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Mustafa' 
ahmak!• 

Enver Paşanın iştirak ettiği ''Bakô,, kongresi akabinde 
Suphi partisinin beyannamesini Arif Oruca atfeden 

. ...~~~~~~~~~~~~~~ 

Onları sana el altından yolladık. Sen.de 1000 lira talebine karşı 200 lira verdin. Babıali caddesindeki 
arkadaşların çoğunun haberi. vardır. işte bu da sana son azizliğimizdir! Sen bu derece ahmaksın! Dün 
bahsettiğimiz tuzak ta bujdi.lntihar et .. Fakat intihar namuslu adamların karıdır. Sen onu da yapamazsın! 

, Tilki kapanda! 
Tuzağa düştün Yunus Nadi! 

Şimdi. şunlara cevap ver: 
1 -- Rıza . Tevfike dehalet etmedin mi? 
2 -- Serkıldoryanda Dahiliye nazırı Meh-

ı 
met .Ali ile tav~a oy'!arken Po!is müdii.l'Ü ı 
Halıl Bey senı tevkıf edecektı. · Mehmet 
Alinin şefaatile kurtulmadın mı? 

Dilokü nüshamızda Yunus Nadiye bir tuzak kurduğu· 
~uzu ve bu vealka tuzağının mahiyetini anladığı zaman 

· intihar etmesi lazımgeldiiilni yazmııtık. Yunuı Nadi geçen· 
!erde telefonla kenıliılne yapılan gençlik tezahürü oyunu 
elbi, yeni bir oyuna daha ılüşmüttür. Dün 6 · 7 aahlfa rak· 
kamlı Türkiye komünlat partisi beyannamesi diye gazete· 
ıine eeçlrdlği beyanname:' 

Enver Paşanın 1920 senesinde Baku ko
münist kongresine iştirak ettiği zaman Mus
tafa Suphi ve Ethem NejatBeylerle arkadaş
larının teşkil ettikleri Türkiye komünist par 
tisinin beyannamesidir. Ynnus Nadinin neş
rettiği kısmın son satırlarını okuyan vatan· 
daşlar beyanname sonunda kongrede bulu
nanların selamlandığını da okuyacaklardır. 

Yunus Nadinin neşrettiği kıs?m risalenin 
(6 - 7) ci sahifeleridir. 

Aynen aıafıya alıyoruz ibretle okuyunuz : 
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beyannamesi 

Yunuı Nadinln eıkııtıkça ıuraya buraya baı vuracağını 
biliyorduk. Binaen aleyh kendisine adam akıllı bir tuzak 
kurmayı düıündük. Bunu icabında isimlerini ıöyliyeceğimiz 
ve ıehadetlerfnl isteyeceğimiz muhtelif gazetelere menıup 
arkadaılar içinde de ıöyledlk. 

Nihayet kurulan plan mucibince Yunuı Nadiye Bakil 
kongreılne alt bir beyanname göndermeyi muvafık gördilk. 

Bu adam bunlara 1000 lira iıtendlğl halde200llra verdi. 
Bu paralar dil kemali afiyetle ve arkadaılar ara11nda yeni· 
lip ıçildi. Beklemeğe baıladık. Bir gün iki gün, nihayet 
üçüncü gün Yunuı Nadinfn tuzağa bütün manaelle dilıtüfü 
eörüldil. 

Muıtafa Suphi ve Ethem Nejat Beyler 1920 aeneıfn· 
de Baku kongreıinde Türkiye komilnlat beyannameılni 
riule olarak baetırmıılardı. Süleyman Sami Bey itmin· 
de genç bir zabit 1920 ıeneıl Ağuıtoıunun 21 inci gil· 
nü Eıkiıehire uğramııtı. Oradan da Ankaraya geçmtıtı. 

Bu zatın Ankarada bıraktığı Yunuı Nadiye verilen üç 
riaa.le vardı. Bunlardan birlıl bllahara Arif Oruç Bey 
tarafından elde edilmlıtı. 

O zaman Arif Oruç Bey ne Eıkiıeblrde, ne de An· 
karada değildi Demirci cebheılnde idi. Ancak 336 ıe
neıi Eylülünün altıncı günü cepheden ayrılmıı ve Eıkl· 
ıehrie gelr.ıitli. 

Yunuı Nadlnin belahatine ve gafletine bakmalı ki 24 
Temmuzda Baküda neıredilen beyannamenin farkı~a var· 
uıadığı gibi, o zaman Ankararı" ve bitti. Türklyede bir 
komünist partlıl olmadığını, Yalnız Gazi Hazretlerinin 
nutuklarında bahsi geçen Yeıll ordu teıkilatı bulunduğunu 

(Deoamı "5 inci •ahifede) 

• 

• 

Liseler 
Kongresinde 

• Tayyare filosu geliyor! 1 Yaşasın 
Spor! 

f Bu sabah 9 da şehrimize meşhur idman ı·t~if akı Tahsilini bitiren
ler meslek de- 6 Fransız tm,yyaresi geliyor _vali B. reis 
ğiştirmiyecek 

Ankua, 28 ( A.A) - Kız 
ve erkek mektepleri müdür ve 
mualllmlerile mutaha1111lar, 

lçtlmaında görüıülen ve kara· 

ra baiilanan meıeleler ıun· 

!ardır: 

1 - ) Mektep mezunu olan 
!arın meıleklerlle mütenasip 

itlere yerleıtırllmeıl bunlara, 
mektepten çıktıktan ıonra 

meıleklerf 'ıçin lazım olan ve· 
ıaitln temini. 

' 2 - ) Mezunların ııtaıa 
tabi tutulma11. 

3 - ) San'at mektepleri 
için birer himaye encilmeni 
teıklli. 

4 - ) S<ln'at mektepleri 
için birer sergi tealof. 

yapıyor 

Bugü" ıehrimize gelecek olan Fransız tayyareleri 

Avrupa üzerinde propa· Binbaıı Vedat, yaver H. İı· 
landa ıeyahatlne çıkan altı mali Hakkı, Yilzbaıı Hüsni! 
Franıız tayyarednden mürek· Beylerle, Tayyare cemiyeti 

kep hava filoıu, 9 Temmuz namına Hasan Fehmi BeJ 
da Pariaten hareket etmiıtır. den mürekkep bir heyet v~ 

5 - ) Kız •an'at mektep• 
terinin talimatname ve pro· 
gramları yeniden tetkik edll
mtı ve icap eden tadilat yapıl· 
mııtır. 

l'ilo, bu ıabab eaat 9 da Ye
tllkoye gelecektir. 

Tayyare zabitanı tarafından "' ,. 
karıılanacaklardır. idman ittifakına rei• intihap 

Bu korarlar yakında milli 
(Devamı 2 inci aayfada) ........................................................ 

Franıız tayyarecileri, Vt- Dört tayyaremiz, Franıız 
!ayet ve Belediye erkanından tayyarelerimiz lıtlkbal etmek üz· 
dört zat, Kolordu namına re dün gece hududa gitmişlerdir. 
Miralay Muharrem Mazlum, Miıafirler Parapalasta ihzar 
Erkanı harbiye 1 inci ıubede (Devamı 2 inci sahifede) __ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...... ,,,,,,,, ....... 

edilecek olan •por mütehauuı 
Vali Muhittin B. 

İstanbul mıntaka11nın vazi· 
fesibuay nihayetinde hitam bulur 

Kongre ağuıtuıun 7 inci 
( Devamı 2 inci aahifede ) ........................................................ 

ilk ihraç! ı 30,0?0 Ayakkabıcı dağılıyor mu? lzmirde 
Cemıyet parçalanamaz! s kişi tevkif edildi Yunanistana 

Teklrdağdan Yunaniltane 
buğday ihracına baılanmııtır • 
Gelen habere göre bufday al· 
mak üzere liri Yunan ıilebi 
bugünlerde muvasalat edece· 
ktır. Trakya'da yeni ıene 
hububat mahıulür.ıün bereket· 
it olduğu, Ziraat müdürlükle· 
rlnln raporlarından anlatılı· 
yor. • 

Yelnız, dünya buğday pi· 
(Devamı 2 inci sayfamızda) ,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, .... 

Meclisteki istizah takriri 
----~~~~~~~~-~ 

Celse zabıtlraı 
-19-

kesler, eıklyalar vardır sizi 
ıoyarlar demtı. ipsiz Recep 

Ayakkabıcılar reisi cemiyeti parça
lamak isteyenlere ateş püskürüyor 

~ -

f d 

namında bir çete bulmuı. Bl· - - . 
lılerfni Topkapılı Mehmet B. isminde birinin karııtırdıfjı 

zı bu yollardan Ankaraya eö· iddia edilen kunduracılar cemiyeti 
tilr demlı ve bunları almıı 

Kunduracılar cemiyetini mlyetlnden memnun olmı· 

İzmir, 28 (Husuıl) - Şeh· 
rln muhtelif yerlerine komilnht 
beyannameleri atılmııtır. Zabı· 
ta derhal faaliyete g~çerek 

ıeklz kiti yakalamııtır. Bizzat 
polis müdüril ve Müddei umu· 
mi baı maavlni tarafından ifa· 
deleri alınmııtır. Yakalanan· 
!ar ara11nda bulunan modelci 
Kerim ve izzet geçenlerde ayni 
cürümden yakalanmıı ve Di· 
yarıbeklre ıevkedilmlftl. ................................ ,,,,,,, .... 

Zeplinin kutüp seyahati -
Françoise varıyor 

Moskova, 28 (A.A) - Zep• 

lin balonundan gelen bir tel· 

ıizde ıeyahatlnln muvaffak!· 

yetle devam ettiği bildirilmek. 

tedlr. Balon Françolı Joıepb 
alıpmlayın bir yere götümıilf 1 ld d 
akıam (llunca Arif Oruç ip· istemeyen er 0 uğuna art yanlar lıe ikinci bir cemiyet topraklarının cenubuna bu ıa. 

hariçten vaki hareketler, 
ıfz Recebe yanaımıı bunları çemlyet allkadaranınca bir kurmak arzuıunda oldukla· bah va11I olacağını ve Mallgu. 
billyormuıun? Bunlar Anado· infial havaılle karıılanıyor rını ve hiçbir it yapılmadığı ine buzkıranına tesadüf ede· 
Devamı 4 üncü sayfada) Halbuki, Kunduracılar ce· (Devamı 5 inci •ayfamızda) ceflnl ümit eyliyordu. 

,,, ························~································ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,,~., ,,,, ...... 
Darülfünun kooperatifçilik yapıyor! Günün Meselesi 

Faaliyet ~rifesinde Stalin'in Nutku 
Bugün toplanılıp muazzam mesai 

programı tespit edilecek 
Darülfünun kooperatifçilik f kooperatifçilik cemiyeti fili 

cemiyeti faaliyete geçmek arl• bir mevcudiyet eöatermlı 
feılnde bulunuyor. Nitekim deflldlr. 
bu makıatla, cemiyete kuıı Bunun için, cemiyet 
umumi bir alaka tevlidlne be1et1 bugün toplanacaktır. 
çaiıfılıyor. idare heyetinin b"u lçtlmaında 

ÇGnkü, halen Darülfünun ı:neeal programı tanzim edilecek • 
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. Tay?arekazası müthişolmuı :flE:HİRJH A-BER~ERİ Fransız 
Feci tafsilat geldi! Tayyarecileri saat 

Şehrimize gelen tafsilat tüyler Kavun ihracatı Tarife komiıyonu bugiin toplanıyor 9 da geliyor 
· ürpertici bir şekildedir Bir kavun Tenzilat yapllacakmı? (Birinci •ahifed•n dnam> 

latanbuldao, Cuma günü Madeni akıam bile erfmlı, edilen dairelere yerleıllrilecek• 
Bükıeıe hareket eden bir tay· külçe haline gelmı,u. Civarda Parise 7 buçu_ğa Operatör Emin B. bir havada Deniz lerdı~ayyarecller, i!~leden sonra 
yare, Kamebet civarında yere 200 metre murabbaındaki arazi 

düımü, ve içinde bulunanlar dahilindeki ağaçlar yanmııt•. gidecek! ,, ' Ticaret müdüriyeti bir havada! ~:~:~b~!~.:::ayı::a~;:::t 
tamamen yanmak ıuretlle öl· Ankuın !solundaki iki er· lbracatofial kavun ihracab Tarife komlıyonu bugiln anot Milflt Necdet B. ıtrlı:etl Ye bll•uıta Reisicumhur H:ı. 
nıüılerdlr. Kaza hakkında ıeh· kek ceaedt aai tarafında biri için tatkikatına devam ediyor toplanacaktır. Bu içtimada hayrlye hakkında komlayona ne arzı tazimat edeceklerdir. 
rimlze huauai lafıllat gelmiıtlr erkek, biri kadın olmak üzere ve aldı"ıınız trıal"mata go·re H Müteakiben Topkapı Hra• 

k " " aliç ve Şirketi Hayriye tarl· rapor vermlttl• Bunda ıırketl 
Bu haberlere nazaran kaza i i ceaet bulunmuıtur. Diğer ihracat ofiıl beynelmilel nakli· f l l yını, müzeleri, camileri geze-

t · ur· iki ceaet tamamen kömür ha· e eri tetkik edilecektir, hayrlye tarife erinde tenzilat 
ıu ıurette cereyan e mış · ye tlrketile anlaıılmıobr. ı k 1 d cekler, akıam caat 17 de FraD 

C babı .aat 7 Ye line gelmiılerdl. Kadın cea~.· Tarife komhyonu ,ımdiye yapı maeına im an o ma ığı 
uma ıa Bu ıtrket Parı'ıe kadar ka· 1 eız ıeflrl tarafından konaolo• 

d ğ Y b 1 1 d S t dinin de yalnız belden aıaiı kadar liman ıirlı:eU tahmil ve yazı ıyor. 
o ru an ° u c varın a ı • vun nakli nereli baıına 7 bU: Maamafih, akıl noktal hane babçeainde verilecek 

