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Madem ki istiyor alsın öyle ise! 
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hatırlarız ki milletin haysiyet 

•e menfaatine mutabık mu· 
•affakiyetlerle beı·taraf edil
llıit olan bu hadlıelerln herbiri 
1'ürk milletine maddi ve ma
ııevi büyük zlyan!ara mal ol· 
llıuıtur, 

Yok yere masum bir tek 
llıil!et ferdinin ve bir kuruı 
llıillet para11nın ziyanını çeke· 

(Devamı 4 üncü ıayfada) 

,'büyük iki fırını da varmıf·· 
Anlaııldıki, Yunus Nadinin 
birdenbire ortaya attığı mesele 
hiçte boı değllmlı. Buğdaylara 
zam edilirse, aynı zatın elin· 
deki yüzbinlerce lirallk buğ· 
daylar zam görP.cek. Onlara 
zam olursa yine cesim fırınlar 

cayır cayır ııleyecek. Bir ta· 

• • Gazi Hz. 
Mebuslar Ya-
lovaya arzı ta
zimata gittiler 

Gazi Hz. Yalovada isti· 
rahat eylemektedirler. 

Seyrisefain nmuml Mü
dürü Sadullah Bey, dün 
Valovaya gitmi,tir. imar 
faaliyeti hakkında Gazi 
Hz. ne izahat verecektir. 
şehrimizde bulunan bazı 
Mebuslar da Gazi Hz· ne 
arzı tazimat etmek üzere 
V alovaya gitmitlerdir. 

Gazi Hz. nin Cumartesi 
günü tehrimizi te,ritleri 
muhtemeldir. 

( Devamı 2 inci aahifede ) ............................................................................ -................................... . 
, _____ ,_Günün Meselesi·-----, 

---------=-------
Ziraat Siyaseti 

Türkiye'nin Bugünkü 
Siyasetini Değiştirmek 

Yazan: Naci 

Ziraat 
Lazım! 
İSMAİL 

Bugünkü Türkiye buhranı, eakl istihsal ve fıtıhlak ılı• 
teminin bozulmasından meydana çıktı. Türkiye lktlıadl• 
yatını tedvir eden gayri Türk ıermaye çekılır çekilmez, 
zıral lltlhıal ve latlhlakimlzl flnanclye edecek müterakim 
bir sermaye lle mütehauıa lı adamları kalmadı! lı banka• 
ıının Limltetl gibi bir çok ıirketler, inhisarlar ılyaıetl ha .. 
!arken teıekkül etselerdi, beynelmilel ıermayenln Parla, 
Londra v..ı Nevyork merkezlerile münasebet teala etmeğe 
muvaffak olaalardı, .buııODkü Türk zirai iatlhıal ve iıtlh· 
lik sllteml devam edebilirdi. 

Buııüıı, hem bu fırsat kaçırılmııtır, hem de bu kadar 
sermayemiz yoktur. Halbuki, zirai istihıal ve istihlak alıte· 
mlmlz hAliı kredi ıermayeıi esasına lıtınat ediyor. Bu hal 
böyle devam ettlkce,geçen ıene on iki kuruı eden buğdayın 
bu sene dört kurut etmeıinl, diğer zirai mahıuliıtımızında 

(Devamı 5 inci sahi fada) 

-·--• .. u•-••••••••••••••••••u••••••••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n 

150 Yuiıanlı şehrimizde 
------· 

Bıı ilk Yunanlı kafilesi 4 gün şehrimizde 
kalacaklardır ______ ., 

Dün E!!e vapurile şehrimize gelen Yunanlı seyyahlar 

Şark hudutlarımızda 
milyonlar çalınıyor! 

Şark vilayetlerimizin hudutİarıncİa 
milyonlar çalınıyor, hudutlarda·mu
hafaza teşkilatı askerileştirilecektir 

Çalınan milyonlarımıza günah! --Son günlerde Birinci umumi 
müfettıı ıayanı dikkat bir me· 
ıele ile meıgul olmaktadır. 

Bu kaçakçılık itidir. Son 
mecllı içtimalarında gümrük 
üzerine ceı·eyan eden müzake· 

reler gerek Maliye vekaletini ve 
ııerekıe Dahiliye Vekaletini daha 
ehemmiyetle harekete getlrmlıtır 
Gümrük kaçakçılığı bilhana· 
ıark vilayetlerinde çnk olmak· 
tadır. Hudutlarda vaki bu ka· 
çakçılık bazan mühim takiba-

Tehlike var 
Almanya büyük 
ümitsizlik içinde 

Muhalif rüesa harekete geqti -

Muhalif rüHanın tel6rafla 
, - · tı intaç edecek kadar keıbl 

Hudutlardaki gümrük kayak· iıyanı tavaiy• ettikleri 
,.,,,,.. hakkında vekalete ra· ahemmlyet etmektedir. 
r "' B üf · tb Alman başvekili M. Brüning por veren birinci umumi irinci umum m ettıı • 
müfettiı lbrahim 7 aliB. (Devamı 2 inci sayfada) [Yazısı 5 inci sayfamızda! ., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........... ~ ............... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...... 

Eğe vapuru Ruslar lzmirden mal alıyorlar 

Kredi istiyorlar Bir Yunan vapurunu 
kurtarıp Pireye 

götürdü 
Atına. 22 (A.A) - Türk 

bandralı EAe vapuru maki· 
neli bozulan Yunan bandralı 
Veloı vapurunu yedeğine ala· 
rak Pire limanına getlrmlttlr, 

• Eite vapuru makineli bo· 
zıılan Yunan gemisine Girit 
açıklarında teıadüf etmlıtlr. 

• Pire liman kumandanı Türk 
ıuvarlaine hara retle teıekkür 
etnıittlr. 

Lozan günü 
Bügün merasim 

yapılacak 
Lozan ıulhünün yıl dönü· 

mü, münaaebetıle hazırlanan 
proaram dairesinde, buııün 
saat 15 te Darülfünun konfe 
rans ıalonunda büyük meraılm 
yapılacaktır. 

Günün vak'ası 

ARk yüzünden cinayet ! 

Ege mıntakasından Rusyaya fazla 
mahsül gönderilecek 

• 

Ruayaya fazla ihracat yapacak olan lzmirımiz 
(Yazısı 5 Jncl sahlfeınfzde) .................................................................................. ······························• 

Güreşçilerimiz dönınüş! 

Koyla - Yahu b!ı!m de malımız var. Şunlırı da Alı ÇQrB· \ 
yecet. Malıvoluyoruz. 

Kumpanya - Alımım 1 Bundan bana ııı ? Vııron ;ırokl 

Ve bundan batka trıne (3) kuruşa konan mal iki _.ımlıl< 1 
ıoı için ~Gylı 636) kıınıa fıtllr. KöyıtlaGıı malı geri döner. 

- Kaıuaıar •at kuruş ? 
- 4Ql •' 
- ~kader pahalı yahu 1 Nasıl Alınır bu? 
- Ne yapalım onu Şark şimendifer kumpanyasına sor 1 Biz 

de elimiz kolumuz bafiı oturuyoruz. 

• 



Sahife 2 

23 temmuz bayramı hemen kamilen .denizde geçti 

Deniz tenezzühleri 
Dün tenezzüh vapurlarının en çok görüldüğii 

gün oldu, Balıkesir idmancıları geldi 

Dün en çok görül-On tenezz.üh vapurlarından biri 
Dün, 23 Te111 UJ: bayramı Şirketi hayrlye ve Seyrlr .. fala 

tehrlmfzin h..- tarafında teı vapurları tutulmutlu. Bilhae• 
dilmift r. Hnvanın da müsa 

olması kır geıı:nıelerl terli 
edenleri blitbülün ne,elendk· 

1.ftir. Halk, fevç, fevç ıokak· 
lara akın etırılt ve her tlltilf 
donan 1,1tı. Bılhuu, bir ço 
deniz tenezziiblerl .de tertip 
olımmııflıı:r. 

Bu 

•a köprünün manzaraaı, do· 

nanmıı vapurlarla ve fazla 

kalabalığile görülecek ıeydi •. 

23 Temmuz bayramı mü• 
ııaee~tile , dün ~hrimizin 

mı.ıhtelif yerlerinde ıehir pan• 
doıu da tereıınümMz olınu tur. 

Niçin yapıldığı anlaşılıyor! 
Kanalizasyonun evvela biçale halka ka

r.anlıkta pusu olduğu anlaşılıyor 
tXhrimizin muhtelif yer· 

lerinde kanalizuyon lnpatı 

devam ediyıır. 
Har zaman, ceddelerın bu 

aeb(ple ıkJ,k d ik hmıJcıldı· 
ğından tikayat edet>iz. Fal<at, 
asıl telike baıka türlü kı;ndinl ı 
ıöı~rlyor. kanalız syon ÇU· 

kurlarının taılarınn, g~celeri j 
lllmba koymak Ne haylice yulun 

meıdut olduiunu ildirınek 
icap etmK mi? 

HAibuki bu ktıç(ik it ihmal 
ediliyor. Bilhass,a ıiiratla sey· 
ı den v iti naklife için, bu 
lhm?ıl az bir tehlike olmıyor! 
Belediye, bilmeyiz böyle kü
çük eylerle meıgul olma.lı: 
zahmetine katlanmağa razımı 
ohıyor'? .............................................................................................................. 

iz.mirde 29 haydut! -• 
ı ' • 

Hayd t iç is 
kabahatı ba a b 

· fj i bozmayarak 

lzmir (Huıu,i) - R~e h&· 
valisinde icrayı şekavet eden 
29 haydudun muhak el i 
hitam bulmuotur. Neticede lıun 
!arın 16 ıı beraet kar.llrı alııııı 

ve diğer on iki haydut mubte· 
lif hapis Cl'zalarına ve Kadri 
ilminde biri de· İzmir hepiıha· 

nesinde bal<kallık ediyor ·İdama 
mahkum edılmiıtlr. 

Bakkal Kadri id rn teı:aııııı ............. 

yonar 
(1 inci •ayfadan ıl111Jarn) 

rahim B.. QfettlellAiıı ıııtek· 
külilodenberi k•çaçılık m v:r;u
u etrafında alt olan vilayetı.
re tema• elnıittlr. 
, Bilhatu. &uıçşkçılı ııı oldu· 
ğu yerler, Suriye ve !rao hu· 
dududur. 

İran hududu üzerinde bu
lunan Van, Beyazıt, Haki< 
vilayeti ıarkl. 

Suriye hududu üzerindede 
Mardin, Urfa kıfPl&n Gllz•an· 
tep kaçakçılığın çok ıumullu 
olduğu mıntakadır. • 

Ezcümle hudut üzeriııde bu 
lunan köylerden bazıları bil· 
haua Silriye hududundaki Er· 
nl göylerl kııçakçılarııı deposu 
ve anbarı halindedir. 

Yünlü, ipekli eııyıı ve ma
mul' kayn mamul eıya içki. 
ler, kumn~ halı, mücevherat 
sigara kaadı, kibrit ispirto, Müs· 
tehzaratı tıbbiye kaçrılm kta· 
dır. 

Bıı kaçırılan Cflya develer· 
le, atlarla veya ufak nakli 
vasıtalar! ile geçirilecek kadar 
bu havalı kontrol görmemek· 
tedlr. 

Burada bulunan gömrük 
müfetıolerinin de kanaatı butlur. 

Vilayet rüeanıı da böyle 
dütünmektedlr. 

Hudut üzerin.ele bulunan 

kası da buluyor 
1 lılç umur! mayor bile Müte-

beNim bir eda ile bakınız, ne-
1 r ıöyliyor: 

- Allah büyüktür. Tem· 

yiz mahkemesi kararı göre· 

ceksiniz, nasıl bozacak.. Bu 

le aaıl lc!lbahati olan Mrat 

veremden ölerek cezaııoı bul
du. Hakikat, elbette tecelli 
edecektir ! n .......... ......................... .... 

ızd i -
~ ......... y: r ! 
ba:ıı j4ndama hr!lkolları he
mım bet" gün kaçak eıya bul
maktadır. Ancak bu eılya ip· 
kli çorıap -ve lpeklllere mün

ha11r kalmamııktadır. 
Büyük mlkyutaki kaçak 

efYB içitı jıındar müfreze· 
1 •inin .aıt•klne lüzum hasıl 
olduAu görOlmektedır. 

Birinı:I umumi .müfettltlik 
vıu:iyetl bu tarzda olmak üzere 
v kalete bildirmiıtlr. 

Kaçakçılığın mflı!I için bn 
havali de apayrı bir muhafaza 
teıklla tına ihtiyaç vardır. 

Ayrıca bu hıw liye gelen 
gümrük müffettlılerinin rüe
sayı memurin ile temas etme
ğe lüzum görmemeleri vaziye. 
tin biiibütün bozulmaaına ee
bcbiyet vermektedir. 

Bu ha vt linin hususiyetini 
rüesa}ı mülkiyeden baıkasının 
bilhaesa gümrük müffettiıle. 
rlnin bilmesine irnklin yoktur. 
Bu itibarla alınacak tedbirin 
mülkiye nıeınurları ile bitte
maı ıhıı:ıırı ica~tmektedir. 

