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DAHiL iÇiN HARİÇ iÇiN 
Seneliği : 1400 kurut Seneliği : 2700 kuruş 
Attı Aylığı : 800 • Altı Aylığı : 1500 • 
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Nüshası her yerde 5 kurus 

t idarehane 
lstanbul Ankara caddeolnde I Ter •• Santral lıt. U316 

Dahllı No. 1 Baımubarrlr 
daire! mah•a•a • No, 2 Müdirlyet 

Telgraf lstanbul ( YARIN ) • No. S Tahrir 
" osta kutusu lstanbul 395 • No. 4 Muhasebe 

BAŞMUHARRiRi : ARİF ORUÇ 

\..Gönderilen evrak iade olunmaz J 

- Yeni Fırkayı · blöf zannedenler hakikat 
· olduğunu göı:eceklerdir l 

-

'----------""'.'::""'.'::~~~------------------------------------~------------~----------:~.-~------~------~----------------------------------------·------------.;;~~;;;;;.;m; ____ ~ .............. .. 
Memur meselesi 
.......... oııır ..... 

Fırka ictima netice-, 
si anlaşılmamakla 
beraber, hükumetin 
tasfiye azminde ıs
rar etmekte olduğu 

zannediliyor ! 
Arif Oru9 

Evvelki akıam Ankarada 
Halk fırkaaı grupunda tasfiye· 
ye tabi tutulacak memurlar 
me•.,'esi müzakere edllmiıtir. 
Müzakere nPticeoinin ne ıekil 
aldığı, dünkü ikinci içtimaa 
ait haberler geciktiği için an• 
laııla.mamııtır. 

Düne kadar, hükumet er• 
kanile fırka grup azaları ara• 
ıında iki zıt noktai nazar 
mevcut bulunuyordu. Bu nazar 
noktalarından biri: memur 
kadrolarında tensikat yapılma· 
dan maatlann tenzili, öteki 
de: memur kıı.drolarında ten· 
ıikat yapılmuı, maa§lara do
kunulmamuı ııkkıdır. 

Birinci ktsım, Ankarııda 
lmalah harbiye fabrikasından 
çıkarılmak lıtenen200 memur 
meselesidir. Bu mesele hamiyetli 
arkadaıları tarafından gösterilen 

büyük nefis feragati üzerine 
mevzuu bahıolmağa baıla· 
mııtı. 

imalatı harbiye müıtahdı. 
mini, kendileri ve çoluk ço· 
'cuklarının nafakalarından ke· 
ıerek iıılz kalacak arka
dııılarını kurtarmak illemit
lerdl. Halta, mercilerine mü 
rac• ııt dahi etmişlerdi. 

ikinci nazariye: doğrudan 
doğruya bükümetin nazariye· 
ıidir. Hükilmet bütçe açı· 

ğını kapatmak mecburiyetinde 
kalmıı, ana vatanı kasıp ka· 
vurmıya devam eden buhra· 
nın artmuı ihtimaline karıı, 
tasarrufa karar vermiıtı. Çün· 
kü: buhranın önü alınmak 
güç olduifu için, istihsal ka· 
biliyetler;, istihlak ihtiyaçlarını 
bile tatmin edemıyen, - Yani 
kaz.arıcla rı kendilerini ge· • 
çindirmeğe kifayet etmiyen 
- vatandaıların, vergi ve 
saire mükellefiyetlerini eda 
edememeleri ihtimaline karıı, 
bu tuarruf yapılmak isteni· 
yordu. Tabii, evvela memur 
tufiyeıl hatıra gelmitli. Me· 
sele bundan ibaret bulunuyor. 

Şimdi: Mec'is grupunda 
temayül edilen birinci nokta! 
nazara dönmek zarureti var· 
dır. Bu nazar noktası taıvlp 
veyahut kabul edildiği tak· 
tirde: z para ile çok adam 
çalııtırmak, binaenaleyh, hü. 
kümetin yapmak istediği tas· 
fiyeyi eıaı tutarak bütçesine 
koyduğu para üzerinden umum 
memur maaşlarında yüzde he· 
ııı.bile lenzi!at yapmak icap 
edecektir. 

• Bu takdirdi', ayda 40 lira 
nlan, bilfarz30 veya 35 lira 
alacaktır. Fakat, 300 lira alan 
da 250 lira almıya razı olmak 
mecburiyetinde kalacaktır • 
Hükümeti dütündııren teklifin 
faydan ıu olacaktır: Binlerı:e 
aile sefil kalıp mahvolmaktan 
kurtulmuı olacak, zaten aı· 

k.11.1 çeken küçük memurlara 
gelince: onlar biraz da ha 11· 

kılacaklardır. Teklifin fırka 
grupunda hüsnü telakki edil· 
diği halde, hükiımetin mutlaka 
tasfiye lüzumunda ısrar etmes> 1 

(Deııamı 5 inci aahifada) 

Binlerce Türkü kurtarınız! 

Kuruçeşme halkı llıah
kemelere düştü! 

Dava açan!ardan bir zat"yüzde 70şi
miz veremiz!>> diyor 

Kuruçeıeme ve civarının kö
mür depoları yüzllnden verem 
ve yangın tehlüke yalağı hali· 
ne geldiğini, halkın tikayetle· 
rlne hiç kimıenin aldırmadığını 
yazdık vekaletin bu husustaki 
kararının niçin tatbik edilme· 
diiinl ıorduk. 

Bu meıele ile uğraomıı olan 
ıabık ıehremini Operatör 
Emin beyin bu huıuıtakl söz· 
lerlnl neırettik. 

Lafla hiç bir ıey olmıyaca· 
itını gören Kuruçeıme halkı 

birer birer mahkemeye mü· 

Günahtır, 

caata baılamııtır. Tüccardan 
Ali V ufl, Sadık bey namla· 
rında ki iki zattan maada 
gene kuruçeıme halkından 
3 zat ta mahkemeye müracaat 
elmlılerdir. Kömür depoları 
aleyhinde dava açanlardan 
Huan dün bir muharrlrimlze 
bu meaele hakkında ıu izahatı 
vermiıtır. 

- Size ıorarım: Bize bu 
vat~ .,da hayal veriliyor mu? 

Ôtedenberi Kuruçeımede 
oturuyorum. Pek çok vatan· 
daılarla beraber, hayatımız 
(Devamı 5 inci sahifede) 

efen diler!' 
Liman şirketile kurbanları arasın· 

daki ihtilaf elim bir ~ştir 

Liman şirketi kurbanlarının mümessilleri 
(Mavunacı mümesslllerl: Halim, Halil, Hamdi, Ahmet Efendiler) 

Mavunacılarla Liman şir· ı Maaılarımızdan tenavün 
~eti. araıınuıda ~him bir sandığına yüzde 3 kuruı keıer• 
ıhtilaf çıktı. Bu ıhtılafın ıe· · !erdi. Şimdi ortada ne para 
beplerini tetkik ettik. Ma vu· 
aacılar diyorlar ki : 

- Liman ıirketi bizim 
bu zamana kadar aldığımız 
"50" lirayı "30" liraya indir· 
mek istiyor. Hem bu parayı 

maaş olarak değil ücret ola· 
rak verecekmlf. Yani bizi bir ecir 
gibi çalııtıracakmış. Mesela 
bir gün az iıçi ye ihtiyaç oldu· 
mu bizim yarımızı iıten çıka· 
racak, haıta oldukmu derhal 
yevmiyemizi kesecek. 

lıte geçen gün Eıref ilmin· 
de bir arkadaıımız mal 
baıtırırken ;hır kazaya uğradı. 
Şimdi haatanede ttdavi edi· 
liyor. Şirket ona beı para bile 
vermemektedir. 

O adamın çocuğu, çubuğu 
yok mudur? 

var, ne hesap var, kesilen pa. 
ralarımız ne oldu bizde bilmt • 
yoruz. Şirketin bize hesap ver· 
meğe mecburiyeti yokmuı. 