• d" t k'I kısmı mevcut bulunuyordu. tahliye tarlfeılle meıguldn. ralr gö.ünün or ı ometre çuk kuruı alacaktır. ihracat d 1 ı d d garden partiye gldeceklerdllr. 
ğ d k ğ Kadın ve erkeğin tayyareden Şırketi Hayrl•e tarifesinde nazar a 0 an ar a var ır, 

uza ın an, azaya u rayan birbirine aarılmıı bir vaziyet· oflıl aynı zamanda Viyanada , Şirketin bugünkü tarlfele• kCuma ıabahı tayyareler 
tayyarenin geçmekte olduğu da kavun aattırmak için bir tenzilat yapı!maaı için bir ce- rint fahtı aörenler, bllhaıaa Eı !tehire gidecekler, orada _ -ı . ı- te yere düıtüklerinl ve öyle• reyan vardır. d 1 1 k 1 ki goru mu§ ur. ajan ile uyuımak üzeredir. kömGr flatlarının ucuzluğunu a meraı m e arıı anaca ar-

Kaza, Yanbolunun 35 kilo· c; yandıklarını tahmin edi· Komlayonun bundan evYelkl dır. Tayyareler, Eıktıehirden yorum Eğer, gerek Franıaya •• öne aGrüyorlar. Eakl ıehremln· 
metro fa k d b 1 k U • 1 ti da bu meael -rn nl l ı d " E B evdetle Allna, Brendlzl, Ro-r ın a u unan °1 • Tayyerenln kanadında biri ka· gerekse Avuıturyaya böylece ç maın e go 1 • er n en operatur mln ey 
cular lıöyü ile Mokren köyü k müıtür. bunlardan biridir. ma, Zurlh Ye Llyon tarlkll• 

dına ai(olma:O: üzere iki yüzük avun ihracatı mümkün olur- Parl&e döneceklerdir. 
arasında, Y anbobu Kazan ıo· b 1 d 1:. bt Yapılan müzakere neticede Y alnızl, bu [yaz Şirketi 

ankıızın onbeı metre uza· aa u meyve erin a a lyt ' Fransız tayyareleri, illan• 
ıeılne yakın bir yerde olmuıtur. ğında bavul bulunuyordu. Bu fiatla satılmaları temin edilmıı firket heıabatmın yeniden Hayriye de tarifelerini bir pa bula gelmeden evvel Brük· 

O ıırada itlerine gitmekte b ı ·ı 1 k tetkik edilmealne lfızum görül- rça ucuzlatmıotı. avu un tamamen ıag am 0 aca tır. ael, Amlıterdam, Oalo, lıtok· 
olan köylüler ılı ve bulutlar bir halde bir tayyareden dı· müotür. Netice, tarife komilyonu·r 

N •• t f holm, Utı, Reva!, Rıaa, Kov· 
arasında bir tayyare çıktığını ıarıya atılmıı veya düımüı e sura . Deniz ticareti müdür BlU• nun kararıla belli olacaktır. 
gayet alçaktan, tahminen 200 olduğunu zannediyorum. Tuplar T' 'f" B l d' f d' • "'J • . 1 na, Varıuva, Lemberg, Bük· 

ıcaret odası kooperatı ı e e ıye e en ımız eg enıy~ reı Belgrat ve Sofyaya uğra· 
metre yükıekliğinde uçan bir ıahai, kıymetli evrak ve Nor· mıılardır. 
tayyarenin birdenbire sı.ğa veç hük<lmetlnln latanuul dev adımı yürüyor Çeşme başlarında muharebeler 

l ddoğru dönerek ıür'etle )ere konaoloau M. Bettene aıt bir Ticaret odaaı memurları B\IBu!~~Y•;:ı:!':: t~~~~::!ı. 
oğru dilatüğünü görmüılerdir. pasaportla M.Bettenln bir reıml teaviln aandıklarını bir koope- Çeşmeler _;ıen SU a[nbilmek ic, İn yatak 

U< "" ler' tr.yyarecllik ilemlnın en 
Bir köylünün enlııttı!jı çıktı.Bundan baıka ankaz clva· ratlf haline ııetırme"e karar l b b k[ • r • yorgan a nö et e enıyor • maruf ılmalarını teıkll etmek 
Kazayı yakından gören bir rında iki ıapka ve yo!culardan veımtılerdir. tedır •• 

köylü ıöyle anlatmaktadır: birlalne hitaben zevceıl tara· Bu huauata oda•memurlan Şehir çeımelerlnde ıuların · zı çeımelerln yanında ve çeı· Ceneral Dö Göyı umumi 
" - Kaza yerine gittiğimiz fından yazılmıı bir mektup müteaddit içtimalara da ak• keıilmeıl yüzGnden çeım• meye mücavir mahalleerde ' Franaız ihtiyat tayyare teıld· 

zaman tayyare alevler içinde çıktı. Mektupta: tetmlılerdi. baılarında nöbet bekleyen yatak. yorğanıle nöbet bekli· )atı kumandanıdır. 
yanıyordu. Kazazedeleri. kur· "Seni çok göreceğim gel· Yüz küaür maddeli olan halk arasında kavgalar olmak· yen ıuculııır görülüyor. Harpte Almanlara ealr düf" 
tarmak için bazı arkadaılarım dl, biran evvel gel.... De· k f 1 1 tadır. Halkın, mahallelerindeki müı, bilahare firara muvaffak 

d ooperatl nlzamoamea D n , BtlbaHa Mahallat • nka· 
tayyareye yaklaımak iatedller. nllmekte lr. Yapılan tahki· kıamı azami tetkik ve müna· çeımelerden lıtıfade edebil· olmuıtu. İlk defa tayyre ile 

k ·ı 1 ı J k J ları halkın ıu doldurmalarına Fakat alevler buna imkan bı· atta o en er n a tı iti o. kaıa olunmuıtur. meıi için, bu yolsuzluğa bir Sahrayıkebirl geçen tayyareci, 
d ğ l 1 b meydan vermemekte ve nö· 

rakmadı. Bir müddet ıonra u u an aıı mıı r.. Mütebaki noktalar da Per çare bulmak lazımdır. bu cenaıaldır. 

Ş k • k " • bete ehem1Dlyet vermlyer!'k 
ateı dindı. Beyaz bir duman ir et mer ezi ne diyorr ıembe günü akıamı tekrar ya halka hakaret etmektedırler. Su aatanlara milnaatp ma· Yüzbaoı Koıt, 1926 da Parlı 
çıkmağa baıladı.. Tayyare şirketinin ıehrl· pılacak içtimada görüılile- Sucuların bu mutecaviza· hallerdeki çeımelerden ıuları• Yaak araaındakı mesafeyi bir 

Doktor ne diyor! mlzdekl ıubeılne dnn de kaza cek ve nizamnamenin lota- ne harekltı yQzilndeu halk nı temin etmek için ve halkı uçuıta katederek dünya meıafe 
Kaza mahalline giden Yan· hakkındaki tafsilat için ne cına çalııılacaktır. ıu alamamaktadır. bunların hakaratına maruz rekorünü kazanmıı, 1927 de 

bolu hükümet doktoru Peter malumat geldiğini sorduk. Şlr· ---- - O dereceye kadar ki, ba· bıraktırmamak lazımdır. Pariaten Ural dağlarına ucmuı 
Momçtlof Sofyaya geldı. Ken· ket gene hiç bir tahlli.t gel· Bursada da 1930 da Parııı .. c Ne•yorka 

diılle de görüıtilm. b da ıöyle mediğini beyan etti. Bayram Kumpanya uçarak Bahrlmuhltl geçmtı, 100 
anlatıyor: Bu derece elim bir kazaya Sıcaktan bayılanlar var bin Türk liraaı kıymetindeki 

-"Tayyare tamamen bir dair hala malümat gelmemeıl Bursada 11caklar hayli art• mükafatı kazanml§tı. 
ankaz halinde bul•Jrıuyordu. pek ııarlp değilmldir? mııtır. Hararet aölğede 35 e Hakimiyeti milliye Şark şimendiferleri Yüzbaoı Gırıer, Parlı • Tab • 

.................................................................................................................. kadar çıkmaktadır. Çarıılar· bavramı nasıl gec, ti? marifet yapıyor ran aeyyahatıdnlkyapmıı Parlı 
Liseler kongresinde da caddelerde bunalıp bayırın· 'J Omak araeın a 1 uçuıta dün• 

Temmuz Hakimiyeti milli· · Şark demlryollarında ki f k k 
!ık ııeçirenler pelr çoktur. Sı- k f ya meıa e re orunu ırmıı!ı. 

(Birinci aahifeden davam) 
talim ve l«-rbiye heyetince tet· 
kik edilecektır. 

Anka1·a orta mektep 
kursları 

Anka~a, 28 \A.A.) - Orta 
me~ lep fizik, kimya, tabii yat 
muallimlerinden bir kıamı lçln 
Ankarada Gazi Muallim mekte
binde açılan ve 20 AAuıtos 

931 tarihine kadar devam 
edecek olan kurnta muallim
lere Oı ta mekteplerin ahiren 
fevkalade ameli bir oekle ifrağ 
ve tadil edilen fen dersleri 
pragramlarının esaıları • izah 
edilmekte, yeni programların 
ne ıunlle ta•bik edileceği göı· 
terilmekte ve yeni program· 
lan tatb:k için lazım gelen 
bütün fenni tecrübeler ameli 
olarak ve en basit vasıtalarla 
munllimlerP. yaptırılmaktadır. 

Müal'.lmler fena derslerinde 
icap eden tecrübeleri yapabil· 
melerinl temin için lazım r.e· 
len basit aletleri kolaylıkla 
ne aurelte yapacakları mual
limlere gösterilmekte ve bu 
aletler kendilerine yaptırılmak· 
tadır. 

Kona d!!>vnm eden mual-

!imler her gün beı guruba 
ayrılmaktadır. Birinci grup 
tabiiyet tecrübeleri, ikinci grup 
fizik tecrübeleri, üçüncü grup 
kimya tecrübeleri, dördüncü 
grup tahta atölye tılerl, beılucl 

grup demir atölye i§lerile meı· 
gul olmaktadır. 

Kursta muallimlere yaptı· 

rılan fenni tecrübeler milli ta• 
lim ve terbiye azasından Rüı· 

tü, Muallim mektebi fizik mu· 
alllmi Hayri, kimya muallıml 

Dr. Avni Refik, İzmir lııul 
kimya muallimi Salahattln, 
Ankara Erkek liıeal tabiiyat 
muallimi Hayri, lstanbul kız 
liseai fizik muallimi .,.vnl Bey
leri<! Galatasaray ilanı fızık 

muallimi Maruce Beyin neza· 
reli altında yaptırllmaktadır. 

Demir ve tahta atölye 
itleri de Ankar aan'atlar mek· 
tebl mualllmlelnden Süleyman 
Beylerin idaresi altındadır. 
Bundan baıka talrmü terbiye 
reiıl Ihsan, azadan Rüıtü ve 
Ali Haydar Beyler tarafından 
fen dersleri hakkında mual
İimlere konferaılar verile
cektir. 

Kurslar vekalet ummi mil· 
fet•iıle.rinden Bedri Beyin ida
re1i altındadır. 

Evkafta nakiller suya mı düştü? 
~füdürlüklerin nakli teehhür mü ediyor?_ 
~chrimizde bulunan ve An 1 

karaya r.akledilecek olan Ev· / 
kaf n.üdiriyellerfnln bazıları 

nın taammalan teehtür etmı,. 
lir. 

ğlmlz Vakıf Kayıtlar müdilrü 
izzettin Bey, muharrirlmlze 
ıoyle aöylemiıtır. 

Mezkur müdüriyctlerin bir 
kıımı taıınııııflır. Fakat, ha· 
kem mese'.a Vakıf Kayıtiar 
müd;rıyeU nal.. ed.lmiı delil· 
dir. 

- Henüz, mQdürlyet umu
mlyeden Ankaraya nakletme· 
mlz için emir almadık. Ben• 
de, Ankaraya aitmelr.liaımız 
teehhür edecelilni lfltlyorum. 

1 
Fakat, bu husustaki malümah· 
mu: da ancak mesmuat kab&-

MalümaJın:ı müracaat elti· !indendir. 

ye bayramı münaaebetile dün bilet ücretlerinin pe azla ol• Binbaıı Peltler Dolıy Parlı 
caklann yalnız bahçe ıahlple- devalrl resmiye kamilen tadil mtedaılrın. den halk ıık&yet etmek· Tokyo, Parlı • Pekin, Parla. NI· 
rlne. pek faydası dokunmuı· d 1 1 

e 1 mlı •e merasim yapı ma· Anadolu hattındaki biletlere amey seyahatleri yapmııtır. 
tur. mııtır. naıı:aran Ocretlerdekl faıı:lalılr Yilzbaıı Rlgnot, Pariı. Le-

Bureada, mevsimin hayli ıler· Şehrin muhtelif semtlerinde hiatan, Parla· Atına, Parla· latan-
! 1 b pek barizdir. 
emlı omasına rağmen uz mektep talebelerine, Türk Maarif idare, Banliyö ücretlerin· bul ve Parlı Mukden ıeyahat• 
fabrikasının elAn açılamadı- cemiyeti tarafından Rozet tev· den tenzilll yapılmaaının me•· lerlnl icra etmlıtlr. 
ğını kaydeden halkın ıeıl ııa· zl ettlrilmlıllr. zuubahıolmıyacağını aayle- Ynzbaıı Delaatre. harbi· 
zeteıt diyor ki: Şehrin her tarafı bayrak· ı:ııektedfr. umumide meıhur Ktlle'nin 

"Elektrik ıtrketi bu gibi !arla tezyin edllmlıtlr. BugOnkil Ocretler, asaari bombardıman uçuıunda çalıı· 
11'illi müeueıelere yardım ede- Mllii hakimiyetin yıl dönli· tarife lmlı! mıı 1927 ve 1928 de Mlbelln 
cek yerde bilaklı müıkü!At münü teı'iden evkatı muayye· Şark ıtmendlferlerl tdare1l kupaıını kazanmııtı. 
Çıkarıyor. at yarıılarına teıvlk makıadtle YGzbap Arrachart 1925 de 

nede Selimlyeden top endaht Veli Ef.ye gidip ııelme Qcretlerln, 
Anlaıılan Bursalılar bu ae- edilmit' ır. d ı ilk dilnya me1afe rekorunu, asgari tarifenin ununa D• 

ne Uludaii'ın karlarından I• Halk bayram tatilinden lali· dirmiı ı 1926 da Parla • Bura, 1928 
tıfade edecekler ve Sıhhat fade ederek tenezzühlerle va· Kumpanya, bunu yap- de Parla • lstanbul, 1929 de 
müdirlyetlnin geçen ıenekl teb· kıt geçlrmltlerdır. makla halkı diltilnmüı olmı- Parla, Mukden rökorunu kır· 
liğalına rağmen bu aene ıifa yor; bllakiı kendi menfaa· mııtır. 
niyetine kurtiarı ıineye göçü· Zeppelinde her şey tini korumak oluyor. Ynzbaoı Cballe, Parla· Tahran 
receklerdlr.. yolunda •• • 'y'' '''' '••••" • '"' ' •• .- Parla BenJlrabbaa, Partı-~aygun 

Giritli seyahlar 
aşasın spor rökorlarını yapmıı ve 1929 da 

Berltn, 27 (A. A.) - Zep-
linden alınan bir telıize na- (Birinci sayfadan deoam) Sevil ıehrinden Natal'a kadar 

uçarak cenubi BahrlmuhlU 

Dün memleketlerine 
gittiler 

zeran balonun bulundujiu cuma günü toplanacaktır. 
Haber aldığımıza göre bu geçmiı ve bu ıene Parlsten 

mevki ıudur : l ı ki Kongoya ııı"dlp gelmlıtlr. 