Hükümetin d kanaatı mu· 
hafaza tcıkilatının ,ıı.skerileı· 
tlrllmesl üzerinde tekasüf et· 
JDektedlr. 

Bu taktirde her ne suretle 
oluna olaun hudutlarımıza 
sokulmadan kaçakçılığın önü 
alınmıı olacaktır. Hudutlllrlll 
muhafaıa teıkilatının daha 

u etıı ••1-

YARIN 

• • 
.IE-HıR HABER --ERı 
KadriB. 

Hayvan borsası ko
miseri oldu 

Hayvan boraası komlserl!· 
ğlne ticaret odaıı eınaf mü· 
rakipliği baı müraklbi Kadri 
B. tayin edilmiıtır. 

Akrayada bir lahit 
Ankrada Mireleon ma• 

naatın civarında bir temel 
açılırken mermer bir lahit ka
pağı bulunarak müzeye nak· 
ledilmiıtır. 
Kapağın üzerinde altın ve rü· 
milı levha izleri vardır. Bu 
lahit, geçen sene müzeııin bu 
manastırda yaptığı hafriyatta 
arayıpta bulamadığı eıerler
dendir. Roma devrine aıttir. 

Trakya pancarları 
Trakyada pancarların sö

külmesine baılanmıotır. Şeker 
fabrikaları ay tonunda ıeker 
iatihıal edecd.tır. Bu ıenekl 
lstlhııalatın geçen seneden fazla 
olacağı ümit ediliykr. 

Afyoncular heyet l 

gönderi yolar 
Ticaret oda11 afyon mes

lesl için iktiıat vekaletinden 
fazla tafolli.t btemltll· Aldığı. 
mız malümata göre bu mese
le için afyonculaı birliğinde 
de bir içtima olmuıtur. Bu iç 
timada afyon tacirleri Anka
raya bir heyet göndermei ka 
rar vermi§lerdir. 

Asfalt modası! 
lstınye ile Y enlköy araHD•, 

daki üç bin metroluk yol k11 
mı da asfalta tahvili için 
belediye daimi encümer.lnce 
karar verilmlıtır. 

Yeni Paris sefareti 
müsteşarı 

İzmir , ( Huıuıi ) - Parlı 
fareli müsteıarlığına Orhan 

Şemsettin E tayin edilmlttir. 

lzmirde yeni bir gazete 
İzmir (Huıuıi) - İzmlrde 

Faik Bey tarafından Hadisat 
isimli bir y .. vmi gazete ~çıka· 
rılacaktır. Gazete Liberal ola
caktır: 

Balıkesir idmancılan 
geldi 

Balıkeıir idman yurdunun 
onüçüncil ıenei devrlyeıl mn
nasebetıle terip ettiği tener.zü
he iıtirak eden 600 Balıkeslrll 
Asya vapuru ile ıehrlmlze ge). 
miftir. Kafilede Belediye relıl 
Naci ve mektupçu beyler de 

vadır. Tenezzühçüler yarın ak
oam altıda avdet edelcekerdir. 

emin ıekle ircaı ciheti düıü· 
nillmektedir. 

Bu havalide kaçakçılık he
men aleniyete yakın ıekllde 
yapılmakta ve hazine milyon
larca lira zarara sokulmaktadır. 

Kaçakçılar hudutlardaki 
aılretlerden lıtlfade etmekte
dirler. 

En fazla kaçakçılık Mardin, 
Urfa ve Van vlli.yellerl hu
dutlarında olmaktadır. 

Haber aldığımıza ıöre 

umumi gümrük teıkili.tı tef. 
tııatı bılha•sa buralarada te1-
mil edilecektir. 

Müsebbip bulunduğu 14k
dirde tiddetle tecziye o unacak 
ve muhafaza aakerlleıtırllecek
tlr. 

Bu ıııretle yalnız büyük 
gümrüklerde değil, diğer ka
çakçılık yapılan yerlerde de 
cezri tedablr alınmıı olacak. 
tır. 

Maliye vekaletinin bu hu· 
•usta birinci umum milfettiı· 
lığın kanaat ve tedbirlerini 
soracağı ve umum müfeltltli· 
ğln de vllAyetlerden bu cihet 
hakkında malumat alacağı •D• 
laıılmakt .. dır. 

Muhacirlar müşteki 
Hakkı müktesepleri 

mete müracaat 
için hükii
ettiler 

Bulga~ avukatlar tefecilik yapıyorlar 
Bulgarhtandan memleke· 

tlmlze gelen türkler, orada 
bıraktıkları emlake mukabil, 
burada hiçbir ıey alamadık· 
!arından tikayetçl idiler. 

Bu ıikayetln esuı da ıu· 
dur : 1912 den evvel Tiirkly 
ye gelen Türklere malları iade 
edilecektir, 

1925 te aktedilen muahede 
abkAmı bunu amildir. Fakat, 
buırüne kadar muahedetatblk 
meTkline vazedilmemlıtır. Bun 
dan, Bulırarlıtan muhacirleri 
fevkalade müfleki bulunuyor 
lar. 

Nitekim, 1912 ıenetinden 
evvel Türklye'ye gelenler hak
kı mükteıiplerlnJ almak için 
hükumete müracaat etmlılerdlr. 

Meseleye, Sof ya ıefareti de 
karıımıı ve neticede muhacir· 
ler Bu'gar mahkemelerine mü· 
racaat etmeleri icap ettiği bil
dirllmiıtir. Fakat, it burada 
çatallaııyor. Bu ciheti bir 
muhacirden dinllyelinı: 

"Bulgar hükumeti, emla• 

klmlzln iadesi için muahede 
mucibince, bir komisyon yap· 
mıı. Fakat bu komhyonun 
mesaisi bir türlü ilerliyememla
tir. Şimdi bize, Bulgar mah· 
kemelerine müracaat ediniz 
deniliyor. Fakat bu sefer de 
Bulgar hükumeti, ecnebi ol· 
duğumuz için davayı kaybe· 
denek masarifi muhakemenin 
berveçhl peıin temini için biz· 
den iadeıini utedlğlmiz emla· 
kimlzin kıymetine göre bir 
milyon leva kadar para isti· 
yor. 

Bu parayı bulamıyoruz. 

Bazılarımız Bulgar avukatları
na mQracaat ettik. Onlar, bi· 
zlm hesabımıza davayı takip 
edecekler,ı maaarifl muhake· 
meyi kendileri ver1J1eyi taah· 
hüt eyllyecekler, kazanırlarsa 
istirdat edeceğimiz emlakin 
yaruına sahip olacaklar. Yani 
muahede ile müemmen olan 
hakkımızı istirdat için malımı· 
zın yarı11nı Bulgar avukatları· 
na feda etmeğe mecbur kah-
yoruz.n 

............................ , ......................... ~ .................... , ....... . 
Buğday meselesinin iç yüzü neimiş! 

( 1 inci •ahifed n devam) 

raftan da muazzam değirmen 

"k "b" ına gı ı,, unlar çıkara-

caktır. 

Meaeleyl bir de Ankaradan 
tahkik edelim dedık. Ar ka· 
radan ıu telefonu aldık: 

l Yunus Nadinin Bujjday '"' 
Ekmek ;zammı me1'ele•i bun· 
dan tam altı ay euuel cok 

' başka şekilde lstanbul Tica· 
ret müdürü Muhsin Bey ta· 
rafından bir raporla hüküme· 
te bildirmiıti. Yunus Nadi, 
köylünün himayesi iç'n Fır· 
hacla ue lktiaat vekaletinde 
eaaslı bir ceryan oldutuna 
haber alınca, mahut yazıları 
yazmıştır. Halbuki hülıüme· 
tin ve encümenin düşünceleri 

tamamen başl..adır. Ziraat 
bankaııı marifetile bir kolay· 
/ık balunulma•ı dü,ünülüyor. 

Yunuıı Nadi anlaşılan bu 
cereyanlardan istifade eder•lı 
kendi işine gelecek şekilde 

neıriyat yapmak İ•temif, bu 
suretle mevcut temayülleri 
kendi menfaatine alet etme/le 
çalışm•ıtır. 

Anlıaradaki temayül, Yu· 
nuı Nadinin kendıne malı etmek 
iatıditi ıekilde det ldir. Ne 
ekmek .zammı, rıe de ihrat; edi· 
lecek butday/ara "primn ue· 
rilmeai mevzubaha degitdir. 

O bu iıleri kendi neıriyatı 
doprrt>uf gibi gösterecek ıar· 
latanca neıriyatta iarar edi· 
yor. JJaıka türlü de yapamaz· 
dı. Zira: foyası meydana çık
mıştır. 

Sonra Yuna• Nadi evvel
ki gün Ankaraya geldi. Bazı 
mühim zevata 11itmiı : 

-Aman w.ah.,oldum. Bitiyo· 
rum. Hiç ol1T1a:Ua bu m••'•l•ler· 
de bir temayül uar gibi havadis 
neşredilirse beni kurtarırsınız .. 
Diye yaluarmış olaujfu da aöy· 
leniyor. Mu'ele bundan iba· 
rettir. ] 

lote ıu haher bütün mese
lenin içyüzünü tenvir etmiıtir. 
Anlaıılıyorkl, Yunus Nadi altı 
ay evvel verilen raporların 

fırkada filan mevziıbahı ola· 
cağını haber alınca, hemen el 
çabukluğu marifet usulüne mü· 

racaat et11.ıeğe karar vermlı, 

mahut buğday zammı, ekmek 
zammı, fazla fırınların kapa· 
tılması teıvlkinl havi neırlyata 
baılamııtır. 

Yunus Nadi dGn yine meıhur 
ııhrlyet meseleıini tekzip ede-

miyerek tevile çalıııyor, "Koz• 
meto ile sıhriyet peyda 
ettiğini iddia ettiğimizi,, 
aöyliyerek bizi çürütmeğe uğra· 
ııyordu. 

Behey muhterem, sana 
Kozmeto ile sıhriyet peyda 
ediyorsun diyen kim? Senin 
olsa olsa, Kozmeto ile papel 
sıhriyelin olur. Fakat biz, 
me§hur bir değirmenci ile aıh· 
rlyet peyda ettlfini yıızmı~tı:C. 
Hatta değirmenin reıminl de 
baamııtık. Bunu neden inkar 
veya kabul edemlyonun? Ne 
var? Bunda çekinecek bir ıey 
varsa gel &öyle Allahaıkıııada 
biz de, vatandaılar da öğren
sinler .. 

Büyük bir değirmenci, ce· 
ılm fırınları olan, zahire lhra· 
catile mergul milyonluk bir 
tirketln müdürü ile aıhriyet 
peyda etmek ayıpmı? Gel : 

- Evet mahdumu bende
niz o zata &1hriyet peyda 
ediyor. 

İıte Ankarada köylüye 
yardım meıeleıi mevzubnhs 
olacağını haber alınca mahut 
makaleleri yazdım. Diye itiraf 
et. N den öyle dalma vatanı, 
gençlıli, m dl•f, hüküm0t1, ıs
met P oayı, Fırkayı ve ilah ... 
Bu itlere karııtırmak istiyor· 
sun ? Bak biz onlardan bahıe
dlyormuyuz hiç? Sadece zatı 
mücahid11n~nizle me §gul bulu
nmuyormuyuz ? 

Yok canım, aen lcozmeto 
ile 11hriyet peyda edecek ka· 
dar düomedln h~nüz, o ciheti 
takdir edenierdeniz. Olsa ol•a 
ıöyle bir tirk<!t fi!an ... Dolayı· 
sile o Yunanlı ile münasebeti· 
niz olabilir. Naaılki, memııu 
askeri mıntakadakl krom 
madeninde de gene Yunanlı 

Seferyadis ile alakadar bulu
nuyorsunuz. Bu da mı iftira? 
Bu da mı yalan? 

Çok tuhaf değil mi? Hep 
bu iftiralar, hep bu yalanlar 
başk'lsı için röylenmiyor da 
münhauran pek büyük vatan· 
perver, fıkara hamisi, köylü 
babası, türk ınkıli.bının banll 
izamı zat ülyaları için mi ıöy· 
!eniyor. Niçin, neden? 

Hem bak biz sana: Ne ıaıı 
ne de bodur demiyoruz? Gayet 
ıoğuk kanlılıkla, tlltlı, tatlı 
konu~uyoruz. Gel: 

- Pes.. de de ou bahisler 
uzamasın. Gün geçtikçe el ale
me kartı bir miktar daha ke
paze olduğunuzu anlıyacak 
kadar seki vet Ye feraset ıa· 

unlart düıünmeyorınn. 
gaye yoktur, ıurım ye Yeıllköy ıııbl Şark timenaı- 1 

24 Temmuz 

Maşallah! 
Ticaret odası 
iş görüyor! .. 

lstanbul Ticaret ve sanayi 
odası memurları, teavün ıan• 
dıklarını bir kooperatif haline 
getirmek istiyorlar. Hatta, bu 
hususta iki içtima da akte• 
dilmiıtir. Bu içtimalarda, koo· 
peratif teılsl fikri galip gel· 
mit ve bir nizamname yapıl· 
ması tahtı karara alınmıotır. 
Elyevm, bu sabada, Ticaret 
odası memurlarının araların· 

dan seçtikleri zevat , sarfı 

mesai ediyorbr. Nizamname
nin teabitlnden sonra, faaliyet 
ıekilleri teıblt olunacaktır. 