Biz de saati mesai yoktur. 
Cumaları bile tatilden iı. 

tlfade edemiyoruz. Şirketin 
"500. kayığı var bu "500. 
kaı ığı 360 kiti idare ediyor. 

Bir kayığa bir kiti bile isabet 
etmiyor. Mavına reisleri ayrı. 
ca çalııtırılmakta ve yevmiye 
"44 kuruı verilmektedir. 

Halbuki birde ıiıketinayrıca 
barıçten ücretle çalııtırdığı amele 
vard rki ıirket bu ameleye 

',,'yevmiye "250., kuruf, gece 
çal!ıtırdığına "s. rıra veriyor. 

(Devamı 5 inci ııahifede) 

·- Bir tarafta yer yer canlar yanarken 

Büyük r:Yenidoguş! 
memurlaı· .. .. . . ,. . 

_ __ Buyuk ıktısadı mıntakalarda derın 
Maaş kesilmesine bir alakayla karşılandı 
razı olmuyorlar Bir an evvel faalivet isteniyor! 

Ankara, 97 (telefon) -
Fırka kongrereslnde de [hükü· 
mel ile bütçe encümer l ara· 
tında tahaddüı eden ihtilaf 
bievzuubahiı olmu§tur. 

Bütçe encümeni, hüküme· 
tin nokta! nazarı karıı.ında 

evvelce haber verdiğim gibi 
kendi noktai nazarına göre 
bütçeyi tetkike baılamııtır· 

Encümen vergi layihasını 
da beraber çıkarac .. ktır. 

Çiftçi ve işçi Fırkasının doğuşile memleketin müstakil 
sınıfı ile beden ve kafa ifçisinin hararetle allikadar 
oldukrarı gelen bir çok mektuplıırdan, telgraflardan 
ve ilk bu h~~!"ri veren gazetemize bilvasıta, bilAva· 
sıta müracaatlerden anlaşılıyor. Veni fırkanın, memle
ketin bu sınıfları için ne büyük bir ihtiyaç ve lüzum 
olduğuna bu müracaatler bir misal teşkil etmektedir. 
Hemen ana vatanın her tarafından çiftçi ve işçi sı· 
nıflarını temsil edebilen zev,.•· ... bu samimi alfıka ve 
müzaheretleri bu yeni te ekk "ı ı karşısında samin.1 
ve nimresml bütün teşekkL ıleri o ndan müzaherete 
sevkedeceK kader kuvvetlioır. 
Bu allikayr ifada eden müracaat.eri yazıyoruz: 

iz mirden: Anadoludan: Burada çok ıayanı dikkat 
bir haber ıayi olmuıtur. Ma-
aılardan tenklh ıuretile ta· İzmir, 7 (H.S.) - Yt>ni Adana 8 ( Hususi ) 
1arrufun yapılması uaaına fırka fikri İzmir mehafllinde Çiftçi ve İfçl fırkaaı, J.tınat 
büyük memurlar iıtlrak el· haklı bir alaka uyandırdı. ettiği sınıfları bizim kadar ae· 
lnemektedir. Ve bu gibi büyük Bugünün müstahsillerini indirmittir. 
memurlar hükumetin bu nok· Halk fırkasının tek programı Memleketin çok geç kalın· 
t_. nazarına ittirak etmeme· içinde teksif , etmek istenilen mıt siyaseti ziraiyeıinln gayrı 
lerlnde de baı!ıca aebep kendi istikbal için bir teminat de· ve müstakil bir programla 
maaılarından da keailmeai ğildir. takibedilmeıi bir zarurettir. 
icabıdır. Yeni fırkanın bütün pren· Türkiye ziraat memleketidir. 

Filhakika memur tensiki aip!erinl ıimdiden· kabul et· biz Adana çiftçi ve İfçilerinln 

1 
fikri zaiflamaktadır. nıiyecek lzmir çiftçfıi ve iş- bu noktai nazar etrafında ıa 

f k çisi olamaz. Muvaffakıyet mimi alakamıza ve müzaherete 
Taıarru u temin etme için 

Ba k 
.1 I temenni ederiz. (Deııamı 5 inci ııahifede) 

rem anunu ı e maaı arı 

t zyJ<i edilen büyük memurla· l..._Al k Jd• 
rin nıaaıl~rından tenkihat y~·p· 1 man ta ımı ge ı 
mak flkrı daha muvafık go- ı 
rülnıektedir. Malüm olduğu • ~ , . -·- --· _ 
Ozere Barem büyük memur -
maaılarında belli baılı bir far
"ı tezayüt yapmııtı. Bunun ke· 
silmesi memurin üzerinde ten· 
dkat kadar ıayanı dikkat de· 
itildir. 

Bazı idarelerin 931 için 
(Deoamı 5 inci sayfada) 

Zorla karısını 
istediler! 

Kocasını vurdular 

Dün şehrimize gelen Ayntraht fı.ıtbolouları . 
( Yazısı 5 inci sahifemızdedfr ) ................................................................................................................ ~ 

Adliyede tebeddü_lat 
İstanbul Adliyesinde mühim tebed. 

dülat yapıldı 
Şehrimiz Adliye daireıinde umumiye Başmuvanliğine ter

yapılacağını yazdığımız mühim fian muavinlerden Hıkmet, 
tebeddülata alt emir dün Ve· Asliye azalığına müdde umu. 
kiiletten müddeiumumiliğe teb- mi başmuavini Kemal, müd. . . . 
liğ edilmittir. Tebeddülata dei umumiye muavın erın-
alt olan listeyi aynen neıredi. den Şerif ve Cemil bey. 

' yoruz: !er terfie:ı lstsnbul müddei 
Kavganın cereyan ettiği yer lstanbuldaki tebetdülat umumiliğine, Ü•küdar m;;ddei 

umumi muavı ni Şükrü l•tan• 
Dü::ı Karagüll'rükte Kasap j b \ -ı· -ı ı " ı· stan u aza mu azi-iğine bul Asliye aza ıgına ve stan. 

Ahmet ve teilkçi Cemal b!r İstanbul müddeiumumi mu· bul ticaret mahkPme'i azal1• 

ilkte Hacerin kocası hamal avinlerlnden Abdürrahman ğından Ertuğrol Sait B. C • za 
Alinin hiç sebep yokken ıopa Şeref, latanbul müddei· azalığına nakıl ve tayin o'.un. 
ile kafuını yarmıılardır. umumi muavinl.ğine Sulh muşlardır. . 
(Tafsilatı 3 üncü gahifede) hakimi muhlis, müddei· ( Oavemı 5 rrcı 8"~'

0

"e-/,.) 
,,,,,, .......................................................................................................... ~.~.~ 

Aileler cefa içinde bunalırken Diğer taraftan Falih Rıfkı B. "N, rede buh
ran? n diy~ dalgaya dü,en bir Aalkçı mebıı•tur. 