Bir kaç glindenberl ıehrl. 
mfzde bulunan 150 kiıiden 

mürekkep Girltlt seyyahlar 
dü:ı 1aat 10 da lzmlr vapurile 
ıehrlmizden ayrılmıılardır. 

68 derece .43 dakika ar· aene biz de zmlrll eri ta it üzre 
zı ılmali ve 43 derece 20 da· . edecekmlılz. Malum olduiiu 

lzmir mıntakasının baıında 
kika tulü garbi. p b · Vail Kazım aıa ulunmakta-

Takriben Kanin burnu dır. 
yakınlarında. Zeppelinde her Bizde de mıntaka riyasetine 
ıey yolundadır. Vali Muhiddin Bey namzet 

,,..----------------------"\ gösterilecekmiı. Muhiddin Bey 

Bizden söylemek 1 kabul etmedııı takdirde yerine 
aeyrlıefaln mGdüril umumlal 

Belediye buzlara narh ı zor buluyorsunuz;, Bey- Sadullah Bey intihap edile• 
koymuı. oitlunda bin nazla 3 ka• cektlr. 
Her yerde aynı liatla ru,, 3 bufuk kuruı i&ti· Biz bu meıele hakkında 
•atılocak diye de barbar 
batırıyor. Hem de bir 
sürü telefon numaraaı da 
ilan ediyor. Fazla satan· 

lar bııraya telefonla ıi· 
lıayet etsin diye. 

Bakırköyünde beı karaıa 
•atılır, Suadiyede altı 
kuraıtan rıeriyorlar. Ka· 
tlıkl>yünde dört llunıııı 

· yorlar havaların bu aı· fikir yGrütemeyeceğiz. Bu tıln 
caklıtında, insanların ek· ehilleri lıe muv.,ffak olur deriz. 
mekten ziyaae buz ara· Yalnız ıunu aöylemek leleriz: 

Demekki ıporumuzun baıına 
dıtı bu meııaimd<1, böyle 
bir memlekette buz muh· da ıpor mütahasaısı zevat ge• 

tlrllmek latenlyor ! 
telif fiotlarla sntılır•a, 
Belediyenin fiat farkı 
yoktur dedifini 

İster dinle, 
ister dinleme 

.---
M. Llyvd George hasta! 

Londra. 27 ( A.A ) - M. 
Lloyd Georııe kan lıeme hu· 
talığına tutulmuı •fi yatafa 
düımnıtllr. 

• 

'tik ihraç 
(Birinci sayfedan d•oam) 

luda Mustafa Kemal Paıaya 
yaaasmm bugünkll YazlyeU 
yükıek telakki edilemez. Sert 
buğdayın klloıu 4,50 kuruıa 

kadar düıtüiiüne . göre, bu 
matlup bir Clatın mevcut 
olmadıliını göateriyor. 

Halbuki, ıon bahardan 
ıonra, fiatların daha çok dü
ıeceğl ve bunun Kanada ve 
Cemahirl müttehide! Ameri· 
ka zürraını endiıeye ıevket· 
tlğl mal<lmdur. 

lıte, bu dütüı1celcrln aeY• 
kile, ziraat erbabı ilk ham• 
lede mahıullerlnl aatmağı 

arzu ediyorlar. Trakya buf
daylarının derhal mllıterl bul• 
maaı hu itibarla mucibi 
memnuniyettir • 



29 Temmuz YARIN 

• 
Zabıta muharririmiz yazıyor: 

MGDakaf&, zevklerin zir· 
veline varı:oıı manevi bir 

hazdır. 
, SCciyesl ve ahlakı müıaJt 

Sabıkalı Şipşak Halit! .. 
olar..lar münakaıayı bir lhU· 
yaç olarak kabul ederler. 
Müaakaıanıa uchıdu ,,.tdır, 
batb Yardır. Mev:ıuun bari· 
ciııdeki ünakaıalar, .,.hal· 
le od.ul.rmdau, kabZJ· 
1nal cür6ltülerinden batka bir 

Canı gazoz istemiş, bir kasa aşırmış, 
merkeze şikayet edilince sustalıyı ... 

• 

.. Y ola-z. 
Miiaak.apnın yeri ve et· 

hu& da ebe1DmlyetUdlr. 
Sokakta yapılan mıwka,a 

ile ıalondaklnln arasında na•I 
derin bir fark vana, okumuıla 
okumamııın aratında ölçiiıii 
ıeniı bir nispet vardır. 

Terbiyesi dlizırün olııın 
adam, münakagayı sonuna 
kadar bozmadan idare eder, 
çerçlveden dııarı çıkmaz. 

Halbuki: 
Matbuat kaldınmı dedljlml:ıı 

ıu a'bılli )'11 utundalııl mu· 
barrir müaakaı•l!'f'Ol okuyan· 
lar bence hetbabt tnaalardır. 
Fil- Cazet.nla auıbarrırı, fa· 
lan p:ıetedekl bir ınubarrl· 
re ulu orta çat ... k it er, \uta• 
cak bir yerini bulroaıaymca, 

baılar: 
, Rakı içiyorsun! 

İıkarpinln boyaıız! 
Bu nedir ve ne demaklir? 
Bu ıerapa berzedlr, için ele 

ele' ye dile ıreilr tek bir keli· 
me yoktur. 

lıte bu da sırf mekte hl iki 
katlı bina olarak ve yalnız 
dııınden görenlere hu bir 
müuakaıadır. 

Bu kabil kalem kullanıcı· 

!ardan zaten ne beklenebl· 
lir ki.-

~ !("" 

Fakat bir okuyucu çıkıd ta: 
- Be adamlar li lıııın i. karpiııi, 

L,anın cakcti, beni ne allkadır eder? 
Muııakaşa etmek istirorsan sana 

iki sual soracağıın ce\·ap ver derse._ 
\'C lU sualleri sorsa: 

ı -Dunya yıırarlak mı, diiımü? 
2 - İ ki kere iki kaç eder? 
Acaba bu kaldırım pehli· 

vanları ne cevap verirler? 

BÜRHANETTIN ALI 
........................................ 

Samsunda 
Şiddetli sıcaklar 
Samıun - Bu hafta içinde 

ıehrlmizde çok ,ıddetll ııcak· 
lar hüküm sürmeye baılamıı· 
tır. Hararet derecesi çok yiik· 
ıelmiılir. Giindüz yaya ola• 
rak ıuradam ıuraya gitmek 
zorlaıtığı gibi geceleri yine 
ııcaktan uykuların tadı tuzu 
kalmamııtır. Mevılm bütün 
kurutma ve harman yapma 
zamanı olduğu için ııcakların 
bu gibi itlere alt ameliyata 
yardım edeceği ıüpheıiıdlr. 
Ancak insanlar bu sıcalclar· 
dan fevkalade rahatsız olma· 
ya baıladılar. Hali vaktı ye• 
rinde olanlar Kavak, Ladik, 
Havza gibi niabeten ıerln 
memleketlere gitmltlerdtr. 
ı:::: ::;:::::ı 

~ Evvelki gün bir .. bıkalı 
kendlılni polise ihbar eden 
Hilaeyln isminde blrlalni ıuı· 

tah ile vurmuıtur. Tafıilatı 

ıudur: i 
Hem kel bem fodul olan 

bu sabıkalı ıerserl Şipıak 
Halit iıminde biriıidir. 

30 yaılarıoda olup uzunca 
baylu, sarııın Haydut yapılı· 
dır. 

lıtanbulda doğmuı, büyü· 
müttür. 

Vukuat ve tavcılık bun· 
!ardan maada da zarcılık ve· 
ıalre manitacılık gibi ıabıkası 
da tomar halini bulmuı he· 
men hemen zabıtanın el aman 
dedlll hııııarl 'H azılı haydut· 
tarından da olmuıtur. 

lıte bu flppk halit ıehrl· 
aılzln birçok aemt ve kö,ele· 
rinde ııeoıoer, t<ızar Alla hm gü• 
nü bir safdilin canını yakarak 
geçinir. 

Son 'ltamanlarda Galata 
taraflarında ça)lflllaf• ve o 
civarlarda manitacılık va saire 
yapmasa batlamııtır. 

Bu müoaıebetle o civarda 
bulunan kahvelere poıtu ser· 
mlı, düıüp kalkmağa baıla• 
mııtır. 

lıte, o kahve seoio, bu kah
ve benim diye bütün gün kah· 
ve kahve gezip dolaıan tip ıak 
Halit evvelki ırün yine Galatada 
rıhtım caddeıinde lranlı Hü
ıeylo ve ıerlkl lbadullahın 
kahTeıine gltmiftir. Oturmuı, 
çay ve kahvesini içtikten son· 
ra kemali aıaııtet ve ıatafatla 
eıgaraımı yakmıı , ötekine 
berikine .ataıarak 'ltevklen· 
meie ve aynı zamanda eilen· 
me~e baılamıt!ır. Bu sırada 
Urtaköy ııazoz fabrikaaı ara· 
baaı oturduğu kahveye gelmif, 
ıazoz bırakm1'ğa baılamııtır. 
Bir taraft•n kahveciler, diğer 
taraftan da gazozcu meıgul 

iken nuılıa bu açık göıı: ve 
mahir çarpıcı olan ııpbak Ha· 

Utte bir kaaa ıazoı:u çalıpıı 

kaıla göz arasınıia yandaki 
dükldr.inlardan birine sakla· 
mı ıtır. 

O ara zavallı arabacı hl· 
haber arabasını sürmüı kah· 
vecllerde iılerile gene meşgul 
olmağa baılamııtır. 

Tesadüfen müıterilerdcn biri 

Bu yarııaka ve yahutta aöriil· 
medlği takdirde kaka olan 
hırsızlığı kahveciye ihpar et· 
ml}tir. 

Canı ıılcılım kahveci ~ba-

Muharriri : r. liıtcrcimi: 
Raynonde Machard Ahmet Fürk6n 

- I'ransız edebi ·ıı\ındlll büyük ilik romanı -
170 inci binden terciime edilmiıtir. , 

yalnız bırakmadığı bir şey ! kendini na.sil zaruretler tııhtı· 
de~ll, o zavallı kızın namu· tesirinde derhal yanına koımak 
ıunu berbat etmekten kuıku· için mecbur gördüğünden bah· 
!anıyordu· Kendisi Klodu bir setınlıtl. Ona kimbllir ne ya· 
deli gibi seviyordu. Aşkı le· !anlar ve uydurma lilm he• 
mizdi. Ona refakat teklif et· veskarlıkları tasni ediyordu. 
mlıti. Ölünceye kadar baı Fillp: 
baıa . ılmi ve temiz bir ha· - Ne oluna olsun .. diyor· 
yat arkadaıhğı, Kafalar, dü· du; buna tahammül edilemez. 
ıünceler bir olursa bahtiyar Öyle iae ne yapmalı idi. 
olmamak miimküomiydl. Naııl hareket etmeli idi? 

Demek bu aeraerl Donju· lıte ki sual ki, zavallı ırenç 
van Klodun yanında idi. doktl>fU Üç aüo kıvrım kıvrım· 

Acaba KJod bunu na11l kıvrandırdı. 
karıılamııtı ? • , •• , .• , 

Ve aceba Donjuvan ona Bir Perıembe ıünü idi. Dr. 

• 

dullahta Halitin yanına ça· Bu ihbarı haber alan Ha· 
ğırmıı· yaptığı hareketle etti- lltte erteıl ııiin tekru o kah· 
ğl 14kanın ı!oğru olmadığını veye gelmtı, oturarak bı. çay 
söylemlıtlr. lıtemiıtır. 