·-·-···--·········---·············--······-
lzmitte hırsızlık 
İzmit (hususi) - lzmitd• 

demir yo'.unda 225 numaralı 
Müfit Beyin terzihaneılne 22 
gecesi nısfılleylde dükkanın 

kepengi kırılmak suretlle gl· 
rilmiı ve içerisinden yedi top 

muhtelif renkde elbiıellk. ku· 
maı sirkat edilmlt olup henüz 
faili elde edilmemlttlr. -·-Terkos memurunun fhtih\sı 

Terkoı ıirketl tahsil me
murlarından Emin Efendi, tir

kete ait 135 lirayı zimmetin• 
ıeçirmit olduğundan halı.kın

da tahkikata batlanmııtır. 

Kal'pua kabuğu kavgası 
Eminönü çopçülerlnden 

Mehmet dün, vazifesi baıında 
iken rokağa karpuz kabuğu 

atan Hamit bminde birile 
kavga etmlı, neticede Hamit 
Mehmedi alnıodan yaralamııtır. 

hibi olduğunuzu taıtlk eden· 
!erdeniz. 

Bekleyiniz. Y ann bu 
sütunlarda bir vesika 
göreceksiniz, şahitli, is· 
bath bir vesika ki .. Sizin 
vatanla filanda zerre ka
dar alakanız olmadığını 
bütün vatandaşlara ilan 
edecektir. Yirmi dört 
saat intizar ediniz ka
fidir. 

Akşam da ayni 
iddiadadır! 

Dünkü Aktam'dan aynen 
alıyoru;ı:. Yunus Nadi dik· 
katle okusun: 

Buğday meselesinin ehemmiyeti 
gittikçe artıyor. Dün bir refikimiz 
bu meseleden bahsederken lktısat 
vekaletınin buğdaylarım111 korumak 
için bir kanun hazırladığını yazı

yordu. 
Bu haber alakadar malıafilde 

ehemmiyetle karşılanmıştır. 
• Bu haber etrafındaki umumt 

kanaat şndur: Böyle bir kanun 
çıkacak olursa, mü ;talısıle bir faide· 
si olımyacaktır. Halbuki bugünkil 
mesele doğrudan do~ruy:ı köyl~nün 
ıiyan etmesi keyiiyetldir. Buğdaılan 
kornına kanunu daha ziyade ihracat 
tacirlerin eyarayacaktır. 

Memleket müstahs:lini kon.mak 
için istih~al masrafını mümkün ol
duğu kadar haddi asgariye indirmcl' 
1'1,,mdır. 

Veni ı apılacak kanun mtistahsilin 
işine yaramadığı gibı, müst~hlikin de 
zararına olacaktır. 

İstanbul'da günde 300 bin ekmek 
satılır. Lkınek iki kuruş artacak olur· 
sa, İstanbul halkı ayda e~me!c parası 
için 18 bin lira fazla bir para vere
cektir. Lğer bu para ziyan eden fa. 
kir köylülerin crbinc girıniş olsa 
ne fü.t 

fakat bu para köyliinün değil, 

aradaki ınutavassıt!arın cebine gire· 
ccktir. Bu da bugfıı.kü iktısat te!.ik
kilcrine mugayirdir. Bugünkü telftk· 
kilere göre Y.ooperatifler yaparak 
hayatı ucuzlatmak, mutava~sıtlan 

kaldırıııak ist!voruz. 
Bin.enaleyh, bu kauunu tanim 

ederk~ıı, a:ıııac.k tedbirlerin aradaki 
muta>assıtlmn değil, fakat köylünün 
nel'ine c.'m:ısım azamı dikkat gös· 
termek l.iıımdır. 
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incir 

Hikavesi 
Bu köıeden bi1t1in mtım• 

lekete kuı bakııı bakıyoruz. 
Sözümüzün •onunu getirme· 
den bir fıl«ayı hlllaye edelim: 

Na-ddin hoca Tlmürlen· 
ge bir lk!fe ayva götlirliyor-
muf. Yolda biri : 

- Aman hoca ! demif. 
Timürlenk ayva aevmaa. in· 
clre bayılır. 

Hoca derhal geri dönmGt 
ve kilfe yi incirle doldurup 
T.imürlenge vermif. 

Halbuki Tlmiirlenk incirden 
nefret eder ve incirden bah· 
u.denl bile a:aarlarmıı. 

Bunu görünce: 
- Vay ahmak! Damlı. Bu· 

ııehal? Ve teker teker lncirlerı • 
'Suratına atmağa ba lamıt• 

Biçare Naareltin her 
inciri yedllıce: 

- Oh yarabbi çok ıükiir! 

Diyince Timürlenk dır.yımama· 
mıı. 

- Herif demlı neye ıükre• 
diyoraun? 

- Ya efendimiz, ben lize 
Ayva aatırıyordum. 

Allah acımaıaydı da bunu 

takdim etııeydeydlm ıimdt yü· 
zümde yeller esecektı. 

Blade eller kut balcıtı deilil 
cht adam akıllı bak ak, baktı· 
ğımı:r.a bakacağımıza nadim 

olacağız klmbllir neler göre• 
çektik! 

Fakat gene çok tükür! 
Çünkü matbuatta Valayı, 

Ferldunu, görmektense lıuı ha• 
kıtı bakup ta teselll bulmak 
evladır! 

............... ............................ 

Şimendiferciler 
fsparta kule tenezzühü 

bugün yapılacak 
Şark f{mendlferleri iıQileri 

· : emiyetinln himayesindeki 
Yedıkule spor kulubunun bu· 
rün bir tenezzüh yapacağıın 

yazmıftık. 

Bu genç ıporculanmız 

bu gün Sirkect garından 

itibaren biltiln Bonllyo 
istasyonlarına uilı:ayarak ken• 
dilerlne tahslı olunacak hüsuli 
kat&r!a l part~kuleye l..'adar 
g1decekler • ve orada aktama 

kadar eıtlenec:eklerdlr. Sporcu· 
la mııı;, tenezzühe ollelerlle 
birlikte ltlirak edeceklerdir. 

Heraene büyüli: bir nete içinde 
yapıhı.n bu tenezzllhiln bu se 

ne evvelki senelere nazaran 
dalıa parlak olacağı tabii gö· 
rülmektedlr. 

Bu husustaki intibalarımızı 
aynca yazacağız. 

gezinti kaldı 
Dün ameli hayat mektebi

nin bir gezintisi mukarrerdi. 
Tekrar yapıllln içtimada 

bu grzintlden vazgeçllmlttir. 