.JSahife 2 

Bu -s-- •• Bütçe 
~yaana!11ede. Hu- Geldi 

kiimet ıyor kı: 
Hakiki manasile vatan tehlikededir 
c&ııuı, harşı erbabı isyanın Pczyitaht ile 
Anadolu arasındaki mulfabereyi kesmesi 

en büyük. ihaneti vataniJl.edir• 

En bakihi manan ile va• 
taa tehlikededir. Millet bilıneo 
yerek btemlyerek ailrüklen· 
diğl o dehıotll mubar~de 
malen ve canen en büyük fe· 
dakirlılclara katlandtp halde 
Dlbıı,;et mağ'iıp o!maktap kur
lulaaıım ı ve ozamanki bükü· 
ıneı tarafaodan aktolunaa mil· 
tar.eke ile _aallp devleliere a.
tllllıat:ret cd lmitll• A:rtak 
hll'elemli netle~ ibret ala. 
rak bundan ıoara. olıun akla 
va hale uygun bir aelimet yolu 
lQtulmab idi. i..._ bu haJıikat ta li}'lki 
vec;bile anlaşılmadı. Bir takım 

lseıanın yalnız hın ve menf.effte 
Teıkilau MWiye Yıavam altında 
meydana çıkardıkları fitne ve 

feaat bil' taraftan vaziyeti ai· · 

yallyeaalzl 101L derece tehli
keli bir hıle getirdi, diğer ı..
rafıaa da muharebede uğra· 
dıtımız ZA)'iaLlan, h.uıuaile 
haıp aım.elerlnda yapılan tür
lü tildll. suiiılimalil ve ci
Yldea duJa,y~ duio bir. lllU'.ette 
mecruh olaa vataw 1DUk.ad
tlea1mıae. yAAiden.;ıı:eniıııe ıııar.ıır 
lar ~b. 

Bıs takım çi«IUll hadi..W ,.._ .... 
umumiywlaclb aleyhimize fid-

VaU<J • S~k Halı. .fırka11 azasından 

ckt\U bir f'kirc ve cereyan pey
'1da ve ıeraiU sulhiyenin bir 
kat daha ıtddetlendlrilmesl 

ıauhatu-nı tevlit elli. 
Nihayet yine bu ahval te· 

airatı ile düveli muazzama mü· 
tareke ahkimmı muvakkaten 
işlı!lli aakeri all)lla almak ıu

reüle ele taüıik etUlq. J 
&tana kartı erbabı isyanın 

~!taht ile Anadolu at'aaında
kl muhabere ve müvaredeyi 
kata teıebbüı etmeleri ile en 
büyük hiyanetı vataıri,yedir. 

Bu lııı.lde tetki!Ua milliye 
d.nilea barak~ ba.g.tyane hem 
Aa.doluyu korltun9 bir isti· 
laya uğratmak hem de dev· 
lelin batılH ~vdcıainclen ayır· 
mak feliketiui haı.ırlıyor. 

B"!lünı Milleti Osmaniyenin 
en büNük düı-ları yalancı 
MilliNet. da.vau ile ~ ihti· 
rularma \latanı ve milleti 
fadAt edenlerdir. 

Sunlerao öyle felaketli bir 
akibeti hazırlamak için bul• 
duklan çare iııe aiır bir ıil

ıileii Cİll&yettb. 

Kanun eseeiyi ve Kavant• 
n~ de91W ayaklar altı- ala
rak ahaliden celwee para tep
bılB!ıalt.. :ııec:N9 aekııır almıık. 

(De•amı var) 

Gümrükten nam
ze er açığa çıkb 

1ııtaobul Gümrük batmiidür~ 
lügüoüa iki aylık bütçeal gel· 
mit ve maaelar verilmiıtir. 

Gümrük bütçesinde evvel· 
ce yazdıjpmız •eçhtle esaılı 
tadilat yoktur. Yalnız namzet 
memurlar açıkta kalmııtır. 

Bıuadu m11ada tatarruf 
dolayıaile bazı yeni teıekkiil· 
lerln tatbiki de tahaür etmlt
tfr. İstanbul ailmrük Baflllil• 
dürlüğjinde yapılacak olan 
bu teıkili:t gelecek ıeneye 

kalmııttr. 

Danimarka gemisi 
gitti 

Birkaç gündenberl ıehri· 
mi:ıde bulunan Danimarkanın 
"Vrelı juel" kruvazörü dün 
OdeMya mateveccihen ıehrl
mizden mOt'aral<at etmlıtlr. 

4 katil 
Dün mııhakeme 

edildiler 
Parasına taaıaaa K.öprülil 

kıiQIU öldilren. Oalll&DID m11y 
haiuıaaııdoe clilD bitaaı buL. 
lllUfl•· Ajiırceza mıı.bk• 
meıi Oımanın on bet _..,. 

mahllihn etmtpede ciirümde 
esbabı muhıtffifet kanuniye 
ye u kllçOld\\jQ otduıundan 

ceza beı reneye iucllrıa..ıt-
tir. 

Hudutlar daraldı! 
Bazı köyler yeni Belediye hudut
"" ' ları haricinde kalmıştır 

l1taabulun eski hududu 
ile yel hududu araunda mü
him '* dellılklik yoktur. 
Yabua tebriD ııayri meaküa 
ban kmmları hariç bırakılmak 
ıureUle bir aa daha küçül
müıtür, 

Belediye mektupçusu Os
man B. bu -leyi ıöyle anla· 
tıyor. 

- Bu vaeiyel 1ıtanbul 
eehrl yakınında bulunan bazı 
kö:rlı.ır halkının müracal\tı üze· 
rlae ,.hir baıicin~ bırakıl· 
maaından ileri gelmektedir. 

Yeni hudut : Ramislen 
11...0. Kllc;ük.köy, Aıli 8. ka. 
yü, Kaiıthane, Mecidiye, Ak. 
baba köyleri hudut harici 
bırakılmıatır. Oralarda köy ka
nunu tatbik edilecektir. ikin· 
el bir faide: Bir ıtrketle ak· 
tedllan mukaveleye &öre hu
dut harici kalan köylerin de 

muntazam harlta11aı çıkarmak 

mecburi~thtde iken bundaa 
aaıfınazar edilerek, ıür harl· 
cin:lea Yee41köye kadar, olan 
sahanın haritan yapılacaktır. 

Sehtr dahilinde Nahiye 
taksimatı, mahallelere ııöra: 

ve mümkün olduğu kadu 
halkın N&hiye merkezi ittihaz 
edilecek yere nihayet 5-10 
daklkııda ıridebih1Jeti düıünül· 
müı, Tramvaylardan, nakliye 
vasıtalarından iıUfade 111rel· 

leri de nazarı dtkkata alınarak 
hudutlar teshil 8'1ilml1Ur. 

Birde mümkün olduğu ka· 
dar Belediye hududunun kay
makamlık hududuna mutabık 
gelmeaioe dikkat edilmifUr •. 

Şimdi taadtka iktiran eden 
barit& butınl~cak, Polta, 
Adliye, Nahiye, Poeta hulha 
her tarafa bu harit•lardan 
tevzi edilecektir. 

Tütünler çürüyor! 
Tüccarın elinde 20,000,000 kilo 

tütün- müşterisiz kaldı! 
'lQtGJ. p~MUmı:lıııld b,ah- 1 de uııalı 32,008,QOO- kilosu 

ran dnam ediyor. Tlh:caran aatılabilmiıtlr. 

elinde bulunan tütiin ılokları j It29 ıeneainden elde ka· 
de~ard,. ç_üriy:or. HalbukiN lan Witü11 stoldarını da heeap 
harice olan tütün aalııı mık· 
tarımız1 ı.tihealitamıza ~ edea;ek tikcarın naaıl miiıkül 
ran da azdlt'. 1929 aeneıinde bir vaziyete clüıtüğü derhal 
memlakeHmfzlp anlaıılır. Bu heaaba &_Öre tü.:· 

lıl'J •• :!!5i.~-~-~4&=-;~~lk: .. :~t 
kilo tiit4 iııtihaal edlldl#i hal· 

..... Jar,tı IMb.Jıkta ... 
08'9 1evketmektedir. 

"10 Haziran 
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Siy ısı 
lakviıa .. 

Yeni Fırka 
Y eal Fırka henüz bir meııı:ile 

halinde ikea gene hlllcQmet ve 
Fırka ıaııetelerl laka tı cenine 
gayret ediyorlar. 

Efendiler takayı maka· 
yı bırakınız fakat, bu çocuk 
öyle gilrültüye pa buç bırak· 
mıyacaktır. 

Gürültüye p!i.brlıyalmana na? 
Buua çayı görmıden paça· 

yı ııyamak ta demezles ha 
sahibinden evvel glrmekUr. 

