 
temini huıuıundıı. muavenet 
talep etmltlerdlr. 

Kendisi ölllrae varislerine ka· Bu halin temadlılni late· 0 uau aıar ara rağmen ey• 
Bu huıuata ittifak halinde ti ı ı ıb il 1 hrdı. Bu takdirde mlraıçılar meyen kunduracı esnafı ya· e umum ye, l ar e meme· 
olan kunduracıların ad .. di as· k ti ı t ı ı· 1 

d k f kında ikinci ve e1'd riyete lı· e n z raa vaz ye ı geçm ı 
araıın a yeni anunun evıa ı· gari bir hesaklıı. (3000) ka· aenelerl unutturacak derecede 
01 haiz klmıeler bulunmazıa tin at eden bir cemiyet tt ıkıl 

dar ve kendileri, gün geçdık- d ğ iyi bir manzara ğöatermekte-
ne olacaktır? Varisler arasın· e ece iz. dır. 

çe adetlerinin artacağını ıöy· Bu huıuıta kat'i bir karar Barem kanunu kabulü 
da mürahlkler "I bulunduğu tak• 
dirde ne yapılacaktır. leyorlar. verdik. Yakında resmen hil· Yunus Nadinin uğru mu? 

Diğer taraftan, cemiyetin kümele müracaat edeceğiz .• 

aıraaındıı. devlet memurlarının 
iki ıene müddetle hakkı mük· 
teıeplerl kabul edilmlıtır. Bu 
defıı. inhisar memurlarının ka· 
bul edilmemeıl bu itibarla 
ıayanı dikkat itirazı mucib· 

Bunlıı.rın vaılleri dahi kıı.· b d k M .., 1 d aıın a olan zevat, i inci Buğün ayakkabıcılar ce· a a 
nuni ehliyeti haiz olmazsa, k ug bir cemiyet kurmağa teıeb· mlyetınde bir içtima olaca tır. 
eldeki imtiyaz lptalmi edil· büı edenleıle uzlaımak iste· Müzakere ruzmaılml yazdığı· ~ 
mek icap edecektir? Bu el· yorlar. Fakat, kunduracıların mız mesele tetkil ediyor. 
betler düıünülmek, imtiyaz , , , , , , ......................... ..,....,,,, , , , .. , , , ,......,. .................... ..... Ormanlar hala oımuıtur. 

inhisar ldareılnde bu ka· 
ıahipterı maddeıı ona göre Günün meselesi Yanıyor! darla hakkı müktesebinin mü· 
tashih edilmek lazımgelmez 

mi idi ?yine bir ıirketln manevi 
ıahslyetl de imtiyaz sahibi 
olabilir. Bu takdirde bütün 
hinedarları cezaya mı çekme· 
ildir? Bu dünyanın neresinde 
ııörülüp tıltılmlıtır 1 

MeıelA: Sıhhiye Vekaleti 
eczahaneler için ne mükem· 
mel bir kanun yapmııtır. Dip
lomalı bir eczacı vefat ettiği 
takdirde, varlılerl yine dlplo· 
malı bir meılek adamını meı'· 
ul müdür göstererek dükkan· 
!arını kapamıyorlar. Sıhhiye 

· Vekaleti bukadar ince ve et· 
raflı meıleki hak gözetmek 
itibarile pek ziyade takdir 
edilir. 

Yeni layihada da gazeteci 

( Devamı Ç inci ıahifede ) 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Meclisteki istizah takriri ------------Celse zabıtları 

-8-
runa kadar Devleti idare 
eden eılıa•a muhtelif yollar
dan hücunı etmek, onları yıp· 

ratmak. ... 

(Devamı 4 üncü sayfaJo) 

hım bir kıamını kaybeden· 
Muğ ' a, 17 (A.A.) - Köy• lnhiıar memurlarının teşeb· !erden biri diyor ki: 

Cf'ğiz ağla ormanının Orindere büs yapmak İfin telgraf • Bizde devlet memuruyuz. 
mevkii ormanlarındıı. yangın çektikleri Beh'iet Bey Bilhana bu seferki kararda 
çıkırıııtır. Yangının ı6ndürül- Bütçe encümeni bir kaç goıterlyor ki Devlet memuru 
meslne çalııılmaktadır. gün evvel Tütün ınhiıarının ile aramızda fark yoktur. 

M. Castle'ın beyatını bütçeılnl de tetkik etmlotlr. Barem kabul edildiği za• 
Alınan malümata nazaran en· man iki ıene müddetle hakkı 

Almanya batacakmı? 
Fransanın Avrupa hakimiyeti siya· 

• • 
setının son taarruzu 

Yazan: Naci ISMAIL Vaılngton, 16 - A.A.) cümen, memurların maaılarını mükteıepler kabul edilmiıti 

Dünkü makalemizde, Al· Anglo. Amerikan grubu ve bu Harici Vekllerlnln Almanya iki ıene müddetle hakkı mük- ve netekim bu eylüle kadar da 

gruba karl•an Fe emenk, la· muavet çareleri derpif ede· teıep olarak muhıı.faza etmeğl bu hakkı mükt.-ıepler devam man buhranının ıeyrini göı· • 
k d b k 1 h b bilmeleri için Almanın tılerl ka1 ul etmemlıllr. edecektir. Biz dalma bu maaıı 

termit idik. Bu buhran, ıa· an inav, an 8 arı,mu are e Memurlar Ankaradıı. bu· F 
nayl ıılerlne yatırılıın serma· harracını vermek için vaze• nl intizama sokması ve malı alalım, iddiasında değiliz. a-

l ·· ı · ı dı"len ıermayelarl çekiyorlar· - h k bıl· i lunan tütün İnhisarı umum kat niçin diğerlerine kabul 
ye 1 e ga · ıp ere verı en Pil· ~ nıuza eret mu a ın 1 ya müdürü Behçet Beye maar edildi de bizim ki kabul edil· 
raları temin eden "mütemıı.· dı. Bu lıal maneviyatın bozul· ti fedakArlıklıı.rdıı. bulunmaaı !arından kaybedrceklerl mlk· mlyor. 
dl resülmal terakümü,, eaas· maıın,~an ileri geliyordu. Bel· zaruri olduğunu beyan etmir tar hakkındıı. telgrafla müra• Bu doğru de~ildir. Bu u :ı 
larındıı. temerküz ediyordu. (Devamı 2 inci ıahifede) tir. racaatta bulunmuılardır. Bu için müracaat ettik .• .......................................................................................................................................... ,, 

Yunus Nadinin kimyayı batıl tecrübeleri: Başmakaleden nasıl altun düzülür? 

- Hop, yallah portakalcı oğlu! El çabuklu· 
ğu marifet! Külahı kap, kapa bat makaleye! 

Şeytau aldı g6tilrdil, yalamadan getirdi. Gör· 1 
dünmü .. fpflJim naııl Uu çuvalı oldu? · · 

- Haydı benim canım, göıter kendini Efen· 
dilerlme. lıte portakalcı oğlu, Yunuı, bat maka· 
leyi böyle altun yapr, 

• 



• 

• 

Sahife 'l 

r··········-·--· .. ···-· ·-··--·-........................ ---
: EDEBIY AT ALEMiNDE .. 
Sahte şöhretler 

Silik adamlar 

( Akıam) ga:ı:eleılnde her 
gün yeni bir marifet icat 
ediyormuş gibi karagözcülük 
eden Va-Nu Beyi bu serinin 
baııoa koyuyorum. Kendisinin 
ilk iddiasına bakılırsa Va-Nu 
Bey, Ruı inkılabının yetııtirdiği 

bir muharrirdi.Fakat mumaileyh 
ıa:rlikten muharrirliğe geçer 
ken cemiyet hayatını nazar 
dikkate almamıştır. 

H;kaye ve roman ıeklinde 
baılayaa neıriyat ile, tarihin 

heyecanlı mevzularını mücerret 
bilgiıi:ı:likler içine gömdüğü gibi 
hikayelerinde de Paradoksal 

bir z:hniyetin alametleri müıa· 
bade edilmektedir. 

Bütün hıkiyelerinde inkı'apla 
alakadar bir kahraman olma· 
dığı gibi, mücerredatla sah· 
neye çıkarmak istediği tiple
rinde de bu günkü hayat için· 
de yaıayan fikirl,.rden hiç bir 
ıey yoktur. Va Nü beyin mi· 
zah vadiaine dökmek istediği 

"Yeya mü tehzi bir eda la orta ya 
attığı vak' alarda da cemiyetin 

hlihza veya mizah ıemmesi gö· 
rü:müyor. Çüııkü, malumatı 

kültüral bir tekilde inki§af. 
etoıemıı olduğundan kendisi· 

nin de tahsi fikirlerine emniyeti 
yoktur. 

Binnetice ceyni que kalbi 
bir mantık meydana çıkmıı 

oluy<ır. Şüpheo•z bu mantık da· 
hilincieki neşriyatın tehlikesi 
eıikirdır Mezkur yazıların 

ortaya atılması karilerin gara· 
bet hislerini tahrik eder.F akili 
halk menfaatçı ve materiyalist 

cemiyt'tin kanunlarından ayrıla· 
mayacağı ıç;n böyle garabet 
ıevdaaından hot!anmaz. Yalnız 
cynique mantığın müthlı ak· 
sülıimell cemiyetin genç nesil 
üzerinde ve halkın mü9külat· 
la uğraıan &ınıfında feci bir 
dala'ete sebebiyet verir. 

Va·Nu Beyin Baltacı ile 
Katerina ıomanı meydandadır. 

Bu eser, tahr pkıirdır ve men· 
faat için her şeyi mübah 'ör· 
mekle malamaldır. 

Bundu• maada bu eserlerdeki 
büyük bir gafla ıudur: 

Muharririn Türk cemiye· 
tinin yeni bir zihniyette ya§&• 
dıjını bilmemesi! Bir za· 
man Franıa koğulan, U· 
vlçre gölleri, Paıagonya ma· 
salları gibi Tü k camiasını 
alakadar etmeyen mevzularla 
ufraıan fecrlatl, edebiyatı 

cedide ve bunların rr.uakıbı 
olan neıiller birçok Türk mu· 

edilmlıtı. Bu neıriyatm mu· 
harrlr üzerinde teslr1iz olma• 
11nın yrgıine ıebebi, onun 
tenkit, fel.efe, içtimaiyat, ıl· 
yasiyat me.,zulArını iyice bil· 
memeılnden ileri geliyor. 

Yaıadığı c•miyettekl zin· 
de kıymet hükümlerinden ga· 
fil olan] insanların cynique 
mantıklarının tesirini kay· 
bettığine en kuvvetli bir 
misal Viı. • Nü beyin roman· 
lannın ujradıiı hercümerç· 
tir. Mevzu, hitap edl • 
len cemiyetten alınma yı'lca 

ne ilham gelir ve ne de ce
miyeti alakadar eden fikir 
belirir. Neticede de, eıer 

daha lntiıar halinde iken, ka· 
rifn hafızaıında (24) 1aatlık 
bir ömre bile maUk olamaz! 

Sahte ıöhret ve silik mü· 
tercim Viı.-Nü beyle zihnimizi 
yorarken yeni bir ıresele daha 
meydana çıkıyor. Rus inkıla· 

bile yetiıtiğini iddia eden Va· 
Nü beyin ·eğer mevcutıa· zih· 
niyetini de tetkik edeliuı. Halk 
saltanati;e ortaya atılan bol· 
ıevik inkılabının tedri3atında 
halk ıuurunun benimsendiği 

muh11kkaktır. 

Bittabii bu tedri&atı takip 
edenlerın de halk ıuuruna 

kıymet vermeleri icap eder. 
V lı-Nü beyin ise aksi bir 
mant k vardır. 

Demek ki sahte ıöhret ve 
silik mütercim Va • Nü Be· 
yin bolpevizm tedrisatını hazım 
ve iha.ta edebilıneal mümkün 
olamamıı! 

Esasen, Va • Nıl Bey ıı 

adamlığı z:hniyetini • her ne 
bahasına olursa ohun gaye· • 
ye vusul mantıkile • takip 
eltiii için saçma sapan ter
cümeler yapıyor. Bu saçma• 
lığını da örtmek içinde güya nıi· 
zah liıfü güzıfile sirkler· 
!erdeki pa!yaçoların marifet· 
!erini nümune ittihaz ediyor. 
Sonra da gözlüğünü kaybet
mit bir miyobun ıa.ıkın 

ta \·crlarile gevezeliklerini 
eaplri zannediyor. 

Bu iıe eıerfe ıuur ara•ın· 

dakl münasebeti bulamamak 
deuıektir. Fakat mezkür nok
tada Va·Nu Beyi biraz mazur 
görmek lazım. Suni kuluçka· 

ya yatmak kabilinde.n ııabah· 
tan akıama kadar tercüme 
yapan bfr ıah11n erken buna· 
ma a. almi göstermediğine hay· 
ret etmeli! 

harrirlerl tarafından tenkit SABİH İZZET 
........ 'jj~;·a·ri'ii~~~ .. 'd~ ... ;·;~·r1,·;; .... ~~;;;··~ç~ı~;~·;···· .... 

Yeni şube kimy~ mü
hendisliği içindir 

Bu yeni şubeni~ hiç masrafsız 
açılacağı tespit olundu 

Darülfünunnmuzun kimya 
enılitlhüu mezunlarından bir 
kıamı, mua11r her hükümct da
rü fünunlarında olduğu gibi 
darülfünunumuz fen fakültesine 
merbut olmak üzere bir kimya 
nıühendlslllti ıübeıinln kü§Adı 
temenntyatında buluamuı'ar
dır. Fen fakü'teıl reisi Mu1-
lafa Hakkı bey, bu müracaab 
cıddi bir ehemmiyetle kartı· 
lamıı ve timdlye kadar Av· 
~upa mecııleketlerine gönderi· 
)en tale'-eler 'YUltaaile telafi 
ecilmefe ....... lan bu ıubenha 
küıedı çin kat'i teıebbüılerde 
bulunmuıtur. 

