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Ankara mahkemesinin kararı 
Tü k efkarı umumiyesini rencide etmiştir. Gazi Türk 
milletinin reisi asli ve tabiisidir. Asla memur değildir! 
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1'a .f k• jDünyanın hiç bir tarafında maznunun müdafa-f ı 
1naarı ve ı- !ası dinlenmeden karar verildiği . görülmemiştir! 

ı. b ' -------------
Mahpuslar 

diyor ki ı ...... ~Y· H. Rifat B.: "Temyiz edeceğim bu sa-
~iyafet veotomobil kat ve haksız kararın en büyük adalet Adliye vekili mer
ılletine müptela o- d• d J A •k ld w k•b w hamet etsin kesi
lan Sivas maarif e· ıvanın a ayı O ugu a ı ete ugra- len çorbalarımızı 
ın~~!.~ie~~.~~! ,~~~!:! yacağınalıem,!!!i_m_,,_diyor. 
diii zamandanberi bu mınta- Reisicumhur hazretleri gönderdiğim ihbarnameyi ad-
kaya, yanı Sivas mıntakaıına 
~kist asil birisi vekil olmak Ozre liyeye Vermemiş olsalardı kendilerine bir SÜal Ve 
uç maarif emini geldi, gitti. ' ı · f f .. h -' b ·ı · • d•? 
Bunların zamnnında ne meslek- mes U ıye ~· eVeCCU ... eae l lT mı l l. 
daılar araımda bir ahenksizlik 
ve ne de enzarı umumlyeyi ca
lip bir hareket haydedildl. 

Dördüncü maarif emini ola
ral< gelen [zat, mıntakasını iki 

iiç defa teftiıe çıktı, her tefll
ffnde saltanat devrini hatırlatan 

bttkbal- tetyi, istirahat, tevak
k\lf gibi bir takım meraılm ya'

Pıldı, Muallfmlerln kasesine ve 
IQeıleğln hazinesi olan muallim
ler birliği kaıaıına azim bir bar 
oldu ve olmaktadır. 

lık teflltinde bir kaç otemobll 
ile dört saatlik mesafeye kadar 
iıttkbaline çıkıldı. Avdetinde do
kuz otomobille sekiz (saathk bir 
kaza meri<ezine kadar bütün 
ltıuallimler tarafından tefYI me
raıımı yapıldı. Bununla da iktifa 
.edilmlyerek Talimat, Müfredat 
evf.mlri umumiye hilafına olarak 
Orta mektep idaresi de talebesi 
ile berabeı yarım eaathk bir me
•afeye kadar tetyl merasimine 
ittfrake icbar ettirildi. 

Tokat merkezinde kaldığı müd
det"zarfında, (ki onbet yirmi gün
dür) keıeılnden bet para sarf 
etmiyerek late,:ıbate, mükeyye
fat albi bütün levazlmf birlik ka
•aıından, mektep müfettlılerJ ile 
lnaarlf müdürinin kesesinden te
IQln olundu. 

Her akıam meıleki haıbıhal 
'hında toplanarak, meslek ne
~heti ile kabili telif olunmıya
C.lc bir takım eğlencelerle sa
bahlara kadar vakıt areçirdl. 

( Devamı 2 nci ıahifede ) 

Adliye vekili Mahmut 
Eaat Bey tarafından avu-

• kat Haydar Rıfat bey aley
hine açılan iftira ve ha
karet davası neticelenmit 
ve Ankara Asliye Ceza 

mahkemeli evelki gün ka
rarını tefhim etmiıtl. Hay
dar Rifat beyi iki ıene 

hapse Ye 3 7 O lira rğır ce
zayı naktl ltaııoa mahküm 

~ 

eden bu karara umumi 
hapiıanede 20 günlük 
mahkumiyetini ikmal et
mekte olan Haydar Rıfat 
bey dün ıabah muttali ol
mut ve kararı tebeaaümle 
karıılamıı, müteeaslr ol
mamıttır. 

Haydar Rifat bey mah. 
kOmlyet kararnamesinde 
yazılan esbabı muçlbe ve 
mutaliat hakkında tunları 
ıöylemiıtir : 

- "Hakkımda VP.rllen 
mahkumiyet kararı bir çok 

edilebilir. Bunun aksini 
tasavvur etmek fertlerin 
hcı kkım ve içtimai nizamı 
inkar eloıek demek olur. 

Ref ılcumhur memur mü
dür? Bit mesullyet tekab
bül etmlt midir? Bu ayrı 
bir ıeydir. 

İhbarnan1e kimlere 
verilir? 

Kanunun 285 inci mad
deıl ihbarnamenin onu 
adliyeye vermeğe mecbur 
olan bir memura tevdlt 
lazım olduğundan akıl 
halde iftira cnrmü mev-
zubahı olamıyacağanı amir
dir. Kanunda aynen: "Ad
liyeye [vermeğe mecbur 
olan,, diyor. "Mecburiyet,, 

"mesuliyet,, e istinat eder 
ve ondan dogar. Meıull

yet endlıesi olmazsa mec
buriyet yoktur. 

' 
Kanunun tarifine na-

noktalardan ıakat ve ka- L_~~~!llm•a~~k.,:_ ____ _:.:......:....-! zaran herhangi bir adam 
hakkında kendisine yapı
lan bir cürüm il.nal ve 
ihbarını adliyeye tevdi 

nunla tezat halindedir. 
Ben hak ve adalete inanan 
ldealiıt bir adamım, Bun-
dan ümidimi keıemiyece

llaydar Rifaı B. ve yaltıfjt llapisaneniu 
kapısı 

etmek mecburiyetinde 
olanlar Müddeiumumiler, Va
liler, Muıtantlk, Poliı ve Jan· 
darmadır. 

ğim tabiidir • Kanun ve adale .. 
tin beni mahkum edeme .. 
meıi lazımdır. Çünkü ianat 
olunan cürüm eaki.l ve ta
rifata kanuniye dairesinde 
aabit değildir. 

Reisicun1hur mesulmü-
d ür? 

Mahkeme Relılcumhuru en 

büyük memur olarak kabul 
etmlı, olabilfr, bu bir goruf 
ve nazarf5edir. Fakat ceza ka
rarları görüf ve içtihattan 
fazla kanuna istinat etmek 
lhımdır. Bir vatandaıın en 
eıaıi hakkı olan hürriyeti na
zariye ile değil, hükümetle 
fertler araaında bir nevi mu
kavele olan kanunla tahdit 

Bunlardan ~. her hangi biri 
kendisine verileh bir ihbarna
meyi adliyeye tevdi etmese 
vazlfeten meıul olur. 

Halbuki Relalcumhur haz
retleri bu kabil bir meı'ulı

( Devamı 2 ncl sahifede ) 

• ver sın 
" lımlni bilmedfaimlz bir ha

yır müeaseıeılne m~ensup bir kaç 
hayır perver tnıan hapishanedeki 
açlık h \kkındakl çok ıayanı dik
kat ve merhamet netriyatımıza 

alaka peyda eden bu hayır ıahfp-
leri et ekmek pirinç yoaurt ve 
'aire mübayaa ve hapishaneye 
kadar bizzat ihtiyarı zahmet fle 

kendi ellerile ihzar ve tevzi et
mek ıureUle çok ineani ve ıaya

nı lakdlr bir harekette bulunmuı

lardır. 
Aylardan beri yemek yüznıör

meyen ve açlıktan dermanıkeıilen 
yüzlerce mahkumun ancak bu 
gün midelerine sıcak bir yemek 
glrmitlir. Bu yemek tevzi edilir
ken ve yenirken öyle tayanı mer
hamet ve acıkh sahneler olmuı
tur ki bu aahnelerin fecaatını ta-

rif kabil değildir. 
Yalnız ıunu ıöyleyeyim : Ye

mekleri dağıtanlar bu feci sahne 
kar1111nda ellerindeki mendillerle 
gözlerinden akan yatları ıiliyor-

lardı. 
Bu merhametli Madam ve 

Möıyölere muhterem gazeteniz 
vaııtaaıla yüzlerce betbaht ve 
zavallı mahkum vatandaıınızın 
mlnn~t ve ıükranlarını arz ede-

rim. 
Adliye vekili beyden rica e-

deriz, bu sefil halimize bir ni
hayet verllmeıl için ya memle
ketimiz haplsanelerine gönderil· 
memize müıade edilsin, veyahut 
keıdirilen çorbalarımız iade edil-

ıln. Bu itin keıdlrme yolu budur 
Bu itin tatbik ve takibine de 
lüzum yoktur. Fecaat meydanda 
duruyor. Bunu bizzat vekil bey 
de gözlerlle görınüılerdir.,, 

. ~-=ttiftp -

Reisicüınhur H. 
1 Ankarada beşinci ır·G . 
f at kuşusıı azı 
. l Ankara, ;;•Ô:.Mu) - llkba- Hazretleri 

l Dün Bugaziçinde bir te
nezzühte bulundular 
Gazi Hazretleri dun öğleden 

ıonra Söğütlü yatıla Boğaziçlnde 
btr tenezzüh icra etmtılerdtr. 

har at yarıılarının beılncili bu.gün 

yapıldı. Havanın muhalefetine 

rağmen koıu mahalli kalabalıktı 

l\lemur n1u? 
değil mi? 

-~··----

İzmirdeki maç 

Tokat muallimlerinin Sivas maarif eminini 8 saatlik mesafede 
bulunan " Artuva " kazasına kadar tetyl ettiklerinin reımtdlr 

2000 metrelik birinci yarııı 

Osman efendinin Ceylanı, ikinci 
koıuyu Salt beyin Ruçhanı, ü
çüncü koıuyu Rahmi beyin ln
gilizl kazanmıt hr. 

Yann baımuharrlrimlzin bu 
meaele hakkındaki mühim ma
kalesini okuyunuz. 

i'A 

lsmlr, 13 (Hu. Mu) Bu gün 
Uk rnaçlarında ebedi rakipler 
G6ztepe ve altay karılattılar 

' Binlerce ıeylrci huzurunda Göz
tepe Altayı mağlup etti. 

Siyamettln 



Sahtfa 2 

H.RifatB. 
«Temyiz edeceğim hu 

sakat ve haksız kararın 
en büyük adalet divanın 
d·a layık olduğu akibete 
uğrayacağına eminim » 

divor. 
[ Birinci Sahifeden devam 

yetle mukayyet değildir. Ken
pllerine gönderdiğim ihbarna
meyi Adliyeye tevdi etmemit 
olsalardı bundan dolayi kendi
lerine bir ıual ve mesuliy~t 

teveccüh edebilir mi idi; ede
bilir mi? Bittabi hayir.. O hal
de fftf ra cürmü taha11ul ede
mez. Kanun ortadadır. 

Mevat ve (ahkamı kanuni
yenin fiillere değil fiil ' e cü
rümlerin ahkam ve mevaddı 

kanuniyeye temas ve tetabuku 
lazımdır. 

İkinci bir nokta 
İkinci bir nokta: 

bir ihbarname ile 

Ev,·eli 
hakkında 

cürüm ve yolsuzluk isnat edi
len adamın muhakeme edil
mesi, ihbar ve iddianın varit 
ve vaki olup olmadığı eıkali 

kanuniye dairesinde tesbit edil
mek icap eder. 