1f- • 
Dertsiz baş 

Fak& divana toplanmaı ve 
bütçe IMMleııint konuımu1o 
Bütçe ençüntenl da hükQmetlD 
nokta! nazarına lılirak etme
mt1o V elb.iııl b" temikat iti 
hükümetin derlalz ba1111a dert 
açtı. 

Hillc4mel fil iti bütçe en· 
cümeahte •e Millet Mecllıiae 
nıt birakaa idi daıı. isabetli 
haaeket etmlı olurdu, Görülü• 
yc..rki meaele büsbütün defi. 
ılfoı lbtilif1-r çıkıyor içtima• 
lar uluııyol'. Bunun sebebi 
Hıü,k4aaelln evveli çuvaldızı 
k•qdine IOl),a ljineyi me1DJ1ra 
so),mamaııd.,. 

* .. Olmaz 
Geae ıııµatakil mebuı Sırn 

B. Mecliste Evkaf blltçesl mü
nasebeti ile bir noktal nazar 
serdetti 

0

blr iki Fırkacı olmaz 
dediler. • 

A.Sırı;a IKJ; aen qe aöyleaen 
atzınla kuı tutaan oba da ol· 
ma:ı: olmasa da olmaz veaaellm! 

* * Şöhreti ölmeyen bülbül 
Bir aralık bize harfendaz

lık eden matbuat ilemlniu,ıöh· 
reli pek lAUf olmıy~ biilbülü 
n& beazeyea Yunua Nadi B. 
ıakır pkır ıaklarkeıı bilmeıo 

yl11> ~deıa.. llM.J'daaoz :v.e...ıa. 
papagan ılbl eeaclfi kealldL. 

.......................................... ~ .. -············~········· Buna elinin hamuru ile er
kek iıiur. karıımak derler. 

Afganlı talebe .. 
Afgan • met lıan 
muallı diyor 

Af11an büyük elf• a......- Ai,attlı talebe arasında 

Afcan aeflri Ahmet Haa. İı· \ 'aelerindck.i Af_.•lı t.a.l-.ının 
tanLuldaki Afgaa talebelbıi ki.ini Aakeri Lı..e' deki -.:ır... 
tehlt e&mlt ve ~li~c;&..w 
t•hil et.tikte• aoar• Bwıa,. 
atl•ittfı. 

Mu-ileyb, Bunada hirt.8" 
do ı..tmıı ve btrind lıaedekt 
Afıaalı talebeyi tefUt etmıı, 
tafebenla difer liselerJıki Af· 
ırın'ı)alebe gibi derslerde iDii· 

vaffı k 0Wukl4tı1U aörnriif ve l~ 
ltr ııııııı..ı&iaıı beyellarine teıek· 
kürler de bu!aomuttur. 

Malim oldafıı üzere, Ah· 
nıet tfaa llk-Afaao acflri ota· 
rl!IE Türkiıecle bulınadaja aa• 
nan ıene Sunada bir müddet 
lltamet etmltti. Buraayı b:r 
l&l'k ıelıri ve bilhaata Jı~anbu· 
1 düayanıa en güzel Wr ,ehri 
olarak taYaif etmiılenb· 

Sefir Aakara'da talebe 
lt'8rile meııuldür hnam• için 
fttaalnda ıoı.nesıaı tehir d· 

..ııur. Habeıolla Allıeri 11-
lallndekl talebe tle 
•u .. affa olmutlar ,,,. Kliıt
.. ne d•amtıia 'kamp tsll=le-

• ır\llılw. 
.Ma., K' 0 

_.., Edime 

""'*'-•il· 

ct.ılara ıihi Türkçeyi wUı.e• 
...t ölrenmi,ler vıe ı..tiheoleıı
da.t.-•alfak ol-..ludır. 

Kudet Afpni& tale~• 
muvaffakiyetlerlne menau_. 
Y4&Aıt qy.deQri:r. ........................................................ 
Kooperatif fer sergisi 

Gelecek 11y içinde Bulgar 
ko~ratıfleri tarafıadan Sof· 
Y•

0 

da bir aerııt açılacakıır, 
·--~-

Musul mebusunu öldü
rena muhakemesi 

Kadın yüzilnden sabık Mu· 
sul mebusumı öldüren Ha 
dün Afırceza mılltı:emeatnde 

muhakemesinde edltlılttlr. 
Bu da va m11lakenw:e: dtnlen.il· 
meJeıine lüzum olan bazı ıa· 
hitlı:rin cıılM lçla baıka gi
ne bırakılmıatar. 

ıo ıeR&ye n:ıahtulmifd 
25 Kuruı alec.,_. v·-. ... 

dıtı için kundwacı Tıhatnt 
feci b:s a;.ırette katleden Har 
relUala ~..t bltmlftiı'. 
flaJNtUD .-ıa r a w.Reme 
.......... ı....lu 10 -
.,.. Mp1s -.• .. ruekur. 

Balkan 
Kooperatifçiliği 
Avrupadan ileri 

Bundan bir müddet ev•el 
Balkan. memleketlerlode koo
pu.ukilik haldundıı. tetk.kat 
yapmak iHP• gldea lkt-t 
vek;l4ı''-~wlerlnden Ae111zl 
Saka B. tetkıkal neUcealnl 
ıöyle anlabyort 

- Romaı;ı.yada kooperatif 
hareketi pek ileridedir. 

Boın.oya 92'-da iloqpera· 
ÇJ

...... e 
18U4:11ııiıaM -· J ı~ıl~ •YrWnıı••· 

yetle( ........ 
.. ııiuı..,dır. 

.. ..,ıııttı•ııd& kooper.t'f 
llıaJıpıriııtaa ...,.ı. ~ .. 

w ........... t..,tul .-. 
Bulıar kooperaUfçlliii Da· 

nl-rlta, l.kanclinavya ve ıı. 
...,, -Wtttsn ı.o.,..ııf. 

lert k..-.. ileri ve ol'fua .ıı.. 
fiWlıo. Falııat dftN Avrupe 
....ıelııetleırlndtn dırJaa ileri 
gl:mtı 

-~---- --
Haliç 
temizlenecekmiş 

Gemi kurtarma ıtrketl y• 
._.. hallol t-ıaı--te ııı .. 
rar Yermratır. Halfçte otuı 

bctu ht1Dqı npm hatunda
l• aannedlltyor. 

Keten tolmmu fazla 
Ketea tohumu miktarı

n ıone fazla olac;alt an .... 
lQor • 

A .. rupa plyaıal11:1'uıdoa d11 
• tohumu.ea ••ikt Ya11o * lllrldyemtıa maltıall. dt 

ı- 111 h• de bit ......... 
tllnlım flıda ral' t ae.ııo•. 
g..._ lG. ....... 
tdfb ediyor. 

t 
istatistik 

• 
1 büyütüyorlar ! 

dikkattir 
hlan tula harman sahipleri 
nkaraya ıniiracaat ettiler 

'Jicaretı horaaaa 
19ft .... ,,. 3& ~..,,., 
ait oı..k üzere memleketi
miz mahıulitından bazılan 

hakkında bir lıtatiıtlk tanzim 
etmlttlr. 

Bu lau.tik le Afyon , 
fıadsk, leden tohumu, ko:za, 
kut ye• puaaak, yapajiı ve 
tıhik ırilıi batlı,ca ihracat me
va.d.dı bat.kar.da toa ve f.l.atı 
ve lb,ac:at. Mt .. ıa- 11\ihte1ea 
eaaalı -lei••t vudu. 

Bıuılardan ı,,, ikillni aak· 
lediJO-· 

Afyon 1930 d,. 641 toa 
iıtıh-1 edtlmia. kıyyesi ı. 7 sa 
kıuuatao aata.lmıı ve 272 ton 
da harice ihrı.ç edih,nltUI'. 