Mustafa Hakkı beyin te
ıebbüaile bu müracaat kim
ya ve eJ .. ktro teknik ıubeleri 
müderrisleri heyetinde de gö
rüıülmüş mühendislik, sını. 
fında açılacak olan, ye
ni kürsilerin kimilen elek· 
tro ve teknik tubeıinin küul· 
lerile telafi edi'ebilecefi teıbit 
olunmuı ve Darülfünuu büt· 
çeılne bu yeni ıubenin hiç bir 
masraf lı-üıat etmiyecefi naza· 
ra alınarak, kimya mühendis· 
lerinln memleketimize yetııtl· 
rıı-ı için bu yeni ıubenln 
kütadmı eMa ıtibarıle kabul 
etmlıtl. Bu tabıilln Avrupa 
memleketlerinde hem bir mas· 

YARIN 

Günün meaelesi 

Almanya batacak mı? 
(Birinci sahifeden daoam) 

ki, mali bir teknik netlceıl 

idi. Haraç meıeleılle allka· 
dar Alman sanayU ıılemeyln· 
ce, bu ıanayte yatırılan ıer 

maye de tehlikeye glrmlı, 

deroektl. Sermayeyi çekmek· , 
ten baıka çare yoktu. 

Cheker mülakatı, bu mali 
tekniğin vücut bulmaması için 
yapılmııtı. İngiltere, Almanya· 
nın hakiki vaziyetini anlar 
anlamaz, Franıanın ıiyaai 
müdahalelerine mani olacak 
bir plan tertip etmittl· Eıaıen 
Chekreo mülakatı da Amerika· 
nıo malumatı dahilinde cere· 
yan ediyordu. Fransız matbu· 
atı, Fransanın iıtirakl olmak· 
g zın bir ıey yap .. mıyacağını 
yazıyorlar, lngiliz • Alınan mü· 
li.katile istihza ed ı yorlaıdı. 
Çünkü, Amerikanın direk bir 
müdahaleıinl düoünmlyorlardı. 
Almanyanın vaziyeti ise, hiç 
teehhur müsait değildi. Yeni 
kredi bulamıyordu. O halde, 
eldeki sermayeyi de haraç 
alanların c.leğll, bu serma· 
yenin bu günl< ü sahiplerinin 
menfaatleri için işletmek la· 
zımdı. Bunun icln ise, Y a.ung 
planını değiıtirmek veya Al· 
manyayı haraç vermekten kur. 
tarmak ıarttı. ' 

Mister Hoover, 19 haziran 
sabahı Franıa hükumetine §U 

teklifte bulundu: 
"'Aın : anya, bu sene.ci 7W milyon Ura .. 

hk tamirat Taksitini vereml)'ecek bir 
\'atiyet~eair. Bu sene için, ıerek harp 
burçüırını ve gerek tamirat taksitıerf 
tehir edlsln. Bu taksitler, 25 senelik 
taksitlere aı·rılarak üdenıln. Amerika 
lıtlyorkl. Fransa hDkOmetl bu tekı.lte 

bulunsun!" 

Bu teklif, Franıada bir 
panik çıkardı. Ani kararlar 
.,erememekle maruf Franıız 

hükümetinl ıaıırttı. Şüphe11z 
ki, Franıanın gizli diplomaoi 
usulile vakit geçirilmek iıte• 
nıldi Fakat, Pragmatist Ame· · 
rikanın neticelerden kuvvet 
alarak hareket ettiği düıü • 
nülmemlıtı.Hoover, Franıanıo 
suallerini cevapıız bıraktı. 20 
Haziran tarihınde meıhur tek· 
lifini yaptırdı. Amerika mali· 
ye nazırı Mister Melon da 
Parlse gelmlı, teklifin teknik 
kısımlarını münakaıaya hazır 
bulunuyordu. 

Hoover teklifi, F ranıanın 
heıapsız inatları için tam bir 
fail a Complık idi. Fransa, an• 
c:ak bu lisandan ı.nlardı. Fa· 
kat bu teklifin münakataıız 
kabulünu reddeu. 

Yırmi güolük gazete mü 
naka~aları ve Snatonun ma. 
nasız teklifleri karşısında bey. 
nelmilel mali heıapları ıara. 

mağa baıladı. Bllhıı na , ret 
ıayiaları, Sırp • Alman ihtı. 

lali , Bolıevlzm meıelelerile 
sermaye hareketleri ıelamet 

yolu ar•mağa baılıımııtı. 

raf mukabilinde yapılabildığl 

düıüuülürse, fen fııkülteıinln 

bu yeni tubeıine, yalnız irfan 
ve ilim hayatında değil ay. 
nl zamanda memleketin tasar
ruf slyaıetlnede mühim bir yar 
dım olacağı ıüpheslzdfr. 

Yeni küıat edilecek olan 
kin ya mühendislik ıubeıinde 
umumi fizik, teknoloji umumi 
riyaziyat, resim, ıenayl ve llibl 
gibi mesleki dersler okutulacak, 
tahsil kimya enıtltüslle muvazi 
devam edecektir. Kimya ıube. 
sini ikmal eden talebeler ise 
kimyaya mlitealllk ders ve 
tatbıkatlıtrından fştiına edile
ceklerdir. 

Bu suretle yetifecek kim· 
gerlerimlz, en mütekimll da. 
rülfünun klmya ıubelerinde 

yetiıen talebelerle müsavi ola· 
caklardır. Kimya mlihendia fU• 
besi dört ıınıftan ibaret ola· 
cak, mezunları her bansf bir 
fabrikayı idare edebilecek ik· 
tldan haiz bulunacaklardır. 

Bu yol , Almanyadan 1er
mayelerl çekmek netlceılnl 
doiurdu. Halbuki, bu aermay• 
ler verllecek bir halde deiildi. 

Almanya hükW.etl Fran· 
ıanın manevralarma nihayet 
vermek için muvakkat bir tet· 
bir düıündü. Ecnebllerlo beı· 
yüz milyon marka varan ta· 
leplerlnl isaf çareılnl düıün• 
dü. Fakat, bu parayı hariçten 
tedarik etmedi. 

Alman müesseselerinin mür 
t•nk bir konıorsiyomu tarafından 

tedarik edilen beıyüz milyon 
mıı.rkla ödendi. 

1ıte, ilk panikte bu hatadan 
çıktı. Çünkü, ecnebi ııermı.ye
ler hususi iktiıat denilen bir 
kısımda ııliyordu.Bunun Alman 
iktisadi ya tile bir alakası yok· 
tu. Fakat, son betyüz milyon 
mark ise Alman iktiaadiyatın· 

dan alınmııtı. Milli sermaye, 
ecnebi sermayeye karıımııtı. 

Daha açık olarak milli ıerma· 
ye ile tamirat borçlarını ödemek 

gibi bir ıiıteme geçilmııtı. 

Almenlar tse, kendi para· 
larlle bir santim haraç ver· 
mek istemiyorlardı. Herkes 
bet yüz milyon markın tema· 
dl edeceğini zannediyor, pa
ralarını umumi müeeseıeler· 

den almağı tercih ediyordu. 
Çünki, Almıı.n hükümeti de 
ecnebi kred!Alnl muhafaza 
edebilmek için tediyatın ar
kasını kesmek istemiyordu. 
Eğer halk, kendi paralarını 

çekmeğe baılamaıaydı, ilk 
beı yüz milyonu daha birçok 
beı yüz milyonlar takip ede
cekti. 

Alman halkı, paral:ı.rını al· 
maya baılayınca Alman iktııadi 

buhranı baıladki, tamamlle mali 
tekniğin bir neticesi idi. Burada 

maneviyatın yeri bile yoktu. 
Almanya, iki teh1=1ce kar

ıısında kalmııtı: 
1- Ecnebilerin paraları 

ile tıleyen hususi iktisattaki 
paraların iade talepleri. 

2-. M11li iktisada vazedil· 
mit Alman halkının paralarını 
umum müeaaeselerden almak 
hareketi. 

Bu vaziyet, hakikaten bir 
lflistı. Fakat,ne Alma Millt 
iktisadını iflb ettirirdi, ne de 
Anglo Ameriken siyaseti, 
Almanyanın hususi ikti1adını 
bu tehlike içinde bırakabilirdi. 

Hadisat, Alman kabinesi· 
ne ve alakadarlara korunmak 

usulünü gösterdi. Almanya, bir 
kaç gün için borsa, banka ve 
kredi müenlselerlnln faaliyet 
!erini durdurdu. Angılo·Ame
riken ılyasetl iıe, Almanyaya 
yeni kıredi açmak meseleleri· 
ni tetkike başladı. Bugün ge· 
rek Baledeki tamirat bankası 

gnek Londra Nevyork bankaları 
Alman çeklerini kırmağa baı· 

lamıılardır. 
Bütün meııele, iskonto mlk· 

darının sanayi faaliyet eıasına 
iıtinat ettirilmesinde temerküz 
ediyor, Eğer, buda hıı.lledile· 
cek oluna her ıey düzelecek· 
tir.Fakat, bunun halledilmeme· 
sine imkan yoktur. Çünkl, 
Amerıkada Aluıanyayı kurtar
mak mecburiyetindedir. 

Bugünkü vaziyete nazaran, 
Almanyada malı iflb lehli· 
kesi Aoktur iflas harici ıerma 
yede lokablze edi'miıtlr , 
Yalnız, Franıaya kartı bir 
intikam fikri doğmuıtur kJ 
bunun harekete geç .. rek Av· 
rupayı karmakarııık etmek 
tehlikesi vardır. 

N" olııcaktır? 
Müıpel bir te:ı: müdafaa 

edebilmek için vazıyetin lnkl· 
ıafını Beklemekten batka ça• 
re yok. 

N•oi İSMAtL 

Bir kaşif! 
Bir muallim maba
düttabiiyata keşfi. 

yat iddiasında 
Edebiyat ve felıefe Doktoru 

lsmail Nihat 1 mza•lle bir mu· 
alllm Darülfünuna. müracaat 
edarek felıefe ve mabadütta· 
bllyatta mühim keıflyatı oldu· 
funu bildlrmif, (Süveyha) i1-
mlnl verdiği bu pek mlihlm 
keıfiyatının dinlenilmesini ta· 
lep etmlıtlr. keıflyat ıahibl 

büyük ehemmiyeti olduiunu 
iddia ettiği bu keıfiyatını me. 
ktum tutmakta ve ancak Da· 
rülfününa bildirebileceğini be
yan etmektedir. 

Darülfünün emaneti ma· 
badütta biiyat kaıtflne ıu ce
vabı vermıştır: 

Muallim Nihat Beye; 
• Seta fiziğe alt tetkikatı• 

nız hakkında 14 hezlran 931 
tarihli iıtidanız üzerine, muta· 
lebenizde Fakülteye taallük 
eden bir cihet görülmedlfl 
Felıefe zümresinin ifadesine 
atfen edbiyat fakültesi riyase
tinden bildirilmlıtlr efendim •• 

Kaılfi mumaileyh Darülfü· 
nunun keıfiyatını niçin dinlen· 
mediilnden tiddetle tiki.yet 
etmektedir. 

Hava 
Bütün vilayetler
de çok sıcal(tır 

Ankara, 17 {A.A.)-lktısat 
Vekaleti meteoroloj müea1eıe

sinln memleketimizde hava 

vaziyeti hakkında verdlii ma· 

lümata göre, Temmuzun birin· 

den 15 ıine kadar en yük.ek hü 

kuwetın derecaıi gölgede olmak 
ıartlle Anfalya ve Urfa'da 40 
dereceyi bulmuıtur. lzmlr'de 

38, Edirne'de 36, Ankara'da 

32' ~arki Anado'u'da Erzin· 

can°da 30 Karadeniz sahllnde 

en yüluek derecde Gtreson ol· 

mak üzere 28 olarak kayde

dilmiıt ir. Bu yüksek ıühunete 

rağmen 1 O gün zarfoda Türki· 

yenin muhtelif mı ntakalarıua 

ve bihaua Karadeniz ıahlllle 

Şarki Anadolu ve orta Ana· 

dolunun Bolu Kastamonu, Eı 
kiıehr, Küt ah ya ha val ıinde 
Sıvaı Yozgat mınt akalarına 

yağur düımüıtür. Yağmurlar 

bu mıntakalarda mahsulatı için 

çok faydalı olmu§tur• -
Rakı meselesi 

Belediye sıhhiye heyeti 
bir şey bulamadı 
lıta.nbuldaki Rakı fabri

kalarının bazılarında rakılarıo 

kazandan çıkar çıkonaz tlıe
lere doldurulduğu kakkındaki 

neıriyat üzerine Belediye 
sıhhiye heyeti tarafında yapı· 

lan tetkikat neticeıinde mu• 

ayyen bir müddetle dinlendir!· 

mlyen 50 derecelik rakılarıu 

mevcut olmadığ anla11lmııtır 

"Bilecik• gibi 50 dereceli 

rakı kazanlarının rakılrın takti· 

rinde ecnebi maddeleri tema· 

men harice çıkardığı tebeyyün· 
etmittlr. 

Uşakta bir adam 
karısını öldürdü 

Uıak , 17 ( A.A. ) 

Kürt Hüseyin namında bir 

terlr bu gece karuı Ümmügül· 
ıümii bıçakla keıerek katlet· 
mittir • Hadise kadını llk ko
casından olan çoçuklann fer
yadı üzeine aokaktan seçen· 
ler tarafından zabıtaya haber
verllmiıUr. 

18 Temmus 

r lg Cumartesi ) 

Siyasi 
Taktim 

Dil encümeni tabılıatı da 
kaynadı gitti yine laftan altın çı• 

karan ilim dizdizcıları ltıizlere 
kanıtı. Her .ikbalin bir ldban 
vardır. lıte arka arkaya büt• 
çeden iki kurt ekılldi: Pirim, 
dil tahsisatı.. En güzel dili 
Arnavutlar yapar yine bir 
tabağı on iki buçuk kuruıtur 
Halbu ki bu enclimen bir ke· 
limeyı on liraya 1atıyor. 