İddia ve ihbarın gayri vaki
ve hilafı hakikat olduğu resmen 
anlaııldıktan ve kendisine iana
datta bulunulan adam bu itti
hamdan kendini tenzih ettikten 
ıonra dırki muhbir ve müfteri 
hakkında iftira davası açabilir 
ve bu dava ancak o zaman mes
mu olur. Dünya hukuk ve ceza 
alimleri bütün eserlerinde bu 
noktada müttefiktir. 

Binaen aleyh, Adliye vekilinin 
evvela kendisi hakkındaki ihbar 
( bir an için ihbar diyelim) ve 
iddialarımdan tebrie etmeıi ve 
bu lttlhamlar divanı ili huzurunda 
gayri varit ve. vaki görüldüğü 

takdirde iftira davası açması 

lazımdı. Bu yapılmamııtır. 

~1üdafaa hakin ne oldu? 
Diğer bir nokta: Müdafaa 

hakkım verilmemiıtir. Dünya
nın neresinde maznunun müda
faası dinlenmeden karar verilir? 

Kanunun 226 ıncı maddesin-
de " Maznunun talebi üzerine mah

keme kendisini m uhakemede ha
zar bulunmak mecburiyetinden 
vareste tutabilir " deniliyor. 
Ben 2 O günlük mahkiimlyetim do
layltıtle, da va fazla teehhur etme
ıln diye , bu noktayı mahkemeye 
hatırlatmııtım. Bunun üzerine 
mahkemeye gelmekten vareste 

tutulmakhğına karar verdiler. 
Fakat bu, muhakemenin tah

kikat safhası içindir. Muha
keme ıon müdafaa kumına 
gelince maznunun müdafaası 

dinlenmek lazımdır. Maznun is
tediği zaman gidebilir. Vareıte 
tutulmak kararının müdafaaya 
teımil edilmesi ihtimali ile tel
grafla mahkemeye müracaat 
ettim ve müdafaa hakliını isti
mal etmek üzre muhakemenin 
26 hazirana talik edilmeıini is
tedim. Nazarı dikkate almadılar. 
Müdafaa hakkım hiçe sayılarak 
karar verildi. 

Ahkıimı kanuniye ile tezat 
teıkil eden bu ve diğer bazı nok
talara lıtlnaden ıöyliyorum kt 
kanun beni mahkum edemez. 
Temyiz edeceilm bu ıaka t 'e 

hakıız kararın memleketin en 

büyük adalet divanında liyik 
olduğu aklbete uğrayacaiına ve 
adaletin tecelli t' decettne emi-

nim.,, 

YARIN 

ı..m;;;;:ıı.;;;;;,-:=~UAi~;;..------------------............. ----.... ------------------.-.----~-----·"------

Hintte Lyon'da 
-~- -)Jıııoıo(~ 

Kır al 
-~

Arbedeler devanı ediyor 
yeniden yaralananlar l·Tifo çıktı, Su şirketi mü- Prenses Elen'i Kı-

dürü ınahkemeye verildi • • • 
Lyon, 12 (A. A.) Lyon va- ralıçe ılan effl 

roıalarında müıfevli tekilde zu- Bükreı, 12 (A.A) Kral, te-
hur eden tifo hastalığı dolayuıy- merküz kabinesinin teıkiline Je-
le ıu ılrketi ~leyhtne ikame e- neral Prezan'ı memur etmiıtir. 
dilmit olan davayı rüyet eden Bükreı, 12 (A.A) yeni kabl-
mahkeme kumpanya direktörü- neyi teıktle davet edilen M. 
nü ltir ıene hapıe ve beıyüz Maniu bu daveti kabulden ıı-
frank nakli cezaya mahkum et- tlnkaf etmiıtir. Milli köylü fır-

Simla, 12 (A.A) Huduttan 
gelen haberler vaziyetin umumi
yet itibarile sakin olduğuhu 
bildirmektedir. Ancak Hazara 
mıntakaaında Oghi yakınında 

düıman kabileleri mevcut oldu
ğundan poliı kuvveti askeri 
kuvvetlerle takviye edilmittlr. . 
Hacı Turangazl taraftarlarına 

karıı havai harekata devam 
edilmektedir. Akıncılardan bir 
gurup ilerlemekte olduğu haber 
verildiğinden geçen hafta vukua 
gelen hadiselere mümasil vuh.u
atın tekerrürüne mani olmak 
üzre Beleli-Chaman yolu Avrupa 
hlara kapatılmııtır. 

mittlr. Hapis cezası tecil olun- kası bu iıtinkafı ııbhi sebep-
1 muı ve müddeilere tazminat 1- lerd~n ileri gelmif olduğunu 
1 tası tahtı karara alınmııtır. etmektedir. Eıasen M. Maniu 

Şahısları için değil, n1em- Karol'un tahta çıktığı hengamda 

lıeketin nJenfaatı na n11na ?! hükumeti siyasi ihtiraslara pekaz 
karıımıı bir zatın teıkil etme-

Parls, 13 (A.A.) - Bu aabab ılnin müreccah olacağı fikrindedir. 

Dombay, 12 ( A.A ) - Geçen 
ay Cholapur' da ilan edilmiı olan 
örfi idarenin ay dönümü müna
sebetile Hint kongrası tarafından 
tertip edilmiı olan gönüllüler ala
yına yüzlerce kadın tıtlrak 
etmiıtlr. Alay, memurin tarafın
dan menedilmif ve: polis alayın 
ilerlemesine mani olmak için bir 
kordon vücuda getirmlıtlr. Ma
mafih, bütün bu tedbirlere rağ
men bazı uf ak tefek gruplar it 
mahallesir:ide kain meıhur mey
dana kadar gftmeğe muvaffak 
olmuılardır. Polis, alayın k11mı 

külliıine hücum etmek mecburi
yetinde kalmıt 12 kiti yaralan

mııllr. 

Peıaver, 13 (A.A) Hacı Tu-
rangzai kıtaatının bumbardıma
nına devam edilmektedir. 1 O 
Haziran tarihinde yapılan bom
bardıman neticesinde hacının 
adamlarından bir çoğunun tele· 
folduğu bildiriliyor. 

Bombey, 13 (A.A) Divanı 

harp, Peıaver kargaıalıkları es- . 
naıında verilen emirlere itaat
sizlikle ittlham olunan ve Garh
val alayına mensup olan 17 ıa
h11 hakkındaki hükmünü ver· 
mittir. Bunlardan birisi, müebbet 
nefye diğeri 15 ıene hapıe öte- ı 
kiler de 3-1 O ıene arasında ta-
havvül eden ağır hapı• cezala- 1 
rına mahkum edilmiılerdir. 

Amerikada 
"~ 

Ayan meclisinin kabul 
ettiği karar sureti 
Vashingtoo, 12 (A.A) Ayan 

mecliıi hariciye encümeni, bir 
karar sureti kabul etmittir. Bu 
karar suretinde ayan me cliılnin 
Amerika ve lngiltere kükumet· 
leri arasında teati edilen mahrem 
vesaikini görmek ve Londra 
bahri konferansından evvel cere-
yan edip M. Hoover tarafından 
tebliğinden imtina olunan müza
kerata muttali olmak hakkına 
malik olduğu beyan edilmekte
dir. Bu karar suretinin birer nus
haıı M. Hoover ile M. Stimson'a 
gönderilmlttir. 

An1erikada içki 
na ki edenler 

Vaıhlnglon, 13 ( A.A) Ayin 
Azasından M. Hovvel, diplomat
lar için memlekete içki ithaline 
kartı zabıtaya bir protesto gön
dermlt ve bu içkileri nakeden 
Amerikalıların adli takibata ma-
ruz kalmaları lAzım geldiilni 
bildirınit ve hu içkileri nakleden 
müe11eı .. lerin hangi müe11eseler 
olduğunu kendisine bildirilmesi
ni talep etmtıttr. 

ıol cenah ıoıyalıst radikal gru- Bükreı, 13 (A.A) Jeneral 
punun yapmıt olduğu siyasi nüu Prezan, yeni kabineyi teıkildan 
mayıı esnasınd~ M.Frankl_en Buy- sarfınazar etmiıtir. 
yon, radıkallerı ıahısları ıçin de- B-k 13 (A A) K l 'ki i 
ğil, memleketin menfaati namı- u reı' · ra 1 ne 

-d f etmek lA ldlğl . Karol, Prenıeı Elen'i Romanya na mu a aa azımge nı . . A 

ve radikallerin değil, reislerinin kralıçesi ılan etmiıtlr. 
fena hareket etmı, olduklarını !Fransız pa rlementosunda 
beyan etmittir • Mumaileyh de- p . 12 ( A A ) M b' 

arıı, . - e uıan 

miıttr ki : ejer, radikalleri red- . . d 
dedecek olursak onlar gidip ih- meclisınde M. Brıan tarafından 
tilalcilere iltihak edeceklerdir. verilen izahattan ıonra M. Paul 
Bu ıuretle ı 932 senesinde Fran- Boncour ıöz alarak büyük bey-
sada hali hazırda İngiltereyi tah-

1
! nelmilel mes'elelerde olduğu gibi 

rlp etmekte olan manzaraya ta- hakem misakının da mecllı ta
hit olacağız. İngilterede amele 1 rafından ittifak ile kabul edilme
fırkaıının iktidar mevkiinde bu- ıini talep etmiıtir. Bunun üze
lunmaıı muhafazakarlarla libe- 1 rine meclis projenin iki maddesi-
rallar arasındaki tefrika ve ihtl- le hey' eti umumiyesini kabul 
laf sayesindedir· etmiıtlr. 

: 

Maarif vekili bey ! 
r Birinci sahifeden devanı ] 

Böyle iltifattan zevk duyan 
maarif emini beye bir takım 
yaltakcılar tarafından verilen zi-
yafetler muallimler birliğine tam 
dört yüz küsur liraya patladı. 
Bu masrafın müfredat defteri 
bile tutulmadı. 

kimlere ve ne tekilde yapılaca
iı, Heyeti vekile kararnameaile 
tayin, ve mektep lalimatnamele-
ri mucibince de tahdit edilmlt 
iken hilafı talimat yapılan bu 
fuzuli ve müsrif merasim, bize 
saltanat devrinde yaıadığımız o 
acıklı günleri canlı olarak hatır
lattı· Eski mekteplerimiz ve eski 
hallerimiz göz önünde canlandı. 

Devlet 930 senesini umumi 

Teıyl merasiminde 8 ıaatUk 
mesafeye kadar tutulan ve yahut 
zımnen mecburiyet tahtında tut
turulan dokuz otomobilin behe-
rine yirmi beıer lira verilmiıtir. 
Bu tetyi kafilesine iıtiralr eden 
kırk küsur muallimin (Artuva) 
kazası merkezinde, veda merasi-
mi esnasında alınan reıim terini 
leffen takdim ediyorum. Tokat
tan vaki olan müstacel telgraf 
üzerine Artuva maarif memuru 
na Artuva kazasının bütün mu
allimlerinin müıterek maarafile 
50 kittllk bir de ziyafet verildi. 
Şu zamanda 5 Oktıtlik müdeptep 
bir ziyafetin neye malolacağını 
dütüneltm. Vah za va Ilı ınuallim
lerimiz? 