Kabuklu fındık 1930 do. 
52 307 ton lııtihsal edılmıı, 
kıyyeal 36 ku'lll 38 para.d. 
flAt bulbuı ve lıaılç pi}'aıa· 

iv• 7C91 Lo• aewkedilaılfllt. 
Çilek bu sene bel 
• -• tclelr bel oklutı

claa fWlar dlifmektedir. --- - -
Kami.iaistlerin 

Muhakemesi 
MalıkQır.lyet!erl hakkında 

Mıılılllemet Temylzce nakıa 
laa•- THlh 1 laı•iı.ntleP tlfıat 
ele tobrtaDI& Ali• c:ez• ıaabke· 
mellnde aıuhakeme edilmltler· 
elif, Dan ii celıeede müddei 
•ımal ııauawat ıd.dttJM••' ı 
....... ılt ,.......... ••ıw< 

mlta+aıuw 

Çarnur Şevketm 
katiH ne diyor ? 

!dlmekapıda Çamur Şrv· 
keli öldürea Aliettin ile kat· 

lin Ali.ettin tarafından ika 

edildıtıne dair ol•• delillşl 

ıuçla ........ 
incle 

~· •• lllulaak .. ~ a...-• beıl•mmııtııı.. 
veıQıısek .... ba•a b ailae ü celsede ıuçlulW" 
lW edilmtalarıllr. 
~ • .,.. .... tl*'1° eNeıt 
u.ı H-ı b e daha bqı vemiate · ~ 

lhıf 'lıçe ...: talr 
....... , ... _*r·. 
alklfllwın ilk&Jet ~-

.._., ,,_.,,k •ıthake ... yl 

..... .... aloe baraktt. 

Da1iitlfü.o un 
Emiai gitü 

Duii!ıctnun emiat M. Rı,ıt • 
dıBD Breadiızl _.,_ ile Fr

~Ja gllıalıtr. ı;:....-de l~·üa 

i& QıwlllılW•l•l'llJ .. """ 
ra MIPJl•cak ~kellej c?~ 
fc .. a. a 108 ünçlS ıen..- d~v
rl_ynlndııı bıılu11141.caktı,ı:. M. Ro-' 
8. dıyoık': 

Dariilfüıwnu.._ı,ı• bu 
mero.alme üç def• da1et edil
mqtlr, Biltlla dOaya darüll.il-

nual4rın• ... ralg eltiil bıa 
~ıaclQ T"'k willfünwı• 

~ ~:..~ ~--~.... .,..,~.~·--•= .. =-~bb~ul"" .. .... 



10 Haz"ran YARIN 

UŞ BAKI 

i :i ı:m~akeme 
inledim 
Dün Adil;~ koridorlarında 

bir i~ için yarım saatten fazla 
kaldım. 

lluku:, mahkemelerinin 
kaıwı, bi ı;r düğün evi gi· 
Liydi. 

a.sap Ahmet, terlikçi Cemal sopa 
ile Alinin kafasını yardılar 

-----···· 
Siy h cüppeli avukatların 

etrafını a'an'ar, karılarından 
ayıılP!ak btlyen erkeklerdi. 

Hacer Hanımın yüzünden çıkan bu hadis~nin 
içyüzü çok hazindir 

Siyah c;ibı;pe!i avu~ ati ra 
ıarılanl r, kocalarından bo· 
ıaoır.ak i tiyen kadınlardı. 

'i-
l ki rl.'l. va dinl!!d m. 
Kap~nları da erkekkri de 

ı;en& olan hu iki çiflın ayrıl· 
maıındaki mak .. dı uGEÇiNME" 

derdinde hulıba edelıilir'z, 
Yetıajı lira al P. adam 

kı:.r.ı 11)1 g •ç :ndlremiyor. 
Yüz lira alan gepç bin lira 

borı.:a giriyor. 
Ne fazla aüs, ne <l~ aıırı 

israf ... 
İmliza çlığm bas~ağı itle 

buradan ba lıyor. 
Netice ... 
Ara.la zavallı bir yavru, 

lurpalanrnış bir kadın, bedbaht 
bir erkek Lalıyor. 

İ,ta saadetin, aıkın mana· 
ıını tablo halinde gözlerimize 
ıeren vak'a .. 

• 
Memleketteki buhranın 

günden güne azaldığını iddia 
edenlere sade bof limanı, 

mü~ledsiz esnafı değil, , mah
keme kapılarındaki dramları 

da seyrettirmek liızımdır. 

BÜRHANETTlN ALl 
.................................. u ................... . 

aş 
... 

Bütçe gelince he
men v rildi 
Tütün inhisarında dün, 

iki aylık muvaklçat bütçenin 

gelmesi dolayısile, maaş ve· 
rilmiıtir. 

Heyeti vekile k~rarile sa· 
tm alınacak tütünlerin, inhi

sar id~re.si tarafından yapıl· 

r.ıakta olan muayeneleri hi· 
tama ermittir. 

Yalnız mesele bunuula da hal· 
!edilmiş almıyor. Çünlıü henüz 

tütün tz cirlerile mübayaa et· 
rafında hiç bir müzakere 
ctreyan etın ml§tir. Tü· 
tün inb'~rı bu' lıusu ta da 

tüccarla temas vo itı:afıan 

ıoıua 1 ülünle i almağa başla
yacaklardır. - --
Sekiz şirket 

tecziye edildi 
Şimd ye kadar Ticaı·et 

odaıına girr.ıiyen sekiz vapur 

ıirketl OJa mı;clisi tarafından 

teczivr. olunmuştur. 

Tcfr:k!l No. 4 

Dün gece Karagümrükle 
kanlı bir vak'a olmuıtur. Bu 
vak'a hakkında aldığım ma· 
lümatı )•azıyorum. 

Terlikçi Cemal kimdir 
' Karagüııırüjün Kara [bııı 
mahallesinde kaııkçı sokağında 
oturan Terlikçi Cemal efendi 
aslen İslanbullu olup 40 yaı· 
la rında s~sıiz, sakin lbir iıçi· 
dir. Bir tek odadan ibuet 
olan evcPğizine kurulmuf, 
on senelik refikaıı Lütfiye 
Hanımla birlikte yaıamağa 

baflamıştır. 

Bir çok yerlerde dükkan 
açmıı, fakat son zamanlarda 
buhran münaaebetile kapay<l· 
rak evinde çalıımağa baıla· 

mııhr. 

İıte bu münaıebetle hem 
dükkiınlara it yapar, hem de 
ara sıra komıularına zarif 
terlikler yaparmı . Bunun için· 
dir ki evvelki gün yine, kom· 
ıularıodan Hacer isminde 
bir kadın, Cemal efendinin 
evine gelıııit bir çift terlik 
ısmarlamıştır. 

Bu kadın, 23 yaılarında 
orta boylu etine dolgun 
Hacer isminde bir kadındır. 
Hamal Ali isminde birlle 
5 ıene evvel evlenmlf, bu ane 
kadar ayni mahallede oturma· 
ğa baılamışlır . 

İpte bu kadın, evvelki akşam 
geç vakıt çarıafını baıına Ör· 
terek terlik ısmarlamak 

için Cemal efendinin evine 
gelmek üz~re yola çıkmııtır. 

Kasap Ahmet 
Hacer Hanım 'geJ.,duuun. 

O ara ayni mahalle sakinle· 
rind n Kaı;ap Ahmet namında 
biride evinin önüne hasırı at· 
mıf, rakı ılıelerioi dikerek 
misafirleri olan Gobil Meh· 
met dıkici namile maruf, Meh· 
met ve d:laiz Fevzi ile birlikte 
oturarak içme}e baılamııtır. 
Kasap Ahmet, aslen ls.tanbullu 
olup Karagijmrükte doğmnı 

ve büyümüf 35 yaılarında bi
ridir. Muhitinde aayılı efeler· 
den biri olup, kavga ve gürül· 
tülerden geri kalmamakla ta• 
nınmııtır. 