Bidayette inkara ıapan fa· İbadullahta keadiılae bun· 
kat, ıonralarıda latife ola- dan böyle kahveıinde bir met• 
rak yaptığını itiraf eden rubat ıatmıyacağını ve onun lçill 
Halit te kızmış, olur olmaz bundan böyle kahveaine gelip 
ıöz ve sunturlu lcüfurlerı gllmemeıini de ıöylemlıtır. 
kahveciye savurmağa baıla- Buna, ayni zamanda ihpar 
Dl!flır. lı azmak üzere iken meıeleıine de muğber olan 
müıterl ve komıular tarafın· Halit te: 
dan ayrılmıı, o dakika için - Hepsi ve her teyinde 
kavga ve münazaadan sufı- ıenln olıun be'I esasen senin 
nazar. etmiılerdir. Fakat, ele kahvene bir ıey lçmeğe gel· 
avuca sığmayan Halit bu lh· medlm. Hesabı görmeğe, 
tara muğbt;r olmuı, tekrar yani, ıu dilnkü flkanile kara· 
kllfürlerlne devamla gazozları kola beni tiki.yet etmenin he-
vermeyeceğini ve onları ıabınl görmeğe ıreldlm ... De-
haraç mukabili olduğunu mit ve hemen suıtalu.ını çe• 
beyım _ederek kahveden git· kere le kahveci Hüseyin! yara· 
mittir. lamıı ve: 

Bunun üzerine kahveci - Şrmdlde iltedlğin yere 
Hüıeyln ile şeriki İbadullah kadar ıritte beni tiki.yet ve lh· 
pollıe ihbar ederek ılpıak bar et ... 
Halit ! hakkında sikiyet et. Dlyeıek firar elmlıtır. 

' mlılerdir. A. S. ............................ ,,,, ... ,,,,.,, ................... ........ 
4 Kişi öldürmüş bir katil 

Ceyhanda şiddetli bir müsademede 
yaralı olarQk yakalandı 

Ceyhan. (Huıuıi) - Cey. 
ban tütün lnhlıar odacısı iken 
idarenin birçok tütün ve •I· 
gara kaiiıtlarını aıırdığı için 
hapse atılan ve firar eden ka
til Abdurruhman ~iddetlice bir 
müsademe neticeside tutuldu. 

Haydut, nehir civarında 
gi:r.lendiıll evin yüklüalünden 
ateı ettiği ve atılan kurıunlar 
yandan ıreldiğl için memurlar 

bu sayede yaralanmaktan Ye 
belki de ölümden kurtulı:ouılar
dır. Aklcit Efendi atılau kur-

ıun palaskasına dokunmuı, 

Remzi Efendiye atılan iae yan· 

dan •gelerek cebinin kenarını 

yakı:oııtır. 

Haydudun yaraları •ağ, 

böğründen ve ayajiın andır. 

Hayatı da tehlikede değlld;r, 

Abdurrahman bundan ev· 
ve! llç klflyi karm Şaziyeyi, 

öldiirmüıtO. Gizlendiği ev bir 

ahpabına ait olduğu için oouo 

hakkında da tahkikat yapıl· 
maktadır. 

Amerikalı seyyah azaldı 
-~ 

Bu ay 350 Rus amele seyyah 
tetkikata gelecekler 

Son birkaç haftadanberl ı Bulğarlar, Amerikalılar, Sırp-
lıtanhula epeyce seyyah ka- lar ve Hollandalılar vardı. 
fılelerl geldi. Bu kafileler mulı- Turizm teıkilatının Balkan 

telif mllletlere menıupturlar. milletleri arasında kök-

k leımeıi nııtlceıi olarak, bil· 
Şehrimizi ziyaretleri, ya ın 
umanlara kadar, mutat olan huıa komıu devletler bey· 

d B ninde tanıımak arzuları faz. 
ıeyyahlar Amerik•lılar ı. u 
sene lıe krz mondlyal ıebe. lalaımııtır. Neteklm, Ağustos 
bile Amerikalılar evvelki bidayetinde de 350 kitlden 

mürekkep bir Sovyet İfçl 
aenelerden adeden daha az 

kafilesi lstanbula gelecektir. 
olarak İstanbula uğramıılardır. Bunlar, ıehrimizde bir kaç 

Bu sene ıehriınlze gelen gün kalacaklar ve memleketin 
ıeyyahlar arasında Yunanlılar it hayatı üzerinde etüt yapa-
Mııırlılar, Çekler, Macarlar, calda•dır. 

Ambuvaz ha,tahanede mutat 
vizitalarını bitirmiftl· s~rom 
teılrlle hayatlarını kurtaran 
bir !..aç hastanın ıon vaziyet• 
lerioden pek memnundu. Gül
meyen yüzünde ebedi zanne
dilecek gizli bir tebeasümiin 
hatları vardı. 

Fakat Fıllp, ölüyordu. lhu. 
yar doktur bunun farkında 

' bile deilldi. 
- Üıtat, dedi, hastayım. 
- Neyin var oiilum. lBu-

günlerde neı'eılzıln. 
-Sade neı'eıi:ıı değil muı· 

tarihim. Bir ıinir bühranı ge
çiriyorum. 

- Biraz latirahAt etmeli-
ıln. 

- Memleket dahilinde bir 
ufak ıeyahat niyetindeyim. 

- Çok ala bir fikir. lıter· 
ıen Klodıo yanına ıııt. Hem 
ona arkadat olunun, hem yal· 
nız kalmazııo, hem iıtlrahat 
edenin • 

- Bu benim de aklıma 
geldi üıtad. 

- Niçin tehir ediyorsun 
öyle ise ... 

- Sizinle bir müda velel 
efkar yapmak istedim. 

- Çok ala, çok ala ... He· 
men yarın glt, birkaç hafta 
açık havada meıgaleıiz kal, 
istirahat et. 

- Tetekkür ederim üatad. 
Öyle lıe emriniz veçhile ya• 
rın hareket edeceğim. 

Hayırlı ıeyehat yavrum! 
. . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Ve Flllp erteıi ıün trenle 
küçük seyahat111a çıkıyordu ... 

* Klod Filtpe adreı verftlİftl. 
Filip bu adreae ııidiyordu. 

J::ler zemini müsait ltulacak 
olursa ona daha derin ,eyler 
söyleyecek ve onclao kat'ı 
olarak izdivaç lıtlyecakt. Fa
kat bu aerıeri ya Klodun zih· 
ninl çeldiyae .•• 
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- Mamafih bu, husuatakl r 

:ııaruııeü bilmekle lteraber, si%· 
elen claba az mü npoı· 

ları beklemek r az da hakkı• 
mız kanaatindeyim. VakJa 
bunun temini kolay dejtlldlr ve 
biz de maruz kalacağınız milf
külatı taktir etmlyecek kadar 
ne ııörırüsüzüz ne de bu ifİD 
acaınW! Fakat, (Sa ... ) bey, 
ıl:ıı de bilmelisiniz ki (en telli· · 
jeoı Senlı) hesaplarında yanıl· 

ma"1ak için tam bir vuzu .. a 
latlaat eder ve tam bir vuzulıa 
itimat eder, 
Mi t« (Kenecl)W bu sö.zleriai 

derin bir alaka ve mürakabe ile 
dınliyordunı. Halimde o kadar 
durgun bir ıükün vardı, kl 
bundan (entelliju Ml'Yiı) 

reisinin cümlelerinin, üzerimde 
pek mühim teıirler bıraktığını 
anla yordum. 

Her halde, ne yapacafımı, 

yahut ne yapabileceğimi bir 
tilrlü keıdiremlyordum. 

Nihayet dayanamadı, yut· 

kuoa yutkuna M.ııter (Kenet)e 
hitap ettim. 

- Söylediğiniz noktaların 
ehemmiyetini müdriklm. Fakat 
saylı:o alenen yapıla bllıe ve 

Et pahalılığı 
Celepler ucuzlama 
<;aresini .söy ['(Jyorlcır 

Şehrimizde Koyun ibra· 
catı azaldıiiı halde koyun eti, 
70 kuruıtao ataiı düıme
mektedir. 

Bazı celepler bunu, Mez· 

baha rüsumunun fazlalıjıa· 
dan, ve kararlaıtırıldığı halde 

okka baıına rüıum alınma· 

masına atfetme"tedlrler. Ma· 
lumdur ki koyun batına ru· 
ıum alınmamaktadır. 

Okka batına riiıum alın· 

dığı takdirde °!o 25 nispetinde 

tenezzOI olacağını ıöyleınek· 

tedirler. 

Başvekil, Hariciye vekili 
geldiler 

Baıvekıl lsmet Pı. Hariciye 
v~kill Tevfik Rüttii Bey diin 

1°30 da poata trenile Ankara. 
dan ıehrimize gelmiılerdlr. 

Aynı trenle H.F. katlblu· 
rıumi RecPp Bey de gelmlotir. 

Zavallı ırenç doktor, tren· 
de geçirdiği azap dakikaları 

içinde kıvranıyordu : Ah bir 
kere oraya varaa: Ve Klodu 
bütün fena düıüncelerlne rağ· 
men eıklıl gibi baıı havada 
ve gururu gözlerinde görse ! .. 

lıte hu azap dakikaları 
saatlerce devam etmlı ve ol· 
hayet tren iltaayooa gelmlt
ti. 

Flip bu ziyaretinin belki 
de mühim bir sürpriz ola· 
cafnı dütünüyor, Klodun mem· 
nuo ona ellerini uzatacağını 

hatuna ııetirdikçe na11l 
meı' ut olacağını tahayyül 
ediyordu. 

Zavallı adam, tıte bllyle 
bin bir düıünce ile Klodun 
adresini ıoföre veıdı. 

Otomobil yolcusunu ya 
derin bir aaadete, yıı.hut \a 
derin bir yeıe uçuruyordu. 

Otomobil aüzel bir otelJn 

ye.arından mal kaçırmak'-ta· 
birimi af buyurunuz! - Ka· 
billnden olmasa, arzu bu· 
yurdufunuz cihetl01i mat· 
lubuo fevkinde bir derecede 
ihzar ederl.aı. 

Fakat takdir buyurd11iiu• 
nuzu söyleiliiıliz mütkülat, 
bizi az çok bir müplıeı:ı;ıiyete 
ve batta okaaıaiyete bile aev· 
kediyor. Fakat zıun&Jıla ümit 
var olmanı.zı bil.ile- rica 
ecleraeııı. bana itimat edebi· 
lirunlz, efendim. 

Miller (Kenet) beni al,4ka: 
llDID derccealaJ izhaı etmeyen 
bir itidal demle tetkik ediyordıt 

8-ae billııaısa casus tebekeal 
rehinin muvaffak, halnane ve 
birazda tehdit amiz tavurlarınua 

hemen be..aen tesiri altında 

kalıyor, hereki.tımı idarede 
auba taıırıp taııraayacağımı 

diltünllyorum. Doğrusunu söy· 
)emek icap ediyorsa, itiraf 
ederim ki bu husuıta kendime 
pekte giivenemiyOl'dum. (Entel 
lljens ıervls)in aç bir çıı.kah 
andıran reisinin 11ufutlı:ar göz· 
!eri üserimde okadar kuvveti• 
temerkiiz ediyordu kL. 

( Deııomr rıar ) 

Ticaret odası 
Bugiin aktedeceği içtit 

mühim imiş 
Bupn, Ticaret odaaa mecllal 

akU içtima edecektir. Bv içti
mada mühim meselelerin mev. 
zuu bahıolacağı talımin olu· 
auyor. lhas1a tlcaret4' mü· 
tealbk kanuni nolı.taltır tadili 
etrafında müzakerat cereyan 
edecelitlr, 

Ceyhan hapişanesin
den kaçan katil 
Üç katilden ve Ceyhan 

tülün lnhl ar ldareılndP. odaçı 
iken 200 balya tütünle sayı· 

aız ılgara kağıdı sirkat ıuçun· 
dan mevkuf Abdurrabsıan 

geçenlerde Ceyhan hapi ne
linden kaçmııtır. Abclurnh· 
manın bir barakada uklan· 
dıiını haber alan jaudarmalar, 
mevkufun dardeatl için tertl· 
tibat almıtlardı. Katıl, yaka· 
lanacaiını anlaymca ateıe 
baılamıı, bir jandarma yara• 
lanmııtır. Katıl de üç yerindell 
yaralı olaeak yakalanmııtır. 

önünde durdu ve Filip adreıl 
otel garsonlarına gösterdi : 

- Evet möayö matmazel 
Klod Ambuyaz buradadırı 

dediler. 
Filip memnun eıyalarını 

ıaraonlara verdi ve otelin bir 
odasını ltıral etti. 

Duraıaıta, bekle e yak· 
ti yoktu. Aleliacele yıkandı, teo 
mizlendl, yol elbiselerini çıkar· 
malta bile llizum görmeden 
kendini Klodun yanına atmak· 
ta l•tlcal lldiyordu. 

Garaonlar ona Klodun oda· 
aını göatermitlerdl: 

- Şu oda, 27 nu ara. 
Fl!p, olaaın kapaunı vu

rurkeıı:ı heyec ndaa ba,ı\41Cak 
derecede idi. ltir f -.e hiıJedi· 
yordu ki bu kıaı deli gibi sevi· 
yoıdu. 

Ah, onun ıakat ve e,ylun 
dütiirıcelerl olıııu.a, Giye dü
tilnüyordu. 

(Daııamı var) 
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MIMLlalTTI 
Şimendiferlere zam 
Herkes vapurlarla seyahat ve 

nakliyatı tercih ediyor 
Son cünlerde Şımendl· 

fer yolcu ve tenzllitlı tarife
ye dahli mevattan gayri olan 
Ticaret emtia nakliye ücretleri 
herinde yüzde yirmi nlabetin 
.le bir zam yapılmııtır. 

Ba kmm daha doğrusu 
yeni hatlarla eaki hatların 
&cretlerlnln mihavi bir ıektlde 
aetlrilmnldir. 

Şimdiye kadar yeni hatlar· 
dan dokuz eakl hatlardan da 
beı mlıli nlıbetl cari idi. Nafia 
•ekaleti yeni hatlarda tenzl· 
lat yapabilmek için eıkl hat• 
lan altıya çıkartmak 't'e yeni 
hatlarıda dokuzdan altıya in· 
dirmek ıuretlle umum hatlar 
berinde bir ameliye yapmııtır. 

Bu fazlalık her ne kadar 
diğer hattın menfaatı la.batı 
llede ticari hareket üzerinde 

mühim bir zarar yapacak bin· 
netice eıkl hatlann varidatı 

üzerinde bir nokıan hlaaedl· 
lecek zannındayız. 