ı bir iktııat ve tasarruf ıenesl 
olarak kabul ettiği halde, he
pimize rehber olması icap eden 
bir ınaarif ailesinin ve kaynağı
nın ve reisinin halen eski zihni
yet ve ananelere ittibaen tu azi-

1 - Muallimler birliği meı
lektaıl•ran ilmi mesleki kabili
yet ve kudretİe rint arttırmak 
ve teıanütlerlni temin etmek için ı 
tetekkül etmft bir müessesesidir · 
Vedlen aylık taahhütlerden biri
ken para, Yaıa mucibince mes
lek kitapları almak, mualliınlere 
okutulnıak, muallimlere yeni ter-
biye cereyanlarını aöıtermek için 
ic11 p eden bütüm tedablri almak 
gtbi en mühim ve milli bir vazi-
feye nıünbasırdır. Yoksa birlik, 
gelen ııtdenlere me'kel olmak 
için tee11üı etmft değildir. Mu-
aUI mlerl bir araya topladıiı va
kit istiap ve istirahat ettirecek 
bir ıaloou iki iıkemleıl ve bu 
günün terbiye cereyanlarını ta-

' kip edebilecek bir tek ınecmua 1 

aboneıt bile bulunmıyan bu birlik 
' itte böyle .. (50) kitilik ziyafet-

' ler vermeae icbar ediliyor .• 
T etyi, iıttkbal merasimlerinin 

met ve avdet merasimine. yüz
lerce lira saaf ve istihlikinl adeta 
emretmesi, ve yapılan ıatafatları 
menınuniyetle karıılaması, ıa
Yanı hayrettir. 

Geçmite mazi derler. Biz bu 
lllanzarayı bir sinema filiminde 
teınaıa eder gibi ıeyretmittfk. 
Bir ıün belki de bu ıuuuuz ha -
tekeller mevzuu bahıolur, bu 
halin 11lahına çalııılır ümidile bu 
acıyı hatıramıza aömmüttük. 
Fakat dün gene aynı gülünç 
hadisenin yeni bir tekerrürüne 
tahit olduk. 

May11ın yirmi yedinci cumar
tesi ııünü ıaat ondörtte ıehlrden 
Üç dört otomobilin, atıkları haı· 
ıelliertne kavutturacak gibi bir 
•ür' atle çarııdaıı aeçttilni gör
dük 

Meier yine maarif emlnt 
geliyormut ! ' 
b Her otomobil üç dör muallim 

ey. ve hanımla dolu •. 
lıttkbale hazırlamak latedi

ilınlz ya vrul•rımızı dersbanele
~nde Yalnız batlarına bırakarak 

er lbektepten iki 6ç muallim 
seçilınıı. Bunları maarif müdlrl 
vekili heyin tahriktle Eınin beyi 
istikbale sevk ve hatta manen 
icbar edildiklerini ıonradan öi-
rendik.. . 

Manen icbar ve tıUkbale 
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• • 
Fransız şaırı 

Pol jercildi 
~4--

Meslekdaşları hak-
kında bir şey 
söylemiyor 

"Unlon françalıe" de yüzlere~ 
İstanbul karilerine " tercih ettil1 

titrlerden" bahseden (o gün ka· 
labalıktan kapıda kalan zarif 
ve telaıh genç kızlar görülii· 
yordu. M. Pol Jeraldi ye Pera· 
palasda mülaki olduk. 

"Comedie françaiıe" de nıii· 
teaddit piyesleri temıtl edtleo, 
"Horp, madam, .. " roman, "Jeu 
ve Ben" ıiir külliyatlle clhanıii· 
mul bir ıöhret kazanan muharrir 
ilk önce, üslubuna dair bfze 
ıun)arı söyledi: 

" - Yazılan ve konuıulan iki 

ayrı liıan tarzı vardır. Konutulan 
çirkin, lakin canlıdır. Yazılanla 
aralarında bir genç kız heykeliyle 
koıan, ğülen, ıarkı söyliyen bir 
genç kız araaındaki hayat farkı 
vardır. Bir heykeldeki san'at 
güzelliğini bir genç kızın canlı 
cazibeıiyle üslubunda mezcede 
bilen muharrir mes'ut bir yazı 
adamıdır. 

Hulasa, konuıulduğu gibi 
yazmaktan da, büsbütün edebi 
yazmaktan da çekinmeli. 

Ben, her ıeyden ziyade ti
yatro muharririyim. Piyeı telifi 
oldukça güç, lakin pek eğlence· 

lidir. Bir kere müellif kendini, 
üslubuna temamiyle unutmalı. 

mevkiini kor.uıan, hareket eden 
ıah11larına terketmelidlr. 

" Comedie françaile " Kla
sik eserlerin repertuvarı bulun
makla beraber yeni neılln kıy

metli eserlerine daima açıktır. 
Burada " topare " ve parfnı 

nam piyesleri Parlıde parlak bir 
muvaffakiyetle temıll edilen Bar
cel Payval hakkında " sernek ,, 
muharririnin flkrani ıorduk. "Bu 
eserler içtimai veya siyasi hicvi-
ye olmak itibariyle her hangi bir 
an ve zamanda büyük bir halk 
kitlesini celbedebilir bitaraf mü-
tahede ve tenkitten doğan ba
zılarıda zamanın tesirini yener-
ler. Mahaza meslekdaıların hak
kında ıahsi mütalaa yürütmede
de mazurum. 

En ziyade ıürülen ıen ve b"en 
dir." mülakat bltmitti. Büyük e
dibe yarın namma teıekkür ettik. 

AVNi lSMAiL 

sevkedtlen bu zavallı mürebbi
lerde çoluk çocuk sahibidir, 
Efradı ailesinin üç günlük iate 
bedelini kerhen bu uğurda ıar

f ettirmeye aceba sebep nedir? 
Bir kaç defa Tokada gelip 

giden maarif emini bey halen 
tokadın coğrafi mevkllni ve yo
lunu öğrenmediler mi? 

Maarif emini bey burada 
kaldıiı müddetçe, gene mual
limler birlığinln Çay ziyafeti 
nami altında ettiği masraf eilen
celerde vakıt geçirmlt ve ıonra 
gene, üç dört otomobil ile teıyi 
olunarak gideceği yere ıttmittfr. 

Cümhuriyet pirensiplerinin ve 
içtimai terbiyemizin nazım ve 
rehberi olacak olan bir maarif 
emininin böyle menfi hareket· 
lerle böyle saltanatı ferdly• 
temayülleri ile muallimleri iıU•· 
mara kalkıımaaı ayıptır. 

Anadolunun ortasında bet 
teyden uzak kalan, IDatbuatııs 
bir vilayet merkezinde maarif 
emininin yaptıiı hareketler bir 
daha tekerrür ettirtlmemeıl meoı-
leket menf aatları namına ıtddetle 
tıtenecek bir haktır. 



Bugünden Yarına 
~ 

Seyrisefain 
Prensliği 

Ereğli vapuru suvarlsi Fahri 
beyle, Seyrilefaln itletme mü· 
dürü Bürhanettin beyin, ikinci 
ceza mahkemel aliyesinde dava
ları varmıı. Emektar ve tecrü
beli bir kaptan olan Fahri bey 
geçen gün T opanedeki Seyriıe-• fatn binaıına bir it için uğra-
nuı. Eline bir kaat sıkııtırmıı

lar. Dün gazetede kıliıesi neır-
' edilen bu acaip kaatta ıu sa

tırlar yazılı : "Vücudunuzdan 
istifade edilmediği cihetle hiz-

trıeUnizden affınız TENSiBi A
LiYE iKTiRAN ETMiŞTİR .•. " 

Bu, "Tensibi aliye iktiran,.,lı 

kaadın altındaki imza BÜRHA

NETTIN dtr. Yani, ikinci cezada 
Fahri beyle davası ol n lıletme 
lllüdürü Bürhanettin beyefendi
nin imzaııdır bu ... 

* Anlatılan ıeyriıefain; bazı 
nıenıurları ve rüeıaaı için bir 
nevi Karadağ prensliği gtbi bir 
Yer .• Tabii prenı hazretleri: Ha
ırnetlu Müdlri umumi bey olu

yor bu hesapça.. lıletme mü
diri Bürhanettln bey de , Haı
nıetlu Pre.11 hazretlertnn baıka
liplerl gibi bir ıey .. Fahir beye 
gelince "vücudundan iıtifade 
~dllmeyen,, bir tabaa •. 

* Seyriıefain Prenıliğlnde pren-

•ln baıkatiblyle, tabadan Fahir 

bey araıında ıahıi bir thttlif 
çıkmııtır .. Belki bu ıebepten,bel-

klde baıka ıebeplerden dolayı, 

Son Ekselans baıkAtip, artık 
F-.hır beyin vücudundan istifa

de edilmeyecellne kani oluyor 

Anlaıılan bu kanaat Haımetlu 
Prenıe bildiriliyor. VE Fahir be-

Yin açığa çıkarılmaaı TENSiBi 

ALlYE İKTiRAN ediyor .. Ne bu

yrulur bu tıe? Efendim? .. 
Hakikatte, nimreımi milli 

bir müe11ese olan ıeyriıef ainin 

bazı yüksek memurlarının bu 

nimreımi, milli müeueıeyi bir 

nevi karadağ prensliği zannet

nıelerinl ve kendilerini prenı 

hlan yerine koymalarını biz 

ıöylemlyoruz. Hani laz hoca, 

bunu ben demeyerim, kara kap· 

lı kitap deyir,, dermit ya. lıte 
onun gibi: Bunu biz söylemiyo-

ruz TENSİBİ ALİYE iKTiRAN 

ettirilen kaat söylüyor .. . 

GÜNÜN HABE 
Yazık ! 

• Usulsuz 1 ... ~_, 

gı 

LERI 

Hazırlık 

Seyrlıef afn vapurile 
_.,,..,_ ~ ........ ,.. 

Mısıra gidilir 
Adaya gidilemez 

Akıam gazetelerinden birinde 
bir havadis gördük. Nazarı dik
katimizi celbettl. Havadlıi oku
duk. Bu havadis ıudur: tayin ine ine 1 

Fakültede bugün Aylıklarl8liraoldu Gayri 
ypılıyor 1 mübadille-· 

Seyri ıefain idaresi bir aya 
kadar uzak seferlere baılıyor

muı .• 

mühim bi.r içtima~ Dün Üıküdar nezafet amele- rİn hakları Veri-
il lerinden bir kaçanın ilmini taıı-

Bunun için ik i gemi alınması 
kararlaıtırılrr ıı ve gemiler üz
erinde mutabık bile kahnmıf. var ! yan ıayanı dikkat bir mektup lecek 

aldık.Mektubun hülaıa11nı aıaya 
yazıyoruz: 

Bizde beıeriz. Beıeriyetin 
muhtaç olduğu her türlü refah 
ve ıaadete ihtiyacımız var. Biz
de vekar hayıiyet tanıyoruz. 