İşte bu kasap Ahmet, 
mahallesinde çok kimıelerln 
canını yakmış, hemen hemen 
mahalle halkını korkutmuı 
gibidir. E'llvelki akıam isim· 
ferini saydığımız arkadaılarlle 
oturmuı, ber mutat rakıaını 
icmeız,. başlamıştır. 

l\\ulıarriri: Mütercimi : 
Raynonde Machard Ahmet Fürkı\n 

- 1 raııoız cı..ct>iyatıııdaıı büyük aşk romanı -

170 inci binden tercüme edllmittir ... 

bir hayat koyıı.bilmio ol&unlar. 
Ve her yeni gelene acıya 
acıya bakıyorlar ! . . 

- Bonsuvar Tibo ... 
Odadan içeriye giren zat 

böyle demiıtı. Nöbetçi ıeslıı 

ııeldiği tarafa döndü baktı Ye: 
- Bonıuvar Löhodet dedi. 
Sizi gece yarısı rahatsız 

ettiğim için beni affediniz. 
- Çok iyi yapımız Tibo. 

Cu çefil iıler o kadar nadir 
ki ben; biliıldı memnun olu· 
} orum. Bu hastalık ;ok cid
di b:r hastalıktır. 

- Ne yazık ki Serom ha· 
zır değil. Asistan Löhodet 
'fiboya: 

- Size kim dedi ki pro· 
fesörün Seromu hazır değildir. 

Dedi ve Tiboye dikkatle 
baktı. Nöbetçi Tıbo aıiıtana 
baktı ve: 

- Geçen defa yaptınız; 
hasta iyi oldu amma.. dilsiz 
kaldı, diye kekeledi. 

Asistan Löhodet cevap 
verdi: 

- Evet, fakat kim bilir 
l.ıe!ki kendisinde öyle bir illi· 
dat vardı. 

1 
Bu sırada Hacer Hanımda 

önlerinden geçerek terlikçi 
Cemal Efendinin eeine doğru 
yürümeğe başlanuıtır. 

Gö2.ü kararan kasap Ah
met, bu kadını gö·ür görme2: 

- Ey maıallah, karaman 
koyunu gibi Karı. D~mı~·: ir. 

Arkadaılarıda bir ağızdan: 
- Allah sahibine bağııfa. 

aın bize ne demişlerdir. 
Bunun üzerine kasap Ah

met tekrar: 
- Bizemi ne? Asıl bize 

bağıılasınki halledelim. Demlı 
ve Hacerin arkıısından: 

- Kız buraya bak, yanı
mıza gel bakayım, diye seı· 

lenmiıtir. 
Bu sözü işiten Hacer de 

adımlarını açarak sür'atle Ce
mal efendinin evine girmiıtir, 
Hacerio gelmediğini gören k~
aap Ahmet öfkelenmif, aya
ğa kalkarak: 

- Bak ıimdi kaçmağı anan 
gösteririm. Demiı ve Cemal 
Efendinin kapısına dı~ilerek: 

- Cemal usta, Cemal ur 
ta. O karıyı ııimdi bana &ön· 
der, Derneğe baılamııtır. 

Cemal Efendi, dııarıya çık-

mı,, terbiye dairesinde kasap 
Ahmede: 

- Aman Ahmet Efendi. 
Ne yapıyorsun, mahalle ara· 
sında komıuluk böyle mi olur? 
Demiıtir. Kafası kızan kaaapta: 

- Ben faz'a söz istemem, 
ıimdi o kadını isterim. Diye 
lutturmuıtur. Bunun üzerine 
Cemal efendi de kızmıı: 

- Bana terlik ısmarlama· 
ğa geldi. 

ö:çüsüoü alayım da çıkıp 
g'decek ozaman ne yaparsan 
yap demiıtir. 

Fakat Cemal efendi daha 
bu sözünü bjtirmeden kıuap 
Ahmet, hemen Cemal efendiyi 
tokatlamağa ve yumruklamağa 
baılamııtır. Bu Hrada kaaabın 
arkadaıları da koımuı, hep bir· 
likte Cemal efeııdiyi dövmeğe 
baılamıılardır. 

Bu sırada maha'le ayaklan· 
mış, biribirlne glrmiı . 

Yarım saat devam eden bu 
kavga neticesinde kasap ve ta
ifesi sopalarla zavallı Cemal 
ile Hacer Hanımın .:evci Ali· 
nin baıını yarmış,· yetiıen po· 
!isler tarafından yakalanmıı· 

!ardır. A. S. 

Peygamberle trende ... 
Bir muharririmiz peygamber Ap
tullahla Bakırh:öy treninde görüştü 

Evvelki nüshamızda, Ah· 
dullab nammda bir adamın 
Karagümrük'te sokak arasında 
ve avazı çıktığı kanar ba&ır· 
mak ıur.etiie Peygamberliğini 
iliuı ettiğini yazm.ştık: 

Ayni zamanda Abdullahm 
hususi hayatını da ilave etmlı 
ve dört beı senedenberi mec· 
zup bir halde yaıadığını kay· 

detmlıtik. 
Dün polis müdürlüğünün 

va11ta11 ve sıhhiye müdürünün 
emrile Bakırköy Tımarhane· 
ıine sevkolunan Abdullah 
trende bir muharririmlze ilan 
elliği Peygamberlik hak. 
kında ,u izahatı Yermittir: 

- " Ben iki ıene evvel bir 
emri ilahi ile ermiı ve Pey. 
gamberllğe tayin olunmuıturn. 

Fakat; bu sırr.mı ifıa için 
yeni bir emri ilahiye intizar 
ediyordum. Nihayet clün Ka. 
ragümrükte dolaıırken bekle
,l;jfim Pmrl aldım VP d .. rhal 

- Belki. 
Aıbtan i!a ve etti: 
- Yeni hır tecrübe yap

mnlıyız. Sanırım ki bu sefer 
iyi bir netice alırız 

Asistan Löhodet hastanın 
yanına gclmiıtl· 

Ameliyat masasında İlli· 
rahat etmekte olan kadının 
ÇP hrul, salondaki kuvvetli 
elektrik lambalarından dökül· 
müş ziya içinde parlıyordu. 

Hasta · üstü\te iki buhran 
geçirmlı... Bel!'. • bu zava ı 
kadın, buhrandan 'sonra tim. 
di doğurmak ıatırabı içinde 
kıvranmak ve inlemek ihtı. 
yacile titriyor .•. 

Asiıtan ıordu : 
- Kaç nöbet geçirmi~ ? 
-Hafifinden iki .. yarı evin· 

de yarı burada üçüncüye biz 
mi.ol olduk. Belki evvelce de 
geçirmiıtir, biliyoruz ki .. koca
sı da bi mlyor. 

Asistan hastanın nııbızlarıoı 
muayene etti ... 

lfiın ettim. Bunun üzerine iıte 

yanımda ııürdüiünüıı bu 
melaikeler (Polisler) va ıtasile 
bir çok yerlere götürülüp ·tak· 
tim edildim. Ş:mdi de maka· 
mıma götürü!üyorum.,, 

Muharr'r;mizin naklettiğine 
zaran Abdullah terbiye.ti ve 
tah il görmÜJ tarzı talaffuLu 
düzgürı bir adamdır. Timar• 
hanede de hala Peygamberlik 
iddiasında buluom kta ve 
diğer hastalara konferanı;lar 
veraıektedlr. 

Sıcaklar 
Her tarafta artıyor 
Şehrimizde olduğu gibi her 

tarafta 11caklu artıyor. 
Adana, Dörtyol, Antalyada 

sıcaklar 38-39 dereceyi bul· 
muıtur. İzmir, Manisa, Deniz· 
li, Buraada hararet 32 34 ara· 
aındadır. 