. YARIN 
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Zabıta muharrir' • z. yazıyor! -
Boyacı Pır anın cinayeti! 

~~~-------... ------~~ 
Pır an isminde 

d"'ğüne 
bir boyacı 
gittiği 

• • 
ıçın 

sevdiği Ayşeyi 
vurdu! 

Evvellii gece Plran ismin· 
de bir genç ıevdllil Ayfe is· 

mlnde bir kadını kıskançlık 

yüziinden bıçakla iki; yerinden 
yaralamııhr. 

Aık yüzGnden ileri gelen 
bu vak'a fU ıuretle cereyan 
etmiıtır. 

Piran 22 yaılarında kna 
boylu eımer, zayıf bir delikan· 
lıdır. Slrtte doğmuı, büyümüt· 
tür. İki ıene evvelde ıehrimlze 
gelerek yerleımtı, 1 kundura 
boyacılıiı yaparak geçinmefe 
batlamıttır. 

Ma;..:.:!:: mecruhede kimdir? 
Maıuk mecruhede Sirtli 

olup 32 yaılarıntla orta boylu 
eımer, etine dolgun bir ka· 
dındır. 

lımide Aslyedlr. 
Memleketinde evlenmlı, 

bir l sene evvel zevci vefat 
ederek dul kalmııtır. 

Dört ay evvel ıehrimizde 

bulunan abeğaf Alı ağanın ya· 
nına gelmlı, Nııantaıı bi\yük 
çif!llk sokağında ikamete 
baılamııtır. 

ilk tanışma ve görüşme 
lıte bu Asiye Hanım mem· 

lekeli olan Slrtten hemıiresi 

Halime ile birlikte gelir gel· 
mez abel ve ailesi ile birlikte 
diltilp kalkamağa baılamııtır. 
Bu sırada evl,.rlne hemıerilerl 
olan Piranda gelip gltmeğe, 

oturup konuımağa ve görilı· 
meAe , batlamııtır. Fakat, bu 
misafirlik yavaı eıkimlye, on· 
danıonra da taka maka der· 
ken aık oyunlarına çevrilmeye 
baılamıı ve günün birinde niha· 
yet, Ptran ile Ayıe ıevlımefe 
baılamııtır. 

lıte bu iki, hemıeriler hayli 
müddet seviımeğe ve konuı· 
mağa baıladıktan ıoura niha· 
yet evvelki a kıam ayrılmıt 

biri carlh diğeri de mecruh 
Sebep 

Gündüzden daha hazırla· 

nan Asiye hanım, evvelki gün 
hemıerilerl olan gene Niıanta· 
tında. ıakin Reııt aaanın, 
velime cemiyetine hemıiresl 

olan Halime .ile gltmiı, geç 
vakte kadar düitünü seyret
miılerdlr, 

Nihayet, ırecenin yarısı ol· 
muş düitün evinden çıkarak 

evlerine doğru yine iki hem· 
tire birlikte gelmeğe baılamıt· 
lardır. 

Bu sırada önlerim: Piran 
çıkmıı, elinde bnlunan bıçağı 
arka11na seklıyarak; 

l - Aliye, kız, Asiye durun 
bakalım. Diye seılenmlılir. 

Asiye ile Halime de dur· 
muı, ne istediğini ıormuılardır. 

Pirandıı: 

- Ne iıleyeğim, düğüne 

kimden [izin alıpta ıreldiniz?. 
O ıormak ve anlamak iı· 

terim. Demiı ve hemen: 
- Ölüsü kınalı karı seni, 

düğüne öyle gidilmez, böyle 
gldtlir. Diyerek elinde bulunan 
bıçağı Aılyenin köbeğlne 

saplamııtır. 

- Ah vuruldum aman ... 

Diye feryat eden Asiye H., 
o dakika yere düımüş feryat 
ve figana baılamııtır. 

Abla11nın feryadına Hali· 
me de iıtlrak etmiıtlr. 

Bu sırada örkeıinl alamı· 
yan Pitan : 

-lıtedlitlnlz kadar baitırın 
ve çağırın. Diyerek tekrar bi· 
çakla Asiyeyi kolundan Hali· 
meyi de elinden yara!amıı ve 
firar elmltlir. 

Arası çok geçmeden Pi· 
ran yakalanmıı, Aıiye de haı• 
tahaneye kaldınlmııtır. 

A. S 

İzmirde bu sene üzüm mahsulü 
40,000 ton tahmin olunmaktadır. 

Hasaddan şikayet var 
----~~~~~~~--~~~ 

Almanya ya kuru üzüm 
Mtan memlelektlerdekl 1931 
ıeneıi mahsulü hakkında Ham. 
burğ'a ıu merkezde malümat 
varit olmuıtur: 

İzmir: Mahsulün yağmur• 
!ardan zarardide olduğu yolunda 
lzmlrden gelen haberlere mü· 
balağalı nazaılle bakılınaktadır. 

Bu sene lzmir de 40,000 
tonluk bir hasat olacağı ümit 
edilmektedir. Geçen seneki 
İzmir mıııhsulünün eyi olmadı· 
ğından ıikayet edilmekte -ee 
bu sene huadının daha nefiı 
olması temenni olunmaktadır. 

Kandiye: Verilen maluma· 
ta nazaran b~ sene mahıul 

8,5-10,000 ton olacaktır. Kan· 
diye mallarının clnılert fevkall· 
de takdir edılmektedir. Bu sene 
de ıreçen seneki eyi bir mah$ul 
idrak edileceği bekleniyor, 

Kalifomlya: Kallfomlya 
da mahıulün pek bereketli 

olacağına muhakkak nazarlle 
bakılıyor\ Tahmine nazaran 

_100,000 ton idrak edilecektir. 
Ancak bağcıların flyatlann 
dun olmaaı ve mevcut par'a· 
!arının bulunmumaıı dolayıtile, 

mahıulün yalnız bir lmmını 

toplayabilecekleri ve piyasanın 
lalitaat ve ihtiyacını nazarı 

itibara alacakları zannediliyor. 

28 Temmuz maa · f Cemiyetinin 
rozet tevzi edeceği g.. dür! 
Türk maarif cemiyetine yardım ediniz! 

Türk maaıif cemiyeti her 
sene olduğ11 gibi bu senede 
Hakimiyeti mllliyemlzln ilanı· 
na tesadüf eden Temmuzun 
28 inci l>alı gilnü Ront tevzi 
edecektir. 

Üç sene evvel te,ekkül 
eden ve memleket dahil ve 
haricinde yüksek tahıillerinl 
ikmale maddi imkan bulama· 
yan zeki ve çalııllan talebeye 
muavenette buluuarak bunla· 
ra mahıuı yurtlar teıiı için 
çalışan cemiyet bu, miiddet 
zarfında Ankara, lstanbul, 
Bursa Adana ve Çorumda ol· 
mak üzere beı talebe yurdu 
ile Ankarada bir ana mektebi 
açmıı bulunuyor. Bundan bar 
ka cemiyet Avrupada Aınerl· 
kada ve lstanbulda yüksek 
tahsillerini bitirecek bazı la· 
!ebeye yardım etmlt olduğu 
gibi . bir çok muhtaç talebe· 
ye de muhtelif teklllerde mu· 
avenetlerde bulunmuıtur. 
Muht~rem halkımızın muh· 

ı telif ıeklllerde kıymettar yar· 
dımlarını gören Türk maarif 
cemiyetinin varidat menba· 
!arından biri de tevzi edilen 
rozetlerden temin olunan ha· 
11lattır. 

28 Temınuz Salı günü Tilrk 
maarif cemiyeti. tarafından 

tevzi edilecek rozetlere karıı 

karllerlmlzin lazım gelen ala· 
kay1 göstereceklerini ıüpheılz 
ad ederiz. 

Meclis reisi 
Cumartesi günü geliyor 

Büyük Millet Meclisi reisi 
Kazım Pı. Cumartesi günü ak· 
film üzeri lstanbula haraket 
edeceği blldirllnıektedlr. 

Berayi iıtlrııhat İıtanbula 
gelecek olan Kazım Paıanın 

tatil mevsinini İdanbulda 
grçlrecei:ıl tahmin E:dili'l'or. 

-~ , _____ --

bu arzu ıeklinde tecelli eden 
ıeyler he tabii kanunların ah· 
kamından baıka ıeyler değildi. 

Öyle ile • diyordu· öyle ıse 
ne yapmalı? 

!llı .• ıarrlri: l\\ütercirni : 

ları ;apııık bir ıinema artlı· 
ti gibi uzun bıyıklı erkekler 
tara .. ayı dolduruyordu. H~ 
çiftin masasından yükselen 
billuri kahkahalar, heyeti 
mecmuunun saadet içinde 
yüzdilğil zannını veriyordu. 

Klod haklı idi. Fakat ya· 
pacıık biç bir ıey yolltu. 

Raynonde Maohard Ahmet FürkAn 
- Fransız edebiratıııdaıı büyük Rşk romanı -

170 inci bindeiı tercüme edil mittir ... 

- Buna imkan varmıydı? 
- Olmaya bilir. Fakat 

Löhodek abdalının kıymet.iz 
sözlerine inanıtınız ve beni 
ondan yahut onu benden ,kıs· 
kanmanız doğrumiydi? 

Klod, Flilpln yüzüne bak· 
tı. 

- Kimi kimden? 
- Fillpl benden çok ıev• 

miyor musunuz? · 
• 

• a • • • • • • 

Kayalıktan indiler, düzlük
te yürüdüler, tepderdede tır· 
mandılır.r. Fakat, hiç bir ıey 
konuşmadılar• Klodun zihni 

bu ilahi diye tasavvnr ettiği at· 
kın mevcut olup olmadığında 
değllıe bile bunun yaratılılıp 

yaratılmıyacağında ıdı. 

. . . . . . . . 
Hava Mrardı penbeleıti 

ve birdenbire eımerleıtı.' Tatlı 
bir rur.gar, ıGr' atinin önüne 
koca bir g0ni1 katm1t ıürlikle· 
yip ııötilrüyordu. 

iki doıı: otele dönüp tara· 
aada konuımaitı tercih ettiler • 

* Otelin taruuı o akıam 
haddinden fazla kalabalıktı. 

Boyalı, boya11z kadınlar, ıaç· 

• 
' . . ~. .. - . 

Donjuvan memnundu. 
Fakat, belki Klod müte· 

euirdi. Ve bütün bu kalaba· 
lık içinde ondan baıka meyuı 
ve mütee11ir klmıe yoktu. 

Aık, her ıeyin fevkinde 
olabilir. Fıı.kat tabiatın ka· 
nunıarı? bunu diltündükçe 
zavallı kızın beyni karınca· 
lanıyordu. 

Ve latebleyerek hakda •e
riyordu. 

Çünkü: 
Gendlıl yemek yemeden, 

oyku uyumadan durablliyor
midl? lıte bir kaç zamandan• 
beri yüreğinde birde aevmek 
ihtiyacı hasıl olmuıtu. Bu ar-

l zuyu durdurablliyormidi. Bütiln 

İti oluruna bağlamaktan 
baıka ... 

Oda bu hükmü kabul etti. 

lf 
Aradan iki gün geçmlıtl. 

Klod, bir ıey okurken, oktı· 
duğu ıey ile gözlerinin arasın· 
da onu. görüyordu. 

Bir ıey düıünürken, dG· 
ıüncealnln hedefi ile liendl 
damalı ara11nda · o vardı. 

Sabahleyin gôzünQ açınca 
ytne onun hayali gözler:nde 
teceuOm ediyordu. Bu ne idi? 
Se•mek mi?.. Ôyle he Klod 
seviyordu • Ve ilahi dedlil 
aık artık bir emri vaki ol· 
muıtu. Sevecekti. Fakat ona 

.. Yarım miJyon liraya i 

y 

1 

Tür e 
eniniyet 
Planlan satılıyordu 
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Şimendifer s 
beni yorm 

aha ti 
ştu! 

Dikkate ıayandır. ı 
Sabit bir bakıtla zlbdimde 

bir çok ıergüzeıtler yaııyordum, 
Tesadüfün bu ıekllne hayret 
ediyordum. 

Bu tiddetll kıt mevılmin
dekt tlmendlfer ıeyyahatl de 
bana oldakça yorgunluk ver· 
m!f, bitap bıralimııtı. Halimi 
gören Grita, endlte ile: 

- Sizi dliıünür gibi ııörü• 
yorum, yoksa bir takipten, fena 
bir tesadüften mi korkuyor, 
endlıe ediyorsunuz? , 

Casus kadının bu ılveılnl 
birden reddedlvermek doğru 
değildi. Bu ihtiyatsızlık, ca• 
ıuıların bana kartı be&ledlğt 

emniyeti bir mıktar ohun liı.• 

katlaya bilirdi. Bu itibarla Grı· 
taya: 

-Ciddi tehlike gösterir bir 
emmare, ortada bir sebep yok· 
ıada bizi, hayatımızı her za· 
man tehdit eden böyle bir lh· 
tımal bir an için bile olsa, ak· 
lımızdan çıkarmak catz değil· 
dır. Nihayetsiz saadetli yolumu• 
za liderken, önümüzde en kor· 
kunç bir feliket çukcrunun bi· 
zl mahvedebilınek ibllmalinl 
de düsünmeliyiz. 

Sen bunları lhafifçe Gril&· 
ya ıöylerken va.purl muz ya· 
nqmıı ve liatta boıanmak üze· 
re idi. Kalktık' Grlta benim ile 
(Sa ... ) nın areıında liıymetli 
kürklere bürilnmüs bir mel,k 

Ietafetıle yürüyor, bu çok gü· 
zel ve genç kadının bir milletin 
hayatına aut kast edilen çok 
korkunç bir mahluk olduğunu 

liabil deitll hiç kimse talimin 
ve tasavvur edemezdi. 

Köprü batında Buyık ıtıar· 
kalı bir takıl otomobiline at· 
ladık, Bebek Maslak, yolu 
tarikiyle Şiıliye Gritanın evine 
vasıl olduk. Her hangi bir takip 

ve ıüpheden güya kurtulma· 
mız için l>u gldltl ihtiyar et· 

mlttik. Bu tedbirler casus 
Grıta üzetlnde çok derin ve 
memnuniyetli izler bıraktığını 
gayet iyi anlıyordum. 

Eve gelir gelmez Grlta, 
hemen telefon mikrofonuna 
sarıldı. 

- Al'o, allo ... 
Beyoğ!u .... yu lütfen ... Ko· 

yu, prüz•ü:ı: bir eğlence ile: 

itiraf etmeden. Aık , bu ıu· 
retle ancak ilahi olalJilirdl .... 

Franıuva ona bir ıeyler 

anlatırken, · Klodun eli, genç 
delikanlının elleri arasında 

kalmııtı. Anlattlan ıeye Klod 
hayret ederken , Franıuva 
bundan istifade etmlı, güzel, 
nazik ve zarif bu genç kız 

ellerinin parmakları ucuna 
dudaklarını dokundurmuıtu. 

Dudak dokundurmak ate~ 
dokundurmak değildirya .. 