Lisanımız (30.000) kelime 
olsa neuzublllah (300,000) ıı. 

raya lügat elde edeceilıL 

Hemde ııln geçim yulunu 
bulduk diye lisanı uzatmak 
içinde taklit etmek llıtediler. 
Öyle kelimeler bulmuılar ki 
biraz aertçe ıöylenıe küfür, 
yavaı ıöalenıe dua olur. 
Bunları ıınlamak için kapıkap 

dilcileri gezmek lazım gelecek. 
Bugün yazı dablr anarıl va"' 

Her keı bir türlü yazıyor, her 
kafadan bir ıeı çıkıyor. Bir· 
birinin imli yanlııını çıkaran 

çıkaran. 

Fakat Dil endlmenl lügat 
hazırlayor. Yanca bltinclre ka· 
dar ve yahut açlıia tam ahııl .. 
cağı zaman yazı da nalları di
kecek. 

Şımdl Dil encümeni mil 
encümeni yok böyle ıokağa d&
dülen tahsiıat mahıiıat yok. 

Aklımıza geliyor fahri bir 
encümen yapılsave ıu zeuat• 
tan mürekkep olsa vallah lez• 
zetlne doyulmaz bir lugat elde 
ederiz. Bu encümen dilbazlar
dan ibaret olmalıdır. 

Yunus Nadi laftan para 
çıkaran Falih Rıfkı, ugo liıa• 
nını hazırlar. Ali Sa ip laflar
dan bazılannı hudut harici 
çıkanr. 

Fazıl Ahmet tekrar intihap 
ediline (23 lisan öirenmek 
için bir kuruıa kitap) ııibi üç 
hüvlyetlı liıan yarabr. 

Ahmet İhıan- kırk senelik 
laf bulur ve Ziya Gevher de 
bu bahane ile lif öirenlr. 

• • 
Matbuat layihası 
Madde 1 - tek.:ı:ıbl koy

mazıa haplı cezavı nakli, .et 
Madde 2 - Uf dinlemeue 

en büyük mülkiye memuru 
gazeteyi kapar. Hapiı ve ce
za nakdi. 

Madde 3 - Tavzihlere mü· 
telaa yürütülürse set ceza hııplı 

Madde 4 - Kim yazdıiıoı 
ı5ylemezae ICI, cezıı, bapla 

Ve kı11ı alelbevaki. 
Ammeye arzedllen ııbu 

kanun pıojeıinl buyurun da 
tenkit edin! 

* Tarziye istiyorlar 
Buna meb'uıu Rüıtü 8., 

primlerin kaldırlmasıoı teklif 
etti kabul edildi. 

Hükümet ve Fırka gaze
teleri ber1Lutat bunu bir ekmek 
meselesi telakki ederek derhal 

kubbe yaptılar ve çıkııtılar. 
- Sen ha, primleri kaldı· 

ran ıenıln ha ver bakalım hl· 
ze tarziye. 

Bir kelime farkı var bu 
gazeteleri tarziye vermek de
fil taziyet etmek lazımdır. 

Efendiler primlerin refinl 
Mecllı kabul etti Meclis. Bı· 
rakın palavrayı: Sıze deifl 
prim vermek lütfen okuyan 
vana diıklraoı gibi okuma 
kirası olarak üzerine ılz Meo
plm •ermelislz. 

ftin ucu keseye dokununca 
nasıl ıahlandınız. 

lıte efkarı umumiyede gör· 
ıün. Mecliste görsün ılze ne 

malımız. Akıamda bize aft 
bir karikatör çıkmııtı. (Eski 
bir zorlu mesel) d ye ( it ulur 
kervan yürür) denmftti. Ne 
kadar dofra bugün baılanna 
gelecefi ne güzel tahmin et
miıler. Hakikaten: 

- İt ulur kerva.n yiirGr. 

• 
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t KUŞ BAJ<1Ş1 J 
PYim' ciler 
Telaşta ..• 

-Sebebi nedir?-

1 .1 Yarım milyon liraya I · 

- Bir mebuı, Millet Meclisi 
lı ür-üsünden haykırıyor! 

"Gazetelere verilen prim 
haksızdır, yerinde değıldir. 

Zira onlar Milletin Ye memle· 
ketin istifadesinden ziyade 

kendi menfaatlarını düıünü· 

Zabıta muharririmiz ,,91azn:or: 

Uydurma bir kar anyola vak' ası 
Fırın hamur kan Kastamon lu Satılmış, üç eli bıçaklı
nın tehdidile ustasının paralarını teslim etmiş amma!?. 

ürkiye 
e niyet ' i--- Planları satılıyorôu __ ,.:.J 

-39-

mlar. ilmi makaleler yerine 
gazetelerini gayn edebi ro· 

mantarla, gayri ahlaki hika· 
-,elerle ve açık resimlerle dol· 
duruyorlar. 

Dün öğle üzeri, küçük pa· 1 !isin kanaatı tohakkuk etmıı 
zar polis kara!..oluna üstü ba· j ve paralar meydana çıkmııtır. 
fi dağınık bir kastamonulu ' Meğer Kaıtomonulu açık 
müracaat etmlı, bir taraftan göz ne yapmıı bi!irmiainiz? 
oh, of çekmekle beraber dl· mürette p bir plan 
ğer taraftan da:) Bu açık göz haıaurktlr uı-

karmanyolacılık itini uyaura· 
rak doğru pQ!iıe ııelmlttlr. 

Zabıta, bunun böyle oldu· 
ğuou te~bit edince Şevketi de 
yakalamıı "' fırıncı Yaninin 
helal 35 llra11 meydana çık· 

Ankara yolunda bir bin
başı ile görüşünce • 

Bunun lçln mi prim veri• 
yoyuz? ke&llmelldir •• 

Vay efendim, ıenmiıln 

bunu ıöyliyen, prlmcller, hep 

bir ağızdan bu •'özleri söyli• 
yen Bursa mebusu Rüıtü B. e 

müttehit bir cephe halinile 
hücuma kalktılar. 

Bütçe encümeni de bu u· 
aulü kaldın'f'erlnce, Milletin 

kesesinden kasalarını dolduran 
prim anaforculan ıapa otur· 

mııtır. 

Şimdi Satılmıt hakkınaa 
Ah b f d b - Sizi insaniyet için bir 

- u f nere en a· tto.sından 35 lirayı alınca doğ. 
ld 

? lngillz g bi düıüncelt aörmekle 
1ıma ge i. ru Tahtakalede oturan hemıe· "' 

Şimdi ustama ne söyleye- gerek emniyeti ıul istimal, ge· çok seviniyorum. 

? 
riıl Şevket' e giderek parayı rek zabıtayı lgfak c"rilmlerın· B k 1 • t K d'I ceğlm . taıırdım kaldım! ... gibi " - a a ım mıs er ene 

1 
bili.here yap,.mak üzero ona den taklb-t yar.ılmaktadır. ı di bil k iyi ? töz er ıarfetmeğe baılamııtır. •y r ıev n re ece m z. 
teılim ,.,tmiı ve bu miil'ettep M. R. M K d M ilk ifade ................................... t.ı ,,,,,,,,,,, ,,,,.,,, 411 ..,...,,,,, - ister ene fıter 
Tali mübadele komisuonu reisinin bevanatı Ber sizin muvaffaklyetinlze 

Zabıta memurları [tabii a· J ----=..,~-- 0 kadar ıüvenlyorlar ki ... 
lel'usul müracaatının ıebebl· B b ı •• • · Kompartımanın önünden 
nl sormuılardır. ı ugun, yarın ır mese e reımi elbise ile ve aziz dostla· 

Satılmıt polisin suallerine rımdan binbaıı (H.) bey geçi• 

kartı ifadesini fU tekilde ver- çık as ih ·ımalı• vardır! yordu. Beni g:nç ve güzel bir 
mlıtir. , kadınla baı bafll görünce çok 

' dolar. - Efendim!. B•n Unka· atina çok laubali bir tuavrla 
* panı cadde.inde fırıncı Yanı Komisyonun 15 Ağustosta kapana- girdi, benden çok Gritaya 

Türk gençlillini, ~ürk ha· eıennlnln yanında 5 aenedir • J d d }d iltifat ederek Janımıza oturdu. 
!eti ruhiyesinl Franaanın oros· namuıkiirane çalıtıyordum. Cağı şayıa arı OğfU eğİ İ - Hayır evvela doıtıim, 
pu edebiyatı ile çlftleştlrmeğe Birgün baııma gelen vak'a Ş:mdiye kadar 60 bin ·kiti 1 rint kat'i olarak söylemek kabil Ankaraya kadar yol, arkadat· 
kalkan Alteam gazetesinin uıtama karıı beni mahcup mübadeleye dahil olmuı •e değildir. Bugüne kadar mü· lığı yapabileceğlmlylz, diyordu. 
mutaha•ıs Va·Nu .. ıu, birde vaziyette bıraktı korkumdan Etabli veslkas)nı almııtır. badeleye ittlrak edenlerln"B.de· - Oh.. Ne ti.la beraber 
yazı• yazmıı hemde ta bat dibim tutuluyordu. Muhtelit mbbadele Tali ili "59. bini geçmlıtır. yev· olduktan aoorıı, dedim. 

, ıütunda. Satılmıı, bu mukaddimeye komisyonu riyaseti bir muhar• mlye 250 300 klfinln mua· Grlta gibi genç ve güzel 
- Necmettin Sadık B.fn devam ede dmsun; Pollıler: ririmlze fU beyanatta bulun. melesini intaç 't'e kendilerine bir kadın yanında büıbütün 

manevrası - Rüıtü B. e ver - Uzatma da vak'ayi anlat ihbar edecek vaziyetteyiz. çotan biobaıı dostumuz sa· 
muş.ur: 

yansın ediyor ve bir Millf'~ bakalım.!. derneğe mecbur -Mübadele komityonuoun Buna arağınen müracaat mimi bir sevinçle: 
vekilinden gazetelere trazlye olmuıtur. zamanı hitamı hakkında çıkan edenlerin ırdedi bu miktardan - Erkinıharbiyeden aldı· 
1 ı Karmanyola- ıayıalar ddğru değıldir. Verdı. çok dun kalmaktadir. ğım acil bir emirle ani hare-
st yor. Evvelce tamim ettiğimiz k t bu ı ti d b J 

1 
Blnbaıı (H .... ) Bey genç ka· 
dının nihayetsiz iltifatından 
adeta memnun olmuttu. Gri• 
ta Bt:ıbaııya veda ederek kom• 
partlmaodan beraber çıktık. 
Biraz uzaklatınca kulağıma 
eğilerek: 

- Kimdir? 
- Erkanıharp binbaııla; 

rındana (Ha ... ) Bey. 
- fıimlze faide verebi· 

lir mi? 
- Faldesiz addedilemez, 

kolaylaıtırabilir. 

Fırıattan istifadeyi ihmal 
etme. 

- Bu muhakkak maama• 
fih huna ııelinceye kadar sa• 
bah olur. 

Grita daha derin bir sul· 
niyetle: 

Bezan en ufak yardım· 
lar, en büyük faideyl vere 
bilir. Şimendiferin basamağı· 

na gelmlttik. Cevap verdim. 
Verdiğim ıöıü yerine getir· 
mek için olamıyacak iti bile 
olur vaziyete getireceğim 1 

dedim. O Va-NQ, ki, kendisine gö- Bu ihtar kartısmda ıatılmıı, ğlmiz Etablı veaikalan yalnız e nıec r ye n e u un• 
1 d d gibi müracaat eden mübaaılle- dum, sıkılacağımı :ıannediyor· 

re her evli kadının bir sözlerine ıöyle devam etmlr Yunaniıtıına alt o ma ığın an rtn arzularını ancak 15 ağus· Grita boynuma ıarıldı, 
aııkı, her evli erkeğin bir tır: bugün veya yarın yeui bir toıa k"dar !laf ~debileceğlz. dumG, amma ... diyor... ateı 1 1 bir puseden sonra du· 
İnetresi olmasını bir formül Ustam bana 35 lira para meıele çıkmaıı ihtimal dahi· rlta vzlyetlen fevkalade daklarını uzattı ... • Mamafih bu, komls, n m uzun '.lllemnun ve mlltebas 11 bin· 
gibi kafasına, daha sonra da vermiı ve Hacı kadında bir llndedir. 15 ağustosta kapanac ı wmek ha d 1 ı d - Ben, sizi bekliyeceğim. 
gençliğe aıılamak için yazılarına yere götürmekliğlml tenblh Binaenal yh hitam habf'· değlldır.M şi~enl~~~::, ~:,::e~y:raı:: . ikimizi bir ıaad' ·, beraberli§e 
ıokmu•tur. Gene 

0 
adama göre etmlıtı. ld G k Ik ıizin muvaffakiyetıniz götüre-

• B b 1 d G • b • k nı ça 1
' rlta "yağa a a· cektir. Sen buuu olmuı addet 

bir genç kız evlenmeden ev• en u para 1 e Hacı ka ın ar.ıp ır va a rak vedaa hazırlandı. 
-vel erkek ellerinde b'- liiatık caddesinin arka ıokağından Ad k il t k dedim, ayrıldım. " - am a 1 1 anıpna Hemen blnba•• (H.) bey'ııa 

b d geçmekte iken Bu sırada önü• M hk " k d } f il 1 d 1 .. top gl 1 ğezmeli lr. Kocalı me üç kiti. çıkb. a um, . ar a aş arına vaaz ve- fB?e ine na o ama an ayrı. yıınına döndüm. Grltayl sordu. 
kadınlar zevki mutlakı Ya• mak ne acı feydir,dedi. Müsteınaguzellere malik,mu"1-