Konyadan gelen ve aklı 
eren lbtr tüccar Konya buğ· 
daylarının badema - her ne 
kadar tenzilatlı tarifeye tabi 
olaada - Mersinden deniz ta· 

rıklle ıevkedlleceğinl ıöylOyordu. 
Şimendifere zam yapıl· 

dıktan aonra bir çok yolcu• 
lar da YapurlA aeyehat yapmak 
mecburiyeti karıııında kaldı· 
lar. 

Bugün Meninden lıtanbula 
üçüncü meYklle giden bir 
yolcu •ereceği Ocretln nııfıle 

vapurda ikinci mevki bir ka· 
mara bileti alabillyor. Şu hale 
göre 't'apurla ıtmendlfer ara• 
aında nlıbetalz bir rakabet 
yar demektir. 

Tütün istihsalimiz basene iyi! Fakat 
maalesef fiatlar düşkün .• 

Tütün rekolteılnin bu ıene 
müıalt bir derece olduğu mül· 
bakatın bir çok yerlerinden 
bıldlriliyor. 

Amerikan tütün kumpanya· 
larının bazıları, mahıulü tetkik 
etmeğe baılamııtır. 

Yalnız, buıene fiatların 
müıait olup olmadığı henüz 
belli değildir. 

Btlhaua, bu ıene tütün 
müıterllerinin bir kıamının da 
memleketimizden mübayaada 
lıalunmayacakları rivayet olu· 
nuyor. Bılhaaaa, bu meyande 

Çeklerin, Lehlllerin ve ltal· 
yanların lılmlerl zikredilmek· 
tedlr. Tabıt mllıterl azlığı 

tahakkuk edene, plyaıa 

me:r.kur keyfiyetten mOteeaalr 
olacaktır. Bilba11a1 elde mev· 
cut tütün atoku da vardır Bu· 
nun mıktan lıe (7 ,000,000) 
kilodur ve kıamıazamı da ban· 
kalara rehnedilmlıtır. 

Binaenaleyh, yeni ıene 

mahıulünün ııöreceitl raltbet 
hakkında ılmdllik bir ıey keı• 
tirllemez. 

Almanyada b .. an- JBerlin'de aleni nü 
ka muamelatı mayişler 

Berlin, 27 (A.A) - Banka Berlln, 27 (A.A) - Hitler 
muamelatını normal bir hale taraftarı komünistlerle çelik 

[ koymafı temfD tedbirlerini mıjiferlller, 1 Ye 2 aauıtoı tarih 
tetkik makıadıle Almanya !erinde Luatgarten'de aleni ve 

banka ve bankerler cemiyeti 
komlıyonu de müdOrleri tel· 
ırafla içtlmaa daYet edllmlıtır. 

Eski bir cinayetin 
sebebi 

Bombay, (A.A.) - Bimmal· 

ie Gutanın üıtünde bulunan 
cep defterlerinin tetkikinden 
anlaııldığına göre Garllck'ın 
6ldürülmeılnln sebebi ııeçen 
kanunuevvelde katledilmtı olan 
lıaplsaneler umumi müfettııi 
Miralay Simpsonnun kat· 
linden dolayı Garltck tara
~dan idama mahkum 
cdilmlı olan bir arkadaıının 
Uıtikamını almaktan ibarettir. 

u1r1umi içtimalar aktı taıavvu· 
runda Bulunduklarını haber 
alan~ zabıta bu içtima· 
lerı menetmfı ve alikadarlara 
bu lçtlmaları binaları dahilin 
de aktedeceklerinl tebliğ ey· 
lemiıtır. 

Viyana • • 
cınayetı 

Viyana, 27, (A. A.) - Die 
Stunde gazeteıf, evvelki gün 
katledilmlt olan Semmelma· 
nın 10 Haziran tarihli bir 
mektubunun metnini neıret· 
mektedir. Mllteveffa bu mek· · 
tubunda Sovyetler heıabına 
yapmıı olduğu caıuıluğa alt 
hatıralarını aatmak teklifinde 
bulunuyordu. - , -----·-ENVER PAŞA 

Turan imparatoru! 
._ ______ Hatıratını yazan: ./ .L ______ __. 
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Herkes, Rus evlerinde hazırlanan oda

larda uyumağa gitmişti. Fakat T'!lat Pa
şa da milyonların yanında sabahlıyordu. 

eden olaaydı, ltlrazile ka· 
lacaktı. Çünkü mülazım emir 
•ermlı otomobiller bar aket 
•azlyelini almıılardı. iki daki· 
•• ıonra, hepimiz yerlerimize 
yerleımıı timale gidiyorduk. 

Bu yol bozuktu. Ancak, 
aaatta kırk kilometre gidiyor• 
ıluk. Yirmi dakikalık bir za. 
mao geçmiıt11 kuvvetli bir 
mukabil projektör kar1111nda 
ıaldık. 

Projektör , bir helyoıl• 
't'azlfeıinl ııörQyor, telııraf 

larflerine benzeyen !taretler 

1 
3 de bir ıeyler ıoruyordu. 

Raaat neferi, ıevlnçle ba· 

fırdı: 
Bizimkiler ! 
Müllzım, Raıat neferine 

•azlyetlni ıöylflyor, nefer de 
projöklörle karııki lıtaıyona 

bildiriyordu. 
Karııkl helyoıta: 
- Tehlike! 
ltarellnl yerdi. Fak at, iltae

yona relmemisl ıöylOyordu. 

Müllzım: 

- Tehlike, köprüde ol•· 
cak. dedi. 

YARIN 

Poliste: j fzmirde 

~O yaşında Ilıcalar 
--·~-

Bir kadın kendisini 
kuyuya attı 

Balatta oturan 60 yaılarln· 
da Madam Aıya müptela ol· 
duğu ılnir haatalığından ken· 
dlılni dün intihar kaıtile ku· 
yuya atmııaada kurtarılmııtır. 

Öküz hırsızları 
Merkez efendide veli efen· 

dinin kö§künden 4 ökOz çalan 
aabıkalılardan Haıan ve Meh· 
mek yakalanmı;, öküzler 111.· 

hlbine tealim edilerek hakla· 
rında tahkikata baılanmııtır. 

Pencereden düttü 

Arnavut köyünde oturan 
Y orgl Efendinin 5 yaılarında 
Atına ilmindeki kızı pencere· 
den düımüı. batından yara• 
lanmııtır. 

Tat atara Kur yapılır mı? 
· Kasımpaıada Bedrettin ma· 
balleıinde ıakin Zekiye ve 
Ulviye hanımlara dün, Şiıhane 

Çeşme ılıcaları Hila
li ahmere veriliyor 
Çeıme ile ılıcaları imtiyazı·" 

nın Hllaliahmere verilmeıl 

düıünüldügünden bu ıular hak· 
kında imtiyaz verilip verllml· 
yeceğinln tetkikll için iktisat 
vekaleti Çeımeye ıu mühen· 

' dlalerinden mürekkep bir heyet 
göndermlttlr. Mühendlıler ıular 
hakkında tetkikatta bulunduk· 
tan ıonra verdikleri raporda 
imtiyazın verilmeıl lazımgel
diğini bildirmlılerdlr. 

Htıkima hakaret 
Bergama haıtaneıinde ya· 

tan bir yaralının tıbbı vazi· 
yetini teıblt etmek üzere has· 
taneye ğelen Sulh hakimi 
Necati Bey, hastane tabibi 
İhıan Beyi hakimlik vaka· 
nna mugayır harekette bulun· 
duğu cürmile müddeiumumi· 
llğe vermlıllr. Bu huıuıta 

tahkikat yapılmaktadır. •• ,,,,,,,,,,,QQ,,,.,,,,,,,,, 
caddeılnde Arif ve Avni la· hailesi su terazisi ıokağında 
minde iki kiti el ve taı atmak ıakln latanbul erkek mual· 
ıureUle ıarkıntılık etmekte lim mektebi ki.Ubl Hasan 
iken yakalanmıılar haklarında, Sabri Beyin haneıinden dün 
tahkikata baılanmııtır. yangın zuhur etml11 airayete 

Sultınahmette yangın meydan verilmeden ıöndürül· 
Sultanahmette Üçler ma• müıtür. 

----••••••••••••••••••••••H••-••••••••••••n .... ,,,,.,.,,,.,,.,,,, .. ,, .............. , ................ . 

Meclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
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Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birinci aayfatlan devam) 

tam otuz bin ıarı altın götü· 
rüyorlar demlı. Bunları bo· 
falım ve paraları paylaıalım 
demiı. İpsiz Recep ben. bu· 
nu yapmıı olıaydım daiidan 
lnlpte Yatanıma hizmet etmek 
için buraya ıelmezdlm. Ben 
eıkl fenalıklarımı vatana biz• 
met ederek unutturmak affet• 
tlrmek için geldim demlt ve 
bunu kallyen yapamam demlı. 
Ondan oonı a lpılz Recep, 
efendilerdir; yanımızdaki bu 

adam ılzl ıoydurmak, boğ• 

durmak, ellerinizdeki paraları 
aldırmak iatlyor. Belki ılzl 
ilerde bir çok çetelere ve 
ıalre bulunabilir ve onlara 
ıoydurur dikkat ediniz demlı. 
Efendl!er o hldlıenin içinde 
bulunan tlmdlki Yeni Sinema 
ıahlplerlnden Hüıeyin B.y, Dev-

let demiryolları müdürü umumisi 
Haıim beyin biraderi Salahat
lln bey ve gazeteci Sadri Etem 

beydir. Onlar da ıaııyor. Arif 
Oruç la yaııyor. Efendiler, bu 
hakikat Anadoluya, gelince, 
tahakkuk etmlf, tam yapacağı 
iti aramak için~ çok iyi bir yer 
bulmuı doitru Çerkeı Elemin 
yanına gllmlı, onun bütün hl· 
yanetlerine lttlrak, etmlı be-

Yarım ıaat ıonra lstaıyo· 

na gelmlıtik. 
Bura111 oldukça büyük bir 

köydü. Fakat, gecenin ücünde 
bir ıey görünmüyordu. Şehre 
hakim bir mevkide Alman 
karargahı vardı. Bir miralay 
birçok zabitlerle lıtikbalimize 
gelmiıti. 

Ayni zamanda asker uyan· 
dırılmıı bir müttefik ordusu 
baıkumandanına karıı aekeri 
ihtiram da yapılmııtı· 

Merasimden ıonra vaziyet 
tetkik edllmeğe baılandı. 
Mıralay, köprüyü bombala
yan Kazakların takipleri için 
kuvvetli bir ıllvarl müfrezesi 
göndetmeğe karar verdi, 

Çünkü, Odeıa yolunun 
tehlikeye girmemeli llzımdı. 
İki Alman fırkaıı, bu yol 
ile Almanyaya dönecekti. 

Miralay, bu eıbı eıaelar 

dahilinde bir konferanı ver-

raber çalıımıı Yeni Dünya ve 
Seyyare gazeteıinl çıkarmıı, 
Çerkea Etem kaçarken bu ha· 
in kaçamamıı yakaaını eli· 
mlze vermıı, uzun mllddet 
haplıte yatmıı ıonra gençli· 
fine acmıılar yattı~ı hapı! kafi 
ceza görerk amali mlleyenin 
husullne kadar baıka bir yere 
nefyetmııler, amali miliye hu· 
ıul bulmuı, br•kmıılar, doğru 

lzmire gltmlı, orada Turan 
gazeteılni çıkarmıı, o gazeteyi 
cıkardıitı İzmirde Nalbant Hü
lusl Bey isminde birisini dolan
dıımlt bu yüzdeu üç ay hapse 
mahkum olmuı, gazeteıi ka
panmıı, oradan kaçmııtır. 

Bir ıeı - Bu hıraızlıl!a 

matbuat kanunu müıalttir. 
Ali Salp 8. (Devamla} -

Ondan ıonra daha bir çok 
müeaaeseler dolandırmıı, reı· 

mi bir yerden aldığım malu
mata göre bu adam yazdığı 

yazıların akıbetinden korktu
fu için ... 

Haydar Rüıtü 8. (Denizli} 
- Akıllıdır kafir. Ali Salp B. 
(Devamla) Makinesini Yarın 
Gazetesi namına emvali met. 
rukeden ıatın aldıktan son• 
ra karısının namına mal et· 
mlıtır. Bunu da musadere edil· 
meıin diye yapmıı. Yarının 

meğe baıladl. Nihayet, sıra 

bize geldi. 
- Siz bu gece burada ka. 

lınız. Yarın, bir ıüvari bölüğü 

ile hareket edeniniz! Teklifin· 
de bulundu. Bu teklıf yerinde 
mi idi, değllmlydl, bilmiyorduk 

Fakat hepimi:de de gece 
yolculuğu hevesi kalmamııtı. 

Sonra, bir suvari) bölüğü ile 
otomobil kafileainin haraket 
etmeıi de kabil olabilir miydi. 
lı karıııyordu. 

Nihayet burada, gecelemek 
kararı verildi, yalnız nerede, 
ııecellyecekdik. 

Miralay, emir zabitine bir 
liste verdi. Dizede bir çay 
ziyafeti çekti. Yarım aaat ıonra 
kalın kürklü yirmi otuz Ruı 
geldi. Bunlar, kasabanın eırafı 
imiı. Miralay, ıert bir lisanla 

- Herkea, evinin en güzel 
ııüzel odasını mlıaflrlerlmlze 

( Devamı var ) 

29 Temmuz 

r Muharriri : ! 
Alımet Fürkan _ HiKAYE 1 

Zenginlik azap olur mu? 

Maryel Monkların bütün 
düıünceıi, sürdüğü bu zengin 
hayattan kurtulmaktı. 

BüyOk bir konserve fab· 
rlkaaının ıahlbl olan Monklar 
öldlljiü zaman kızına dört 
milyon frank dahoma bı· 
rakmııtı, Maryelln etrafında 
dönenler, hep bu dört milyon 
frankın peıtnde koımaktay· 
dılar. 