Fakat' bununla bile Klbd 
sarsılmııtı. yilreitlnde çökmek 
üzere bulunan blr ezlnt•ntn 
farliında idi. Ve Frıuuuva 

dudaklarını bu gilzel kızın 
ellerlndllD çektikten IODra, 
onun zarif batını kendine dol• 
ru çeltmelte baılamııtı. 

Genç dellkanlır.ın ıö:ı:leri 

mukavemeti kıran hethanııt 
bir (ilaç gibi teali' yapıyor, 

erketln arzuıuaa ramolmak 
lateyen genç kız yavaı yavaı 

- Allo, allo... Nereıl 7 
Lütfen Mister Kent ... 

Bir lahze tevekkuftan son-
ra : 

- Herdiyen, Orreyt. 
(Sa ... ) Beyle dikkat keıll• 

mitti. O benim yüzilme bakı
yordu. Hafifçe : 

- Parola! ... Dedim. Göz· 
lerlle beni taadlk etti. 

Grita konuıuyordu: 
Geldik.. Buradayiz •• ; 

K.at'lyyen .... 
Bu tiddetli kııta, ıeytanm 

bile bulamlyeceğl yollardan 
geçlik, in ve cin yoktu. Bekli· 
yoruz. Beraber ııelmeytni:ıı. 

Mister Her sizden ıonra yalnız 
gelsinler ... Takatli bir oto ile". 

Nııaıl muvafık bulunanız 

herhalde Mı alak yol ondan gel

meytn!lıt Gece, malum ya bu
ralar her bir ıutırtle tebllkeU 

bir memlekettir. Yanınızda bir 
madam l>ulunsun .. •iz billrsl· 
nlz sizi bekllyanız ... 

Gritlınıh, parolasını ver
dikten sonra casuslar ıelieke 

relal Mister Kened ile muha· 
bere etliği anlatılıyordu. Her 
hangi bir takibe, bir ıeye ma
ruz kalmaktan çok çekinecek

leri ve fevkallde tedbirU 
harakete onu açtıkla:-ı muha• 
bere !'arzından anlatılıyordu. 

Grıta, muhabere bitince nçn
yan bir kuı gibi salondan çık· 

tı hemen Hır iki dakllia için
de ve, soyunmuı göksü. 
ve her taraf ıahane açılını" 
kocaman bir salamandıra soba. 

sile mnmıı degerli mobolya 
ile mefruı 1alona girdik. 

Glınlerdenbeti devam ~den 

bir seyyaha!, ve intizamsız 

hayat yorğunluğuyla adeta bi
tap · idim. Bütün ağırlığımla 

yıkıldıiJım kadife kolıuiJun ya• 
nındaki kanepeye, üıtadane 

bir aılna vaz ve tavrıla Grita 
oturdu. 

Miater Kcned cenaplarile 
konuıtum biraz sonra teırlf 
edecekler ... dedi. 

Bir caıuı kadının casuı 

arkadaıının gıyabında göster· 
dlif bu hürmet ne derindi. 
Bu cıuuılar biribirlerlne karp 

hakiki bir hürmet ve muhabbetle 
( Devamı ııar ) 

lıttmlye latemiye ona doğru 

yaklaoıyordu. 

Ve nihayet ... 
Fransuvanın . demir gtbt 

kollan onu kendine çekmiı 
dudaklarını: bu genç kıt du. 
daklarına yapııtırmııtı. 

Ve lnlldeye inildeye~ deki· 
kalarca silren bir uzun puıe, 
bütün muhakemeleri alt üst 
etmlfti. 

. ..................... . 
Bir hafta ıonra idi ... 
Klod kapısını kapatniı, 

düttORO bu maceriının ne ıekil 
ve ne ıuret al11cağı~ yalnızca· 
düıünmek istediii için lam· 
bayı ıöndüröıütt odasında 
bir gecelik güm lefl ild bir 
açalı, bir yuk1111 dolaııYordu. 

ltt bu ~nada, oda kapı· ' 
ıınıd ac;ıldıtıını, . gecelik. ihya. 
fetl ile P n uva'nıb içeri gir
diğini ırltdiAJ ırördü 

(Devamı ı1ar) 

-

• 
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EDEBiYAT ALEMiNDE Kazalar Bir cinayet! 
Sahte şöhretler Deniz mevsimi Bir müvezzi bir dilen- Kadın kaçıranlar 

sı·ıı·k adamlar kazasız geçmiyor ciyi vurdu 
Dün ıaat 13 le Göztepede, Köprü ve Adalar lıkele-

Tramvay caddeı.lnde 992 nu• ılnde gazete müvezzii Nuıret 
maralı, Mehmet Emin Beyin dün, dilenci Mehmet ile kav• 
evinin banyoıunda az daha ga etm!f, neticede Nuıret 

............................................... Muh•rriri: SABiH iZZET : ....... 

' 3 - Celal Sahir Bey ..• 
Mukaddes Hanımı kaçıran dört kişj 

Adanada yakayı ele verdiler 
-. 

-2 
Dünkü makalemizde Celll 

Sahir Beyin beıeri zekidan 
mahrum olduğunu yazmıı ve 
kendlılne ıun'i bir lnıan en· 
muzecl denlleblleceitlnl kay· 
detmlıttk. Bundan maada, 
miiteıalrlmlzln hastalığının ne 
olduğunu da göstermlıttk:Kıla• 
vuzluk ve tahavvül ıevdaıı I 

Bugün de ayni bahse devam 
ediyoruz. 

Acaba Cel&l Sahir Bey 
ilk karalamasından ıon Jı .... 
ralamasına kadar nlçftt yal
aız kadından dem vurmak 
mecburiyetinde kaldı? ÇünkO, 
hilkati alemden beri ıllr vadi· 
._ınde eakimeyen ve herkeıln 
diline dolayabileceitl yegane 
mevzu budur da ondan! Vakıa, 
meıhur sözdür: Bu kubbenin 
albnda ıöylenmedlk llif kal· 
mamııtır. Fakat, marifet, mev· 
cut olanı yaratıcı bir hamle ile 
yenlleıtlrmektir ! 

İıte, (Leyali ıahlrlyet) na· 
zımı otuz seneyi geçen edebi 
hayatında bir mııra ile olsun, 
bu enerjiyi göıterememlı· 

tir ! Ne yazık ! Bılaklı, 
Celil Sahir Bey daima, 

Müteıairin son nazımları ise, 
ikbalıiz bir idbarı gösteriyor! 

Miiteveffa (Hayat) mtcmua· 

ıında lntlıar eden yazılarından 

bir kaç mlıal alıyorum: 

Yürfirken tıtre)·en o narin endamı 

\'cm be bir gül açmış taze fidan gibi . . . . . . . . . . . . . .. 
Ağlıyorum bu dilsiz zenci kızın 

dizinde . . . . . . . . . . . . 
Oöklerimde ne ay \.'ar, ne kUçük 

bir yıldız var 1 . . . . . . . . . , . . . . 
Benim karanlığıma dünyada gü

neş doğmaz! 

Bunlarda, yeni bir fikir 

yok, güzel bir hayal yok, rytme 

yok, ıan'atkarın ferdiyeti 

yok, ıeniyeteki hayatiyet 

yok, velh&sıl yok, yok! Peki, 

ne var? lıte, bu sualin ceva· 

bını vermekten maalesef acl· 

zlm! Otuz üç senedenberl ede· 
biyata karıımak lstiyen Celal 

Sahir beyden, yarına kaç eser 

kalıyor? Hiç! Çok oamimi ıöy

leyorum ki Celal Sahir beye 

acıyorum! 

Çünkü harcanan bir ömre 

mukabil, tek m11ra bırakzma· 

dan göçmek: Bu, ne feci bir 

zucret! Ölüleri, hayırla yat 

edelim! 
SABiH iZZET 

feci bir deniz kazall oluyordu. bıçakla Mehmedl cerh etmlı· 
Mehmet Emin Beye Manisa· tir. 
dan mlaallr olarak gelen Fe- Nuaret yakalanmıı, Meh· 
rlde hanım namında genç bir mette hastahaneye kaldırıl· 
kadın, yanında bulunan dl· mııtır. 
ğer iki hanımla banyo al- Demirle dayak faılı! 
mak üzere denize glrmiı. Balatta oturan Şemun dün 

Yavaı, yavaı açık lara Salta de kavğa ederken ara• 
gltmeğe baılamıı iyi yüz. ya giren gıramofoncu Remzi 
me. bilmeyen Feride Hanım tarafından Salta demirle ba· 
bir aralık boğulmak tehlikesi ıından yaralanmııtır. 
geçirmlı ve kurtulmuıtur. Meyhanede hesap görme usulü 

* Çf'nberlıtaıta V ezlr han itti· 
Evvelki akıam ıaat 20 de ıalinde Abdullahın meyhane• 

Bayraklıda Hüıeyln Efendi ılne gelen elbiıeci Oıman ta• 
ilminde biri denize girmlı. arruz ederek meyhanenin cam 
Yüzme bilmediği halde açıklara ve çerçevelerini kırarak firar 
doğru gitmlı ve denizin içeri· etmlstlr. 
sinde kaybolmu~. Banyoda Gene bir sirkat 
bulunanlar Hüıeyln efendinin Beyazıtta Buğdaycılar ıo• 
denizde kaybolduğunu ve uzun kağında Kazım efendinin kah· 
müddet meydana çıkmadığını ve.ine ılrkat maksadile pen• 
görünce:: çereyl kaldırıp içeriye girmekte 

- İmdat... olan ıabıkalılardan Sulu Rıza 
Diye bağırmağa baılamıı· dün ciirmü meıhut halinde 

lar. Sahilde bulunan bir zat yakalanmııtır. 

elbiseleriyle denize atılarak bu Nesine güvenerek tehdit 
genci de bayğın bir ıurette ediyormuş? 

kurtarmıı, Hiiseyln Efendi haı· Aynalı çeımede oturan ıey. 
taneye kaldırılmııtır. yar ıebzecl Hasan Hayri dün 

* ince kaı ıokağında 1akin 75 
Yine dün ıabah Salhane- numaralı apartman kapıcısı 

deki banyolardan birinde iyi Ali ağaya taarruz ve tehdit 
yüzme bllmlyen Nihat namın- ettiğinden dolayı yakalanmıı, 
da 11 yaıında bir çocuk bo- iizerlnde zuhur eden bir kama 
ğulmak üzre iken kurtarılmıı· musadere edilerek hakkında 
tır. tahkikata baılanmııtır. 

ıu üıtünde yiizen bir tahta 
parçaıı gibi, basit bir mukallit 
ıevlyeslnden yukarı çıkama• 
mııtır. (Beyaz gölgeler) nazı• 
mında ilk edebi ıahılyetl olan 
ıervetlfünua culuitunu tetkik 

edelim: Kendisinde hazan : 

................... ,,,,,,, ..... ........ -········· ................ ,,,,,,,,, .. , ............ ,,.,, ......... ..... 
Sahir, dedim f111ldayarak ben bu 

şep yine 
Rüyatarımla uğraııyordum ıenln-

le hep 

Mısralarlle - bari değse!
bir (Faik Alı) hüviyeti görü· 
rüz. Sazan da: 
Güneıln taze, muhteriz, masum 
Bir küçük buse! zlyaslle 
Münkeşlf bir şukilfel mağmum. 

Müncemit bir nüveyre ki zinde 
Bir kadın kalbi umku hüsnünde 

Şeklindeki yazılarla (Cenap 
Şahabettln) e peyk olmağa 
çalııtığını anlarız. Maamafih, 
bu iki ıahılyet, Celil Sahir 
Beyde kuvvetle tezahür eden 
tiplerdir. Daha uzağa doğru 
gözlerimizi çevirirsek, cnda, 
(Abdülhak Hamit)ın:bile tesirini 
buluruz. lıte: 

Ey semaı Olsa kudretin bende 
Onu kahromla eylerim ilkAt 1 

Celil Sahir Beyin mütea· 
kip ıahslyetl olan fecri atlclllğl 
be daimi bir değlıiklik ve her· 
keıe benzemekle geçmltllr; o 
zamanki eıerlerlni ıuna veya 
buna izafe etmenin ° lmkiinı 
yoktur. Zira, fecri atici Celal 
Sahir tamamen anonimdir 1 

Ya bugün? 

Suzan Hanım 
Zevcine gidiyor 
lzmlr, (Hususi) - Hafize 

Suzan H. hakkındaki tahkikata 

Adliyece devam edilmek· 
tedir. Hafize Suzan H. dün 
müddeiumumiliğe müracaatla 

polis müdürlüğünce kendisine 
pasaport verilmediğinden ıikA·. 
yette bulunuıuıtur. 

Hafize Suzan H. pasaport 
verilmesini htemiı ve derhal 
zevcinin nezdine gideceğini 

bildirmiıtir. 

İz mirde 
Borsa intihabatı 

Yeni yapılacak Borsa ida· 
re heyeti intihabatı icin hazır
lıklara baılanmııtır. 

Hazırlıklar Ticaret odasın· 
dan Celal Rıza, Şükrü, Bona· 
dan Çömez zade Mustafa Bey• 
ler tarafından yapılacaktır. 

Heyeti intlhablye önÜll'ÜZ· 
deki hafta zarfında bir içtima 
aktederek intihabat günü tes· 
bit edilecektir. 

Sona idare heyetinin bu 
aene bazı değlılkliklere maruz 
loı.lacağı zannedilmektedir. 

ENVER PAŞA 

Turan imparatoru! 
._ _______ Hatıratını yazan: .1 .L ----·----ı 

On Temmuz inkılabının layemut kahra· 
manları arasında eczacı lbrahim bey gibi 
bir şahsiyet vardı ki, Cümhuriyetin ilanını 

öne sürüyordu 
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Bu fikinlzliğln ıebebi ne 
idi? 

İttihatçıların umumi mer 
kezi, • ınklllbın edebiyatını 

hatırlayan bir takım idealiıt· 
ler defildl. Bunlar, Reva!, mü· 
llkatının Türk ordusunda uyan· 
dlrdıilı hareketten istifade et· 
mlıler, it baıında kalmıılardı. 
Şüphesiz ki, 311 lhtılill ki 324 
lhUliliol de hazırlayan ldeallıt· 
bir zlhlıre vardı. Fakat, baba
mın ~o zaman, Perlepedekt 

14 üncu süvarı alayında yüzbaı1 

idin büyük bir rol oynadığı 
311 askeri ihtilal hareketi, Yu· 
nan muharebeslle suya düıün· 
ce, ihtilali hazırlayan idealiıt 
zümresi dağılmııtı. 

319 tarihinde Prızrln ve 
Priıtinedeki süvarı alaylarında 
hazırlanan ikinci bir hareket te 
Prlıtinedeki 18 inci ıüvarl alayı 
kumandanı mlralaylı miralay 
kazak Yakup Beyin ihbarı 

üzerine netlc:eel& kalmıı, ha 