Bunların ellerinde bıçaklada G h bancı erlcelrlerden tatmalıd r. • k • t l • • •• f • rita er zamanki ıen ve teıoa bir güzel doıtum oldu· 
vardı. Beni ölümle korkutarak rır en cınne a al mı gos ermış itte, bu mlsa ller gibi edep §uh ta vrlle: ğunu anlattım. binbaıı dedik!: 
elindeki parayl zorla aldılar B d d ve hayanın dıtındaki mevzu· Bundan bir müddet evvel Samsun milddelumumillği - en eniz için e hakika· - Azizim aksi tecadüfe 

!arla ıütun ve sahife dolduran Bağırdım çajtırdım. kimıe im· Samsunda bir hemıeriıinl iple lımailln iatanbul tıbbı adliıince ten şeref olan bu mazhariye· hakki böyteleri de in18Dların 
ve l'ürk cemiyetini bir fuht dadıma gelmedi. Onlar da pa• bodğuktan sonra muhtelif yer· mü,ahede altına alınmasına ti çok arzu ederdim, ilk fırsat· en aksi ıaatinde tesadüf eder-

rayı aldıktan ıoora kaçıp git· !erinden bı .. akla yaralamak karar vermiıtlr. lamall me•kufen ta beni mahzun ve mahrum ler diyor hayıflanıyordu ... 
da•ğaaı içinde yuvarlamak 11- tıler. Bende timdi nze geldim. T • 

bl h b l .uretl'le 0•• ldu" ren İımail isminde lstanbula 00etlrllerek Adliyeye etmemenizi temenni ederim. (Devamı oar) 
tiyen r mu anlrin, u aıi Ali h i i b d " a rızası ç 0 u a am· birisi Samsun tevkifhane•inde veıilmis ve tevkifhaneye svke· ........................ - ......... • .... •••••• .. .._•••• ..... ._ 
~eran isteyen Bursa mebusuna !arı bularak paraları kurtarın! deli olduğunu iddia ederek dılmiftir. H. F. ne yapıyor? 1 Cemi yeller 

lbette kin ve buğuz , beıle·J deml~tir. Polisler; Hacı kadın mefkuflara vaaz vermek ve Tıbbı adli müşahedeılol Eınaf te,ekküllerile met· . ocakta toplanacak 
yeceği tabiidir. gibi tılek caildede güpe gün· saçma ıapıın sozler söylemek bitirip raporunu verdikten gul olan H. F. lstanbul mer· Bütün cemiyet ve teıek· 

'f-- düz böyle bir vaki olamıya• gibi cinnet alametlari göster· sonra İsmail Samsuna iad" kezi bütün semtlerde iıçl ça• küllerin konğraları, Fırkaya 
Va-Nu'nun baımakaleye cağını kesdirml~lerae de, her miıtır. edi'ecektır. lıtlıran müeıseselerin 11hhi ve devredilen eski Tilrk ocağı bi· 

kadar uzanan kalemi, ejter hangi bir iddia gibi bir defa [ d v Ş içtimai vaziyetlerini, ıahiple· naaıAnda yapılanakt.ır. 
Polis taavün san ıgının ehir bandosu konserlere ..... d H tk ı kelımeleri hiç olmazsa birer usulen tahkikata batlamıılardır. riol cemiyetlerin idare heyd· ,~ı zaman a a ev~ • J b kasına b } d ' . 1 olarak bütün gençlerin top-

dekolte ile bıraksa idi Belki işe akıl ermiyor parası Ş an aş a ı Unl, bu cemıyet ere m.nıup !anma mahalli baltne getlrtle-
Rüıtü B. bu kadar kuvvetle Satılmıtın ağzından yalan· ya ınlacak Şehir Bando•u, dün saat r.mele ve esnafın hilvayet ve cekllr. 
(Prim) in aleyhinde bulun• tar dölıüldüğünü anlayan za· Polis taavün sandığı he- 14• 4 de Gülhane parkındaki temayüllerini tetkik ve teıpll Bina dahilinde tertibat ik-
mazdı. Ne fayda ki Vô.la Nu· bıta memurları, bu adamın 35 yeti idaresi son aktettıği bir ~:r~~~ bağçesinde bir konıer etmektedir. mal eTdilml ebktedir. d 

rettin B. in eline geçenler lirayı cebine indirerek bu vak'· içtimada sandığın mevcut Bakım evi a e e yur U Konıer ıaat t8'5 a kadar D 
glbJ, zavallı edebiyat ta gayrı ayı uydurdujtu cihe. tinden de 20.000 liruınıu İı bankasına B k 1 ı Beyog"lu kaza merkezinde· arillfünun arka11Ddaki e• devam etti. ir ço ai e er,· ki Sarı kıola, tamir .,dıldik· 
ah' akıler diyarına layık oluyor. tahikatı tamik etmişlerdir. yatırılarak f , ız tedariki karar. çocuklalarile birlikte bahçe ve ki dispanserle çocuk bakım ten aonra Talebe yordu lttibu 

BÜRHANeTT/N Al/ Bunun netle ıl ola•ak po· laşt•rı'mıHır. rı .,,,~,.f n• clnldnrmuıl ~-,dı . rvinin trv•ii tekarrür etmlıtır. edilecektir. 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IBl!!!l!!!!!~!!!!!!!!!..,.,;...,!!!!!!!!!~~~~-~-_.;.,_~~~-~~~~~-·..;.;~"'!"""'!'-=~~=:o::~~~~~~~~~--~- ~~---....;...,.,;;....~~;;,;;,;;;;;;,;;~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

l\luharriri: 1'\ütercimi: 
Raynonde Maoher.d Ahmet FürkAn 

- Fransız edebiyatından buyük aşk romanı -
J 70 inci · binaen tercfi1T'e edilmlıtl1' ... 

Franmva cebinden çıkar· 
1Clığı fotoiraf maklnııalolu 
kenarına tarak g ibi bir mü• 
nebbib birlqtirdl. Ve onu 
u:ıaktakl kayanın münas p 
'bir noktaaına yerlett rdi. Ma· 
kine kurulırıuıtu. İki genç 
doıt yan yana ı!u du'ar. Ve 
m .. kı .. e bir •11 ye içinde ltledl. 

Har ikisi de bu hal'tlkiıtten 
memnmaiiular. Mıhanlkl bir 
tertip ile çıkan bu realmden 
her <iki dost azarni memnun!· 
yeU duymutlardı. Çünkll: Klod 
dü,ı&nüyordu ki bu adam ken
ıJlılni aevm Jkted lr. Genç adam 

düıünüyordu ki, bütün hare· 
katile bu kızın kalbini ken· 
diıine celbetmektedlr. 

Fotoğraf alma amelt,eal 
nihayet bulduktan ıonra, o 
kızıl kll)'anın bir oyuğuna yan 
yana obaduhır. 

Deniz ayni ıeıi veriyordu. 
Ve bu -. .dünya kurul· 

duğu güodeoberl hep aynı 

idi ... Günef ayni mahrek !be
rinde clevrediyordu. 'iV e bu 
haHluıt dOnya kuı'blcluju 
gQndenberl hep a'Yni idi." 

Klod ıordu: 
- Ne ırüzel deiil mi? 

Fransuva cevap verdi: 
- s·zın kadar. 
- A ... beni güzel mi bulu-

yorsunuz? 
- p.,k tabii değil ml? 
- Böyle, basit elbisemle, 

kesik saçlarım ve hiç tuvalet
siz çehremle .. 

- Evet bunda hayret edi· 
cek ne var. 

- Peki, siz dememl}mly-
dlniz, kadınlar için boyanmak 
en mubah bir harakettlr. Kıa
dınlar duvar af itlerine benzer- . 
)er. Ne kader boyaoırlarsa o 
kadar güzel olurlar. 

- Ev.et bunu ben demtı· 
tim, fakat bu hükmü erdiğim 
:ıaman ıi:ıl lanımamqtım. 

- Beni tanıdıktan ıonra 

ne oldu? 
- Müsade ederseniz •ÖY· 

liyeyim: Sizi tanıdıktan sonra 
bütün verdijim kararların 

hükO.maüzliğini anlatlım, 
- Niçin '? 

- Çünkü sızı üıtesoa 

bir fıtret olarak tanıdım. 

Fransuva , Klodun ince, 
narin, teffaf elini eline al· 
mııtı. Bu eli, iki avuçları için· 
de hap•etmlt , evire çevire 
ona bakarak ıfu!lerine devam 
etmekte bulunmuıtu: 

- İnanır ımısmız Klod , 
belki elJnıdeıı beıyüz kadın 

"Veçti. Ve kadınll\r hakkın· 
daltl kllkmü, he}> bu lca ın· 

!arın mütahade ve mü1aha· 
zaları üzerine vermlıtim. 

Halbuki ... 
Evet, halbuki, annemin 

evinde sizi ilk göı:düğüm gün 
cıddtyetlo, yüks~k bir tahwllin 
mllmtazlyetlnl an ak- o zaman 
enladım. Ve insana balıtlyar· 
lık ne ite onu, bu gibi lu:ıların 
verebileceğini dütündüm. 

- Bana ılzmi demiştiniz: 
Her aeyln fevkinde aık! 

Evet &lod, ben demlJ· 
Um. 

- Siz mi?.. Elinden ber 
yüz kadın geçen karıımdaki 
ıu Mü yü mü? 

- Evet, bizzat ben. 
- Peki aldığınız intibaı, 

ortaya koyduğunuz bu güzel 
düstur ile hakikaten ruhunu· 
zu mu ifade ediyorsunuz? 

Tabii ... 
- S'ze bir ıey soracağım. 
- Buyurunuz. 
Klod, dostunun gözlerine 

dikkatle bakıyordu. 
F raoıuva bu yeıil derinlik· 

[erden ıarhoı ve bitap oluyor· 
du?. 

- >.fk, baldkaten her ıe· 
yin fevkınde midir? 

Tabii! 
- Bana izah ediniz? 
- Kolay dejll, f k.t ıl· 

zln hatırınız için bunu ifaya 
çalıtarağım. 

Azl71m Klod, aek ne de
mektir, bir defa bunu ilGtG· j 
neltın : Bence aık , fnıanın 

1 

yüreğinden ıreçen kanm meç
hul bir menbadaı:ı okadar 
tiddetle hararet almasıdır ki, 
bu hararet nazik olan damar
lan ve vücudü eritebilir. Şu 

halde, hakikaten ıevnılt olan 
bir adam 1 sevdiği kadını • 
elinde mevcut olan bir oyun· 
cak gibi telakki edemez. 
onunla oynıyamaz, ona hatta 
el öokunduramaz. Ouu, pa· 
muklar içinde hıfzedllen bir 
nadide meyva 'flbl köre]erde 
ıaklar. fıte, bu ıtlb{lrladır kı, 
afk, her ıeyln fevkmdedlr, 
demlıtım. 

- -Böyle hlr atk ba~ınız• 
dan ıeçtlml? 

- Maat-ıüf bayu!. 
- Böyle bir aıkın ha.tınız· 

dan geçıneılnl iıtermblniz? 
- Bu sual tohaf -oldu, 

Bunu ben ılze aorayımı Böyle 
bir eıkm baııııızdan .ııeçmeıı
ne taraftar mı11nız? 

(Deocıaıı oar 

• 
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LlalT 
Vali dava· edildi! 

Evrak vilayetten Dahiliye vekaletine 
gönderilmiştir. Bakalım ne olacak? 

Mersin(Husuıi)- Halk ga- ı den İzmir ziraat~ baımüdürl-
z,.te i sahibi Mehmet Rasim yetine bir telgraf gelmlt ve 
bey, 929 •eneılnde Komünlat- kozanın kilosunun Buraada 
ilk cürmü iınadiyle tevkif edl- 70 150 kuruıa yani vaaati 
llp 37 gün bigayrı hakkin ha· olarak 132 kuruıa satılmakta 

' pla yatırıldığının ve gazetesinin olduğu bildirlimlıtl. 
mahvloln yegine müıebbibi Yaptığımız tahkikata göre 
oldu~una kanaat ettiği Sabık memleketimizde ipekçilik ıön• 
Menin ve timdi Tokat Vallıl mek dereceılnde durğundur. 

1 olan Ali Riza bey aleyhin- Bu sebeple büyllk fedakiu lık-
1 de · gerek isnat tertibatın- !arla yetiıtırllmlt olan dotluk· 
da zlmethal olmaaına ve lar da harap olmaktadır. 
aerk o zaman ki Yeni Menin Zıraat müdü~lüğünün .na• 
ıazetealne bu yolda pek ağır zarı dikkatini celbederlz. 

ve kat'ı beyannatta bulunma- Mersinde 
ıına lıUnat ederek dava ika-
me etmlt ve 7,000 lira maddi iki muallim kütuphanesi 
zarar ve 10,000 lira menevi açılıyor 

'.zarar ile lanat olunan cürllm Meninden bildirıldlğine gö-
lle Alı Rıza Beyin teczlyeılnl re mualllmlerlmlzln meıleki 
talep etmlt ve evrak Makamı bilgilerini takviye etmek için 
Vilayetten Dahiliye Vekiletl- bJriıl Meninde diğeri Tanuıta 
ne gönderllmltllr. olmak üzere ıki muallim kü-

Memlekette ipekçilik tllphaneal açılacaktır. Bu kü-
Buraada kiln ipekçilik tüphanelerden köy mualllmle-

enstıtüıü müdllrü Tahir bey- ·rde lıtıfade edeceklerdir. ..... , .. ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............... ... 
Gözü_ile görmüş 

Mehmet karısını çok çirkin vazi
yette görünce çifte ile vurnıuş 
l;ımlr g'zetelerlı:ıln yazdı· ı cilrmü meıhudu teablte teıeb· 

fına göre Çeımede bir namnı büı etmlıtir. 
facıa11 olmuıtur: Aradan bir müddet ıeçln· 

Çe~mede, bahçe arası mev· ce zevceıl Hatlcenln yanına 
kllnde ikamet etmekte olan latanköylü 19 yaılannda 
ı Ahmet oiilu Hatan gelmlt ıtanköy mültecilerinden hacı 
Mustafa oiilu Mehmet ııminde ve münasebete batlamıılardır. 

b Bu çok çirkin vaziyet ıeııç bir adam reflkaaının a-
Mehnıedln asabiyetini tah· · ıalarJ/e gRyrı meıru münase-

betlerde bulunduğunu haber rik etmlı ve hamil olduğu 
çifte tüfeııgl ile aile namusu 

almıı ve bu ıüphell bazı ha- dilımanı Ha.anı batından cer-
dlıe ve batta ihbarlar üzerine hetmlttlr. 
de kat'iyet kesbetmlıtir. Hadiıeye zabıta vaziyet 

;'.ok ıevdlğl karısının etmit ve zanilerle birlikte 
bu halinden mütee11lr olan carih kocayı da derdeıt etmlt 
Mehmet, geçen gün ııcaklar ve adliy~ye vermlıtır. 
do'ayıaile yatmakta oldukları Bu hadile Çetmede çok 
çardagın dıt tarafında bir çalı derin bir tee11ür uyandırmıı· 
Jığını arasına ıaklanmıı ve tır. ....................................................................... ~······································-

Meyvecilik ölüyor 
Meyve satışları azalmıştır Alipaşa 

cinsi elma bitiyor 
Meyveboı, ğün geçtikçe 

kendiliğinden denecek bir ıe· 
kilde inhilale doğru gidiyor 

Bundan, bütün esnaf müı· 
tekidir ve meyveciliğin !arbk 
öldüilinü ıöylllyorlar. 