Maryel dütünüyordu. Ken
dini bildi, bileli bir dediği iki 
olmamııtı. Çocukken en güzel 
oyuncaklar içinde büyüdü, 
genç kızken tuvaletlerin, el· 
maıların pırlantaların, yığını 

altında bunaldı. Hayat bu miy· 
dL Herkeıln pereıtıı ettiği 
hayat bu kadar küçük ve ba· 
yağımı idi? Bunun hiç'. kalbe 
giden tarafından yokıa~ kimse 
haberdar değllmi idi? 

Naryel aynada kendisini 

güzel buluyordu. Ve kendi 

kendine: 

- Keıkl babanın bir fa· 
kir daktilosu olsaydım, belki 
beni hakiketen aever bir adama 
tesadüf ederc.lim. Beni ıeven 
!erin hepsi servetimi ıevlyor• 

lar: diye düıünüyordu. 
Milyarder Monklar'ın kızı, 

lııkıp uıandığı bu lüks ha· 
yattan keı.dini kurtaramağa· 
cak miydi? Artık, karar ver· 
mlıtı. Evet ... 

Daha eaklden deniz kena• 
nnda küçük bir köyün met

hini ititmlıti. Bu köyde han· 
dan bozma iki küçük otel ile 

bir temiz panıiyon vardı. Pan· 
ıiyonda günde 22 franga ya· 
ıanıyordu. 

Maryel bu pansiyona yer· 

leımiıtı. Ve istediği olmuıtu: 

Artık yalancı tanıdıklarına teıa· 

düf etmiyordu. Panıiyonda 

bir kaç ihtiyar kızla bir kaç 
modaıı ııeçmlt erkek Jaııyordu. 

Maryel, bu Pansiyona ba· 
ait bir elblıe ile gelmlt 
ve kendini fakir bir daktilo 
diye tanıtmııtı. ismini de de· 
ğiıtırmltti: Sofi Grobuva. 

Maryel, yahut yeni iımile 
Sofi, tam bir hafta etrafı yal
nız baıına dolaıtı, dokuzuncu 
gün deniz kenarında genç 
bir adamla tanıtlı ve 
ahbap oldu. Malümya deniz 
kenarlarında doıtluk çok ça· 
buk teeuüs eder .. 

Bu delikanlı otuz yatında 
kadardı. Çok terbiyeli hareket 
ediyordu. Ve vaziyetinden 
anlaıılıyorduki fakir bir adam· 
dır. lemi Leo;ı Troıe idi. 

- Fransızcadan -~ 

müddet zarfında itin içine' 
ık'da karııtı. 

Maryel, bu küçük nıemu• 
ru ıeviyordu ... Leon, Sofi'ye 
preıteı ediyordu .• 

Fakat her iki tarafta hiıle· 
rint itiraf edemiyorlardı. 

Sofi ıevinçten baygınlıklar 
geçiriyordu, Çünkü, fakir deli· 
kanlıya ıervetini haber verdiği 
zaman kim bilir ne kadar mem 
nun olacaktı. Ve bu ona ne 
iyi bir sürprizdi. 

Bu gençle niçin evlenme• 
meli idi? Kendi muhitinde 
böylesini asla bulamayacaktı. 
Onun istikbalini temin ede· 
cekti ve beraber nıes'ut ola· 
caklardı. 

Belli idi, genç adam da 
kendllinl, kendisi kadar sevi• 
yordu ... 

Sofi denizin hudut.uz uzak• 
lıklarına dalarak ıöyle düıü· 
nü yordu. 

- Acaba ne :r.aman aıkını 
itiraf edecek. Yokıa ııkılıp 

biç bir ıey ıöylemeyeckmi. 

Ve bunu benml yapacağım? 
Leon"un İzni bitmek üzere 

idi. 
Bir gün deniz kenarında, 

bir birlerine ilk rast geldikleri 
yerde Le on' un yü:r.ü bir ilk 
bahar gelinciği gibi kıp kır· 
mızı olarak Sofi'ye: 

- Matmazel Sofi, avdetim 
yaklaııyor arttık, ıize ıöyle· 

dillim gibi lı üçük bir memu· 
run. Fakirim, fakat bütün bun
lara rağmen sizi seviyorum. 
Eğer cesaretim olsaydı ı izden 
zevcem olmanızı is!eyecektioı. 
Biraz beni "veraeniz... Dedi. 
Safı' de kıp kırmızı olmuf, he· 
yecandan bayılmak [derecele• 
rlne gelmiıti. 

- Evet ıen, dedi, ben de 
ıızi ıeviyorum, karınız olmak 
illerim .. Leon sordu: 

Fakirliğime !ragmen ••• 
- Evet ••• 

- Sofi ıevgili Sofi... Din• 
le: Ben yalan söyledim, ben 
fakır değilim, babam ıpek 

fabrikaları sahibidir. 

Çok zengindir. Benimle 
evlenmek lateyen kızlcuın gö· 
zü ben de değil, servetimizde 
dır, lımim Leon degil, Maryel 
Vlguru'dur. Fakat ..... 

Maryel hıçkırıklar içinde 
boğuluyordu: 

-Niçin aglıyorsunuz Sofi
Niçin? 

- Maryel, ben de size ya· 
lan ıöy [edim, ben de konserve 
kıralı Monklar'ın kızıyım. İs· 
mim Maryel Monklar'dır. 

Liyon'da büyük ipek fahri· • • · · · · • • • • · • • · · • • · • · • 
kııaının küçük bir memuru Bu iki genç evlendiler ve 
idi. On beı günlük f:r.lninl meı'ut bir yuva kurmağa ça• 
bu köyde geçirecekti. lıııyorlar. 

Leon, Sofi' den evv-.1 gel• Ümit edilebilir ki, büyük 
diği için her tarafı biliyor· servetlerine rağmen ikiıl de 
du, beraberce gezdiler, dolaı· bahtiyar olabileceklerdir. 
tılar ve pek tabii değilmi, bu Ahmet Fii.rlıan 

................... ~··············· ........................ . 
·:ahibl imtiyazı kendi değil, meye verilmlı kal!ıtçı Müsyü: 
refikası imlt (Güzel sesleri) pek hatırlıyamıyorum· Penha 

Yusuf B. (Denizli) - Ha· Efendiden iki yüz liralık mal 

k k t d almıı parasını vermemiş mah· 
ı aten mer a ammıı. _ _ _ • 

Ali Sai B. (Devamla) _ kemeye donmuıt~r •. Sel~nik 
p Bankasından aldıııı bın kuıur 

lzmlt da va11 neticesinde ma· il . b .. • rayı vermemıt ve una mu· 
kineıi haczolununr mulahaza· kabil demlıtir ki; sizin namı 
aile onu anasının üzerine nak· nıza ilanat yaptım. Onlar 
lettlrmlt ve son günlerde elin· parayı onun ıahsına verdik-
de bir miktar para bulundur• terini, ilan için teklif yapma· 
mak mülahazasile Akıam ga· dıklarını söylemiıler. Halfı 
zeteıinde ne olduğunu bılmi· mahkemede sürünüyor. Üshü 
yorum. Memet Beye üç bin dar Bankasından bin lira al· 
yedi yüz liralık bir senet ver· mıı vermemlı. Buna benzer 
miı. Halit Efendiden bin iki usullerle piyasayı tedhiı ede-
yüz lira ve Sürenyan Efendi· rek para almıı. 
den yine 1200 liralık buru• Kendiri gaya ba~muharrir 
fal almıı ve onları derhal lmlı ve 1501ira maa~ı varmış g!· 
karıaı [üzerine mal ~ etmit• bl bir vaziyet ihd.ıs etmiı ve 
Kendi üzerine yazılı ıenet bu paranın da haciz olunmıı 
ile borçlanmıı timdi de pa· maıını temin için maaıının 
rayı vermediği için mabke· fDo:vamı var 

• 



Almanyada 16,665 intihar! 

Almanya buhranı 
İntiharlar 

·~~~--~~~~ 

derece 
ve 

arttı, 

iflaslar korkunç 
arbedeler oluyor 

Reisicümhur emirname neşretti 
Berlin, 27 (A. A.) - lk- !erin miktarı 16,665 k~lye 

tııadi buhran neticesinde hır baliğ olmuotur. 1928 de mün• 
çok iflaılar vukuu Almanya- tehirlerin miktarı 16,036 ve 
nın muhtelif yerlerinde inli· 1927 de 15,982 idi. 
har vak'alarını korkunç bir Alman Reisicümhurunun 
derecede artırmııtır. Berlinde 
son zamanlardaki müthiı in· 
tibarlar hariç olmak üzre 
muhtelif Alman devletlerin· 
de ve bilhaasa Sakıunyada 

yüz bJnde kırk intihar vardır. 
lntıhar bolluQu 

Berlln, 27 (A.A) - Resmen 
bildirildiğine ggre Almanyada 
1929 ıeneıinde intihar eden• 

emirnamesi 

Bıırlın, (A.A) - Relaicüm· 
bur Hindenhurg tarafından 

neırolunan bir emirname mun• 
tazam 'para muamelatının ye
niden teeaaüıü zımnında müı· 

terek teıehbüslere ııtırake ve 

devlet namına teminat vermeğe 
hükümetl mezun kılmaktadır. 

~ ~ ~ 

Villanuevanın dolandı-
rıcılığı meselesi 

Mahkeme bir türlü karar veremedi/ 
Paris, 27 (A.A) - 13 inci 

aza mahkemesi, bugün öğ· 
leden sonra M. Carloa de 
Vjllanueva haldundaki bük. 
münü verecek idi. Maznun 
kibaf alemine mensup oldu
jiurıdan birçok kibar ve zarif 
lmı>.nlar bilhassa ecnebi Ame
rikalı mümtaz ıahsiyetler ev· 

velce esasen 10 ay mevkuflyete 
ul;ramış olan ve mevkufiyetlerl 
spor alemindeki parlak mu· 
vııffakiyetlerl hala hatırlarda 
bulunan Villanueva'nın izaha 
ti:ti dinlemek için mahkeme 
'alonunu doldurmuılardı. 

Esasen bir takım cürmü 
methutlardan dolayı mahke· 
meye çafn\an oo1p çehreit, 
yırtık, yırtık elbiseli maznun· 
!arla, simasıoda mensup ol
duğu ırkıo ince hatları çizili 

bulunan ve üzerindeki kibarane 
elbiee onu dikmlı olan terziye 
canlı bir reklam yapan maz· 
nun arasındaki tezat pek ziya· 
de göze çarpıyordu. 

Mevkufiyelin. relaln sordu· 
fu suallere kısa cümlelerle, 
yanlıısız ve pürüzıüz bir liaan 
ile cevap veren maznunun 
çehre&ini ada soldurmamıı 
olduğu görülüyordu. 

Villenueva, kendisine iaııat 

edilen bütün harpleri kabul 
ediyOt'. Ve kendisini mlidafa& 

için taliluizlik eseri olarak muvaf 
fakiyetle nellcelenmemiı bir ta

kım spekülasyonlara atılmıı ol· 
duğunu •öylüyordu. Mazaun 
ıöyle diyordu : 

"Kendimi kurtanrım ü ı. 

derek orada Lej.yon etranlera 
angaje olmuı olduğunu izah 
etti. Ve zevc.eıtnin servetini 
paraya tahvil ederek borçlarını 
tediye etmek cihetini de dü· 
ıünmüı olduğunu fakat, bu 
servetin Epuateurde kiin bir 
hıkım araziden müteıek-
kkU bulunduğunu ve bu· 
na dokunmadığını ıöyledl. 

Mumaileyh, netice olarak, 
bntün bu olup biten ıeyleı·den 
müteesalr ve müteeaalf oldu
ğunu beyan etti. 

Bütün müdafaası bu oldu. 
Mamafih mahkeme reisi, 

Villenueva'yı Fas'a gitmezden 
evvel zevceaine 100 bin frank 
göndermlt olduğundan dolayİ 
muaheze etti. 

Villanueva, karııının bu cll· 
rümlerlnden ma!Omatı olmadığı 
cevabını yerdi. 

Relı, maznunu ceza kor
lı:uat e mesıuliyetlerden kaçmıı 
olmakla muahaz etti. 

Bundan sonra bir müta• 
huııa Ue J.httlüm kurbanları 

olan ve kaybolan paralarını 
M. Vtllanueva'nın mutemedi 
oldujiu Amerikan bankasından 
talep "'e iddia eden M. Y OH 

Caenu ile M. Mumoz Ruedaı 
dinledi· 

Vıllanueva'mn dostları ken· 
dlsl hakkıoda mahkemenin 
merhametiııJ niyaz ettiler, 
Müddei umumi muavini, do
landırıcılıfm bankanın zararına 

yapılmıı olduğu mütaleaunı 

serdetti. Mahkemenin, ban· 
kanın ihtilia edilmiı puaların 

clile mütemadiyen oynadım. sahillerine knrıı meı'ul olup 
Pamm olmadığı zaman, 0 Y· olmadığına karar vermesi 
namalı: ve spekülasyon yapmak· noktası ehemmiyetli idi. 
iç.in ödünç para alıyordum Maznunun kendiliğinden 
ve daima alacaklılarmıa pa· adalet kapısına müracaat et· 
ralannı ödemek niyetinde miı olduğunu aöyliyen vekili· 
bulu1K1yordum. Biraz sonra nin müdafaalarından ıonra 
para geldi. Yine oynadım mahkeme malüm olan hük: 
ve ylııe kaybettim. münü verdi. Mahkeme kara• 

Ma:ı:nun mübim gaiplerden rının esbabı muclbeainde pa· 
dolayı adeta çılııın bir hale raların bankadan dolandırıl· 
geldiğinden ve borçlarını da mıı oldujiu mütaleası derme-
ödeyemediğinden dolayı hata• yan edilmekte ve bu suretle 
nnın ceı:aamı çeknack onun bankanın hukuki mes'ullyytl 
kefareti olmak üzere Fasa gi· ispat olunmak istenilmektedir. 