Amerikalılar incir mahsulü için 
şayanı dik a şeyler istediler 

Oda ne cevap vermiş ! 
Hizmet gazetesinde görül· 

dgüne göre Amerika hükümetl 
bu sene de memleketimizden 
mühim miktarda incir ıatın 

alacaktır. İocir mahıulümuz bu 
ıene, geçen ıenelerden çok 
daha neflı ve kurtıuzdur. Ame· 
rlkan konsoluılu~u, her sene 
olduğu gibi bu senede incirlerin 
ltletilmeal hahkında bir talimat· 
name hazırlamııtır. 

teeıürle aldığımız malüma· 
ta göre, incir tacirlarenden 
bazıları Amerikan konıoluıluğu 
tarafından talimatname hazır· 
laD>ak suretiyle incirlerlmlze 
karıı yapılan hareketi müda· 

Hacim Bey 
İtine başlamıttır 

İzmir ( Hususi ) - C. H. 

fırkası İzmir vilayet idare 
heyeti riyasetine tayin edilen 

Balıkesir mebusu Hacim Mu. 

hiddin Bey evelki ııkıam iz. 
mire gelmıı ve dün iıe baı· 
lamııtır. 

reketln tbaıında bulunanlarda 
bir terfi lieteılle anadoluda kı 
redif alayları merkezlerine • 
nakledilmiılerdi. Fakat, mek
tepli zabitlerde ıaraya, Abdüt. 
he.mide karıı tabii bir lnkılip 
fıkri yaııyordu. Bu fikir, Ma
naatırlı miralay Rıfat Beyin 
Abdülaziz halinde harbiye 
melı teblne tevdi ettiği tarihi 
fikrin bir ananesi olmuıtu. 

Reva! mülakatı, bu fikri 
tahrik etmlıti. Fakat, Reva!. 
da olmaıaydı, bu inkılap 
olacak ti. 

Revalden bir kaç ay evveldi 
Manastır harbiye mektebi 
müdürü miralay Vehlp Bey 
(Paıa) Manastırdaki aıkerl 
mektepleri taleberine ılyaai 

konferanslar vermeğe baıla
mıı, benimde dinlediğim bu 
konferanılarında Bulgar, Yu 
nan, Sırp çetelerinin birer eı· 
kıya çeteleri deiill, Rumeliyi 
Yunanistan, Bulgaratan ve Sır· 
bıatana ilhak etmek lıteyeıı. ıi· 

hale olarak kabul etmlıler 
ve Ticaret odasına ıikayette 

bulunmuılardır. 

Böyle yanlıı düıünen 'tüc· 
carlarımıza odaca icap eden c~· 

vap verilmiıtır. Şuda unutul

mamalıdır ki lncirlerimizln bal
lıca alıcısı Amerikadır. Bu hü

kümet, pek haklı olarak aatın 
alacağı mahsulün temiz lıletil· 
meılnl istemektedir. Bazı tüc· 
carların bu lüzumsuz harekeli 

Ticaret ve sanayi odası tarafın· 
dan teesaürle kar,ılanmııtır. 

Keyfiyet İktııat vekaletine bil· 
dirimlıtır. 

Adana' da 
Ticaret mektebi yapılacak 

Adana (Huıuıi) - Şehri
mizde yapılmaıına karar ve
rilmit olan ticaret mektebi 
için maarif vekaletinden vila. 
yete bir tahrirat gönderilmlıtır. 
Vekllet bu tahriratında idare! 
huıuıiye ye ait arsalardan mü
nasip birisinin mektep binası için 
hibe edilmeıinl bildirmektedir. 

yasl çeteler olduklarını, bunla
ra karıı takip ve tenkil uıu· 

lünün bir faide veremiyeceğl· 
nl, ıöz ıahlbi olarak bir ıela· 
met çaresi bulmak için kanunu 
eıaslnln iade edilmesinden 
baıka bir çıkar yol olamıyaca· 
ğını ıöylemiı ve i•pat etmlıtı. 

Manastir vilayeti halkı ise, 
eczacı İbrahim Beyin yorulmak 
bilmez sayl ile inkılap fikirleri 
içinde bu!unuyordu. 

Ştmdl , kimbilir nerede 
unululmuı , blrakılmıı olan 
eczacı İbrahim Bey , yalnız 
Abdülhamid! hal, kanun esa
ılyl iade fikirlerini ıöylemlyor, 
Türklyede cümhuriyetln ilanı· 
nı da ileri sürüyordu. 10 Tem• 
muzun bu büyük kahramanı, 
Mithat Paıa mektebini anlamıı 
ıuurlu bir lnkilipçı idi. Eğer 
bu ıuurlu dimağ olmasaydı, 
manaıtırda inkılap ilin edi· 
lemezdi. 

( Deoamı ocır ) 

Geçen perıembe günü Tar· validenin önünde ve biçare 
ıuı - Adana yolu üzerinde bir kızın İıcı feryatlarına bakmı· 
kız kaçırma vak'ası olmuı ve yarak cebren otomobile alır· 
fakir bir iilenln on yedi yaı· lar ve savuıup giderler. 
larında Mukaddee ismindeki Kız~ağızı elinden alınaıi 
kızı meçhul dört ıahıı tarafın· zavallı baba Tarausa gelir ve 
dan kaçırılmııtır. Mukaddes~ 'keyfiyeti göz yaılarlyle jandarmıt 
Tarsuı'un tekir köyünden Nuri ve poliı komıerllğine bildirir. 
ağanın kızıdır. Zabıta bütün karakolları 

Fakır bir ailenin reisi bu· telefonla keyfiyetten haberdar 
lunan Nuri ağa Mevsım dola· eder taharriyatada bir jandar 
yııiyle kıılık malıetınln temini ma müfrezesi gönderilir. 
için Meliki karyeılne çalııma· Diğer tarafta Tarsuı kay• 
ya ıttmlı ve bugday arpa makamlığı cıvar mahallere 
basad mevsiminde orada çalıı· 1 fi f ili 1 1 k 1 te gra a a er n n ya a an· 
mıı ateıln sıcaklarda tarlalar· . , 

k 1 k f d il l maaı için ıı arattan bulunmuf 
da Qç iti 1 d'edlramıı'ıtalr eıl 1 e bu meyanda ıehrimlz zabıtaw 
ugraımıı ve ı n • 

lılerln hitam bulması da haberdar edilmiş bulunu• 

üzerine bu küçük aile geçen yordu. . . . 
perıenbe günü köyden Tarsusa Polı• taharrıyat ve tahkı• 
avdet ederken ıaat beı radde· kikatı neticesinde zavallı kızı 
!erinde Adana yoluna çıktık· otomobille kaçırmıı olan Ziya 
ları eınada lçeriılnde beı adam Ahmet, Tevfik ve Mustafa 
ve ıoför bulunan bir otoma· lsmlndek eıhas evvelki gün 
bllle karıılaıır. yakalanmıı ve müddeiumumi• 

Otomobildekiler Nuri ağa· ilk makamına teslim edillmiı· 
nın 16· 17 yaılarındaki biri- tir. Mukaddes Hanım da bulu• 
cık kızını bedbaht peder ve narak velisine teslim edilmlıtir. ......... ,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,,.,, ...................... . 

Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-14-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birinci ıahifeden davam) 1 bir noksana meydan verme· 
mlyecek kadar temiz fıtratlı mek birinci derecede na zarı 
olan Yatandaılar bahıetltiilmlz dikkate alınacak bir vazifedir, 
hadiselerdeki ziyanın insanca Bunu yalnız mesleğinin men· 
yüzlerce, binlere ve ıervetçe faatinl düıünen bir gazeteci 
milyonlara malolduğunu gör· olarak değil, belki gazetecilik-
dükten ıonra matbuatın o it· deki rusuh ve tecrübesini mil· 
!erde oynadığı meıum ruhlara lelin yükıek menfaatlerine 
linet ederken ıüpheslz bilha11a hadim kılmak lsllyen bir m~b· 
o an için pek mazur ve çünkl uı olarak heyeti celllenlze arz 
gayri ihtiyari ve gayri kabili ediyorum. 
içtinap mubağalara düımekten Bu ıözlerime bakılarak 
kendilerini alamamıılardır. Bu çok sevdiğim matbuat melle· 
pek mazur ve çünkü gayri lh· ğimde yüz kara11 ; olan bazı 
tlyari ve gayri kabili içtinap mahluklara karıı müsamaha· 
olan mubalağalara göre matbu· kar hareket etmek istediğime 
ata öyle alabildiğine bir ıer· hükmedilmemesinı rica ederim. 
beıtlikle hareket edemlyecek Matbuatın faydalarından 
surette çelik çenbere koymalı- memleketi mümkün olduğu 
dır. Bugün yine ıstırap verici kadar fazla mütcnelm kılabilmek 
bazı hadlıeler önünde aziz ve için bu medeni tesisin feyzini 
muhterem arkadaılarımı bu ve sefa11aı ihlal edebileceklere 
türlü mübalağalara düımekten karıı ansızın hasım olmakta 
tahzlr etmek hi11iyatına zebun beni belki ön safta bulacakw 
bulunuyorum. Tedbirlerin ulu nız. Hakikaten bu yüzden mem; 
orta böyle ıiddetlileri bana leketln çektiği ıstiraplar ve 
çocukluğuma alt küçük bir ma· zlyanlarla geçirdiği teblikeler 
ceracığı hatırlatır. artık yeter olmugtur. 

Baitçemizdeki ağaçlardan bi· Matbüatı hiç sıkmaksızın 
rinde henüz uçmağa baılamıı bu güzel neticeyi temin etme• 
bir kuı yavrusu görer .. ta· ninee dalma elde bulunduğuna 
kip etmlttlm. Nihayet bir dalın kanllm. 
üstünde onu yakaladım. Kor. Efendile; otuz bu kadar ıe• 
kudan çırpınmalarile ben ço• nelik matbuat hayatımda gaze· 
cuğıı da balecanlara uğratan teciltk ile memlekete yapılabi· 
kuı yavrusu elimde iken ağaç len lyllikerln fenalıkların pek 
tan inemiyecektim. Onu usul çok misallerini görmüımdür' 
ıle kuıağımın bir kenarına fyılık namına bizzat kendi ka· 
yerleıtlrerek ağaçtan indim lenıimle istihsal ettiğimi zan• 
ve iner inmez hemen yavruyu nettlğim bazı neticeler derece 
çıkardım amma, heyhat ki za· derece hayatımın halıikaten 

piiriisüz iftihar vesileleridir. 
vallıcık kuıağın arasında ıöyle 

Bunlardan bir tanesini zikret• 
böyle bir tazyikten ve belki 
birazda ha vaaızlıktan ölüp 
gltmlıtı. 

Efendim; matbuat alelıtlak 
fena değildir, hatuız kaide 

olarak ifade olunabilirkl matbuat 
alelıtlak eyidir. Mutlak surette 
eyi olan her ıeyln içinde oldu
ğu gibi matbuatta dahi zaman 
zamao, tıpkı güzel bir çiçek 
tarlasına karııan yabani, mu· 
zır hatta zehirli otlar kabilinden 
fena unsurlarda bulunabilir. 
Bu fena unıurların mazarrtla· 
rını izale ederken alelıtlak 

eyi olan matbuatın çok kıy· 
metli faydalarında her hanai 

mekliğime müsaadenizi lotirhanı 
edeceiilm.Umuml harp baılamıı 
tı. Bllihara galibiyetile bitea 
müdafaaslle kendi baıınıı dün• 
ya tarihini taklip etmlı olan 
Çanakkale çok ııkıımıı vazi· 
yette idi, orada atacağımız 
flıenklerin kapsüllerini Alman• 
yadan kaçak olarak getire• 
biliyorduk, henüz Romanya 
harbe girmiıtı. 

Fakat Sırbıetan merkezi 
Avrupa ile irtibatımızı kesen 
bir hail '\!arak ortada duru· 
yordu. 
!arak n 

ulan cephesi yarı• 
zi Avrupa ile it
(Dcoamı oar) 
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24 Temmuz 

1 ılOM DASlSA 1 
Londra konferansın da 

Bir tebliğ neşredildi, konferans bitiyor, 
murahhaslar yarın avdet ediyorlar 

Londra, 22 (A.A.) - Mü- "Gayet dostane ve nazikane 
kerenln saat on üçe tehirinden bir ıurette cereyan eden mü· 
sonra neıredilen bir tt-bliğde zakereler mesai lttlrakl mahl 
aabahleyln yapılan içtimada yetile meıbu bir hava içinde 
Almanyaoın mali vaziyetinin vukubulmuıtur. 
htikrarı humıuna milletler 
arasıncta müzakere suretile 
kararlaıtırılacak bir meıai 
lıtirakl ve maliye nazırları 
komitesinin tevdi ettiği beyan· 
name esaslarına müllenlden 
tekrar itimadı celp ve temin usul 

veçaceleri hakkında yeniden tet· 
kikatta bulunduğu beyan edil· 
mektedir. 

Yine bu tebliğde kaydedil· 
diğine göre bu içtima esnasın· 
da bazı terakkiler elde edilmtı 
bir kaç teknik mesele maliye 
nazırı komitesine ha vale olun· 
muıtur. Komite bu meseleleri 
bu gün öğleden sonra tetkik 
edecek ve müzakerelerinin 
netıcesisnl yarın sabah toplana• 
cak olan konferansa bildire• 
cektır. 

Tebliğ ıu sözlerle nihayet 
bulmaktadır: 

maliye nazırı komitesinin 
kaleme almıı olduğu kısa be· 
beyannamede it münhasıran 
Almanyanın mail itibarının 

muhafazası ve Almanyaya 
ecnebi memleketler tarafından 
açılmıt olan kısa vadeli kre· 
dllere devam edilmeıl meıe· 
lesinden bahıedilmittlr. 

Londra, 23 (A.A) - Kon· 
feranı öğleden ıonra veri 
lecek gardenparti eğlence· 
ılne murahhasların lttlrak 
edebilmeıl için tam vaktinde 
bitecektir. 

M. Brünlng ile meıai ar• 
kadaıları bu akıam Londra· 
dan ayrılacaklar ve Felemenk· 