Meyvehoıun çökmeılnl ve 
bugünkü vaziyeti meydana 
ıetıren amiller birkaç tanedir. 
Fakat mezklir ıebeplerln ba· 

' -ıında 1atanbulun nüfuıunuo 
ız olmaaı gelir. 

Eskiden ıehrlmlzde bir mil· 
Jon nlif uı vardı. Bu alhı ile 
ancak altıyüz bin kiti var. 
Halbuki, İllanbuldan al· 
denlertn mllhlm bir kısmını 
zenğln insanlar tetkll ediyor. 

Binaenaleyh, ıehrlmizden 
uzaklaıan lnııı.nların içinde 
.. ıı meyva mliıteriıl de ver 
demektir. m Böylece, dahilen 
•eyva lıtıhlAki azalmıt oluyor 
ve htıhıalAt çllrüyor. 

Dlier taraftan ıümrük ruıu· 
munun fazlalı4ına ihracata mi
ni oluyor. Meıeli, bu yüzden 
bazı meyva clnıleri plyaaadan 
kalkacak derece az ıatılı1or. 
Meaeli, Sapancanın Ali 
PAt cinai elman 1 bu 
akıbete mahk\ımdur. 

Çünkü Ali Pata clnıl el 
aıalar dahilde latlhlAk edil· 

l mit ve Jalnız lıkenderlyeye 

' 

ihraç edilirdi. Halbuki , bu 
elmanın gümrüğü kıyede (5) 
kuruıtur. 

Fakat, elmanın kıyesi de 
(5) kuruıtur. 

Bu ıeoe kavun karpuz ve 
ilzllm mebzuldür. 

Dljer meyvelerin ıatılma· 

11nda bu bolluğun sulteılrl 
olacaktır. 

Şili kısmı moratoryom 
ilan ediyor 

Şantlago, (Şilt), 16 (A.A.)
Hükümet altın kambiyoyı hl· 
maye için bir tedablr olmak 
ilzerc muvakkat ve kıımı bir 
moratoryem ilan etmiıtır. Bu 
tedbir ağuıtoı ayına kadar 
mer'i olacak ve ozaman illik· 
bale alt bir karar ittihaz edl· 

(cektlr. 

Şekavet mıntakasın· 
da sükun 

Ranıoon, 16 (A.A.) - Aıl· 
lerln ıeki. vet icra etmekte ol· 
dukları mıntakada yapılan ta
barrlyat bltmlttlr. Sokan tee .. 
ıilı etmlı olduAundan munta· 
:ııam lutaat depoya avdet et
mektedir. Aıllerln relılle bir 
takım aıller firar halinde lae· 
ler de takip olunmaktadırlar, 

Poliste: 

Döğüştü! 
-· 

Musul ırıebusu
nun karisile bir 

hadise 
M:ıaul meb'usu Nuri 8.yln 

katlinde methaldar olmakla 
maznunen ağır ceza'da ınu· 
hakeme edilen maktulun ikin
ci karısı Zehra H. beraet 
etmlıtır. 

Zebra H. evvelki gün yanın· 
da Nuri lımlade biri ile Ad· 
llyeden çıktığı ıırada, mille• 
veffanın birlacl zevceılnln ak· 
rabaaından Halil ve Salt ef. !er· 
le aralarında kaza çıkmıf, ne
tire ete Nuri ef. Halil ve Salt 
ef. lerl dövmüıtür. Poliı; tah· 
kikat yapmaktadır. 

Tarlabaıında oturan Eı· 
ref leminde biri, Topane Boı· 
tan baıında Fatma H. a gide
rek, elektlrlk memuru oldu
§undan da bahlıle para lıle· 

mit, fakat ıahtakirlığı anlaıı· 
larak yakalanmııtır. 

Dün limanımıza gelen Ka· 
ramantl isminde bir Yunan 
vaporunda Yorğl iıminde biri; 
ağır gümrüye tabi olan kıy
metli bazı eczayı palatei se
petleri içinde getirdiği için 
zabıtaca yakalanmıı ve hak· 
kında tahkikata baılannııttır. 

Bu eczaların Koıtı ıımin
de bir kumlıyoncuya alt ol• 
dutu teıbit edi.mlıtlr. 

Ambara düşüp yarala· 
nan kaptan 

Limanda demirli bulanan 
Yunan bandıralı Zaiı vapuru 
ikinci kaptanı M. Yuvaolı dlln 
vapuru gezerken kazaen An• 
bara düımllı ve bir bacağı ile 
bir kolu kırılmııtır. 

M. Yuvanldla berayl te• 
da vl lnglllz hastahaneıine kal· 
dırılmııtır. 

Çaki çekmiş 
Küçük pazarda eıkl sebze 

halinde kahveci Hüıeylnln 
dllhkinında oturmakta olan 
Herolln ile Mustafa kavğa et· 
mitler, Muıtafa Herolıne aua
tah çkı teıhlr ettlii için ya
kalanmııtır, 

Cesedin hüviyeti hala 
anlaşılmadı 

Bundan üç gün evvel kara 
deniz Boğazında aahilde bu
lunan bir gencin ceaedi etra. 
fındakl tahkikat ilerlemektedir. 

Süryell bir arap oldıığu · 
anlatılan aencln paruına ta· 
maan oldllrdüğü anlaıılmakla 
beraber henüz hüviyeti teıplt 
edılmemlıtir. 

Zabıte ve müddei umumf. 
lik tahkikata devam etmek. 
tedlr. 

Hukuk talebesi geliyor 
Edime ( Huıuıi ) - Dört 

aündenblrl ıehrlmlzln mlıaflrl 
olarak bulunmakta olan latan· 
bul Hukuk fakllltesl talebeleri 
yarınki konvanılyonel katarlle 
avdet edeceklerdir. Mııafirler 
ıereflne Vali B. J taJafından 
Şehir kulübünde verilen çay 
ziyafetinden ıonra dlhı de be. 
ledıyemlz tarafından bir çay 
verilmlttir. Genç Hukukçular 
ıehrimizde bulundukları müd· 
detçe Edirnemizln temaıaya 

ıayan yerlerini iıezmiılerdlr. . 
Lehistan' da heyecanlı 

bir tevkif 
Varıova, 16 (A.A.) - leh 

erkanı harp zabiti, caıuıluk 
töhmetlle tevkif edilmlttir. 

Habeşistan'da kanunun 
eşası ilun çdild! 

Addlı Abeba, 17 (A.A.) -
(Havaı) - İmparatör, iki mi
Ilı ıhduını natık olan kanunu 
eaaslyl ilan etmlfllr. imparator, 
azanın tayini ve kanunlann 
neırlnl taıdılc ile mllkellef ola
caktır. 

--- . uvvetıı l tau••• • ·-

----- ---- - -- -

Cemiyetler de: 

Cüzdanlar 
Kaymakamlardan 
alınan da muteber 

Eınaf cemiyetleri relılerl 
ticaret müraklpliği nezdinde 
bir ictlma aktetmiı!erdir. Bu 
içtimada eınafa alt ıihhat ve 
hlivlyet cüzdanlarının yine 
cemiyetler vaııtaılle verilme
sine ve ayda bir defa bu ıuretle 

toplanılarak, mealek huıuıunda 

yapılacak ıeylerneye mütevak· 
kıf lae, hemen tatbikine kar_,.r 
verllmiıtır. 

Mamafih, esnafın, Belediye 
ve kaymakamlıklardan aldığı· 
ııhat cüzdanlar! da, müddet· 
lerl hitamına kadar muteber 
olacaktır. 

Eınaf heıabatının tevhidi 

meıeleelne gelince; Haziran· 
dan itibaren, cemiyetlerin k11-
mı izamıuın hlıa batı tevhit 
edllmit ve defterin yeknaaak 
bir surette olması kararlaıtı· 
rılmııtır. 

Hararet 33! 
Dün Raaat merkezi hararet 

dereceılnln *33.e yükseldiğini 
btldirmlıtr. 

r- HÜR KONU ŞAL!! - -" 

IAnadoluda h~.~~~!!~~ 
Mağnisa yolunda •••. · 

Mağnisa yolu sellerden harap, 
tamir olunuyor, fakat kim tamir 
ettiriyor? Tahmin edebilirmisiniz~ 

ı 
kııra düıüyor hendek, da#; laı: 
bayır araıında müthlı bır ka
ıırgaya tutulmuı gibi çırpınıp 
duruyordu. Bende ıoföre ikide 

Maniaa [ sureti mahıuaa• 

da günderdtğlmlz muharriri· 
mlzden J - Dün Baımahane
den sabah trenlle Manlsaya 
hareket etmeğe karar vemlf" 
tim. Saatımdekl baelt bir bata 
yüzllnden treni bir dakika fark 
lla önümden kaçırdım. Oradan 
döndüm. Hemen bir otomo
bile yanaıtım ve ıeılendlm: 

- Hemıerl! Beni Manllaya 

ıotürür müılln? 

Şöfer: 
- Hay hay, dedi .• kilçük 

bir pazarlıktan ıonra hemen 

otomobile atladım. 

Otomobil elll altmıt ki· 
lometre bir ıllr' atle yoluna 
devam ediyordu .•• Bir an ııel
dikl kendimi furun önü yolla• 
rının en betbahtı içinde zan 
ettim. Biçare otomobil tattan 
taıa çarpıyor, çukurdan, çu-

hır: 

- Aman yavrum, ne olu; 
yoruz ?:, Bu na11l it, naaıl yol, 
diyordum?! 

Dalialar araaında ümltılz
çırpınan bir sandalın dümeni• 
ne ıanlmıı bir kayıkçı ha:ıenl 
ve eduiyle anlatıyordu: 

Ah beyim ah .• Buyollardan 

çekdlğimlzi bir biz, birde allab 

bilirl.. Bu yolların ıahibl yok, 
tur, evvelce bir dereceye ka• 
dar aeçllebllen bu zavallı yol• 
lar, ıeyllptan ıonra bugiin

1 

ıllrdllğlinllz bu feci, hazin 

manzarayı aldı.. Bunu yaptı• 
ran ve buna aldıran kım .. 
yoktur ••• 

Celse zabıtları 
• 

Şu kadar ki benden daha 

dertli, tllpheılz daha elemli 
idi.. Ben kendi kendime dü
tilnQyordum. lzmtrde bir vali, 
hem adlı, tanlı bir Paıa var<
dı. Bu VilAyet yedi ıenedeli 

beri bu zatın eline tevdi ve teslloi 
olunmuıtu .. lzmlr gibi Türkiye 
cümhurlyetinln çok mlimtaz 
ve çok terefll bir tehrlnl 
lllmılz , vukufıuz bir idare 
ılıtemile her gün bir okadar 
daha ; her lktııadi 111hada ; 
ıerl bırakmakta tereddüt 

etmeyen bu vali Paıaoın 

anladım ki ıehir yolları ilede 

hiç bir alaka ve rabıtaıı yok

tur •• Memleket hesabına kal

bimin en derin bir köıeıi cız. 

lıyordu •• · Medeniyetin ve beıe• 

rlJetln eli dokunmayan bu 

fırtına safhaıı tam bir buçulc 
ıaat devam etti .. Çok garip bi~ 
teıadüf eaerlnl de kayaetme
den ıcçemlyeceğlm. Yolun bir 
çukuru içinde amelenin bir 
hendği imli ettiğini gördüm. 
Ben bunları müıemal tamirat 
amelesinden bir grup zannet• 
mlıiim. 

-8-
M ec liste ki son matbuat münakaşalarının 

zabıtlarını aynen neşrediyoruz 
Onları yıpratm•k, amme 

vicdanı llzerinde velevkl ufa· 
cık bir acaba kondurmaktır. Bu 
vaziyet karımnda lıte bu kadar 
kuvvetli ve bu kadar ıerefll bir 
hükilmet dahi kendi doğrulu· 
ğunu bir tarafa bırakarak, bizim 
haricimizde yap~cağı teılrlerl 

ıöz önilne getirmek bizimle 
beraber baı baıa vermek ve 

noktal nazarını burada açıkça 
ıöylemek mecburiyetindedir. 
Temiz vicdanlar 11tırap duyu· 
yoı· ve tehlikeler hi11edlyor. 