E.rzurum Kara ha valisinde 
harar<:t en ziyade 21 dereceye 
kodın cıkmış'ır. 

- O hu hu ... l<.0, tansiyo· 
na bakalım. 

Nöbetçi, aletin bir ucunu 
hastanın koluı.a grçidi. 

- 16,0 
- Faz:adır. Çabucalf. kan 

alınız. 

- Ne kadar? 
Eplce... bir buçuk kilo, 

filan .. 
Nöbetçi bir lastik tüp ile 

kadının pazusunu &ıktı. İıpirto 
ile temizlendi ve kalın bir iğ
ne parmak gibi ke.ı.aran da· 
mara daldı. 

Kan, kuolun altındaki 

tasın içinde kittikçe çoğalma-
• ğ b ıladı. Kap, ö çülü bir 
kap idi. 

Hasta bakıcı taı tutuyor 
ve kabın derce .ıinc bakıyor• 
du. Ebe, hasta bakıcıya : 

- Kafi, dedi, hastanın ko· 
!undan lii.ıtik (lkarıldı, iğne 

çekild ve oradan temiz bp!rtolu 
bir p muk ııe\ irlldi. 

1 

y 
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Yarım milyon liraya 

' ye 1 
-.. r 

iye ti 
Pl3flfau satılıyordu -

Genç ngiliz kad nı 
·d·? casus mı ı ı ... 

-S-
Bir kaç dakika süküt ile 1 

geçti. İngilizin sükütu ahvalinde 
bile mütece&Sis bir hal ve din· 
leniı vardı. Bir sinek vızıltısı, 

bir otonun karnesi, o;:ıa ani 
bir alaka ve teyeklrnz veri· 
yordu. Duvarların •tıkühm· 

dan bile mana çıkarmak i•te· 
yen bir adamdı genlı bir mem· 
nuniyetle: 

-sizden bu netice)·i a1mak 
ıimdilik kafidir. Esas habul 
o!unmadı, it teferrüıı a kaldı. 
Bu kolaydır. İkim'zin bir ara· 
da bulunması, muh'tin d.kka· 

• tini celbetmemek için oim· 
dılik ben gidiyorum. Siz ye· 
meğinizi burada yedil;ten eon· 
ra gidersiniz! Re fa katin izde 
madam (Grita) yı göndere· 
ceğim, şen ve a~vimli kadın, 
sizi c ğlendirir. 

- Fakat mister ben bu 
mülakalımızdan sarih b:r ıcy 

anlayabilmiş değilim. Ben· 
den aldığınız notice nodcı 

ibaraıtir, bunu bana da bir :ı: 
çıll~tmaz mı ıoız ? 

- Siz madem ki İııgil'11le· 
rin her giıt · ği yere srıp,dııt ve 

ref h götürdüğüne lı.ailsiniz 11e 

m dem ki insaniyete hi:ı:ın•t 1 

etm k için de göğlü:ıüz.Je bir 
arzu var. Bi'hasaa insaniyete 
hizmet etmek suretile de ni· 
h yetsiz bir servete malik ol· 
Ol k emelindeıinfzl .. 

- Fakat ne dem k idi
yorsunuz?. 

- Geri dönmek, t' ü üne· 
bilen insanlar için ölüm aJa· 
melidir. Bir lngi'iz için bu 
böyledir. Sizin de b y ol 
nızı arzu ederim. Esas itiba. 
rile halledilen bir meseleyi 
yeniden tazelemek bir çıl ma· 
za sokmak lstiyonunuz. 

- Halledilen me ele? ! ... 
- larar etmey'n'z !. Beni 

d geç bırakm mı..! Yarıo 

akıaaı altı d sizi büyü~ada· 
nın yat kulübünde bulmak 
islerim .. Orası çok iyiılir. 

Orada daha muFa 1 ve 
açık konuıuruz. Sizi herl:ıa de 
ümidinizin fevkinde i ya eqe· 
ceğ me emin olun z!.. 

Ko~a sa.londa yalnız ka· 
lınca, }üre ime gayri tabii 
bir ha iyet dökülüyordu. Her 
ııittii{i div .. rda in•anbrı 

Aıistan tekrar nabzını 
muayene etti: 

- 96 ya inmiı, fena değil, 
dedi. 

Bu nra 1 h sta kıv an 
ğa baılamı ı. Açık v ı in 
karnın içindeki karanlık m h· 
Pua!a çocyğun kını..! ~ııdığı 
görülüyordu. 

Ebe, klorforma koıuyordu. 
Haıta, ihti~clar içinde 

kıvranıyordu. 
Asistan ıöze atıldı: 
- Hayır, hayır, klorfo. 

rim veriniz, göreyim bakalım 
buhran naaıl olacak? 

Hastanın gözleri tekrar 
kırpıııycr, dillçeri çekiliyordu. 

Nöbetçi, eline keten bir 
bez almıı, dilin harekatına 
mani olmajta çalışıyordu. Çene 
kemikleri zangır zabgır biri· 
birine vuruyordu. Kalp be 
pallıyacak dcre<:4d~! ._;ddet e 
carpıyordu. 

Fevltali.de tehlıkell bir 
saniye ... 

güya mes'ut, terfi eden İn· 
giltereaia bu adamı, acaba 
ne demek lftiyordu? Her söy
ledıği EÖzün arkasından göz. 
!erimin baluııodan mana çı
karma! ic:in keskin mavi göz. 
!erile be i tetkik eden İogili-
2in herhalde miihlm bir m.o.k
sa dı vardı. Benden hesabı 
medeniye bekliyordu. 

Muhaveremizden bir ma• 
na ve netice çıkarmalı: için 
fikrimi çalı~tırıyorum. Salonda 
bir sigara içerek dolatıyorduın. 
Genç bir guson: 

- Zatı alilerlnizi bfr ma· 
dam ziyaret etmek istiyor: 

l·hyrct ederek. 
- Kimdir? Dedim. 
- Söylemiyor, zatı alileri· 

ı:ıb:i görmek için rica ediyar. 
- Teırıf buyursunlar!. 
Sa'orıa bir kuı ı.ıibi ııçra· 

yarak bir genç kadın ,ırdi. 
Dört bir tarafa li.-.! ve l.eı· 
kin bir ıröz gezdi diklen l'>nra 
tıııkın ~evk ve suıurla: 

- l!eni a{fetmqz mi•iniz? 
(Dc:ıamı t'ar) . ........................................ ············• 

ilcmet B. 
-

Vekaleti dava et
mediğini söyliyor 

Dlıı bir f:1'Jh ririmiz sa
bık ,m ıı ik H 1 JllQl Beyle 
gör.ütetek Adi ye vel. ~! ti al ey 
hine dav4 açı aç Jı ını aor· 
muıtur. 

Mumaileyh müt hayyir bir 
lisanla ıu izahatı vermistir: 

- " Be pazarte i sabahı 
Bandırmadan geldim ve hiçbir 
gazeteci ile temaı etmedim. 
Gazetelerdeki ne riyalı hay
ret'.e okudum. v~kiılet aley
hine hiç bir dava açmadım. 

Yaloız bundan iki ay ev
Yel tahvilimin muvafıkı ~ka
nun olmadıj!ıodan bahslle 
Şürayı devlete müracaat ettiın. 
Bu ise kanunun bana Lah~ey. 
lediil sarih bir hukuktur. Ca. 
zetelerde oah ını mevzuu bahs· 
olarak bir t in beya atın 
inilıar etmesinden de ınüte
e irim. -Edirne Belediye reisi 

Buraya geldi 
Edirnt: Belediye reisi !3• 

tanbuln gplmr.t 1•· 

Hasta, bu ihtilaçlı, 11lühim 
anı da atlatnıı,, l·cndi.sioi kuı
tarmıflı ... Hulıran, ik <lııkika 
kadar sürmüıtü Bu rnüddet 
h bu nöbeti r'o en fez'ıuı 
idi. 