le Harkof tariktle Berllne 
döneceklerdir. 

Fransız murRhbaıları yarın 
avdet edeceklerdir. 

t11 ~ a 

Yunan - Bulgar 
Hududunda müsademeler 

Ölenler de v·ar ! 
oldu. 

Beligr4t, 23( A.A.) - 19 20 
Temmuz gecesi bir devriye ko· 
lu Beınekobi yakınlaı ında Bul· 
gar hvdudu civarında müsel
lah bazı eşhaıa tesadü etmit 
ve vuku bulan müsademede 
bunlardan iki.ini öldürmü:tür. 
Dili taraftan Kıima civarnda 
da geçen gece saat 20 radde· 
!erinde bir jandarma devriyesi 
üzerinde silah ve bomba bulu· 

teca vüzlerlnden ' bah•edenn 
Vreme gazetesi diyor ki: 

Makldouya komlteıl gerek· 
ıe harice ve bilhassa komite· 
ye kara yardımda bulunanlra 
göstermek istemiştir ki Bul· 
gariatanda yapılan yeni lntl• 
habatın ve Malinof hükume· 
tini gayrlmetru Makedonya 
komitesinden daha kuvvetli 
olduğunu ve sabık hükümet 

nan müselliih bir ıehsı müsa· gibi bu komitenin icraatına 
deme ne:iceılnde öldürmü,ıür. göz kapamayacağını göster· 
Bulgarlslandan gelen ıakilerin mesi zamanı artık ge\Q\lttlr. 

~ c; ı:;ı 

Almanya - Romanya mukavelesi 

Türkiye zararda! 
Türkiyeden Almanyaya külliyetli 

miktarda arpa ithal edilir 
zilat yapmakta ve bu müıaa· 
deden diğer memleketlerin la
tifade ·edemiyeceğinl kabul 
eylemektedir. 

Türkiyeden Alman yaya 
külllye:li mıktarda arpa ithal 
edildiğiuden bu mukarreraltan 
memleketimizin zarar görmeıl 
ihtimali va~dır. Almanya ile 
aramızdaki ticaret !mukavele· 
alııdekl en r ziyade mazharı 
müıade millet kaideaine latlnat 
ederek mezkür müıadatın Türk 
nıüvaridatına dahi teımillnl 
talep eylememiz lazımdır. ............... ~ .. , ......................................... ... 

Ruslar lzmirden mal alıyorlar 
Sovyel Tic4ret müaıe1alll, 

Ticaret ve sanayi odasına gide
rek Ticaretodaıı katibi umumi 
si Ali Beyle görüımüttür.Bu gÖ· 
rüıme Rusya ile Türkiye arasında 

bu seneki ticari münasebatın 
tespıtl meselesile alakadardır. 
Bu sene Ege iktisadi mıntaka
sından Rusyaya çok fazla mik· 
tarda mahıul ihracatı yapıla· 
caktır. Sovyet Ruıya hükü1J>ell 
tarafından yapılacak mübaya· 
atın mühim bir kıımı Ruıyaya 
olacaktır. 

Rualar Türkiyeden satın 
alacakları malların mukabilini 
mal olarak değil, para olarak 
tesviye edeceklerdir. 

Sovyet Ticaret mümeuili 
Ticaret ve aanayi odası umum 
katıbi Mehmet Ali Beyle yap· 
tıiı temasta, Rusya hükumeti 
namına yapılacak mübayaanın 
kredi üzerine olmasını, Türk 
111illi bankalarının üçay •ac.e 
ile kredi temin etmelerini, bu 
hususun temini için Ticaret 
oda11aın bankalarla temAsa 
glrltmeıln.I rica elmlıtir. 

Malum olduğu üzere Sovyet 
Ticaret mümeaslllğinia Türkl· 

yede akdettikleri bilumum 
mamulatı ticariyeyi Sovyet cüm 
hurlyetlarl ittihadı hükümell, 
bu huıuataki ticaret muahe· 
desinin ikinci faslının 14 üncü 
maddeıl mucibince teahbüt et· 
mittir. Bu huıusta Ticaret mü· 
meısilllğl bankalarımızla he· 

nüz temasa geçmmeiı ise de bu
günlerde it ve Ziraat banka
lariyle münasebet tesisine gl· 
rioecektlr. 

Ziraat bankası müdürü lı. 
mail Hakkı Bey bu hususta 
diyor ki: 

Sovyet Ticaret müme11ili 
geçenlerde bize müracaat ede• 
rek zürradan mahsul alacağı· 
nı, buna teve1&ül etmekllil· 
mlzl lıtedi. Fakat bu husu ita 
resmi bir tekilde nıuameleye 
girlf.llmedı. 811 nkamız bir zürra 
banka11 olduiundan Sovyet 
ticaret mümeasilllflnin bu te
ıebbüıiyle alakadar olacak ve 
leapederı teehllatı ıötterecek· 
tir. Kredi meıeleıine gelince, 
ticaret m;ime11illlğL henüz böy
le bir teklifte bulunmadığından 
lıu aahada bir ıey denemez. 

YARIN 

-------Günün Meselesi------. 

Ziraat Siyaseti 
Türkiye"nin Bugünkü Ziraat 
Siyasetini Değiştirmek Lazım! 

Yazan: Naci iSMAIL 
( Birinci sahifedne de1Jam ) 

kıymetlerini ve pazarlarını kaybeylemelerlnl tabii görmeliyiz. 
Çünkü, ne dünyada yalnızız, nede dünya pazarlarını 
idaremiz altında bulunduruyoruz. Dünyanın rekolte, fiyat, 
boraa manavraları ve beynelmilel sermayenin hareketleri 
ile uygun bir zirai ıiyaset takip etmek mecburiyetindeyiz. 
Bu siyaıet ise, nakdi ıermaye olmayınca, zirai istihlak ve 
istihsale müstenit bir ı nmaye kurmak ve bu sermayeyi de 
dünyayı idare eden iktlıadi bilgi ile techiz eylemek gibi 
yeni bir ılateme istinat edebilir. 

Bu vaziyet, Türkiyeyi iktisadi bir inkılap karıısında 
bulunduruyor: Türk ceınlyetı, zirai iatlbsal ve istihlakinl 
müıterek bir idare altına almllk mecburiyetindedir. Çün• 

kn, içtimai refahının makanlzmaıı zıraattır, nüfusunun on iki 
milyonu zürradır, zırai istıhıal ve istihlaklmlzi satmak ve 
on iki milyon insanın refahını temin etmekten baıka bir 
çaremiz yoktur. 

Bu, bir muadeledir, bunu nasıl halledebiliriz? Bize gÖ• 
re, muadelenln halli için cihanın mekanizması içine gir· 
mek lazımdır. O halde, her ıeyden evvel de cihanın 
iktısadi vaziyetini gözden geçirmeli, müsbet ve bir mehenk 
taıı bulmalıyız• 

Bir iki nesnedir cihanda üç yeni hareket vardır : 
1 - İstihsalin fazıalaşarak fiatlarııı düşmesi karsısında bir fiat 

tutmak. 

2 - Devleller, milll istihsalin m1liyet fiatıııı tutabilmek için 
cemiyetin ziyanına uındmi tedbirler almak mecburiyetini kabul ettiler? 

3 - İhracat ticareti, fertlerin şahsi işlerinden çıkarak devletlerin 
siyasi itilafları mahiyetine girdi. 

Bıı Jıfer, sermayenin daha fazla terakümünü ve beyne!· 
milel slyıui münasebatın yeni bir ıktıaat ılstemine istinat 
eylemesini intaç eyfedi. Çünkü, her memlekette istihsal 
niıbetı, o memleket halkının para ve lı hareketi idi. O 
memleket halkı, iıtihsalind~ maliyet ve yaıamak neticeıinl 
çıkaramayınca, hem mahvolur, hemde te§kll ettiği hükıi· 
metin manası kalmazdı. Bunun için, dünyanın her memle· 
ketinde hlihıalin maliyet ve yaıamak fiyatını temin edecek 
tedbirler alındı. Bu tedbirler, cemiyetin ziyanına müstenit 
bir ılotemden baıka türlü olamazdı. Şüpheslzkl, ne Avrupa, 
nede Amerika hükümetlerl altın fabrikaaı değildi! 

Ayni zamanda, gel-?cek senelerin maliyet ve yaıanıak 
fiatının indirilmeıi için de istihsal ve istihlak üzerindeki 
ga}ri tabii kazanç olan vasıtacılık kazançları kaldırıldı. 
Eıaaen, gerek Avrupa ve gerek Amerlkada bu 2lbi kazımç· 
lar pek azdı. Çünkü, bazı memleketler de istihsal ve istih· 
lak kooperatifleri vardı, bazılarında da bu itlere yatırılmıı 
büyük sermayelerle vasıtasız muameleler oluyordu. Fakat, 
bunlıır da kafi gelmemiı, buğdayların kredi, nakliye, silo, 
ve harman itleri gibi diğer mahıulatın da kendilerine mah· 
JUi istihsal ve istihlak kanalları bir ele irca olundu. 

Bu dahili hareketlerden çıkan neticeler. 
A -Zirai istıhsalattaki doğrudan doğruya \'ergilerin manasızlığını 
B - Zirai islihsatalın beynelmilel ihtiyaç nisbetine ircaı için 

beynelmilel bir zirai istihsal nispcliniıı tayini. 

amir bulunuyordu. 
Londra Buğday konferanıı, B maddesinin cihanıümul 

bir ,ekil alma11 için yapılan teıebbüslerl suya düşürdü. 
fakat bu konferanstan evvel, bu madde de bir devlet alya· 

seti mahiyetine girmltti• 
Devletler, yekdiğerlnln lıtihsal ve istihlak hareketlerini 

için iktisadi müahedeler akdediyorlar, bir nevi "mübadele! 
emval~ usuline muracaat ediyorlardı. Cenevre Buğday 
konferansının l 7 bükü met arasında ki Buğday itilafı da 
bu ılyasetin daha umumi bir cepheıl idi. Şanlı, ıöhretll 
beynelmilel diploması, mükellef salonunun yeşil masalı 
koltuğundAJl kalkmıı, bir ahı, verit pazarında masa kur· 
muıtu yalnız,ıunu ıiyaset biliyordu:Her memleket, kendisinde 
olmayan malı, kendisinde olan ıa:ıalı vererek almak! Alman· 
yanın romanya ile yapdığı •on İtilaf gibi! 

Türkiye, cihanın bu yeni ha•eketlerl haricinde kalabi
lir mi, eğer kalmak isterse, dünya pazarlarında bir yer 
bulabilir mi? 

Bu meı' eleler! de yarınki makalemizde tetkik edeceğiz. 
Naci ISMAIL 

Matbuat kanunu çılcıyor mu? 
Ankara, 23 ( Telefon) -

Matbuat kanun layihasının bu 
devrede çıkarılacağı ta hak. 
kuk ediyor, Layiha cumartesi 
ııünü müzakere edilmek üze. 
re ruznameye alınmıttır. Cu
marteıl celıeıinin hararetli 
olacağı anlatılıyor • Yapı ,an 
ıon tadilat ıudur: 

Gazetenin umum neıriyah· 
nı idare edenin adı beyanna· 
mede ııösterilec;ek bu zat baı· 
muharrir, umumi müdür, yazı 
müdürü vazifealnl filen yapan· 
!ardan biri olabilecektir. 

Tııhıili yükııek olmak clhe· 
ti de iltizam olunuyor. Muh· 
bir ve muberrirler 21 yaıındi 
olacaklar, mahkumiyetleri ol· 
mıyacaktır. 

Müstear isminde, yahut 
iılmsiz yazılar emniyeti ihlalde 

veya askeri aırları ifşa mahl· 
yelinde ise müddeiumumiler 
yazanın klm olduğunu sorup 
öğrenebilecektir. Muhbirler, 
muhabirler, havadiı uydurur· 
!arsa uydurma olduğunu bil• 
dikleri ıeylul yazarlarsa ceza 
göreceklerdir. Ahone yazmak 
suretlle ıantaj yapanlara, bir 
metin tahrif edllir1e uydurma, 
bir metin netredilirıe ceza 
vardır. 

Eski ilamlar hakaret olıun 
diye neıreclilmiyecektır. 

BOf8nma davaları gizli ya
pılmıyorsa kısaca yazılabıle. 
cektir. Gazeteler kendi nam· 
larına piyango ilaııları, kupon
ları koyamıyacaklardır. 

Gazeteye verilen cevaplar 
buılmıyacak gibi lıe müddei
umumiye gösterilecek, onun 
düzelttiği tekilde baıılacaktır. 

Sahife 5 

A,;Q.:;;;; 
müsabakalar 

Bugün Büyükderede yüzme, stadyumda da 
boks maçları var 

ikinci yüzme müsabaka- manlar yetlıtirmek için çalııı· 
lan buıün gene Büyükdere yorlar. ihtiyaçları olan iki 
havuzunda yapılacaktır. çifte diraeklı de bugünlerde 

Müsabaka programı aynen lkmll edilmek üzeredir, lıte 
geçen haftaki gibidir. Tekra· bu ıuretle çahıan bir kulüpten 
rına lüzum görmüyoruz, her zaman için muvaffakıyet 

Şimdiye kadar müsabakalar beklenebilir. 
böyle fenni bir ıurette yapıl- Beylerbeyi kulübü yalnız 
mıt h.ı.vuzlarda değil, açık kürekte değil, yüzmekte de 
denizde yapılıyordu. O zaman birçok birinciliklerle Jiğer ra• 
lar elimizde fenni veaaitin bu· kiplerinin önüne geçmiıtir. 
lunmamaıından tlkayet edili· Temenni edelim ki diğer 
yor ve bu mahzurlar telrıfl kulüplerimiz de bu kulübümüz 
edildiği takdirde deniz spor· gibi çalıosınlar. 
!arını nrağbet bulacağı iddia Bu ıuretle hasıl olacak ra 
ediliyordu. kabet herhalde gençlik için 

Buıene istenildiğinden mfi· çok hayırlı olur. 
kemmel bir havuz ve atlama Temennimiz de budur. 
kulesı yapıldığı halde rağbet Boks maçları 
diğer eenelere nazaran çok 
azdır. itte mütee11lr olunacak 
bir hal. 

iık kürek yarıılarında Ga· 
latasaraylılar ıebepılz yarıılara 
iıtlrak etmediler. Geçen haf· 