Arkadaalar: Bu muhalefet 
matbuabnın namı altında ça• 
lıtan lnıanların memlekette 
ne yapacakları bir eıer var
dır ve ne de istedikleri bir 
eylliil ortaya atmak fikri var. 
dır. Onlar her bahane ile vic· 
danıı, teml;ı:liğe, hücum ede
rek, ; yalnız bir ıey elde et
mek isterler: Para kazanmak 
Kalemlerini bir ticaret metaı 
ıtbl kull.mıyorlar. Biltlin ga· 
yeler! ııte efendiler tekrar 
edlzorum para kazanmaktır· 

Çünkil; onlar muvafakiyel· 
)erini tabı adetlerinin bu kli
fürlerinılen ıonra ne kadar • 
artırdığını ölçmekle anlarlar. 
Yokıa tU veya bu suretle vic· 
dan ilzerlnde nasıl , bir tesir 
yaptığını ölçmekle değil. Ga· 
yelerl yalnız ıatııı tezyit ve 
htedtklerl parayı temın edip 
etmediklerini araıtırmaktan 

ibarettir. 
Milli hayat ne bu günden 

ibaret nede yarından ibarettir. 
Hudutauı bir hayattır. Binaen· 
aley bu gün bizim karıumıza 
çıkan ve bu kadar iıtırap 

veren bu mülevveı neırl

yatın bu günden ziyade ya· 
yarın üzerinde naııl müeaılr 
olacaklarını düıünmek mecbu· 
rlyetindeylz. 

Gerçi biz bu tahribatın çok 
aerl ve hemen bir fe!ikete 
milncer olaceğını aala düıün· 
müt lneanlar değiliz, Bizim kuv· 
velimiz, sarsılmaz imanımızda· 
dır. 

Biz öyle bır alemiz kı ve 
bize ruh, ha1at, ziya ve ha· 
raret eaçan bir güneıln etra· 
fındaki peyklerlz. Bizim hare
ketimiz o manzumenin •~nıl
maz ve değiımez hareketine 

tabidir ve hepimiz bJr kül 

olarak hep beraber dönen 

ve yaıayan bir alemiz. 
Buna her banğl bir namert 

hücumun teılr edeceğine aıli. 

kani değiliz. Fak at yarını dü· 

ıünen lnıanlarn:, çocuklarımı· 

zın, ailemizin aaadetlnl dütil· 

nen inıanlarız, yarınki, neıll 

bu memlekette açacağı idareyi 

düıünen insanlarızdır ki onun 

için buna behemal tlmdiden 

bir tedbir almak iddla11ndayız. 

lıte Hükümetin nokta! naza· 

rim ve bizim nokta! nazarı

mızı burada açıkça söyllyerek 
bu derde timdiden bir çare 

bulmak teklifinde bulunuyo· 

ruz ( Alkıılar, bravo seılerl ) 

Ahmet Ihsan 8. (Ordu)

Muterem arkadaılarım; Mec
lillnlzde yeni bir arkada2ını

zım. Fakat bütü efkirı tahrık 

eden matbuat hayatının en 

eıkiıiylm. Evvela Mecliıinizde 

yeni arkadaıınız olmaktan haaıl 

ettiğim intibaları söyliyeceğlm, 

( DeıJamı ııar ) 

intihar 
-Yakalanan Salih 

kendini vurdu 
Dün Yeni kapı Şeb Ferhat 

mahalleıinde ayazma ıoka -

ğında 71 numarada mukim 
Yavuz 

dmdan 
üçüncü bölük efra· 

Salih oğlu Muatafa 

milddetinl tecavüz ettiği için 

Sirkecide inzibat memurları 

-tararında~ derdeıt edilerek 
karakola ıevkedlllrken hamil 
olduju kama ile ıol böğrün· 
den kendini cerhetmlı ve Gü
müı ıuyu haıtahaneslne ya
tırılmıttır. 

••••u•oP•••••••ll•lll•l•llOl•llllellt.IOto•ır•Oooolo••I 

................ itizar ············--
MünJerecatımuın çoklu· 

ıunJan bugün de(F:noer Pa· 
ıa) tefrikamı:ır JerceJeme· 
Jile. Karilerimi:ıJen ö:ıür 

i. Jileri~. ! 
--················"··:ı 

Meseleyi ıoförden lıtizah 
ettim o: 

Acı acı gü1dü ve ilave ' 
etti : Aman beyim ne müte· 

madi tamirat ameleaı.. Gör· 

düğünüz bu amele biz ıoför· 

ler tarafınuan tutulmuıtur. 

Yolun geçilmesi hiç mümkün 

olamıyan akıamını biz tamir 

f'ltirlyoruz dedi. 

· 3ozuk gadlar 
t'..ıkkinlardan belediye ge· 

ç•I\ ay 200 gıda nilmüneli 

almııtı. Bunların 57 ıl mahlüt 
çıkmııtır. Bu aeferki nümü• 
nelerde daha mahlüt yağ bu· 
lunmu,tur. 

Tashih 
Geçen günkil nüıhanızda lzmlt 

te yeni bir yazıhane açtıiım 

llAn edllmtıtır. Bunu yazan 
benim namıma milıterl celbet
mek lltlyen bir zat olacak, 
Böyle bir yazıhane açtığm

dan haberim yoktur. Ve za• 
ten açmıt dahi olaam •aze· ' 
telere ilin vermek Baro nl· 
zamımıza mubalıf bulundutıın

dan mucibi meı'ullyetlm olan 
böyle bir ilAnı tekzibe müıa· 
raat eyliyorum. Mezkar ilinı 

tekzlbinlzl latirham eylerim. 

Aııukat Ethem Ruhi 

ıt.. S k !mendi·! _______ •= _______ _ 
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Deniz yarışları dün de 

yapıldı 

Almanya buhranı (1 inci •ayfadan devam) / 

R h t ""' n t• t funa teıekür edecek ay JŞ agın iÇ ımaı re yerde, Bursa mehuıuna küfür· 
ler Ye hakaretler e vurmağa • d•ı k? baılamııtır. ffiJ e ) ece e Yoksul vatanla fakir mllle-
tln bu paraları nasıl tırnak-

Kahire de birbanka kapandı 
Naz rlar meclisi ani bir surette içtimaa ka

rar verdi Makdonalt Berline gitmiyor 
Berfin, 16 (A.A.) - Sosyal 1 kişeler kapandı 

demckra t fırkası idare komite- Kahire, 16 (A.A.) - Dar· 
ıi, azas:nı t amamile serbest mstadter und National Bank 
bırakmış o~duğundan ve ıiyasi ile Deutache Bank'm ıeriki 
mahafil bu grupun ıimdiye olan Deutseche Orient Bank, 
k edar takip etm iş olduğu hattı hükumet memerlarının mani 
hareketten inhira f e tm i ye ceğı olmak hususundaki gayretle-
müta l ea aı nı ıerdeyfemekte bu· rlne rağmen sabahleyin kiıe· 
lun duğundan müfrit fırkalar !erini kapatmııtır. 
tar.1frn dan Rayhiıtağın içti- Rentermarktan vaz 
maadaveti için ~apılan talebi 
ıosya l. demokratlarm reddet- geçildi 
meler! muhtemeldir. U.r!!n, 16 ( A.A) - Hükü 

Macdonalt gitmiyor met yeni bir Rentenmruk ih· 
Londra, 16 (A.A.) _ Na· dası projesini terketmittir. 

zırlar meclisinin Pazartesi Bir i kararname, altın kar· 
günü içlimaa davet edilme· ıılık niabetinin icabında yüzde 

ıine ani surette karar veril· 
mesl üzerine M. Mac Doiıald, 
Bcrline gilmı kten sarfınazar 

etm ı ı ti r • M. Hendenon, bu 
içtim~ da bulunmak üzere 
Lon d r~ ya döoecektir. 

40 dan yüzde 30 a endirilme-

sine mezuniyet vermekte iı· 

konto flatını 0
/ 0 7 den % 8 e 

çıkarmaktadır· Reishbank'a 

döviz ticaretinin inhisar hakkı 
verllmittir. 

·········-·······················---······················-····-····················· .. ·················· 
Matbuat projesi 

(Bcşmakaleden devam) 1 edilmemeside doğru olabilirdi. 
vatandaıların hakları, bmu· Aksi takdirde manalı, manasız 
retle göıetilmek lazımdı. Yal- tavzihler le gazetelerin bütün 
nız kapatmak, yalnız ce:r.a ıah felerini doldurmak mec· 
tatbikatını araıtırmak usulleri buriyetlnde kalacakları görü· 
dü ~ünüle cek yerde, hukuki lecektir. 
nokta far da göz önünde bulun- LAyıhada, birde ıahıs ve 
durulmalı deg imiydi. Türkiyede ailevi huıuıatla mahkeme 

yüz'erce gazete vardır. Bu iı· meıelelerl, intihar hadiseleri 
le uğ raşan komisyonun na· kıamı iyidir. Bu kısımların esa· 
zarı dikkati celbedilir. sen matbuat serbeıtisl ile al&.· 

lay ı hanın di ğer maddele- kaaı olamazdı. Yalnız bu şah· 
rlne gelince: Bunca gürültüler- si kısımdan: Resmi vazifelere 
den ıonra knca bir komisyo- müteallik sulıstlmaller' amme· 
nun ıu derece baıit ve kanun· ye zarar verecek ıahai teıeb-
ltra tevafuk ttmiyen bir proje büsler ve ilaahlrl.Kısımların müı 
hazırlıvacağı hatıra bile geti• tesna tululmaşı zarureti kabul 
rilemezdi. Eldeki matbuat ka· eclilme~idir. Akıl takdirde mem· 
nunu ile Abdü'meclt zamanın· leket suiistlmale dolacak. Bu-

da yn pılan, mora 82 de tadil nun zararları çok geçmeden 
edilen mefsuh kanunu okuyup acı acı ırörülüp hıuedllecektir. 
tetkik etmemitler mi nedir? Zaman bunu ispat eder. Zira: 

Ha'a Tü~kiye Gümhuriyetl bu ıah,ı hayat faslınıo her su-
mahkemelerinde müdevven [lrete tefsiri mümkündür. Layı· 

Türk ec t za kanunu karıtlırılma hada bu noktalar üzerinde çok 
mı§ mıdır? Elde bulunan ceza ıarahatolmak ıarttır, 
muhakemeleri usulü kanununa Projenin pek ziyade hota 
bakılmamıımıdır? Bir türlü an- giden bir noktasıda150 liklerin 
iaıılam iyor. ;yazılarıom yazılmamanndakl 

Projede mevzubahs eaaa- katlyettir.Buna bir de, ıakll ha-
lar hep belgan mabela~ ceza nedan aza11 kaydı konmak da-
kanununda, usulü muhake· ha ıamıl olurdu. Görülmezml 
mat cezalyede de yer bulmuı ki, daha evvelki gün hüküme· 
ıeylerdendir. Miiddei umumi· te mensup . bir gazete ıabık 
!erin imzasız yazı sahiplerinin halifenin zehir zemberek beya· 
isimlerini gazete ıdarehanele- natını netredecek kadar lnkı
rlnden arayıp sorabilecekleri laba karıı ıuurauzluk röıtermiıtir! 
kaydı üzerinde lhtiyanız hay· Projenin adli takibat kıımı 

ret ve taaccüp içinde kalmamak eıkl mefsuh kanuna tetahık 
imkanı varmı dır? 

Komisyon kanun bilmiyor· 
mu? Ne kadar yazık! Bir defa: 
matbuat kanunu mucibince 
gazeteler her türlıi evrakı üç 
ay hıfzetmeğe mecbur idiler. 
Eaaeen adlıyenln talep etliği 
bu gibi yazılar, kendilerine irae 
edilmek k~nuneo mecburi idi. 
Vermeyıp söylemlyen gazete 
için ceza uıulü muhakemeleri 
kanunu mucibince ınüıtantık· 

!iğin zabit musatdre kararı kafi 
değilmildi.Buna hanğl gazele mü· 
rııcat etmiyordu, ve etmemlıtir? 
Aolaıılan bu ıeli.hiyet müd
dei umumllere verilmek isten 
miı olacaktır. Bunun faydaaı 
ile d ğer usulün ıakatlığının 
nerede olduğu anlaıılamamıı 
gitmiıtir. 

Yeni projede bir tavzih 
ve tekziplerin miltaleasız neı-

redilmesl bahsi de vardır ki, bu· 
nu yapmıyan gazetelere ta· 
til ceza ıı konmuıtur. Eıki ka
nunda bunun cezası cez .. , 
oaktı idi • Bu cihet hakaız 

tarize ugr.ıyaıılıltın bir hııkkı 
olarak memnuniyetle karıı

lnnmalıdır. Fa.tat bunların an
cak reınıi meı'clelere t"tmil 

ediyor.Yalnız ce:r.a kararlarının 
nakzedilerek muhakemenin 
uzamamasını temin için Tem. 
yiz mahkemesine MTaahihi ce
za" hakkı veriliyor. Mamafih 
Temyizmahkeml'ıinin bu hak
kı yok değildi. İıtanbul üçün· 
cü ceza mahkemeıınde bir 
avukat hakkında verilmiş bir 
kararın, ayni tekilde düzeltılmlı 
bulundugu hala hatırlardadır. 
Matbuat davalarında ihtimal 

tlmdiye kadar böyle bir ıey vaki 
olmamııtır. Yahut hatırlanamlyor 

Açık ve adabı umumi yeye mu
lıallf neıriyat, komünist ve 
anarıllt propagandası, devle
tin nüfuzunu kıracak neırl
yat bahsinin bu layihada tek· 
rarlanmaaı laylhaya yeni bir 
ıey ili. ve edilmiı ıeklinde ka
bul edilemez. Çünkü; Ceza 
kanununun 104 cü maddeıi· 
nln ikinci fıkrası aynl suç
lardan dolayı faillerinin tev
kiflerlnl amirdi. Komünist ve 
anarıist nep-lyatı medlülü 104cü 

maddenin fıkrai mahsuıasındakl 
M lçtimai nh;amla. tekabül 
ediyordu. Bunların layihada 
tekrarı, bir tekerrürden ba§ka 

ları sökülerek tedarik ettifinl 
pek Ala bilen Yunus Nadi, 
paradan baıka bir ıeyle, ~e 
millet ne de vatanla alaka11 
olmadığını dünkl neıriyatı ile 
bir defa daha isbat etmlftlr, 
1 :.t5oo pıt pelin uçtuğunu gö· 
rünce, dünkü, "Cümhurlyet 
gazetesinde ıöyle feryat edı. 
yordu. 