Bizde inıanız. Haıbelkader ıehr
emanetinin tanzifat ameleıl ola-

Dtıçi mektebine mütehauıı 

olarak tayin edilen Kizım B . 
meselesini bundan evvelde yaz
mııtık. Bu meselede Maarif ve
kili Cemal Hüınü 8. in ve Da
rülfünün emini Neı' et Ömer bey
lerin de uıulsuz hareket ettik
leri ve tayinin uıulıuz yaptık
ları kaydedilmiıtl .. f rak bulunuyoruz. Buradan aldı-

Bu uıulıuz tayin ve tıp fa
külteıfnln bu huıuataki faaliyeti 
hnkkında doktor Kadri Raılt 

paıa ıunları söylemi ıttr. 

1 
ğımız dizi hır para ile ayni za
manda efradı ailemizi idare et
meğe çalıııyoruz. Vatana evlat 
yetiıdtrlyoruz. Her türlü vergiyi 

- Ben bu gibi itlerle uğ
raımıyorum. Şimdilik bu ite dok
tor Behçet Sabit bey bakıyor 
mazbatayı hazırlayacaklar, bade
hu mecliıi müderrisine ıevke
dilecek, Mazbata mecliaten taı

dtkteo sonra verilecektir. 
Doktor Behçet Sabit beyde: 
-Bugün "dün,, içtima ettik. 

Ôntmüzdekl cumarteıi günüde 
toplanacaiız , bu hususta kendi 
tezimizi müdafaa edeceğiz.,, de
miıtlr. 

= eııaec:z;--

Posta T. T. projesi 

Bütçe ile birlikte n1eclise 
verildi 

Geçen ıene posta telgraf Telefon 
ve müdüriyetiumumiyeıi tarafından 

posta ve telıraflarımızı iılah et
mek için mütehauulaı· celp e-

dilmiı, ayrı ayrı posta ve telgraf 
teıkilatını uzun müddet tetkik 
etmiıler mühim projeler hazır- 1 
lamıılardır. ı 

Geçen ıenedenberl tatbik o- , 
lunamıyan Almanların pro]eıi 19301 

bütçeıile beraber tatbiki tekar
riir etmit Poıta, Telgraf ve Te
lefon M. U. tarafından bütçe 
ile beraber Büyük millet mecltıi
ne verilmiıtir. 

Yeni proje mucibince P. T. 
T. m. umumiyesi Nafia vekale
tinin teıkllatına ithal edilecekur. 

P. T. T, memurlarının "•zi
feleri ve maaıları tayin edilerek 
her memut idare ettiği ıubeye 1 

göre maaıları tasnif edilecekti r. 

verivoruz. Sabahtan akıamlara 
kadar kan terler içinde ayağı

mızı yer, baıımızı ıüneı yakarak 
uğraıdığımız halde hala evelce 
30 lira maaı verilmekte idi. Bu 
timdi 23 liraya tenzil edildi. Bu 
ayda 18 liraya tenzil olunuyor. 
Bu tenztlat yalnız tanzifat am.e
leıi birde arabacılaradır.,, 

Şehremaneti taaarruf yapmak 
mecburiyetinde olmıyan bir mi
e11esedlr. Çünkü ıon zamanda 
bizim hatırladığımıza nazaran 
bizzat ıehremininln maaıı art
mıı, bin liraya çıkmııtır. Bu iti
barla ekmek paraıına muhtaç 
olan bu fakirlerin paraıının in
dirilmesine bizde hayret ettik. 

Kanlı çakısiyle 
yakalandı 

Üsküdarda atlamataıında ıeb
zeci lbrahimin çlraiı Hüınü ile 
Beıiktaıta Raminin kahveıinde 
dokumacı Sabri ara11nda bir la
cak meı' eleıinden kavıa çıkmıt 
Hüınü ıuıtalı çaklla Sabriyi ıol 
koltuıunun altından tehlikeli bir 
ıurette yaralanmııtır. 

Carth elindeki kanlı çak11tyle 
yakalanmıt mecruhun yaraıı te
hlikeli oldujundan Tıp fakülte

sine yatırılmııtır • ___ ,,.. ....... ,_...,,, ___ _ 
Han1allar mavi gömlek 

ğiyccekler 
lıkele hamalla11 f çin yeni bir 

kıyafet kabul edilmittir. Bunlar 
bundan ıonra mavi gömlek giye

ceklerdir. 

Türk yunan itilifının lmzaıı 

netlceıi olarak yakında gayri
mübadillere hakları tevzi edile 
cektlr. Maliye -.ekaleti Anado
ludaki yunan emliklni yakında 
ziraatbankall va11tuıyla müza
yedeye çıkaracaktır. Yunan em· 
llki para ile deill, ıayri müba-

1 

dillere verilen bonolaı·la satın 
alınacaktır. 

Bu havadisi okuduktan sonra 
hem hayretten düıündük ve hem· 
de kendimizi gülmekten bir türlü 
alamadık. 

Çünkü seyrisef aln bu uzak se
ferlere hazırlanırken galiba bu
nun dibini bile görmiyor. Ôyleya 

lıtanbuldan Adaya ıon seferini 
daha ortalık gündüzken yapan ge
milerde bu idarenindır. Henüz 

İatanbulla Ada gibi bir birine en 
yakın olan yerlerin iıletme iti-

nl tanzim edemiyen bu idarenin 
MHır seferlerine kalkmaıı ne hn-

Arzu eden ıayrl mubadil 
elindeki bono ile müzayedeye it 
lttirak edecek. hariçten almak 
tatiyenler de ıayrimübadillerin 

ıatacakları bonolarla bu emli.ki 
ıatın alacaklardır. 

. zln ve ne kadar gülünçtür. 

f ••••••••••••••••••••••••••••••••• ······················· 
. Şekerli mamulat-

Kadıköy vapuru bir 
sandala çarptı ! tan vergi alınma-

Dnn ıabah galata köprtbün- ı malı / 
den dııarı çıkan Rizeli Lutflnln . 
ıandalı kadıköy vapurunun 
pervaneıine çarpmııtır. Sandal 
parçalanmııtır, 

. Sandalcı ile müıteriıl Aptul
lah kurtarılmııtır. 

Ucuz erzak yiye
ceğiz! 

Yeni belediye kanunu muci
bince halkın ucuz erzak tedarik 
edebllmeıl için emanet tarafın-

1 

1 
1 

1 
dan erzak ıtokları yapılacakbr. 1 

Bu ıtoklar emanetin timdiki 1 
tahılıatı ile yapılamıyacaiındanl 
ayrıca tahılsat menbai aranmak- 1 
taıdr. __ ,. ........... -

Müdürlükler amirlik 
oluyor 

Yeni belediye kanunu icabı 
elarak belediye iktiıat müd6r
l6klerl, lktlıat amtrliii olacaktır. 

Karar bugün verilecektir ( 
Gazeteciler aleyhine ikame 

edilen davalara alt karar bu,nn 
Buna ceza mahkemeıi tarafın
dan verilecektir. 

Yalova plajı açıldı 
Yalova kaplıcalarının plaj 

k11mı dün açılmııtır. 

Şekerli mamülatın da mua

mele vergisinden istisnasi için 
ticaret odaaından mecltıe ve ve-

kalete müracaat edilmiıtl. Millet 

meclisi encümeninde tetkik edi
len bu müracaat ıayam kabul 

görülmüt ve kabulü zımnında 
mecliıe arzedilmlıtir · 

Hamal Şabanın marifeti 
Galatada oturan madam An

ıellki, dün arkadi sokağından 
ıeçerken hamal Şaban aualalı 
çakı ile bacaiından yaralamııtır. 

Sigara yakayını derken 
Nııantaıında oturan Fuat 

hanım, çakmakla sigara yakar· 

ken elleri ateı almıı, bütün, 

vücudu tehlikeli bir surette yan
mııtır. Fuat hamının hayatı 
tehlikededir. --

Otoınobil çiğnedi 
Evvelki akıam kadıköyünde 

pazar yolu caddeılnden aeçen 

kızıltoprakta dülıer lbrahlm efen

diye 139 numaralı ıoför lbraht

min otomobili çarpmıı J ba,ın
dan yaralanmasına ıebep olnıuı-
tur. =-
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( Ankarada btr_ macera.) , 
Nihayet, bunlar bir rüya ol

muılardı. Zamanın inıafsız unut
kanlığı bütün o tatlı hatıraları 
umulmaz bir gaddarlıkla öldürüp 
bltlrmtıtl. Şimdi Handana teıa
düf ebeydi, belki, tanınmamak 
tanınıada aınalık aöıterllmemek 
bahtaızlıfına oğranıaaı ihtimali 
vardı. Belki de, genç kadtn için
den aülecek çocuklukta ıeçen 
ıaf bir iptilanın o zamanki ıek
line: - Çocukluk.. diye omuz 
ıtlkip dudak buracaktı . 

beydi saçları bilıbiltOn aklanmıı 
yilzünde derin kırıııklıklar hasıl 
olmuıtu. lzmtr meb'uıu kendlıiııe j 

rını oynatıp yukarıya kaldıran 
bir tebe11dmle ceı: ap verdi: 

- Aha, İzmir meb'uıu Zey
nelabidin beyefendi . 

ilrperlrken Ankara istasyonuna 
ln111ııu. Sonra amcaaile buluıup 
a1t11ıı1terd1. Suzanla Handana 
teaadnf ettıaı ailnü hatırla.dı. Yir
mi üç niaan aeceıi, Suzan na11l 
kendiıine züppe deınfıtl. ? Çan
kayadakl hafa intikal etti. Ora
daki ceviz •yaprakları üzerine 
ceketini ıerer , Handanla yan 
yana oturarak Pulitlı latikame
tlnde kızıllara boyanan gurubu 
ıeyrederlerdi. Garip Arnavudun 
kavalını nasıl dinliyerek dalarlardı 
Handanın haatahjı gözünün ö
nüne aeliyordu : 

Zaif yüzünde muıaff a iki iri 
nokta aıbı çukurlaıan ı<>zlerinl 
ezilerek seyreder, güneoten ra-

Yazan: AY //AN 

hahız olmaıın diye Küçük ba1, .. 
na ellerile ıapkasını giydirdi. 
Handan canaız ve hararetli el- I 
lerile azmi Feridunun elini tuta- ı 
rak göiıü üzerine baıtırmıı, azmı 
yanaklarını Feri dunun ellerinin I 
üzerine sürerek teıeklı.:ür ve 
minnettarlık kelimeleri fuılda
mııtı? 

Feridun, ağır baılı, •eıılz kızı 
ne kadar çok aevmlı, ne kadar 
ona ümit ve gönül \rermlıtt? 
Ankaradan hareketinden bir 
gün evvel, kumral ıaçlarıo
dan elleri titreyerek keıtlfl 
buklaları verirken: - Seni öyle 
ıevmlıttm ki.. Feridun.. diye 
gözleri dolulannurtı? 