tada yüzme müıabakalarına 
!il.yıkı veçhile ehemmiyet ver· 
mediklerl gibi müsabakalara 
bile liıansız olarak çıktılar. 

Halbuki bu gibi gayri 
nizami cihetlerin Galatasaray 
gibi ıenelerılenberl denizci· 
ilkte en ön ıafı tıgal etmlt 
bir kulübün bilmesi lazım 
gelmez mi? 

Beri tarafta bazı kulüp
lerimiz Galatasaray kadar 
vesaite malik olmadıkları 
halde daha muntazam, daha 
güzel çalıııyorlar. 

Kürek yarıılarında Bey· 
lerbeyl kulübünü gördük. Bu 
kulubümüzden hiç ümit edil· 
mezdl. 

Fakat onların mütevazi, 
lakin azimle çalıımaları on· 
lara kürekte ikinciliği ka· 
zan dırdı. 

Bu gün çok zamendanberl 
ıeyretmediğimiz bokı maçlarlle 
tekrar karıılaoacacız. 

Bundan bir buçuk ay evvel 
ıehrlmlze gelen Rumanya ya· 
rım sıklet ıamplyonu Bunya 
11 Hazıranda boksör Frankl 

Marten ile karıılaomıı ve neticede 
dördüncü ravntta nakavt 
etmlıtlr. O zaman Selamiye de 
bir maç teklif etmltti. 

Fakat Franklye mağlup ol• 
duktan ıonra bu maçın ara· 
11nı uzatmıı ve bir haylı da ant• 
renman yapmıotır. 

lıte bugün 10 ravunt yapı· 
lacak olan bu mühim maçı ıey 
redeceğiz. 

Selami gibi her zaman çalıpn 
bir bokıörden muvaffakıyet 
beklememek hata olur. 

Bu maçtan evvel ayrıra bet 
müsabaka daha vardır. 

Müsabakalara aaat altıda 
stadyumda baolanacaktır. 

A.R 
Ten is maçları 

Dün Taksim tenis kulübü 
Bu böyle olmakla ber11ber 

Beylerbeyliler bundan daha 
iyi neticeler almak için elan kortlarında tertip edilen tur• 
çalıııyorlar. Bugün ellerinıle nuvanın ilk kısmına baılandı. 
mevcut futaları on birdir. Bu En kuvvetli rakipler sonda 
adedi yükaeltmek ve bu ıpor olduğundan müsabakalar he· 
ıahasında daha kuvvetli ele· zecanıız geçmltllr. ..................................................... ~ .. ~.~·~· ... ,~ ........ 

Tehlike var 
Almanya büyük ümitsizlik içinde 

Marlkin ıukutu münasebe· 
tile oebrimlz piyasasında hadiı 
olan buhran tesirini geçiftirdi. 
Fakat, bu buıuıtaki vuzuhsuz· 
luk ve ıiyasi tesirler tamamen 
kaybolmuı addedlle111rz. Bilhaa
ıa ecnebi devletler piyasasın· 
da Almanyanın iktıaadi vazi· 
yeti henü anlaıılmıı değildir. 

8ilba11a Amerikanın yeni 
malı teklifi etrafında henüz 
tam bir malümat mevcut değil 
dir. Şehıimiz Alman sefareti 
ne mezkür teklif hakkında kı· 
sa bir talimat viiruletmiıtir. 

Bu talimatnamenin mün· 
derecatı Doyçe bankla, Doyçe 
oryet banka bildirilmııtır. 

sefaret Ketum 1 
Fakat, ıefaretane bu ta· 

llmatın ne olduğu hakkında 

aıa!umat •ermekte aıümalk 
davranıyor. Sefaretilne erki.· 
nından bir zat, muharrlrimlze 
töyle ıöylemlılir: 

- Bahsettiğiniz mesele 
hakkında ılze müadet veya 
menil beyanı flkretmekte 
mazurum .• 

Muhalefet isyan istiyor 
Berlin 22 (A. A.) - Milli 

muhalefet rüesau M. BrUnla· 
ge bir telgaafoame çekerek 
FrAnıanın dermeyan etmlt ol
duğu ıeralt talebine karıı 
protesto etmlıler ve Alman 
milletinin •e bılbaua Alman 
gençliflnln • düımOı olduğu 
yeli ve ümlhlzliğln her taraf• 
ta daha tehlikeli bir takım 
fikirlerin filiz vermeılnl ko
laylaıtıracak bir dereceyi bul· 
muı olduiunu ili.Ye eylemlt
lerdir. Kendiılnl harp mea'all
yetlnden bert addeden Alman 

Muhtelif rüesa harekete geçti -milleti, kendiıine zorla tahmil 
edilmiı olan yükleri daha 
uzun müddet taıımak istemez, 
taııyamaz. Bütün milli mu· 
halefet, esas hattı hareketine 
tevfikan,• Fransa ya karıı gir!· 
ıtlecek yeni taahlıüdatın ken· 
diıinl hukuken bağhyacağını 
asla kabul edemiyecektir. 

Almanlar, servetlerinin 
miktarını beyana mec

bur tutuluyorlar 
Berlln, 22 (A.A) - 21·22 

Temmuz gecesi, kabine ıer· 
mayelerin firarına müteallik 
bir karuname neoretmittlr. 

Asgari 20.000 mark kıy· 

metinde dövize malik olan lıer 
ıııh11. • ecnebi kopürleri veya 

ecnebi eıhamı halinde bulunan b• 
dövizleri Reichıbank'a veya 
onun tarafından göıterllecek 
bir müeueaeye lrah etmeğe 
mecburdur. 

Bu kararname, hiue eene
da tlı veaalr tirketlerde de ka· 
bili tatbiktir. 

Ecnebi memlekete gid• 
aeyyah Almanlardan 100 mark 

alınmaıını natık olan21 Temmıq 
tarihli kararname tadil edil· 
mittir. Bir çok ahvalde bu 
reılm ilga edilecektir. 

Hük6met, mükelleflere .aon 
bir müracaatta bulunarak on
ları 31 Temmuzdan evvel ıer
vetlerinin miktarını doğru ola• 
rak blldirmeğe davet etmlıtlr. 
Ayni zamanda ılmdiye kadar 
ıervetlerl hakkında yanlıı ma· 
IOmat vermlı olan eıhasa ver· 
mek mecburiyetinde bulunduk. 
lan ruıum hakkında affı umu· 
mi temin etmektedir. 
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Halis limon çiçeklerinden müstahzar 90 derece HASAN KOLONYASI bir harikai san'attır. Bir damlasında 
bir limon bahçesi 

mündemiçtir. Hastalara ve sini rlilerc şifa ve hayat verir. Masaj ve tualet aleminde menendi ve naziri yoktur. Taklitlerinden sakınıııız. Hasan Ecza deposu. 

, Akşamlar> "şan dil ğotirıtl eriıİiıde jtalıftı · 
• ., 'I( ! 

EGLENCE RAK/S/ 
ile eğlenebılirslniz. 

-
EGLENCE RAKISI, nefis olduğundan kat'iyen asabiyet ve hırs 
vermez, baş döndürmez, dili kurutmaz, geceleri su içirmez ve 

ertesi asbah vücuda kırıklık vermez. 

1 

Sahlık ev 
Akıaray Horhorda 

S<ıfular mahallesinde 
Ragıp bey ıokağında 
14 numaralı hane 
satılıktır. Talip olan 
zevat "Yarın" gazete· 
ıinde mürettip Nev· 
zat efendiye ve bu 
adreı ile görebilirler. 

Yalnız :ı 

~ 
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- KODAK - ' 
fotoğraf Amatörleri Müsabakası 
Çektiğiniz her 

dermekJe 

resimden birer kopya 

bir şey kaybetmezsiniz. 

•• gon-

• 

Bilakis, 23600 lira kazanmanız muhtemeldir. 

Jıı. Resimlerinizi derhal gönderiniz. 

, Dr. Aristidi 
1 Zührevi hastalıkları 
1 Tedavihanesl 

IEminönii: Sabık Kara kaş han No. 81 

Nazarı dikkate 
Sağlam ve şık kundura kıy

mek için Beyazıt Okçular başında 
67 numarada Seyfi kundura ma· 
ğazasında imal ettiriniz. 

R A ·K 1 

-;---~~~~~~~~~~~ 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp• 

haneıi üstünde No. 66 
Telefon: latanbul 2385 

s 1 

------------------------~--------------=----·---.=·~ 

f~-----------~Ç __ A~--------........ ----,~ 
Sırf 

...................................................... ................................................................. -····--·············· i 
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Seçme Anasondan 

Büyük Tayyare 
pijrangosu 

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. 

:.: ...•.••.••.....••• 

_.., DİKKAT ! --..~ 

Ademi iktidara 
GLANDOKRATİN 

Meşhur Professör Brovn Sequ
art ve Steinach'ın mühim keşfidir. 

Tesiri kat't ve seridir. Her eczanede 
bulunur. Toptan satıı yeri ZAMAN 

1 
ecza deposudur. lstanbul, Bahçeka-ı 
pı Tramvay caddesi No 37 ve Esk!şe
h!rde Yusuf Kenan Beyin Merkez 
ecıahanesl. Kutusu 200 kuru tur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra saat 

(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huauıi kabineıinde 
dahili hastalıkları muayene 
de iedavi eder. 

Telefon: lıtanhul 2398 --------[-... 

YERDE 

ARA YINI~ ıl 
111 

~
-· ... -·· . ~~ . . . ..._ '·"' ~ ... -........ ' 

BankaF rankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

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

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

Telgraf adresi: Fraaiabank 
Telefon Beyoğlu 1421·2 · 3 
Posta kutusu Galata No. 376 

"Harbin Mukden. 

Bilcümle Bankı muamelatı 
Hesr. batı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf aandığı - Mekükatı ecnebiye kambiyo, .esham v.c 
tahvilat alım satımı - Senet iskontosu - Esham ve tahvı· 
at bedellerinin tahsili - Adi ' ve sirküler itibar mektupla· 
rı - Esham ve emtia üzerine avıına - Ecnebi memleket 
üzerine kredi küıadı - Esham ve tahvilat muhafazı vesaire 

~*~~ı;;~;;~~;z;~:,~~,t 
' 

Bahçe Kapı' da: Banka Tioarethane ve şirketlere 

elverişli iki katlı ve bodrumu hav_i büyük bir mahal kira-

~c. 

't 
) 

Selanik Bankası 
Tarihi teıiıi: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmi1: 

30,000,000 Frank 

l'ı1erkezi idaresi: İstan!>ul 

Türkiyecleki şubeleri: 

Galata, İs;anbul, lzmir, 

Samsur:, Adana, Mersin 

Yu:ıanistand ıki 'ubel~ri: 
Atina, Scl&nik, K valıı 

~~-llllmaii~c:;ır;ı::ı:::::r.:z~ 
m::ccımı:ı:ız:ıııı:ızc;ıc:ız1!!:3!~!!2'J 

Doxtor feyzi Anmıt 
Cııt, saç ve zührevi has• 

talıklar mütehassısı Cu
madan 'maada her gün 
saat 10 dan 6 ya kaua• 
hasta kabul edilir. 

Adres: Ankara cı:ddesl 
No. 43 

Telefon: l•tanbul 38~9 

-- Plaj -- Kiralık ~aireler 
ikdam yurdunun 

üçüncü katı kısmen 
mefruş olarak kira
lık Dördüncü kat 
dahi kiralıktır Ga
zete idarehanesine , 
kitapçılık ve müret
tiphaneye elverişli -
dir Görmek için ka
pıcıya müracaat o
lunur. 

, :C lıktır. Taliplerin (B. Z.) rumuztıe lstanbul l 76numerolu 

'c posta kutusuna tahriren adreslerini bildirmeleri. 
~~ 

24 Temmuz 1931 = Hızn• 801 
-c -

Haftalık Eğlence Gazetesi 
30 Temmuz 

ilk Sayısı 

Perşembe 

çıkıyor _ 

, 

latanbulun bütün eğlencelerinden ve bilhana deniz 
alemleri ile plaj sefalarından bahaedeeek olan bu gazeteyi 

okumadan gezmey::ı gitmeylniıı:. 

En maruf mizah muharrirleri. (PIAj) a yazı 
yazacaklardır. 

Telefon Bevo~lu: 4515 

..... llu~n'ü ııme lllf' ~'-~nde bl"' tesir Dıraıtmıın. .. ... ·~·-.. ....,.. • bunları düıünmeyor!lJD. gaye yoauu, ·-·--

-z _acısa u 
- - =:>'.:·- ~ ;::_-,..;......:ı;;.;:5"r~-r~r:-?c~r-=~f"'.'~~;- err ~r ;,.-, ~ ??i :::;; s; ~:= ... -:,.-·-. ·:-
~,_.,.,f"'.'':!'l'riiilii!li'·--.. ..-- •. - . 

um - -a-

Gülhane Tatbikat mektep 
ve ıeririyatı Müdüriyetinden: 
Pratlıiyen etibbaya (Manken 
tatbikat) Kursu 1 Agustos 1931 
Cumarteıi gününden itibaren 
baılıyacaktır. Devam etmak 
ııtlyen etibbanın Cumartesi, 
Pazartesi ve Perıembe günleri 
saat 10. 12 arasında Veladiye 
muavini Doktor Yuıuf Ziya 
Beye müracaat etmeleri rica 
olunur. 

- Arabi RuFıi 

8 Rebiüleael 11 Temmuz - -Vakii - Lza"l Vakit - V . s:ıti 

i"rVr'a ı :;. ~ Evkat :,. [). ' -·- - - -c.31 Sabah 7 28 Sahoh 3 
ögıe 4 46 Ö;;ıe 12 

20 1 ikindi 8 43 lki~di 16 13 
Ak~am 12 00 .\k,am 19 33 t 
Yat.sı 1 ~3 Yatsı 21 "O 1 
iıııf"Ak 7 07 lm•.\k ~ -2}_ -• Paris TıpFakültesl mezunu 1 ' 1 

1 cııı ve ziihrcvi hastalıklar ·----------~-

1 mUteh&SSlSI 
Dr. Bahattin Şevki Mesut mildilr ve müıAoss!I 

Babıilll Meserret otel! kartısı 135blrlncil Bürhanettin Ali 
- kat aabahtan akıama kadar 

Te Yeıilköy albl :;ıarıc ıımenaı• 1 