Son günlerde Büyük J\lillct J\\cc
linde bütçe münasebetilc gazete ve 
gazetecilere atıp ıutan bir matbmat 
düşmanı peyda oldu. (oh ne ali ol
muş! ) Bursanııı ınüstekil 11\cbtı>u 
Rüştü Bey. Bursa müııtelıibisaııilc
rinden ald ı ğı topu toru iki rey ile 
büyükın il lct meclisine gideııbu müsta

kil mebus bütçe müzakeresi gibi 
hayati ehemmi ye ti lıaiz bir mesele-
nin anlatılan Yunus Nadiye 
verilecek primler ıneıeleıi 
bu hayati ehemmiyeti haiz
miı!!] Müzakeresinde küraiye 
çıkıyor.. ve ilah .• 

Yunus Nadi utanıp kızar. 
madan bunları yazdıktan son· 
ra , Rüıtü Beye yaptığı haka· 
relin bütün "prim,, ıneıele

meıelesinden olduğunu açlkça 
itiraf ediyor, milletin ıu sıkın
tılı zamanında milli ıstırap a 
acı acı istihza eden aıağıdaki 
ıu satırları yazıyoruz: 1 

Aynen Cumhuriyetten: 
« .. . İki reyli müstakil nıeb'us B. 

bu parlak nutkundan sonra aşka gel
miş olacak l<i (!) Dün de yine kü,t
süyc fırlamış \>e prim meseleıt 
münaıebetlle matbuat lıürriyet i ııi 

rıckadar iy i aııl adıgını [hayret bu 
adam timdi matbuat hürriye
tinden bnhıedlyor ! ) ifade eden 
şu pek parlıi k sözleri söylem iş tir : 

•Gayrı şuuri surette mürekkep ve 
kağıt parası olarak harice gönder
dikleri paraları daha çok yollasınlar 
diye mi ga7.elelere •prim. vereceğiz? 
İı;tı:dıkl eri şı:l<ildç yau razaıı bu r;:ı.· 
zck fere [ hay ağzını . öpsünler 
meb'uı Bey] muavenet ctıııcıne

lidir ! 
itte cümhuriyetin hiddetini, 

köpürmesini mucip olan muhik 
ıözler bunlardır. Yunus Nadi 
görünüıte matbuat hürriye
tini (!) esasta da cebinden 
uçan 12,500 papelin verdi~ 
yanık yürekllğile ( Prim ) 

meıeleılnl tahrik ediyordu. 
Bursa meb'uıu kazara mec· 

liste: 
- Canım, matbuat hizmet 

ediyor, primleri neden ke· 
siyorsunuz. Bu mıllet he!' 
şeye tehımmül eder. Sabırlı 
mıllettir. Şu primleri daha 
beş sene verelim. 

Millet kesesinden beş se
nede 1000000 lira daha 
çıkmıt ne olurr? nereyo 
gitmiyor ki ... 

Demlı olsaydı, "Cümhuri
yet. te erteıi günü mutlaka 

yeni bir kaydı ihtiva etmiı 
değildir. Esasen bu ıuçlarda 
dava ikame eden de müddı. 

umumilik makamından başkası 
değildi. 

Hülba : Matbuat projeıi. 
nin , gazete çıkarmak 
iıtiyenlerle ırazetede çalııan. 

larıo baıtan aıağı teselsül eden 
bir meı'uliyet kayıtları altın._ 
sokulmaları azmiyle yapıldığı 
anlaşılıyor. Bunlar yapılırken 
yahut mevzuab kanunlyeye 
aykırı kısımları geliıi güzel 
tatbik edilmek dü§ünüiürken, 
hukuki kısımların biribirlnl 
nakzeder mahiyette olrııama
larına olsun dikkat edilmell 
değllml idi? Yapılmak istenen 
ıey, cumhuriyet adliye tarihine 
ve kanun dusturları içine"Mat
buat kanunu. diye geçecektiı'. 

Ankaradan bıldırllen pro
jenin iptldalllfi kart1ıında, 
"Cumhuriyet matbuat kanunu,, 
demek için pek çok dütünınek 

ondan sonrada bu proj~yl ortaya 
atmak llzımdı glbl geltyor!? 

Arif Oruç 

büyük realınlerle ıöyle parlak 
bir yazı çıkardı: 

- Matbuat kuvvetini tak· 
dir eden yeıil Bur.anın M• 

hihi sallhlyet ve yükıek ıe· 

cfyell mebuıu muhteremi Rüt· 
tü Bey biraderimiz, dün de 
Millet Mecllıl kürsülerinde 
Türkün, büyük Türk mille· 
tinin fazlletiı:.i göstermlt , o 
yüksek fazilete nemunei im· 
tlaali olmuıtur ve ilah ••• 

İlk yüzme yarışı Büyükderede 
yapıldı. 

Ve... Bütçenin taatlkinl 
müteakip te l 2500 adet Ya· 
rakai nakliye millet kaaaaın· 
dan mücahit ve lnkilapçı , 
vatanperver Yunus Nadi Be· 
yin dibi bulunmaz kasaaına 
girerdi. 

Vatandaşlar bu satırları 
dikkatle okusnlar ve ibret 
alsınlar ! 

EKMEKLERE3 
KURUŞ ZAM! 

Yunus Nadinln mevılmılz 
ve birdenbire ekmek ffatleri· 
ne üç kuruı zam teklif eden 
baı makaleıinin nasıl ve bel' 
hangi sebeplerle yazıldığını 
yazmııtık. Gariptir ki "Milliyetw 
gazetesi de bu zamların fıkara 
köylünün değil, mutavasııtlann 
yani zahire tüccarlarile komis-
yoncuların ceplerine girecek· 
!erini yazmııtır. 

Ayni güne tesadüf eden 
"Milliyet. in bu mutaleaları 
§ayanı dikkat idi. 

Dün çevirmek istediği yenl 
ınaazzam dalaverenin meyda· 
na çıktığını gören Yunuı Na· 
dl, ekmek flatlarına JÇ kurut 
zam meselesinden ric'at etmek 
ten utanmıı olacak ki, dütük 
dütük yeni bir makale daba 
yazı yordu. Fakat yedllil hakikat 
sillesinin sersemlilil ile kendi 
foyaaını çevirmek istediği do
la bın nıahlyetlnl lçyüzünii de 
farkına varmadan ajlzından 
kaçırıveriyordu. Dünkü Cum· 
hurlyet'ten aynen: • 

O yeni buğday mahsulüniin 
idrak edilditi ıu •ırada renç· 
ber lehine (!) Acil tedabir alı
narak müstahsilin felaketten 
(!) Korunması hakkında baş 
muharririmiz Yunua Nadi be· 
yin makalesi lstanbul hu

bubat borsasındaki mu

anıeleci, komisyoncu ve 

tüccarlarla hariçteki bor

saları ve vatandaşları 
(hangi vatandaşlar acaba?) 

Çok alakadar etmiştir. 
Bu adam mutlaka ıasırmıt 

Dün yüzme yarıılarının 
birincisi yapıldı. Bu aporlar 
için Şirketi heyriye tarafından 
yaptırılan havuzun da bu su
retle resmi küıadı yapılmıt 
oldu. 

Y arıılar tam bir intizam 
dahilinde cereyan etti. Ka. 
zanılan neticeler ıunlardır. 

100 M. • 1 inci Galalataıa· 
raydan Suat dereceıl 1.18. 
ikinci Fenerbahçeden Ömer 
üçüncü deniz liaeıinden Ali. 

400 M. · 1 inci Beylerbe
yinden Salim, derecesi 632 
ikinci Şeref (G.S) üçüncü Ih
san (F.BJ. 

100 M. hanımlar bu mü
sabakaya Galataearay ve Bey· 
lerbeyl yüzücüleri girdiler, Ga· 
latasaraylılar liıanıaız olarak 
lttirak ettıklerinden Beyler· 
beyi kulübü tarafından itiraz 
edildi. 

Bu ıuretle hakem heyeti 
GalataaayınHanımlarıoı mübaka 
harici yüzdürmeğe kprar verdi. 

Neticede Arlisti H.(G.S. 2 2. 
2-5 derece ile birinci oldu. Pek 
az bir farkla da Nihal Hanım 
(B.B.) ikinci oldu· 

Arı.ti H. müsabaka harici 
olarak lttlrak ettiğinden asıl 
birlncilk Nihal Hanıma verildi. 

200 m' lı.urbalama bu ya
rııta Beykozdan Mehmet B. ra· 
raklpıizolart:k vüzdü ve 6. 11 .3 5 
derce ile birinci oldu. 

100 M. kurbalama Hanım· 
lar -1 lnclKuzıta H. Derce2. 13 
ikinci Oristl. 

200 M. 1 inci Ihsan (F.B.) 
Derece 3. 10. 1·5 İkinci Cemil 
(B.B). 

200 M. Hanımlar - 4.24 
derece ile Nıhal H. B.B. bl· 
rlncl, lnge H. ikinci. 

100 M. 11rt üstü - 1 inci 
Necmi B,B. Derce 2. l:.! 2-5. 
İkinci Memduh G. S. 

800 M, - Bu yarııa 6 yü
zücü girdi. neticede Salim 
(B.B.) çok güzel bir yüzütle 
birinci geldi. Derecesi 14,3. 

"Milliyet gazetesi de tek
lifin geç olduğunu iddia edin
ce, Yunus Nad !yapmak istedi
ği el çabuklueunun keıfedlldi· 
ğlni anlamıı, dün hemen baı 

yahut hak ve hakikat dilini makaleıine bir hamtıle: 
dolııetırmıı olacaktır ki, meıe- • Dünkü Milliyet ,, refiki· 
leyi kendiliğinden ifta ediyor: miz de yazılan bir mütaleada 
F aklr rençper, biçaere köylü l h · t · t ı · mne enin e emmıye ı e• ım 
boğdayı nı yok pabaaına satan olunmakla berabr ekmefe 
zürra, Yunuı Nadinln alakala- zam olunacak Üf dört kuruş 
rından behsetuğı: FarkınKöylüden ziyade 

Hububat borsasındaki • • mütevassıta yarayacağı 
muamelecıler .~ komıs- ieri sürüldüğü fikri gÖ· 
yoncular ve tuccarlarla ··ı ·· t B' · t kt·f· • 

h 
• b 1 d k" ru muş r. ızım e ı ımı-

arıç orsa ar a ı top· • b' ld v 

tancılar mıdır acaba? zın ıraz g.e~ 0 ugnu? 

Dünkü "Yarıo. da bu ada· 
~ın büyük un ve zahire tüccar
larile yeni bir fınldak çevirmek 
istediğini yazmıı nazarı dik· 
katı celbetmlıtık. Çünkü, bu 
teklif samimi köylü
yü, fıka ra rençperi düıünen 

bir teklif olıaydı, aylarca ev
vel yapılmaıı la11mgellrdi. 
demlttik. Ekmek fiyatlarına 
yapılacak acil z l<öylü 
değil, toptancı muhtekirler 
i&tifac!e edecektir. 

Bunlar köylüden daha 
ıimdlden harman yerlerinde 
ki, ve Adana, lzm!r , Mersin 
Antalya ilah... Sıcak yerlerde
de çoktan ıatıo alıp depo
lanna attıkları milyonlarca ok 
ka buğdayı üç kuruı fazla
im•a satacaklar halkın keae
ılnden çıkacak 3 kur'Ufla Yu
nus Nadi ve yaranının keae
lerlne ıırecektl. Demlttlk. 

kabul ve ıtıraf ederız 
ıaklinde btr tevil yapmaya 
konmuştur. 

Muhterem vatanperver mü· 
cahit lnkı!apçı ve fakir fuka· 
rayı düoünen bu zat teklifinin 
geç olduğunu biliyor. 3 ku· 
ruş zamların da muhtekirle· 

rin ceplerine gireceğini kesti
riyordu da, niçin bu teklifi 
yeltenmiıtlri 

- Aman fıkara renç

beri kurtaralım! Feryadı 
ile 1 stanbul ve taşra şe
hirleri halkına on iki 

kuruşa ekmek yedirmek 

ve muazzam farkı üç beş 
zahire şirketile paylaş
mak için mi? 

Hey gidi vatanpu
ver ıomun ve papel 
mücahidi hey ... 

2 5. Şeref (G.S) ' ikinci, İhsan 
(F.B.) üçüncü oldular. 

400 M. hanımlar - 1 inci 
Nihal H. derece 9.132-5. ikinci 
Krı.a H. (G.S.). 

50 M. dipten - 1 lncı:zekl 
B. (B.B ) mesafe 43 metredir. 

Bu mesafeyi 46 4.5 ıanl
yede yüzmüıtür, 

1500 m •• 28,43 derece ile 
1 inci Salını (B. 8.), ikinci ku· 
leli lisesinden Sedat, üçüncfl 
(A.B). 

4.50 bayrak yarıp Galata• 
ıaray, Beylerbeyi kulüplerile 
Deniz harp mektebi lttlrak 
etti. Neticede 1 inci 2,25· IS. 
derece ile (G.S), ikinci (D.H), 
Hanımların bayrak yarıp· 
na hiç bir kulüp 
lttlrak etmedi. 

Bunun üzerine Denizcilik 
heyeti hanıınlarıo yerine 50 
metrelık kurbalama yarıf1 

yaptı. Blrlncilığl 54 saniye 
lle heyet reisi Ekrem Rllıti 

Bey kazandı Ekrem Bey bu ne• 
tice ile de hu itin yalnız naza• 
ri deıril ayni zaınanda ameli 
bir ehli de olduiunu göıter
mlttir. 