Feridun bey, otelden çıktılı 
zanıan, sokak içlerinden yOrü
yerek ıuürauz bir hareketle mec
lisi miUlye doaru ıidtyordu. Zey
nelabidin beyi eörmeil düıünmilı
t\1. Olmazsa amcasının en çok 
ıevitf P ıır arkadatlı'ı yaptıfı 
( y aıio ) efendiyi görecekti Mec
lis nıethallnde ıapkaaını kapıcı

ya verirken Zeynelabidin befe 
benzettlji birinin yanından ıeçtl· 
ğlnl gördü . Bu zat Zeynelabidin 

lldikkatle bakıyordu,fakat ıözlerin- , 
de ve tavrunda donuk bir aurur var-, 
dı Feridun, ilerllyerek elini ııkmak: l 

_ Canım, beni tanımadınız · 
mı? Beyefendi .. Demek istedi. 1 
V tam dudakları kımıldanacaiı e . 
esnada İzmir meb'uıunun arka-
1101 dönerek ıeçlp yQrildüfünü 
ve loı koridora ıtrdlltni ıördü. 
Feridun fena halde 11kılmııtı. 
Bir vakitler evlerinde teklifıfzce 

içip yemek yiyen bu zatın ken- ı 
dtılnt tanımamıı olmasına ihti
mal verilebtllrmlydt? Dikkatli bak- i 
ma11ndan da Ferldunu tamdıiı 
aıikirdı. Fakat ıenç adanı buna 

bir türlü ihtimal •ernıek tıte
miyordu. Yoka& teıhtate kendl
ıimi yanılmııtı. Kapıcıya ya•aıça 
ıordu: 

- Şu ıtden zat kimdir? 
Kapıcı, poıı bıyıklarının uçla-

Feridun mos mor olmuıtu. 
Mamafih sui tefsirin manasızlığını 
düıünüyordu. 

Her halde Zeynelabidin bey, 
kendiılnl tanıyamamıf olacak
lardı. Baıka türlü mana verme
le imkan olamazdı ve koridora 
gireli, lııuzar odasında on be1, 

Yirmt kisi teırJfoicıya dert an
latmaya çalıtıyorlardı . Feridun 

kartmın arkasına Z eynelabidin 
beye hitaben bir kaç satir yazı 
ya:ı:dı: kendtılnln lstanbul rne
b'usu ıabıkı merhum Ramiz be
yin biraderzadesi olduğunu , 
merhuma alt bazı ıeyler hak
kında muavenetlerinl rica et-

mek lıtediğlni izah etti. T eırifatçı 
dii•r ziyaretcilerden topladıtı kart 

Ye kaiıt parçarıyle içeriye gitti. 
(D"VP. m1 v :\ r) 

.. 
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Cennetme 
A an amcamın 

• ''Müfsit ımam,, dediği ••. 
Mahmut Nedim paşa şaşkın şaşkın 
dinliyordu. Kendisi Dahiliye Nazırı, 
Padişahın şikayet ettiği Hicaz valisi idi. 

Dfye yerden temenna etti. 

Cevdet paıa : 
- Efendimiz asker sevkini 

münaıip buluyorlana, her halde 
isabet andedir. 

hastanın nabzına göre ıerbet 
veren bir adamdı vesselam. Sul

[ tan Hamit: 

Dedi. Kaçamakla bir cevo p 
verdi. 

Abdülhamti.: - paoa , aıker 
: 

ıevki doğru değildir. Devletin ,1 

baoına bir gaile çıkarmakdanıa 

meslei hukuku saltanatı senlye- ı 
ye muvafık bir ıekilde hal 
ve fasıl etmek zaruridir . 1 
Ben diyorumki: zabıtlar hak- 1 
kında yapılmak lazım gelen l 
muamele iradei ıenlyenize ik- ı 
tiran eylemek oartlle gaile ber- ı 
taraf edilsin ..• 

Abdülhamit, suya 1Dbuna 
dokunmadan meseleyi hallet· 
mek istiyordu : 

- Hem, İngilizler çekilmek 1 
mecburiyetinde kalırlar. Biliyor- ı 
musunuz pata, Mithat Patanın I 
İngiliz parmağlle kaçırılması ih· 1 
tlmalleri vardır. Ben ıimdi Şerif l 
Aptül Muttallpten mahrem bir \ 
tahrirat aldım. İngiliz konsolosu Jl 

Mithatı kaçırmak i&Uyormuı. 

- Huda göstermeııin. Bir ga- 1 
ilei azim olurdu... ı 

Bu sözleri Cevdet paen söyli-
yordu. Mahmut Nedim paıa: \ 

- Kulumuzca IVllthat mel'unu 
meseleıi ıu Mısır hadisesinden 1 
ehemdir. efendimiz Ferman bu- 1 
yurunuz muhafızlar teksir edilsin. 1 

- Hayır paıa, o herifin gözü
nü görmüı değiliz. Şu anden 
itibaren Hicaz kıtasıoda bakası 

tecviz edilemez. Sakın tebdilini 
telgrafla bildirmeyiniz, bilakis, 
kendi ine bir takdir telgrafı ke
ıtde etmeniz münasip olur. Yeni 
valiyi ben bulacağım. Ansızın git 
meli ve Saffat pava c cnllen herifi, 
gaflet içinde ba:ıtırmalıdır, anlı

yormuaunuz? 
- Ferman efendimizin ... 
- Sonra Cevdet paıa! Sizde 

Mııırdaki zabitan mes'eleıinin 

hukuki aksamını mutalaa ediniz. 
Yarına kadar bana bildirmenizi 
istiyorum. 

Abdülhamit, fazla bir ıey 

söylemeden, yan kapuya doğru 

yürümüıtü. Fakat birden bire 
geriye döndüğü, odadan çıkma
ya hazırlanan paıaların üzerle
rlne yürüdü~ü göı üldü. Mahmut 
ve Cevdet paıalar geri aerı çe

kildiler, el bağladılar. Abdülha
mit önlerine gelerek çok ya.vat 

bir sesle dedi ki : 
- İyice anlıyorsunuz değf imi 

patalar? Ben Mısır üzerine as
ker ıevkını arzu etmiyorum. 
Sonra devletler bir konfranı 

talep ediyorlar. Buda Mmr 
lmtfyazatı meselesinin yeniden 
kurcalanmasına veüle taıkll 

edebilir. lıte böyle •.• 
Dahiiiye ve Adliye Nazırları, 

gözleri ıeytan gözü gibi par
la yım Padiıahın karıııında can
sız birer gölge gibi duruyor, 
dinliyorlardı. Abdülhamit, kola

Abdül Hamit: -pafa siz Dahiliye ı 
Nazırı bulunuyorsunuz. Mithatm j 
muhafazasile mükellefolan Hicaz ~ 

valisi Saffet paşanında bazı 

na layık ve tarafgirane hare
katından bah,ediliyor. intihap 
kerdeniz olan valinin meslek ve 
miıvari sizce bihakkın bilinmek 
icap etmezmiydi? Bu adam Vail 
olduğu halde cennet mekan 
amcamın "müfsit imam,, dediği 

mahut ~t.yhblam melununu re
fakatine alıyor, Mekkeye götü
rüyormut. 

! 
. rını ardına bağlıyarak yavaı 
1 

1 
.Yavaı cekilmtı, ortadan kaybol-! 
muıtu. Mabeyinciler paıaları 

! aıağıya, vükela istirahat ıalonuna 
1 

Mahmut Nedim paıa, ıaıkın 
f8f\nn dlnliyordu.Kendi&I Dahili
ye Nazırı idi. Şeyhi61am Hasan 
Hayrullah efendi gibi bir Padiıah 
hainini himaye edende Hicaz \alili 
idi. Sultan Hamltte bundan tika- l 
yet ediyordu. Mahmut Nedim 
Pata padtıahıo ayaklarına kapa· ( 
klandı: r 

- Efendlmb:,dedl .• Saffet Paıa \ 
kulunuz bir aciz ve zebun adamdır. 
Hemen tebdiline ferman buyuru- 1 
nuz. Qakerleri kendlaintn müte· { 
addit defalar azlini derpl ı eyle- 1 
mlı lıemde, mahza Muhat ve 
hempasının Taifte bulunmaları 
hasebile tarafı esrefi ınülnkane-
ce memuriyetinde ipkasının 
mültezem olması thtlmallnc 
binaen sarfi nazar kılmmı§tı · 

aldılar. Cevdet paoa Mahmut 
Nedim paıanın kulağına fısılda
dı: 

- Vallahi paıa efendimiz! 
ef endlmizfn son ıhtarlarından 
bir ıey anlıyamadım .•• 

Mahmut Nedim paıa me
yus görünüyordu. Cebı·f bir tebes
sümle yavaıca cevap verdi: 

- Abdurrahman paıa haz· 
retleri aıidiyor paıa.. Zannıma 
devletlu epketlu Salt paıa hazret
leri yine mührü humayuna nail 
olacaklardır. Malö.m devletiniz 
Salt paıa hazretleri Mıııra asker 
sevkına taraftar olduklarından 
Vekalet makamından lnfisal bu
yurmuılardı ... 

- Evet, evet... Hatır nlp.
nı acizidir. 

- Efendimizin adeti hüma
yuniarıdır. Fmrl vakllerden iç
tinap buyururlar. Şayet Şalt pa
ıa asker sevkında ısrar eder
lerıe Meclisi vükelada arayı 
fnkııam eltlrmeğe çalıtınız de
mek istediler .•. 

Allah, Allah .•• 

YARIN 

Bir köy 
Karakol kuman
danından elaman 

çekiyor! 
Adananın Çotlu köyünde 

mühim bir hadise cereyan et· 
mittir. Suriyeli Keıer namında 
biri batına arapça konuıan bir kaç 
kitiyi toplayarak köyün suyunu 
keımiı ve buna itiraz eden köy 
ihtiyar heyetini de mavzerle 
karıılamııtır. Köylüler Vilayete 
tikayet etmieler, mesele jandar
maya aksetmfı, fakat bu 
defa da Keserin ahbabı olan 
jandarma komandanı tahki
katı tehir ve tavik ederek 
neticesiz bırakmııtır. Bundan 
baıka bu marifetli karakol 
kumandanı bazı eıhas namına 
köy ihtiyar heyeti aleyhinde sah
te bir dayak ıtkayetl istlda11 
tanzim ederek takibata baılıyor 
ve müıteki olarak iatldaya mü
hürleri basılan adamların tahkikat 
esnasında kendilerinin böyle bir 
tikiyette bulunmadıklarını söy
lemelerine mukabil de onları zor
la müıtekt yapmak için tehdi
datta bulunuyor. 

Bu fena vaziyet muvacehesinde 
ihtiyar heyeti uzun bir istida ile 
Adana vilayetine müracaatla incir
li jandarma karakol kumandanının 
himayesile bu hüviyetleri meç
hul adamların elinden köyün 
haliaını i.temltlerdır. Bu yol
suzlukları taftlliUle yazan Ada
na gazeteleri umum jandarma 
kumandanlığının nazarı dikkatini 
celbetmektedirler. 

Balkan ittihadı ! 
Yunan n1eclis reisi ilk 
konferansı Atinada istiyor 

Attna, 13 (A.A.) - Meb'usan 
mecllıi reisi, Türkiye, Yuaoıla
vya, Bulgaristan, Romanya ve 
Arnavutluk hükumetlerine bir 
telgraf göndererek Atinada ilk 
bir Balkan konferansı akdinin 
münaılp olacağı fikrinde bulun· 
duğunu ve bu konferanııı Balkan 
milletlerini birleıtfren rabıtaların 
teıdJdine medar olacağını bildir· 
mittir. 

Osman beyefendi tetrif buyuru
yorlar ... 

Hakikat Bat mabeyinci Os
man beyd~ neıe içinde odaya 
girl vermltti. 