~ ;rı ~ 

Nihayet mahkümoldujıspanyada kargaşalık 
Paria, 27 (A.A) - Villanu• Madrlt, 27 (A.A.)-Harbiye 

ev~, üç ay hapse, 2,000 frank nazırı, ltuelva'da bir takım 
nakti ceaaya ve bin frank tahrikat hiuedUmiı ve vali 
z .. rar ve ziyan itasına 111ah· tarafuıdan icap eden tedbirle· 
klım olmu,ı.w. Hapia cezası ri~ alınmıı olduğunu beyan et· 
lecll edil.m4!1r. ı:ıı•ıtır. 

ispanyada galeyan lşsizlite bir çare mi 
Vaflngton, 1:1 (A.A) Re-

Haelva 27 (A.A,) Huel~a laicünıhur M• Hoover lyaizlife 
da a 7.çok bir ıaleyan ba§i'o•· bir çare nlmak üzere yapıla-
term!§tlr. Vali l&zımgeleıı tetı cak nalla itleri hakkınd!l ... 
birla:i almııtır. Madrltte Ye rlh ve kat'ı bir pli.n yapıl. 
ta11Tda ıilkQu b6kQm slirmak masını nafta idaresinde~ ı .. 
tedlr. temlıtır. 

Tilki kapanda! -
Tuzağa düştün Yunus Nadi 
Şimdi şunlara cevap ver: 

Birinci 11ahif•den deoam 
hile dOtlinmemlı, Arif Oruç Beyin Demirci cepbealnde 
bulunduıtu tarihlerde, ııene Arif Oruç Beye Eıkıı .. 
hirde matbaa açtıracak, bu matbaada mahııt tuzak beyan• 

1 

namelerinden binlercesinin bulundujunu iddia edecek 
kadar gaflet göıtermiıtir. 

Arif Oruç Bey 6 Eylülde Esklıehlre gehnlıtl. Yunus 
Nadi 24 Temmuz tarihli BakO beyannamelerini Arif 
Oruç Beyin Mevhum matbaasında baıtırmağa kallı:ıımııtır. 

Biz bunu bidiltimiz için ıöyle bir oyun atalım dedik 
ve kendisi de mükemmelen düıtü. Düıtli deifl, 200 adet 
evrakı naktiyeclk te verdi. Gerçe arkadaılar bu para 
ile ziyafet çektiler ve Yunuı Nadlnln kesesine da "Halil 
İbrahim berekatı niyazında bulundular. O, her zaman 

para verirse kendilıine daha çok mükemmel veılkalar 
göndereceğimize kat'iyen eJDln olmalıdır. 

Şu gafletin ve ahmaklığın dereceılne bakmalı ki, Arif 
Oruç Beyin çıkardığı "Yeni Dünya. gazetesi kolleksiyon• 
!arı dururken bir rlıale parçasuıa etek dolusu para ver· 
mittir. Saniyen: Bu adam Mücadele! milliye esnasında 
bu beyannamede bahsedilen açık Tlirk.lye aleyhtarlığının 
bir Türk gazetesi tarafıodan yapılamıyacaiını, bir Tilrk 
matbaasında bu derece tecavüzklr ıeyler baaılamıyaca
ğını, böyle ıeylerln ancak memleket haricinde yepıla· 
btleceiinl bile düılinememlıtır. 

Ve baku risalesini hemen Arif Orucun 
ihanetleri diye Cumhuriyetin ilk sahifesine 
geçirmiştir. 

Ümit olunur ki, bundan sonra olsun aklını baıına top
lar da, böyle riıalelerl kitap 1ahlfelerlnl aslını aslanın 
bilmeden, anlamadan vesika diye ııazeteılne geçirerek 

kepaze olmaz 1 
Yunuı Nadi bunu yapacağına bari Alemdardan 

filan ya21lar lı:ealp gazetesine aynen koyarak:- Bunu Arif 

Oruç yazdı! Deseydi daha iyi yapıırdı .. 
Biçare adama timdi daha ·ı:iyade acımağa baıladıkı 
Bari ıu İstiklal mahkemesi zabıtlarını neıretmek baba· 

yiğitliglni eösterae de o zaman itin iç yüzünft kendisi de 
millet te açık açık öğrenmlı olsa.. Fakat ne gezer.. buna 
onun pehlivanlığı az gelir! 

Sonra Yunus Nadi Arif Orucun komüıılat partlalnden 
bahsedip duruyor, Koca ahmak, Türkiye komünist partisi· 

nl Ankarada teıkil edenler ara11nda kendisi merkezi 
umumi azası değil mi idi? Kalpağının tepeıınl kırmızı 

atlastan yaptıran Yuuuı Nadiden baıkası mı tdi? Aııl 

bunları yazsa daha iyi olmaz mı? 

Yunus Nadi lütfen nıüsaade buyursun da 
kendisile bugünlük te biraz baş başa hasbü 
hal edelim: 

Mütarekede Yeni Günü çıkanrlCen : 
1 - Rıza T evfiğe niçin dehalet etmişti? 
2 - Dahiliye nazırı Mehmet Ali ile nasıl 

anlaşmıştı? Sonra Ali Kemal kendisine hü· 
cum edince : Nasıl "evet ben lttihatçıyım !,, 
derneğe mecbur olmuştu? 

3· - Dahiliye nazın Mehmet Ali ile yeni 
dostluk peyda ettiği zaman Serkldoriyanda 
miralay Halil Bey kendisini tevkife gitme
mi.şmi idi? 

4 - Yunus Nadiye dahiliye nazın Meh
met Ali nasıl şefaat ed.ip serbest bıraktırmıştı? 

Bunlara neden cevap veranfyor da: 
"Bizim uıülarekedekl hayatımız tertemizdir. Diye ftl 

Mfaataya bofuyor. 
mütareke hayatı •• Hayır • • Onun 

temiz değildir. Bu hakifıatleri bugün 
yakinen bilen şahitler vardır. 

Yunuı Nadi; Bizim sözümüzle intihar değil, tırnağını bile 
kesmlyeceilni haykırıyor. Behey mübarek, intihar namualu 
adamların h•rcıdır. Sen elbet tırnafuıı ke-ezaln .. Buna 
bildlğimlz tçin seninle: 

- İntihar et! Diye alay etmııtik. Sen de o yiirek ne 
gezer ? 

Nasıl daha bir iki risale ve vesika istermi sin? 
Gönderelim mi? Fakat bu sefer çocuklar: 500 
Liraya olur diyorlar ! ? 

Cemiyet parçalanmaz 
(Biri•cİ sahifeden decam) 

için bunda zaruret gördük
lerini söylüyorlar. Maamafih 
kunduracılar cemiyeti de bu 
hücumlara lakayt kalmıyor ve 
ikinci parti ile uğraşıyor. 

Malümatına mü ıacııat et
ettiğimiz kunduracılar cemi• 
yeti reilli s.ııh bey, bu m .. 
•eleler hakkmda 111uhuririmize 
ıu izahatı Ter1Dittlr: 

Evvela cemiyeti istemeyen· 
!erin 
kimler o\dujtunu bilmeyor· 
um. Çünkt, bu zevat mey• 
danı cenğli cidalde görünme
yorlar, Karıımıza çıkan bir, iki 
ktıldlr. Bunlar han«t ıı:ümreyJ 
temsil ediyorlar kJ ekseriyeltım 
de1n vuruluyor. 

Sonra, ikinci bir cemiyet 
kıınnk için gö.tercli klert ma· 

kul bir sebep yoktur. 
Bu lı:adar emekle mt-ydana 

.gelea bir miie11eyl, bunca 
miifkllatla kurduğumuz ce
miyeti hem yıkacak, hem de 
yerine daha mükemmelini ku. 
racak bir kabadayı aöremlyo· 
rum1 Hem bize izah etlinterkl, 
cemiJf!l yapılması mümktin 
olan bangt ,eyi yapmakta• 
geri ka&.-.ıır ? 

Ortada fol yok yumurta 
yok. Fakat lafüırüzaf çok.Gı'.i
ya, ikinci kunduracılar cemi· 
yetinin baıına Topkapılı Meh· 
metB.namında blrzat geçecekmlf! 

Bn zatın kundoracılarla ne 
ıılerece:re kadar veçhel alakası 
oldatuad.a el. haberimiz yokt 
Velbaıll bir takım dedikodalar 

. ortada d.6nüp dolapyor. İial· 
bukl ne uh var, ne de astarı. 

Tenisi öldürüyoruz! 
Bu niçin kulüplerimizde spor 

rağbet bulmıyor 
Gittikçe taammüo edeıı f Şimdiye kadar bu kuta.,; 

bir spor variırld o da hl9 ten bir çolı: güzide tenlacller 
ılipheslıı: tenlstlr. yetlımtı ve halen de bir çok' 

Memleketimizde ~k o müstait ıeııçler yetftmektedlr, 
kadar mazlal olmayan bu gfl. Fakat ne yaztk ki diğer 
zel, nezih oyun İatanbulda kuluplerlmlz de bu ıporu &6-
yer yer kendlılnl hlaaettlrme- remiyoruz, 
le haılamııtır. Halbuki latanbul mıntaka· 

Gün ııeçmeyor ki elinde sının bir da tenis heyeti var: 
raketi ile beyazlara hürünmlit d 

ır. 

genç kız ve erkeklere teıa· T h 
düf etmeyelim. enls eyetf bueiln ,....,. 

Bılhaaaa Beyoğlu, Şiıll, ıı:ııdır yokmudur ? Bunu bil• 
Kadıköy, Ada bu eüzel tip- yok. Yalnız ıreçen sene lıı~ 
lerln birer merkezi olmuıtur. hapta yapılan bir yolsuzluk 

Tenis bizde daha henilz nazarımııı:dan kaçmam., ve 
yeni yeni ciddi bir ıektl almıı, yazmııtık. Oda bir çok mu-
,.. bir eğlence oyunu olmak· vaffakiyetlerl vardır, çaiı,kaa 
tan kurtulmuıtur. bir ııençtlr ba hususua Bal-

Tenis ma1raflı bir oyun kan ıamplyonluğunu da ka-
zandı diye Sedat zannı tle 

olduğundan maalesef kulüple-
rimize dahil olmamıı, daha zl· Suadın heyetin baıına ııelme9A 
yade zeneln ııilelerln eğlen- idi. 
cesl olmuıtur. lıte bu tekilde kimeetlin 

Böyle olmakla beraber kimseden haberi olmak11z1J1 
bu oyun daha ziyade ecnebi teıhilat baııoa heyetler seçi· ' 
aileler arasında görülmekte- lirse daha böyle nice güzel 
dır. IJte Taksimde Tavn ku· sporlar kulllplerimi:ı:den uzalı: 
itip tıte Moda da lngllizlerln kalır, 
kulübl!." Şimdiye kadar Jıusuai bir 

Bizde lae Fenerbahçe ku- müsabaka yapıldı. 
lübünü ııorürüz. Fenerbahçe Niçin kulüp'erlmlz teniatede 
kulübümüzde bn a-üZel oyun birlnclllk müsabakalan yap-
pek J'enl deilldir. masınlar7 Hayret. 

,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...•.•.•••••............•. 
Günün Mesele•i 

Stalin'in Nutku 
(1 inci sayfadan devam) ' 
Bllırlz ki fikir ile it yekdt

ferlnden aynlınca, flldr bybol
mağa hatlar, tıte kendilll nden 
yeni bir fikir yaratır. Kızıl lh· 
tilal, bu seyri takip etti. Bu 
akıbetle karıılandı. Bız ıöyle

mlyoruz: Stalin, iki hafta evvel 
Rus iktisat konferansında slly· 
ledlfl uzun bir nutkunda -hü· 
lbatan·diyorkl: 

•Ruş sanayii, büyümrğe başladı. 
Mutahas,ıs amele yetiştirmek için 
müsavi yevmiye usullerıni bırakmak 
lazım. Yevmiyeler, işe ve ihtisasa 
ııöre verilmelidir .Bu usul sayesinde, 
eski devrin münevverlerini de teşlci
liitımız i<;iııde çalışlırabileceğiz ... 

Sanayi teşkilatı müdürleri, maUarın 
beynelmilel maliyet fiatım esas tuta
rak yevmiyeleri tayin etmelidir. Ay· 
ni zamanda, fabrikalar da ıniidiirleriıı 
emirleri altında bulunmalıdır. 

İJıtililin genç mühendisleri, mü
tezayit ihtisasın mütezayit bir yev
miyeye tabi bulunduğunu bilmelidir!> 
fazlasına ihti)'aç yok. Bu zih
niyet, komüniziın değildir, 

kapitalizimdlr. Çüokü, hem fer· 
din fazla kazanmak ve daha 
yüksek bir bayat aeçlrmek 
hodbinlsi kabul ediliyor, 
hem de lnaaııi lhtiya cın licretl 
değil, rekabetin ücreti eaaa 

telakki olunuyor! Demek ki, fer 
din hodbinial tatmln edilme
dikçe, ibtisaı fikri de ölüyor, 
çalıımak kabiliyeti de azalıyor. 
Netice, fert cemiyetletemJyor! 

Bolıevlzim, bu fıkirlerln zıd· 
dını orta :ra atoıııtı: F et"d yok 
cemiyet var: Müsavi kazanç, 
miifterek aayl ve insani ihti· 
yaca müstenit ücret! On üç 
senelik tecrübe, bu fikirlerin 
birer Mgalatı tabiat. oldukla
rını gösterdi ve Stalin gibi kn
müni:ı:mln l 1 · mümeniline de 
iUraf etlirdı. 

Bugünkü Rusya, bu nu· 
tuk ile bir devlet kapıtallsU 
mahiyetini alıyor. Halbuki, 

ferdin daha fa:ı:la lnklıafı lçln,1 
ferdin yaratmak ve idare etı 
mek kuvvetlerin! tammak li· 
zıııuiu· Devlet kapital~ml, er 
kesi• memurlapnas1 demektt~ 
ki, ltıtatlk bir ıd tyetten tJa.., 
ka bir feY olama1!. Ba iıalı 
ferdin kudretini yıkar, yarat, 

i 
' i 

mak kabiliyetini eritir, ferdi 
tlcaları saodürür. Rusya lılerl 

lae, Ferdi yafatmak mecburi· 
yetındedir. Bu ihtiyaç, Ferdi· 
yeti lnklıaf ettirıneyen devlet 
kapıtalizınlnl de ylkacaktır. 