Bundan sonra muhtel at 
müsabakaları yapıldı. Fakat 
vaktın geç olmasından netice
ler anlaıılamamııtır. 

Sıı topa 
Bu oyunun ilk müsabaka· 

ıını Deniz llıeıl ile Deniz harp 
mektebi yaptı. 

Nellce 4-2 Deniz harp ga• 
lip geldi 

İkinci müsabakaıı Galata• 
.arayla Beylerbeyi araıındll 
oldu. Galataıaray galip geldi. 

Antbord yarışı 
Bu yanıa iki tekne lıtirak 

edecektir. 
F ak.ıt ıamandıranın ıag tarafın 
dan dönemeyeceğini söyleye
rek yanılan çekildi. Savılun 
iıe ıamandırayı yanlıı döndü
ğünden neticeyi kazanamadı. 

Heyet azasından Ah-
met B. Havuz hak

kında ne divor? 
Ahmet B, yüzme havuzu 

hakkında ıunları söylemlıtlr. 
"Viyana ve Peıte haTuzla 

rını :ırördüm. 
Bu bizim havuz ile atlama 

kulesinin daha mükemmel bir 
surette yapılmııtır. 

Dünkü müsabakalar mun
tazam bir tarzda neticelenm.t-

tlr. Buda heyetin muvaffakiye
tinl gösterir. Yalnız ""1\'saba
kalara • u:bplerlmiz tarafın· 
daP. layık oldug ehemmiyete 
verilı:ıPmlıtir. Bu kadar feda· 
kil rlığa karıı kulüplerimiz bu 
ıekil demi görecektik ?Dnğ-
rusu hayret ! A.R 

~.ıı:tm .. K•Ü•Ç·ÜK1 ... iL·A·NL·A·R ... ~~ 
Meraklı gençlere veı:k Bey. 

!ere D>üjde; Yeni son moda 

lıkarpin kalıpları getırdJk. f,. 
tediğinlz ayakkaplan anc•k 
bayzltte Leblebicilerde Seyfi 
ustada bul,.caksınız .•. 

Rontken 
• 

muayenesı 

Dokttor opr. Cela· 

letin lsmail 

lzmit 
Demiryolu No. 152 
Sıhhat yurdıında 



• 

Sahife 6 YARIN ıs Temmuz 
Türkiyenin ve 

bütün dünyanın EN NEFiS YAGI HASAN ZEYTINY AGIDIR. 
• 

Kum, taı, böprek, mesane ve bılhaua safra, sarılık ve karaciğer haatalıklarında terbet gibi içilir. Börek. tatlı, ulata, mayonez ve bütün yemeklerde tereyağı yerine kullanılır. 

· MÜSHİL "VICHY,, Maden suyu oelmi$tir. Taamı hoş ve gazözlü tesiri kafidir. Hiç ağrı vermez . Deposu: lstan~ul Bahçekapı ZAMAN ecza deposu. 

1 Seyrisefain ,j 
Merkez Acentası : Galata 1 

Köprübaıı B. 2362 ıube 
acenta.ı : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 22740 

TRABZON POST ASI 
( Antalya ) vapuru 21 

Temmuz salı 17 de Sirkeci 
rıhtımından kaıeketle Zon· 
guldak, ine bolu, Ayancık, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gire· 
ıon, Trabzon, Rize Mapavrl'· 
ye gidecek dönüıte Of, Sür· 
mene Tırebolu'ya da uğra·C 

yaçktır. 

VAPURLARI 

.Lüks ve seri Karadeniz 
poataıı 

B"} t VAPURU 
U en 20 Temmuz 

Pazartesi 
günü akıam saat 18de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayan· 
cık, Samsun, Ünye, Ordu, 
Gireıon, Trabzon, Rize ve 
Mapavri) ye azimet ve av· 
dette ayni iskelelerle Vak
fikebir ve Göreleye uğraya· 
rak avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Sirke· 

cide Vezir lıkeleıi ıokak 1 
No. 61 ac,.nteslne müraca· 
at. Tel. 21037 ...................... -
SADi.( ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postaıı 

DUMlU PJHAR 
19T:!~n:z PAZAR 
günü akıamı ıaat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hare-
1.-etle (Zonguldak, lnebolu, 
Ayancık, Samıun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Sürmene 
ve Rize) ye azimet ve avdet· 
te a vni iskelelerle Görele 
ve Ünyeye uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Fazla tafsilat için S irke· 
elde Meymenet hanı altında 
acenteliğine mürac"at. 

Tel. 22134 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar İ•tan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huf•lll kabineıinde 

dahili hastalıkları muayene 
de tedavi ed~r. 

Telefon: lıtanhul 2398 .................... 
Dr. Hayri Ömer 

Aimanya Emrazı cil· 
diye ve zührevlye cemi· 
yeti azasından Beyoğlu 
A;lacaıni karşı 11raaında 
133 No. öğleden ıönra mü
racaat. T<-lefon: 3586 ... ---·· 

Doktor feyzi Ahmet 
Cilt, ıaç ve zührevi haa· 

talıklar müteba11111 Cu-

Odasının Malumatı 
B E Y O G L U 

• L 1 O .N 
MAGAZASINDA 

Yalnız 15 •• • • gun ıçın: 

Mevsim Sonu Satışı f evkakala~e 
'TUHAFİYE MANİFATURA ve MODA EŞ ALARI : 

YÜNLÜ ve PAMUKLU KUMAŞLAR 
İPEKLi KUMAŞ ve KADiFELER 
HAZIR ELBİSELER 
ÖRME EŞYALAR 
GERDANLIKLAR 
ŞEMSiYELER 
ÇANTALAR 

ve ilah. üzerine : 

0b l O ve 
0 

020 T enzilit 
BÜTÜN DAiREDE: 

EMSALSiZ FIRSATLAR 
. ~ • .;~· f• ~. • , : j .... .: 

Ankara Umumi hapi
shane Müdürlüğünden: 

Ankara haplsaneıinln 1 Ağuıtos 931 tarihinden May11 932 
gayesine kadar beheri üç yüz dirhem itibarile on aylık 204288 
kilo ikinci nevi ekmeği yirmi giln müddete ve kapalı zarf uıu· 
ille mevkii müuakaaaya konmuftur. Taliplerin 1072,5 lira le· 
mlnat akçes! veya banka mektubu ile yevmi ihale olan 30 Tem· 
muz 931 P, rıenbe günü saat on beıte Vilayet mektubi od .. ıında 
müteıekkll komlıyona ve ıeraitlnl anlamak üzere de müddei 
umumilik kalemıne müracaat'arı ilan olunur. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu . 
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. 
. . . ,·. - ; .,." .· -. .:: -~ . •..:. ~ 

.NAZARI DIKKATA.A 
Ankara'da Ulucanlar caddesinde biri dört oda bir ıofa 

ve mutfak, diferi üç oda bir ıofa ve yine mutfak olmak 

üzere iki hane kiralıktır. Talip olanların Anka•a Evkaf 
müdüriyeti umumlyeıl muhaıebe tetkik memuru Cevdet 

Beye müre caatları. 

• . ,·· ~ . ' - ~~ . 

BankaF rankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMA YESI : 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi ; 
Şubeleri : lstanbul, 

Paris, Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 
Galata, Voyvoda caddesi No. 102 

Telgraf adresi: Fraaiabank 
Telefon Beyoğlu 1421 2 - 3 
Posta kutuıu Galata No. 376 

"Harbin Mukden. 

Bilcümle Banka muamala!ı 
. 

madan maada her giln Heıabatı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -
taat 10 dan 6 ya kadar Taıarruf aandıiı - Meknkitı ecnebiye kambiyo, esham ve 
haıta kabul edilir. tahvlllt alım ıatımı - Senet iskontoıu - Eıham ve tahvi· 

Adres: Ankara caddeıl lt bedellerinin talııiU - Adi ve ılrküler itibar mektupla· 
No. 43 l rı - Eıham ve emtia ilzerlne avanı - Ecnebi memleket 

Telefon: l•tanbul 3899 
İlllmmİİİııİiiiiııiiiliiiiiiliiiıılliiiiiiiı-· üzerine kredi kiltadt - Eıham ve tahvilat mubafazı veıaıre 

Resmi ilanlarınızı kimlere 
vermelisiniz ? 

Türkiyede başka Resm1 ilan müessesesi yoktur. 
Yalnız: 

1-Anadolu.Ajansı ilanat şubesi 
2 - Istanbul Ilanat odası 
Gibi iki Türk mües~esesi val'dır. 

Gerek istanbulda ve gerek taşradaki Resmi nıüesseselerin 
nazarı dikkatlerini celbederiz. Eğer, ilanlarınızın birer 
Türk müessesesi tarafından verilmesini ister, ilan paraları-

nın gene kendi cebinizde kalrnasını arzu ederseniz 

Anadolu Ajansı ilanat şubesi 
ve 

Istanbul Ilanat odasi 
• 

Vasıtasi ile ilanlarınızı veriniz. 
Bu Türk şirketler, en büyük suhuleti gösterirl~r, il'anların 

muntazam bir surette nesrini taahhüt ederler 
~ 

Yunus Nadinin teşkil ettiği ilan limitedi 

fırıldağı na kapılmayınız!. 

(Yarın)ın bu şirketle hiç bir alakas• yoktur .. 

Dikkat ediniz! 

OSMANll BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENTALIGI 
Telefon: lstanbul 3318 

BEYOGLU DAIRESl 
Telefon: Beyoklu 1303 

Senedat ve poliça muka· 

bilinde muayyen vadeli 

veya heıabı cari ıuretlle 
a vanalar, polfça ve iıkon· 

toıu. 

Türkiye Cümhurlyetl • 

nın baı'ıca ıeblrlerlne ve 
memalik! ecneblyeye •e· 
nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri lraalatı. ( Heıabı 
cari) kiiıadı, aenedat ve 

kıymetli eıya muhafazaıı, 

kupon tahsilatı, Türkiye 

ve memalik! ecnebiyl!ye 

keılde edilen poliçaların 

İstanbul ıcra riyasefinden; Gala · 
tada fermcnecilerde Yani ve Sara
fidis hanlarında 11 - 12 No. da Ko
mandit şerik olarak kereste tütün 
ve maden kömürü ticaretile iştigal 
eden imam zade Hacı Mustafa ve 
mahdumu Nesimi Beylerin Ko!ıgo•
dato kin mühlet itası talebilc lstan
bul İcra itiraz merciine vuku bulan 
müracaatı üzerine icra kılman tetki
kat neticesinde Kongurdato talebinin 
nazarı itibara alınmasına ve icra i!
lis kanununun 278 ve 279 unr u 
maddeleri mucibiccc borçlu ya iki ay 
mühlet verilmesiııcve jstanbulda Bi
rinci vakıl handa avukat f ahri Be
yin komser tayinine \'e i şbu mühle
t n ilanilc beraber icra ve ifl;is da
irelerile tapu sicil memurluklarına 
bildirilmesine karar verilmiş olduğu 
ilan olunur. 

1 Selanik Bankası 
Tarihi teslıl: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 

Türkiyedeki şubeleri: 

Galata, latanbul, İzmir, 

Samıun, Adana, Mersin 

1 
Yunanistandahi şubeleri: 1 
Atına, Selanik, K•valll 1 - ---ten iyesi, borsa muamelatı • Pariı TıpFakültesi mezunu -, 

1
. k bey'l ve ıe· 1 Cilt ve zührevi host•lıklar 
ıcraıı, a çe 1 mütehassısı 
rası ıalr bilcümle ban- Dr. Bahattin Şevki . . . 

, . 8.abıill ~eserret oteli karşısı t35bırıncıl 
ka munmelatı, kaıa ıce•ı. - kat sabahtan akşama kadar --

liııiİİİıııİİİİİİİİiıiiiiıiiiıiııim~mm•--
Aceıe satııık ev Doktor 

Aksaray Horhorda Sc.fu. 
lar mahallesinde Ragıp bey 
ıokağında 14 numaralı hane 
ıatılıktır. Talip olan zevat 
"Yarın. gazetesinde mürettip 
N. efendiye ve bu adres 
ile görebilirler, . 
Gü ıhane tatbtkat mektep ve 

serirlyatı müdüriyetinden: 
Pratisiyen etıhbaya (manken 

tatbikat) kurau 1 Ağuıtos 1931 
Cumartesi gürıünden itibaren 

baılıyacaktır. Devam etmek 
istlyen etibbanın Cumartesi, 

Pazartesi ve Perıembe günleri 

ıaat 10 12 araıında Ve adiye 

muavini Doktor Yuauş Zıya 

Beye müracaat etmeleri rica 

olunur. 

Doktor Agop [ssayan 
Langa 

Hergün 

cc.mi sokak No16 

hastalarını kabul 

ve tedavi eder. 

1•8 Temmuz 1931 = m ... ırW -c t ·- ,,, - umaer esı ::--
Arabi Rumi 

2 Rebiülevel s Temmuz. - -Vakit- t l anl Vak'ı - V ••tl 
·ı:vkat S. i). f\'kJt · s. Ü. - - - --i>•~•h 7 ... 12 Sabah ~ 4R 
ö,;ıe . 4 41 vı;ıe 12 20 
ık:in<ll 8 49 ikl•di 16 19 
Akş3m 4 41 Akşam 19 38 
Yatsı 2 

Mahmutpaıa mahallesinde 
küçük Yıldız han ıokağında 
beı oda' mutebah ve taraçay 
havi 21 numaralı hane aceleı 
satılıktır. Mahall bekçiılne 

~5 y .s t~. 21 36 
lıns.:\k f, .\!? lınsik 2 30 -

Fuat Sabit 
Ankara caddeıl Cihan kütiip· '-----------.:' 

haneıl üıtünde No. 66 l\tı:~ul rnüJilr ve mümessıl 

müracaat • Telefon: lıtanbul 2385 Biuhcınettin Ali 

oktur, ıuran ımpa• JtlYT.=nn , , ,.. --