- Efendimizin atiyel seni
yelerf ... 

Diyerekten elindeki iki mu· 
rassa mahfaza ile ilerliyordu. 
Paıalar sevinç f çiııde ayaklan
mıılardı, ellerine sunulan mah
fazaları öpüp baılnrına koydu
lar. Mahmut Nedim paf&ı bermu
tod dualarda ıenalarda bulun
mai:ı baıladı. Osman beyin ar
dından Mabeyinci Raııp bey 
görüodu. Bu zatın iki elinde 
iki atlas kese vardı : 

- Ff endimiz selam buyuru
yorlar ! Dedi keseleri verdf · 

Efendimiz selam buyuruyorlar, 
demek, artık ğldebiltrler, de
mektı. Paıalar, saraydan çıktı
lar, arabalarına bindiler, Yıldız 
camisinde 1•abı ezanı okunu· 

" yordu. Baı mabeyinci Osman 
bey, cami önüne kadar Mahmut 
Nedim paıanın arabasında glt
miıU. Orada arabadan [endi' 
Cevdet paıayı da etekledikten 
ıonra saraya döndü. 

Cevdet pafa,Mahmut Nendim 
patanın kurnazca yapmaya mu
vaffak olduğu mana vraya hay- r 
retler içinde dinliyordu. Şu ı 
Mvhmut Nedim paıa ıeytan, - Aman, dikkat buyurunuz, • (Devamı var) 

14 Hazıra~ 

Maç heyecanlı oldu! 
Şampiyon Fener Beşiktaşı 2-1 yendi 

Haftalardan beri merakla bek
lenen Betiktaı-Fener Şıld maçı 

dün icra edildi. 
Maça aaal 5,35 de baılandı, 

Fener tam takımıyla .. Beıtktaı 

Eırefden mahrum : Hakem Saim 
Turgul B. 

Oyun batlar baılamaz hucuma 
geçen F enerlilea bir iki dakika 
Beıiktaı kalesine tehlikeler ge
çirttiler. 

Bundan sonra Beıiktat forver
dl muntazam hücumlarla Fener 
müdafaaıını müıkil vaziyetlere 
sokuyordu. 

Sadi bu gün çok bozuk oyni· 
yor.. Ayağında topu lüzumsuz 1 
bekletiyor; ve bu da bir gole mal 
oluyor: 

Taçla atılan topu stoper eden 
Sadi topu bir müddet ayağında 

tutuyor. Nazım topu kaparak 
Fener kalesine doğru sürüyor. 
Retadı atlattıktan sonra Furfı
zanı güzel bir çalımla geçiyor. 
Fakat arkadan Füriizanın hatalı 
bir tevkifi .. Penaltı. 

Şükrünün köıeden tütü gol 
oluyor. Bundan ıonra Fener iller 
sağdan çok tehlikeli hücumlar 
yapıyorlar ve bir iki fırsat ka
çırıyorlar ; Oyunun ortalarına 

doğru Beılktat aleyhine bir kor 
ner oluyo/' .. 

Fikret bu korneri çok güzel 
çekiyor ve geçen maç baki gibi, 
Niyazi sağdan yıldırım gibi tni
yo ve yerinde hir kafa vurufU· • 
ve gol! 

Fenerliler yine hücumda. bir 
az ııonra geriden paı alan Zeki 
Alaettine çok güzel bir efape 
pas veriyor; topu kapan Alaettln 
mutat çalımlarıla Beiiktaşın her 
iki müdafHni de atlattıktan 

sonra sıkı bir ıütle topu ağla
ra takıyor. 

Betiktaılılar bu golden son· 
ra daha iyi oynftyorlar, fakat 
muhakkak gol f ırıatlarım kaçı

rıyorlar. 

ilk devre bu suretle 2-1 fe· 
nerin lehine bitiyor. 

İkinci devre mütekabil hQ· 
cumla geçti ve neticeyi değir 
tirmeden bitti 

Oyun umumiyetle hararetli, ve 
mütevazin bir ıekilde cereyan 
etti. Hakem oyunu iyi idare 
edemedi. 

Bund"n evvel yapılan Fener· 
Topkapı maçı Fener küçüklerinin 
3· 1 galebeılle bitti. 

Z. K. 

Vapurcular uyuşmadılar 
Müşterek tarife ve hareket günlerinin 

tesbiti daha mümkün olamadı ! 
Vapurcularımız arasında müı

terek bir tarife tesbit~ ve hare
kd günlerinin tayini için müza
kerat cereyan etmektedir. Bu 
hususta henüz tam bir uyuıma 
temin edilememittir • 81 r 
muharıirimlz müzakerat neticesi 
hakkında malumat almak üzere 
birlik azasından bı r zat ile gö· 
rüımüıtür. Mumaileyh dem ittir 
ki : 

1 ğımız müıterek tarifeye riayetini 

- Bütün vapurcular aramız-
1 

da itilaf için müzakerata devam 
ediyoruz. Bu müzakerat hare
ket günlerinin tesbitl ve müıte
rek bir ta.rife kabulü eıaıı üzerine 
dır. 

Bazı teferruat tam bir itilaf 
huıulünü biraz tehir ediyor. Bun· 
lar da bütün vapurların koyaca-

Beynelmilel 
~ 

Ha va işleri konferansı 
ınerasin1i bitirdi 

Paris, 12 ( A.A ) - Beynel
milel hava itleri federasyonu kon-
feransı öğleden sonra mesaisini 
ikmal etmittir. Konferans önü
ırıiizdeki içtlmaının mahallini teı· 
bit etmek ve federasyonun reisi 
ile riyaset divanı azasını intihap 
etnıek üzre yarın ıon celsesini 
aktedecektir. 

Fairafaks felaketinden 
kaptan mesul 

Boston, 13 (A.A) - Kaptan 
açıktan açığa ihmalclllkle ittlham 
edilmekle olan "Fairaks,, felaketi 
hakkında ciddi tahkikat icra 
edilecekur. Kaptan, istimdat 
tıaretleri ıöndermemlt ve düten
leri kurturmaAa teıebbnı etme
miı olmakla itliham edilmektedir. 

temin ve bunun kontrolu çare· 

lerini bulmak, hareket gün ve 

saatlerinin arzuya ve lüzuma 

göre tertibi gibi feylerdlt. Ma

mafih yakında uyuıacağız zan 

ediyorum. Zaten baıka türlü ol

ma11na imkan yoktur. Deniz ti

caretimizdeki durgunluk ve buh
ran hakkında da mumaileyh: 

- Bu timdi hemen bütiln 
dünyada hüküm ıüren bir buhran 

dır. Yalnız arada bir fark vana 

ecnebi kumpanyalarında sermaye 

fazladır. Bu cihetten bu onlarda 

mahıuı olmaz. Bunu tevlit eden 

ıey de ticaret hayatımızdaki 

durgunluktur. 

Cemiyeti Akvam 
•)I ~· 

l"ahdidi tesliha t şube 
n1üdürlüğüne Ceıniyeti 
akvanı katibi tayin edildi 

Cenevre, 12 (A.A.) - Cemi
yeti akvam katibi umumisi, M. 
Achnides'f meclisin tasvibine 
arzedilmek ıartlle katibi umumi· 
likten tahdidi teılihat ıubeıi mü
dürlüğüne tayin etmtıtlr. Bu ma· 
kam, Norveç'in Parla elçiliğine 
tayin edilen M. Rolften inhilal 
etmiıllr. M. Achntdeı. bu aoe 
kadar Cemiyeti Akvamın ıiyaıi 
tubeılnin Yunanlı azası idi. ----
Beyoğlu Alemi 

19 Haziran perşen1be 
günü çıkıyor: 

Beyoğlu muhitinin aynası, 
Beyoğlunun yegane mecmuaııdır. 

Her yerde arayınız ! ! 



14 Haziran YARIN 

Kral bu sersem.ce cevabile halka 
ilinı harp etmiş oluyordu ••. 

~ 

Bir taraf tan halk hazırlanıyor diger taraf tan krali
Çenin komitesi hücum emrini vermek için sabırsızlanıyor. 

- 1.4 - C;1 

Pariste açlık devam ediyor
~u. Diğer taraftan ıehrin zengin 
Urjuvaları da vaziyetteu her 

~ün biraz daha mütteki idiler. 
lra ticaret durmuı. kıymetler 

Riinden güne alçalıyordu. 
Parla halkının bu telaı ve 

heyecanına Milli meclis te itti· 
rak ediyordu. Zira Kralın taholt 
ettiği kuvvetlerle mecliıl dağıt
lbaya kalkııacağı gün gibi aıi
lt&rdı. 

Fakat, Kıralın topladığı as
kerler arasında da yavaş yavaı 
lllenınuniyetılzlikler bav lamıt ta. 
Pale Ruvayal meydanında ve 
bahçesinde kahvelerin iskemle
leri, parkın sıraları üttüne çıkıp 
lllütemadiyen ıöz ıöyliyen hatip
ler, eıaıen mühim bir kııımı 
Parhı çocuklarından olan GARD 
Fransez alaylarını inkilaba ta
raftar kılıyorllu. 

Pale Ruvayal bahçesi on al
tıncı Luinin kuzeni olan Dük 
d'Orlena aitti.Bahçenin ortaeında 

"Çın kahvesi" isminde meıhur 
hır kahve vardı. Franıız tiyat
roıunun binası o zamanlar gene 
burda infa edilmekteydi. 

Bahçenin nihayetinde muaz
ıa.ın kubbesile dük d' Orleanın 
•arayı yükselmekteydi. 

Dük d' Orlean on altıncı Lui
YI devirerek kendisi tahta çık
IDak iıtiyordu. Bundan dolayı 
Paıe Ruvayel bahçesinde ıoz ıöy
liyen hakiki inkılapçıların yanın
da Dük tarafından ıatın alınmıt 
11lhtekarlarda avaz avaz bağır
lnakta idiler. İnkılapçı hatipler 
h1lkı umumiyetle aailzadelerln,sa
rayın aleyhine teıvik ederlerken:J 
Dük tarafından satın alınmıf ha
tipler on altıncı Luiye küfredi
Yorlar ,Dük d'Orleanın methü se
naıında bulunuyorlardı. 

İıte böyle muhtelif cepheler
den Kıratın aleyhinde bulunan 
hatipleri dinleyen askerin inzibatı, 
•araya karıl merbutiyeti git gide 
kırıla yordu. 

Balk taı4afından zindan
dan çıkaı ılan askerler 

b Pariı kıılalarmda askerler,za-
ltlerin emirlerine kulak asmaz 

0lınuılardı. Halkın çocukları hal
kıb kavgasında asilzadelerden mü· 
rekkep olan kumanda heyetini din
lemiyorlardı artık. 

Neferler ve küçük zabitler 
yani: onba•ıl " ar, çavuılar, baıça-
vuılar ~ir kulüp teslı etmlılerdi. 
Bu kulup açıktan açığa faaliyet 
gösteriyordu. Kulüp halkla bera
berdi . . Kıılalarda zabitlerin yap
tıkları dürüıt muameleler bu 
kulüpte münakaıa edtllyordu .. 