O halde, bir iki ıene son
ra da devlet kapitalizminin ano
nim prketlere ayrıldığını, bu 
esaslar dahilinde demokrasiye 
ric'at olunduğunu göreceğiz. 

Ruıyada fikir yoktur. lı, 
insanlara yeni fikirler veriyor 
ve ıöyletlyor. Bugünkü ric'at, 
büyük aenaylln de ferdiyete 
dayandığı için yapıldı. Fart, 
sahneye çtkınca, del!Jt)kraalye 
gitmez de nereye eldecektır7 

ferdin eserini ııörüyoruzı 
dinamik demokrasi medeniyeti! 
Ruıyanın ihtilal neıline men· 
sup fertler, bu eserin kal· 
delerlle hareket etmeğe mec
burdurlar. Bu kaideler, eaki 
Ruı edebiyatında, bu elinkG 
diinyanın fikir hareketlerinde, 
beynelmilel slyad ve ilı:Uaadl 
mea'elelerd,. mevcutdur. 

Bu kaidelerin lbul&Jt idare 
edenler, bunları bilirler. Yeııl 
nesil ise, Stallnln iade etmek 
mecburı,etınde kaldığı fertçtlik 
ılatemlle ayni ıeylert öğrene
cektir. Bu suretle, kızıl ihtilal de 
nihayet bulacaktır! 

Bu tecrübe •öaterlyor ki, 
Marka • Eaııels naı:arlyeılnill 
tatbiki bir kıymeti yoktur. 
Çünkü, müstakil bir felaefestaia 
eseri değildir ki, hayali alate
ml olaun! 

Bu günkli dünyada demok. 
raıi felsefesi vardu. Her ha· 
re.ket, bu baldın felsefenin li .. 
temi dahiline girlllefe mah• 
kOındur. Bu felsefe, ferdi ya
ı18la• içtimai müıkü:ıerı 
kabul eder. Fakat, ferdi inJ.i, 
t.den Diktatöre Bo' vık v• 
Fati•t cemlyetleımelerlnl red 
eyler. 

Stall'n, bunlRrı ltlraf etti! 
Naci ISMAtl 

Dahili ticaret müdürü 
tetkikatla mqğtii 
Şehrimizde bulunmalr.ta 

9lan lktısat vekiletı dabm 
Ticaret modnrll Necmettla 
B. bazı iktisadi tetkilılerde 
balunmak iaenı ba s6a ., .. 
taka ticaret mDdArlJ.UacM 
meıflll ol"aktır. 



Sahife 6 "'YARIN 29 Temmuz 

r Seyrise ain 
Merkez Acentası : Galata 
Köprübaaı B. 2362 ıube 
acentası : Sirkeci Mühür 
darzade Hanı Tel. 22740 

TRABZON POST ASI 

(Cnmhuriyet) 30 Temmuz 
Perıembe 17 de 

MERSlN POST ASI 

(lnebolu) 31 Temmuz 
Cuma 10 da Galata Rıhlı· 
mından kalkarlar. 

TAVİL ZADE V APURLARl 
Muntazam AYVALIK POST ASI 

·,-.!~!t~LT 
ıembe akıamı 

17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale, Küçük· 
lı:uyu, Altınoluk, Edremit,Bür· 
haniye ve Ayvalıfa azimet ve 
avdet edecektir. 

ÜSKÜDAR 
Hale sinemasında 

Zemane Aşkı 
mü mesaili 

LiliAn Haid 
Duhuliye 10 kuruıtur 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden ıonra saat 
(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı huıuıi kabineıinde 
dahili hastalıkları muayene 
de tedavi eder. 

Telefon: lıtanhul 2398 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 
11 inci Tertip 

11 Ağustos 
1 inci Keşide 
1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
30, 000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10~000, 

Bir Mükafat Vardır. l 
Liralık ikramiyeler ve 20.000 Liralık 

•. ..,.,• -. •' -~:~~- . . ' --:t . fr' 

~YENİ ÇIKAN ALA~ 

BAHCE ., 
BOMONTi RAKISI 

Tecrübe ediniz. Emsali arasında bu nefasette hiç bir rakı yoktur. 

Kilosu 200 kuruştur. 
150, 250, 300, 500, 1 O O O gramlık tlıelerde 
30 50 6o iOO 
~ Her yerde 

200 kuruıa satılıyor. 

arayınız oııl( 

Istanbul Sıhhi müesse
seler mühayaat komis
yonu reisliğinden: 
Bakırköy' de akliye ve asabiye hastaneal için lazım olan 

100,000 adet yumurta olbaptakl ıartnamesl veçhlle ve ı ı. 

Aiiuatoı 93laalı günü saat 15te baılamak ilzere aleni suretle 
münakaaeya konulmutlur Fazla izahat almak ,fltlyenlerln mez· 
kur komisyona müracaatları tlan olunur. 

ANKARA O T ·E L 
B Ü t Ü n k o .n f o r Ü 

Telgraf · - Taşhan 
havi. 
Ankara 

Göğüs nezlelerine: KATRAN HAKKI EKREM 1 
İstanbul 4 ncü icra memur· I 

luiiundan: Tamamına 3000 lira 
kıymet takdir edilen Kapan· 
dektk'te kasap demlrhun ma· 
halleılnde Fil yukuıunda atık 

Sıhhatinizi Çm:uklarınızı, ve 
mu~afaza e~iniz. 

ken~inizi 

Sinek tahtakurusu, pire, bit, güve ve emsali haşarat 
tehllkeli ' hastalıklar tevlit, yemeklerinizi telvis eyler. 
Uykunuzu ka91rır rahatınızı selbeder. 

tlaşarattan ve hastalıklardan ve ıztırapta~ kur!ulursunu~. f AYDA ha~ 
taratı yumurta ve tohumlarile beraber katıyen. ımha ve ıfna eder. Yer~ı 
amalıdır. Türk zekAsı, Türklr.ıele;i ve Türk parasıle yapılmış olup daha mu· 
essir, daha ınühiik oldu~u gibi yarı yarıya ıicuzdur. Kat'iyycn I_eke yap.n:az. Ko
kusu ha.lif ve !At ftir. lneaıılara ve çocuklara zararı yoktıır. Bfitun d.evaırı devlet, 
ecnebi rnüessesat, Seyri.efaiıı, Şirketi llayrıye, hastaneler, HHalıahmer, yatı 
mektepleri, vapur kumpanyaları, Devlet demiryolları, Amerıkan ford k~ı:ı· 
panyası, büyük oteller, Bursa hamamları, Yalova kaplıcaları ve bulun 
ınüessesatı milliye f AVDA istimal eyler. 

FAYDA diğer bazı fena müsl~lızarat gibi scrscnıletip bayıltmaz. Ka~'I 
olarak öldürür, ve Jıaş1rat bir daha dirilmez. Aksini iddia edene beş bın 
lira teminat verilir. 

Servetimize acıyalım ve ecnebi Y aldızh rek
lamlanna aldırmayalım. 

13 cedit 23, 25 Numaralarla 
murakkam iki bap hanenin 
18 hiaae ıtıbarlle 9 bl11esl ve 
derununda cari nı11f maıura 
mailezfzin 6 hiaae itibarile 3 
hiueıl açık arttırmaya vaz 
edilmlt olup 16·8 931 Tarihin· 
de ıartnameel divanhaneye ta· 
lik edilerek 3. Eylfıl .931 Ta· 
rihlne milıadif perıembe günü 
ıaat 14 den 16 ya kadar la· 
tanbul 4 üncü icra dı.lreılnde 
açık arttırma ile ıatılacaktır. 

Arttırmaya lttlrak için yüzde 
7 teminat akçeıl alınır. Hak· 
!arı tapu ılcillerile sabit olma
yan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alakadarlarıo, ve irtifak 
hakkı 1ahfplerlnln bu haklarını 
ve hususile faiz ve maaarife 
dair olan iddialarını ilan tarl· 
hinden itibaren yirmi gün için· 
de evrakı müsbitelerile birlik 

Resmi ilanlarınızı kimlere 
vermelisiniz ? 

Türkiyede başk~ Resmi ilan müessesesi 
Yalnız: 

yoktur. 

1 - Anadolu.Ajansı ilanat şubesi 
2 - Istaıibul Ilanat odası 

1 
Gibi iki Türk mües~esesi vardır. 

• 

Gerek İstanbulda ve gerek taşradaki Resmi nıücsseselerin 
nazarı dikkatlerini celbederiz. Eğer, ilanlarınızın birer 
Türk müessesesi tarafından verilmesini ister, ilan paraları- 1 

nın gene kendi cebinizde kalmasını arzu ederseniz 

Anadolu Ajansı ilanat şubesi 

Istanbul 
ve · 
Ilanat odasi 

Vasıtasi ile ilanlarınızı veriniz. 
Bu Türk şirketleri, en büyük suhuleti gösterirl\?r, ilanların, 1 

muntazam bir surette neşrini taahhüt ederler I 

(Yarın)ın Resmi ilanat limited şirketile i 
hiç bir alakası yoktur. i 

Dikkat ediniz! 1 

TAŞHANPALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 

Mükemmel ı< eskini iği ile bütün 
dünyada tanınmış olan 

GILLETTE 
Her Yerde Satılır 

OSMANll BANKASI 

Sermayesi f0,000,000 
İngiliz lirası 

IST AN BUL ACENT ALIGI 
Telefon: latanb11l 3318 

BEYOGLU DAiRESi 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça muka· 

bilinde muayyen vadeli 1 
veya heıabı cari suretile 

avanslar, poliça ve iakon

toıu. 

Tiirklye Cümhuriyetı • 

nln baılıca ıehirlerlne ve 
memalik! ecneblyeye ae· 
nedat, çek, itibar mek
tupları ve telgraf emlr· 
nameleri lrsalatı. ( Hesabı 
cari) küıadı, ıenedat ve 

Doktor feyzi A~ınet 
Cıit, saç ve zührevi has· 

talıklar mütehassuı Cu· 
madan maada her gün 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 
basta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

;. .. Tmemlmefmomnm:mlm.tmnmnibıiıliııııiıı3m891119 ... 
Deniz gezintisi 

7 Ağustos 931 Cuma günü 
(Gilrbüzler Yurdu) spor kulü· 
bü tarafından Yalova - Ada· 
!ar - Maımara - Boğazlçl ne , 
bir tenezzük tertip cdilmiıtir. 
Vapurda Saz, Cazbant, ve 
mükemmel bir lıüfe bulunacak 
ve Tiyatro, Monoloğ vesafr 
eğlenceli ıpor harekatı yapı· 
lacaktır. Biletler: 150 - 100 
Kuruıtur. 

Gü!hane Tatbikat meklep 
ve ıerirlyatı Mildüriyetinden: 

Dr. Hayri Om er 
Almanya Emrazı eli· 

diye ve zührevlye cemi· 
yeti azasından Beyoğlu 
Ağacaml karıı ıırasında 

133 No. öiileden ıönra mü· 
racaat. Telefon: 3"86 

DoUor Agop Essayan 
langa cami aokak No16 

Hergün hastalarını kabul 
ve tedavi eder. 

SISl> :nı~o.taa uoJill".L 
·ınunı 

-o ıee:>e.ınw e.Aı:>ıd .. 
•l?>f U!5! ]f;}W.lQn .l!P 
• !f§p;}AI~ a.A;}uuqd!l 
-ıaınw ;}A lf•p5deJ!11 
' au!saueqaıep! a:ı;}z 

-en .ııpppupı !qep 
:ıe11 n:>unp.120 lf lf 
-t?.!!l{ lfl?.ll?[O §n.11.-,ıu 

uatusı>ı 11u">I n:>un5n 
ununp.ın.< Wl?P>fl 
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-5 Çarşamba S-
Arabi 

I J Rebıüleoel 
Rumi 

16Temmu:: 
Büyuk 75, bir kiloluk 125, pompası 75 kuruştur. 

Haıan ecza deposu 

te bildirmeleri lazımdır. Akıl 
halde hakları tapu slcillerile 
sabit olmıyanlar aatıı bedelinin 
paylaımaıından hariç kalırlar. 
Bilcümle! müterakim vergiler 
ile belediye resimleri vakıf ica· kıymetli etya muhafaza11, 

Pratisiyen etibbaya (Mankeıı 
tatbikat) Kursu 1 Aguıtoı 1931 
Cumarteıl gününden itibaren 
baılıyacaktır. Devam etmak 
ıatiyen etıbbanın Cumarle&I, 
Pazarteıl ve Pereem be günleri 
saat 10 • 12 araunda Velad!ye 
muavini Dol<lor Yusuf Ziyn 
Beye müracaat etmeleri rica 
olunur. 
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Kelepir satılık otomobil 
Dört kltllik fiyat markalı yeni 

bit otomobil ucuz flatla satılıktır. 
Glırmek lateyenler Taksimde 
abide karııaında fikri tevfik 
Beyin maiiaza11na müracaat 
etlinler, 

Satılık ev 
Akıaray Horhorda Sofular 

mahalleıtnde Ragıp bey ıo· 
kağında ı4 numaralı hane 
ıatılıktıktır. Talip olan ze· 
vat "Yann. razeteılnde mü· 
rettip Nevzat efendiye ve 
bu adreı ile görebilirler. 

reıl mütteriye aittir. Alaka· kupon tahıilatı, Türkiye 
darlarıo icra ve lflaı kanunu· ve memalik! ecneblyeye 
nun 119 uncu maddeılne göre keılde edilen pollçalann 
tevfikl hare.ket etmeleri ve teaviyeıi, borsa muamelatı 
daha fazla malumat almak l lcrall, akçe bey'l •e ıe· 
lltıyenlerln 931-25 dosya nu· rası aalr bilcümle itan· 
maraslle memurlyetlmlze mü· ' 
racaatları ilan olunur. • ka muamelatı, kıı.aa icıtrı. 

Evkıt s. İJ. 
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