25, 26 haziranlarda kıılalar
dakl lnzlbataızlık artık haddi az
amiyi bulmuıtu. Neferlerle zabl 
tler arasında ağız ka vğaları ya
pılmııtı •• 

ao hazıranda bir çok takım-

12 Temmuzda Tüleri meydanında katliam 

Kanıil Demulen 

lar nöbet almak istemediler .Kı
ılaların içi gürültüyle doldu.Zabi

tler askerleri nöbete çıkmaya 

davet ediyor, neferler bu davete 

kulak bile aımlyorlardı.. Niha 
yet, inzibatını ka) betmemiı hır 

bölük vaaıtasıyla, elebaıılardan 

l 1 nefer tevkif edilerek kıılan1n 
zindanına atıldı. Bu haber Pariı 

ahalisi üıtünde bir yıldırım te
&iri yepmııtı. 

Pale Ruvayal meydanı ve 
bahçesi kaynamağa baıladı .. Ha-

tipler kürsülere çıkarak: "Hal
kın menfaatını müdafaa için ha

pse giren neferlerin kurtarılmaıı 
lazım geldtjini" haykırıyorlardı .. 

Pale Ruvayalı dolduran halk 
derhal harekete geliyor ve elin; 
ne geçerıe ka vrıyarak : aıkerle-

rin kapatıldıiı zindana doğru iler

lemeğe baılıyor · • 

Aaılzadelerden mürekkep olan 

zabitlerin bir kısmı halkın hu YÜrü
yüıünü haber alınca kaçacak delik 

arıyorlar .. Halk zindanın kapuıunu 
kırıyor ve mahpusları kurtarıyor. 

O gece, zindandan kurtarı
lan neferlerin ıerefine büyO.k 

bir ziyafet verilmiı , ıaraplar 
içllmlı,meydanlar da danalar edtl-

miı, tabeıabah, ıaraya küfredi
lerek eilenilmlıtl. • 

l\1i1Ji n1edisin Kırala n1u-
raca atı 

Bütün bu kargaıalıklar eına
smda Milli meclis Kıra)a müra
caat ederek, tahıit edilen askeri 
kuvvetlerin derhal dağıtılmasını 
talep etti .. 

Kıral bu talebe gayet soğuk 
bir cevap verdi : T ahıtt edilen 
kuvvetle in Mtlli mecliı tçtn bir 
thlike teıkil etmediğini söyledi. 
Ve buna, asker kuvvetleri vaaı
taaile kargaıalıkları tenkil ede
ceğini, ili veyi de unutmadı . . 

Kıral bu sersemce cevabıyla 

halka ilim harp etmit oluyordu •• 
Daha do~rusu bu cevabı verme
ğe Kıralı teıvik eden, Kıraliçe 

ile uıığı kont d' Artuanın komi
teıiydi. Bu suretle aaılzadellğin 

erkar. ı harbtyeıi vazifesini gören 
komite, intikam saatının geldi
ğine kani olmuıtu artık .. 

Milli Mecliı bu cevabı alın
ca, öteden beri halkın ılyaıl 

kulüpleri, fırkalarıyla devam et
tirdiği münasebeti bir kat daha 
11kılaıtırdı.. Zaten Paris'tekl 
müntehipleri müıellah bir kuvvet 
toplamayı ve bu kuvvetle Kırata 
karıı vaziyeti müdafaa etmeyi 
teklif ediyorlardı. Son zaman
larda bu teklif kuvveden file 
çıkmak üzereydi .. 

Günler böyle heyecan içinde 
geçmekte idi... Bir taraftan 
halk hazırlaniyor. diğer taraf
tan Kıraliçenin komitesi hücum 
emrini vermek için ıabıraızlanl
) ordu .. Bu sabırsızlık ıon had
dini buldu ve Kıral 2 temuzda 
nazır Nekerl azletti •. 

Bu azil hadileıi halkın sura
tına -atılmıı bir düello daveti 
mesabe•indeydi. 

Çünkl Parla burjuvaları, ev
velce de söylediğimiz gibi, Nekerl 
Kırılan nezdinde kendi adamları 
telakki ediyorlardı. Neker de 
rezilin biriydi. Fakat burjuva
lartn hatipleri kendi menfaatla
rını müdafaa etmek için, Nekert 
halka karıı bir kahramaıı gibi 
göıtermiılerdi. 

(Devamı var) 
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~Lzdesp~!' 

Seyircisi çoğalmış bir 
tiyatrodur! 

Bütün medeni milletlerin be
deni, mali hatta siyasi bir gay
retle ve bütün mevcudiyetleri
yle çalııtıkları "932" Amerika 
olimpiyadına yaklaıırken bu mü
him sü'ali kendi kendimize ıor· 
mak ve onun cevabını filen almak 
zamanı gelmtıtir zannediyoruz. 
(Bizde ıpor ve sporculuk var mı) 
Bu mühim ıü' ale blli. tereddüt 
ve hemen cevap verelim. 

Bizde katiyen ıpor ve spor
culuk yoktur. Üstat Selim Sırrı 
beyin geçen ıene "Gol" iazete
ıine verdiği mülakatta ıöy ' ediği 

gibi (Bizde ıpor henüz manele~ ef 
ıeyircilf çoğalan bir tiyatrodur) 

Bu neden böyledir? Bizden 
doğan komıu millerde tblle por 
tümullü ve hakiki manaaiyle 
hazmedilerek dev katveleriyle 
ilerlerken biz neden yerimizde 
dahi sayamıyarak geri geri gidi
yoruz? Bu satırlarda bunu tah
lile gayret edeceiiz •.. 

Memleketimizde sporun bu 
öksüzlüğünün hakiki amili beı 
mühim ıebeptir; Mektepler. yev
mi gazeteler, idman teıkilatı, 
klüpler, gıdaıızlık... Bunlardan 

bat ka bazı iktisadi 'Ye mali ıe
varaa da bunlar diğerlerine na
zaran ı.ıevzuu daha dahi olamaz. 
Biz hakiki ıpor ve sporcu
luğun nurlu ve feyizli yolunda 
metin ve azlmkir bir yürüyüıle 
her ıeyden evvel (gayeyi) tayin 
etmeli ve ona eritmek için bü
tün gayretimiz bütün mevcudi
yetimizle didlnmeliylz. Halbuki 
bizim sporlardan gayeyi tayin 

etmeden halka ve a-ençlfa-e(Sporun) 
hakiki manasını telkin etmek 
lazımdır. Bizde dalma jimnas
tik, idman, ıpor kelimelerini 
karıımıı ve bundan bu günkü 
kocaman baldırlı, basık gögü
ılü, renksiz çehreli acubeler pe 
ydalanmııtır ki bu k111mdan me
ktepler ve yeTml matbuatımızın 

ıpor muharrirleri mesuldür. 
Bizim mekteplerimizde umu

miyetle beden terbiyeıi dersi 
en derin bir ihmale uirayan 
bir derstir. Hükumetimizin Av
rupa ya tabıll için a-önderdiği 

talebelere ve İneçten muallim-

ler celbedip açtıfı kurıa rağmen 
bugün bizde ( beden terbiyesi.) 
dersi tamamlle sıfır ve tamamile 
kendlmlzi aldatmaktır. 

İıtlkbaltn neıli, lıtikbaUn 
ordusu olan gençlerin mektep
lerde ( beden terbiyesinden ) 
neı'e, kuvvet, ılhhat alabilme
leri için kendilerine tatbik edi
len (ineç jlmnaıtlğf) derılerlnin 
hergün muntazam ve muayyen 
saatlerde olması lazımdır. 

( lsveç jimnastikleri ) ancak 
derin bir kıakançlıkla her gün 
muayyen ve muntazam saatlerde 
tatbik ediline nurlu ve güldilrü
cü netlceıiyle çocuklara, gençlere 
hayat verir. Yoksa bizim tik, 
orta mektep ve liselerimizde 
olduğu gibi haftada iki derı 
oyuncak kabilindendir. 

İ§te bizim çocuklarımızın 

petan) olmayanları ikna edecek 
zarif bir ıekilden başka bir ıey 
değildir. iıte bizde sporcular (kö
kü beılenmiyen) bu mektep ço
cuklarından doğar ve doğrudan 
doğruya vücudunu takviye etme
den evvel ( spora ) baılar. Bu 
k11ımdan da doğrudan doğruya 
( ıpor muharrirleri ) mes'uldur. 

Bizde spor muharrirliği dün
yanın hiç bir tarafında görülme
miı bir ~ekildedir. Bizde muhar
rirler vazifelerini ğördüklerini 

kayitle biter vehmindedirler ? 
Halbuki medeni mi\letlerde por 
muharrirleri yazdıkları sporun 
bütün teknik malumatını hazm 
etmiD, o sporla evelcc uzun müd
det meıgul olmak suretlyla ten
kit hakkını kazanmıı kıymetli 

ıporculardır. Halbuki bizde bü
tün muharrir arkadaılar itin ya
lnız kayt ve bol bol tenkidinde
dlrler. Bizde spor gazeteleri çok 
ıatılmaz, binaenaleyh ıpor mu
harrirleri yevmi matbuatta genç
lere bir haç sütun ayırarak on
lara spora ait teknik malumat 
verebilirler. 

• 
imzadan 

sonra 
Hariciye vt,kiJi ile 
V enizelos birbirle
rini tebrik ettiler! 

Ankara, 12 - Türk - Yunan 
itilafının imza edildiğini ya.zmıı

tak. İmza itinin bitmesi dolayı
ıiyle Hariciye vel<ili Tevfik Rüıtü 
B. le M. Venizeloı arasında 
hararetli tebrik telgrafları teati 

edllmiıtlr. 

Tevfik Rüttü B. telğrnfında 
hülaıaten ıöyle &öylomektedir. 

"Yunan ve Türkiye cümhu
riyetlerinin müıtakbel münase
batı için büyük bir ehemmiyeti 
haiz olan bu hadiseden duydu
ğum derin memnuniyeti zafı dev
letlerine beyan etmek isterim." 

M. Ventzelosun telgr~ fında da 

ıu cümleler vardır: 
"ltilAfnamenin imzalandığını 

öğrenmekle bahtiyarım. imza 
ettiğimiz itilafla ekse}·fya müel
llm olan bir mazivi katiyen ta s
fiye ettik. Bu itilaf Akdeniz 
ıarki havzasında Balkanla rda 
binnetlce Avrupadaki müsalemet 
davaıında fili ve samiaıi bir 
müıarekete hizmet edecekti r." 

Atine., 13 ( A.A ) - Hariciye 
encümeni Cumartesi sabahı top
lan• caktır. M. Vent:ıeloı Türkiye 
ile akdolunan itilafn ameye ve 
muhtelit komisyonun bitaraf aza-
sının ecnebi e1nlaktnin tasfiyesi 
meıeleıine ait 1nütalealarma da
ir izahat bulunacaktır. 
,. 2 -BELVO 

BAHÇESİ 
- HARBİYE -kökünden kuvvetsiz canıız ka

lıılarından kuvvetli bir ıebep .•• 
Maarif Türkiyeyi müteha1aular)rl fıtanbulun cenneti 
doldursa bile bu günkü Pfoira- Viyolonist ZEKi B. idaresinde 

:nın ademi kifayeıl dalına nıen· O R K E S T R A 

fi netice vermekte deva- ede- Taze bı'ra f' J .... ' , ne ıs nleze er 
cektlr. Yapılan jimnastik hayra- Kibar aileler mahfeli 

mı da anCAk bu glbt fılerde(Kom- '-------.. --.. -' 
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Dıyarıbekir n1aarif encü
n1eninden şikayet ediliyor 

Ben hayatı memuriyetimde 
kat'iyen azledilmedim. Hiç bir 
cürüm itlemif değilimdir. Son 
zamanda Dıyarıbekir , maarif 
emini Celil beyin bir ıki haksız 

ve yersiz muamelesiyle karıılaı
tım. Bunun üzerine kendime 
kahrederek muallimliği terket
Um. Bu haksız ve keyfi itler 
hakkında alakadar olan muhtelif 
yerlere müracaat ettim. Müra
caatlarım cevapsız kaldı. 

Bilmiyorum ki, mahkemeye mi 
müracaat edeyim. 

D1yarıbekir muallimlerinden 
M.Cevat 

* Yarın gazeteıina 

13-9-930 
Efendim, 
lstanbul Tapu daireıinde a

lım satım muamelesi son eün
lerde fevkalade gilcleımiıtlr. 

Bu da Tapu müdüriyetinin 
tatbik ettiğinden ileri aelmek· 
tedir. lıtnnbu\ Tapu müdüriyete 
olan satım muamelesinin sela
metle ve seri yapılması için, 
her ~ube Jçin 25 santim geniı
liğinde gayet dar birer pencere 
yaptırmıf, Tapu memurları it 
sahiplerile temas etmemeleri 
için bu dar pencerelerin önün
de resmi itlerini gördüklerinden, 
bu pencerelerin önünde bir cok 
kftiler birikerek günlerce itlerini 
bitirmek için beklemektedirler. 
Ve bu suretle bir intikal öte· 
denberi bir günde azamı olarak 
ikinci gün bitirilir: hem bu yeni 
teokilat ve dar pencerelerin ö
n ünde beklemek yüzünden an
cak on be§ günde bitirilebilmek
tedir. 

Tapu müdüriyeti son tatbik 
ettiği usullerde alım ıatım mua-
meleıılni tenkis ve teshil etme
miı, bilakis tasvip etmiıttr. 

Mektubumun muteber gaze
tenize dercini reca ederim efea
dlm. 
Kasımpaşada Uzun yolda oturan 

MEHMET 

YARIN 

Defterdarlık ilanı 1 
-------------------·----------' SA'flLIK I<ERESTE 
İstanbul ithalat günırüğünde nlevcut muhtelif 

ebatta 168 adet ; 3; 378 n1etre nıikabı 1{cre'>te 68 
lira 40 kuruş giinlrük resnıi ve yüzde altı n1ua
n1ele vergisi n1L1~teriyt: ait oJnwk şartiyle ve 67 
lira bedelilc n1üzayedeye çıkanln11ştıı-, Satış mua
nıe)t'si aleni nıüzayede ile 18 haziran 930 çarşaın
ba günü saat 14.:~0 da defterdarlıkta yapılacaktır. 

1 • ~6§§'9§@§§6:~~s.(1 ~ 

I~ ELANiK BA 

(1\1. 199) . 
fS~~§, 6@f> 

~ KA 
1888 de tesiı edilmtıttr 

Merkezi umumi. İstanbul 
SERMAYESi 30,000,000 FRANK 

TÜRKiYE ŞUBELERİ 
Galata, İstanbu~, İzmir, Samsun, Adana, ınenin. 

(ÇJ 

= Selanik, Attna, Kavala. : 

Her türlü banka muamelatı, itibar mektupları, her nevi ~ 

Yunanistan Şubeleri: 

heıabatı cariye, çek muamelatı. ~ 
~ 
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ı DOKTOR + 
:i: AGOP YESSA YAN :~ • • A •+• Langada camiıerif sokağında No. 19 lu muayenehanesinde : 
~ y 
.ı. her gün hasta kabul eder· ••• 

• ..... ...................... :$! ••••••• ""' ......... ı • ......................... ., ••• ••T••""."••T··T·· •••••• ""' ............................................. ff.•• .... •• .... ••·· . ~··· .•.•..... ~ .... ~ . .. .. . . 
Emvali metruke müdürlüğünden : 

Satıhk yağhane 
Cibalfde Karabaı mahallesinde Fener caddesinde sahili bahirde 

atik 300, cedit 262 numara tle murakkam olup halen yağhane ola· 

rak fıtlmal edilmekte olan bir bap kargfr demirhanenin bedell ıekfz 

taltsitte ödenmek üzere yirmi bin lira bedeli mnhammen ile ve kapalı 
zarf uıulile 3·7·930 tarihine müsadtf perıembe günü saat 14 te icrayı 

müzayedesi mukarrerdir. TaHplerin yüzde 7 .50 heıabile teminatı ha

vi teklif zarflarının yevmi nıezkiirda aaata muayyenden evvel İs
tanbul Milli emlak müdirivetine tevdi eylemeleri. 
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8 beygirden 780 beygir kuvvetine kadar 

bilun1um sanayi için sabit seyyar, nıuhtelif tip 
ve cesamette. 

Her türlü fenni izahat için Türk ve Alman mühendisler 
Fabrikanın Türkiye umum vekili . 

AH1'1ET' RÜŞTÜ ZADE 1\1EH1'1E'f HA \1Rİ 
İstanbuJ,Sirkeci l\fitat paşa hanı 2inci kattaki ya 
zıhanesinde sanayi erbabının emirlerine amadedir 
1.,e]efon: İst. 3755-375fl, Telgraf: İst. 1\1uhayer 

' - •, . ~· . ' . 
-~=~~~~gfi 

Sühulet ~ütüp~anesinin ~ 
Y~NI N~Şl~A Ti ~ 

Türk edebiyatınınkıymetli bir eseri~ .. ~ ~ 

~~,k~h~a ~be~J/~•ııre ~lı~it H~. !~kir 1 
dehaıının yarattığı bu güzide eser, Türk edebiyatına kazandı- 1~ 
rılan çok kıymetli milli bir eıerdir. 

Mebrure l/11r:ıiı H. E. bu güzide eaerde hlılerin bütün 
incel•klerfni ıanatkar kalemile tahlil ve ayni zamanda içtimai 
hayatın yaralarını neıterlemtıtir. 

Sönen Işık 
Edebiyat meraklı11 bütün hassas kalplere hıtap eden edebi, 

içtimai, milli bir romandır. 

Fiatı: 125. Ciltlisi 1nü1<uruş. 
Taşraya 20 kuruş zanınıolunur. 

KIRLANGIÇLAR 

" tw~. URi ve ŞERiKi ~ 
İatanbulda (Yarın) gazetesi 9'-

Çulluk, Aksaçh genç kız ve sair eseri rile Türk karllerlne 
kendisini ıevdiren güzide edip Mahmut Yesari beyin bu eıeri 

Fiatı 50 kuruştur 
neır olundu. J 

no.mına Abona yazan hiçbir BilcünıJe Günırük n1uan1eiatı ve nakliyat işleri _., 
ken1alı sürat ve enıni' etle ifa olunur. ,_. 

~~mı§g;~~=§§~~ 
memurumuz yoktur. 

Gerek bu namla ve gerek 
baıka veslklerle herkim herhangi 
bir müesseseye müracaat ederse 
müracaatının katiyen nazarı 

itibara almmamaıı lazımdır. 
Aynı zamanda hemen İs

tanbul (4243)e telefon edilmesi 
rica olunur. 

Çünkü bir takım .adamların 
gazetemiz namma gene öteye 
beriye müracaat ettikleri ha
ber alınmıştır. 

Bu gibi müracaatlar Jdare-

1 
ye yahut polise haber veril
mezse idaremiz hiçbir mesu'liyet 
kabul etnıiyecektlr. 

TEJ/İl\rA 1'LJ TAıJ/İllA 1' 
. Gramofon, makine ve bllümum 

alaturka ve alafranga alltı mu
sildye teminatlı surette tamir 
olunur. Adres : Beyoğlu, tü
nel başı,Tekke caddeı5f,No464 

• JIAKİıVİS'l' Hb11rZi 

MALI ve İDARi iŞLER D~Ht T AK1P EDiLiR ~ 
Adreı: Galata Havyar han orta odalar No. 4 

Telefon : Beyoğlu 4516 

... ... .... 
TYTT~VY YV ~?1TV.V•VTTTTTYYY• 
t:::K:::ı~~~gg~gJ=~gg~ 

İ TANBUL 
U. Hapisane Matbaası 

' ' ok or A. kutiel 
Veresiye 

lzmir terzihanesinde son 
moda, ehven fiatlarla, ıon 

Muayenehane ve tedavfi elektriki 

laboratuvarı. Karaköy 

caddesi 34 

topçular 

derecede ıuhuletll ıeraitla -- • 

erkek ve kadın kostümler l "Y ARJN,,II TAKVİ~1 J 
ıerian imal olunur. --·---·---11 

Ankara caddeıi Vilayet Hazira 11 
karıı11nda No. 17. Senet CUMARTESİ Senet 

MUSTAFA ve KEMAL Resmiye 14 Hicriye 
ıı 1930 1349 

_.. !- f 'amaz vakıtJarı -
Ucuzluk ve süra't -------- Alafranga 1 Alaturka 

il. d. 1 •. d. 
Jlaltkünıinin Ran'at saltibi olnıaları icbı tesis Güneı 4,28 · Güneı a,46 

otz,nuıuş ner .türlü vesaiti fenniye ile ut?icelıh~z /lay- Doktor Feyzi Ahınet Öyle 12,14 Ôyle 4,a2 
Cilt, Saç ve zührevi hastalıklar İkindi ı 6, 14 İkindi 8,33 

ırlı bir 1niies.']esedir. tedavihaneıl Akıam 19,41 Akıam ı2,oo 
Her nevi tabı' işleri deruhte olunur, ve her Cumadan mada her gün Yat51 21,45 Yatsı 2,03 

· · k b J d"J" •aat 10-6 ya kadar ha1ta ka- . 1m ak 2,os imsak a,2a gün sıparış a u e ı ır. 

_, T•lefon: lıt. 
185

1> 1 bul edilir. ' Mu1h6arrem Ruz4ı0Hızır 1 ... ., İıtanbul Sultan Ahmet U. Haplıane Adreı Ankara Caddessi N. 48 

Telefon lıtanbul 3899 ,-ı;_;;;;;.,..;;;;-;.;.;-. .• ..-;;:; .. .,;..;;.....--...-.:: .. _~, 
~~~~=~~~ !ec~m~!'lll------·--•-mıa~;::eı Meı'ul Müdürü:Süleyman Tevft!:., .............. lllliiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;~~~;.;;~~;..-..~ım~wu~ ... ;... __ _. 

~~~~-~~!~.. FAYDA daima birinciligi kazanır 
FAYDA daha mueuir, daha mükemmel ve yarı yarıya ucuzdur. Tahta kuruıu, ıinek ve ıalr haıaratı yumurtalarile tmha eder. Kokuıu hafif ve leke yapmaz. lnıaular•, 

hayvanlara ve nebatata zararı yoktur, FAYDA ilmine dikkat ediniz. BilUln devair ve müe11eıeler FAYDA lıUmaleder. Haıan ecza depoıu, 