Nöbe•ç· sorı,ıyor: 

- Ne yapac&gız, ıimdi 
Müıyü Löhodet; 

- Üç santigram morfin. 
Nöbetçi §ırını:ayı derhal 

tatbik ediyor. 
Bütün bu salonda .olanlar, 

gözleri hastaya müteveccih 
bekleıiyorlar: Gözler halıta
biiye avdet ediyor, na';);z ha· 
firliyor ve renk eski hıılini 
alıyor. 

Asistan biraz nefes alıyor: 
- Bu neticeyi bckl!yor· 

dum. Profesör Anbuvaz aeru· 
mu bulmadlln evvel hep mor
fin kullanıyorduk. 

Nöbetçi akıl danı:ıvor : 
- Ne dertinlz mü•yü LC:• 

hodet, prof ıörü çaıjırahm 
mı ? (Devamı ııar) 
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Esrarkeşler arasında 
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Fiyakalı Tahsin! .. 
Aksaraylı eşekçi Mehmet ağanın 
oğlu fiyakalı Tahsinin. següzeşti .. 

Merhum pederi kendlılnl 
Urabada deill otomobile, bea
Wttı eıelderden birine dahi 

dirnıeıaiıtır. lıte eıeie: bin· 
•k hasretini ıenelerden beri 
._ Tabıln o ailn otomobile 
-..,, Ye çok boıuna glttiil 
.... altındaki otomobili aabn 
.ı..ta karar vermiıtir. Tokat· 
lt.Jaıun önilnde ıoföre dur 
._.. vermlf, inıltkten IOD• 

..... 1 

- Benimle birlikte içeriye 
.... ._ittir. 

Banan ilzerine Fiyakalı 
Talıaln yilrilmOı ve Tokatlı
J•nclan içeriye ııtrmlıtır. 

Bu yaflı milıterlyl ııören 
...._.,ar, bir çok llUfat Ye 
el ,_çe :dıvan •azlyetlerin• 
L Tah.lnı karıılamıı, ocanım 
kaıwpelerden birlılne oturt· 
--.ıanLr. Tabiin, oturmuı 
lwrp ında emir bekllyen ııar· .... 

- Yenecek, içilecek ne 
Tana ıetJr. Demlıtlr. Car· 
-. bu yaflı milıterinln (JG
zlbıe hayretle baktıktan sonra: 

- Pa11m, bir çok içki 
nr. Hanııtılnl lıtenlniz? De 
mlfUr. Bu -ıe hiddetlenen 
Tahtla, ııözlerlnl haddinden 
fazla açmıı, asabi tavurla: 

- S...a e...W- •Jle
h ki aekadar içki Yan& bep· 

ılnden getir! artık hanı;lılnl 

demenin alemi var mı? Demit· 
ve cebindeki earı sarı liracık· 
ları ıakırdatmaia baıl•m11tır. 

Bu hail gören garson: 
Emrederılnız paıam, 

Şimdi. Demit ve bilfeye ko-
11rak tepılılnl hazırlamaia 

baılamııttr. Garson tepıiılnl 

hazırladıfı 11rada, o ara içe• 
rlye giren ıoför Tahslnln ya· 
nına ııelmlı, karııaındakl ya Y· 
lı kana pelerden birine otur· 
muıtur. Bunu ıören Tahıla: 

- Geldin mi delikanlı? 
Ve ılııara ikram ederek: 

Ey.,. Delikanlı lımin ne 
senin bakalım? •.• 

Demlıtır. Şoför de ezile bü· 
yüle: 

-Hayri. Dlyebllmııtır.Bunun 
üzerine Tahıln, elindeki Foıfor 
ılgarasını bir iki nefes daha 
çektikten ıonra : 

- Şimdi, Hayri efendi 
beni dinle, diyerek ı6zilne de· 
•amla: 

- Bana meıhur Aksaraylı 
eıekcl Mehmet ağanın oflu 
Fiyakalı Tahıln derler. lıte 
o meıhur adamın ofluyum. 
Babam ilç ,On evvel vefat 
etti, yerine ben kaldım. Ha· 
•ada meırep, bir adamın. Mal 
dersen allab Yermlf, par~ 
denen gani, gani emma, 

(De.ıanıı cıar) --- -···-····-···-····································· 

Ml~LlalTTI 
iki milyonluk bir iflastan sonra 

Bir tüccar hakkında 
Bir banka Müddeiumumiliğe mü

him bir şikayetname gönderdi 
Adana piyaaaıına iki mil-

i fOll lira borç barakan Meto 
Zade Oıman B. lımlocle bir 
tlccar lf.il etmlıtır. Banka 
KommeçJyale bn ifil• blcliMal 
etrar.da Milddelumuml!lte 
•tht- bir ılklyetname fh• 
dsmttır. 

Bu tlklyetnameye göre 
9-aa B. tarafından banka· 

muhtelif depolarına (180) 
... çeki lkoza rehin olarak 
' kalmıı, mukabdlnde (46) 

lira almmııbr. Bir milddet 
a depoların kapılan kırıla· 

.-ç adam, bu gibi halleri 
~cek vaziyette cletildl. 
Ba-k 6jrenmek 1atemf1or• 
da. Sordu: 

- Ne haber? 
Adamlardan biri, Ent.ın 

lıahraomı flddetleodirm-k 
lçht, alır bir ıeale ceYap wer· 
dh 

- Arkadapm merkezden 
liyor •. Komiser Bey de timdi 

rak kozalar lıUrdat edlbolt ve 
nihayet uhdelerinde bulunan 

emlik Oımanlı Banka11na (800) 
bin lira mukabilinde ipotek 
edılmlıtır. Bu (800) bin lira 
6ttye beriye dafıblmıı ve bu 
ltde bittikten sonra lıtanbula 
ııtclilerek lfllı kararı lıtenllmlı 
•e alınmııtır. 

Muddeiumumıllk bu ıikl· 
yetnameyl alcbktan sonra lf· 
ll11n hileli olup olmadıfını an• 
lamak ilzere lıtanbul ikinci 
Ticaret mahkeme11nden key• 
flyetı ıonnuttur. 

Muharriri: Hüseyin Zeki 

1 

lara tekablll eden uzun bir ıil· 
küt içinde idiler. Enlı, bir fer· 
yat kopardı. Sanki rene bin· 
!erce lfne batarmıılardı •• 1ıkı· 
lan bir aiaç ııtbt aallaoarak 
yere dilıecek ılcea, Adnan 
Salim imdada yetlftl kolun
dan tutarak aalona bir kane
penin ilzerlne ıötilrdil. 

Sabri Bey, benimle meı· 

ıul olarken, miellif. alvll ··--Fa, ..... ... 
mta ....... c ....... .. 
ladı: 

- Suzan Hanım Hlaa
mu? 

YARIN 10 Haziran 

intihar 
Kocasının ihaneti 

sebep oldu! 

·zahire 
Borsası mühim 
rapor hazırlıyor! 

r;; ;ırru MUSAHABELERi 

1 !~6~!!~~a!!~:~~ 
Üıkildarda Tekke kapıda 

oturan lzmir reji mildlrl Ki· 
zım beyin kızı 27 yaılarında 
Mellbat hanım dün, ze•cl Ha· 
san efendiyi bir yahudl kızı 

ile ııezerken görmilp, muiber 
olarak kendlılnl Salacıkta Ap· 
turrahman beyin bahçul 
6nilnden denize atmak ıure· 

tile infibara teıebbüı etmlt
ıede kurtarılmıı; berayl teda
vi Oıkildar dlıpanserlne ya• 
tırılmııtır. 

Dün Ticaret •e Zahire 
bor1111nda mutat heyeti 
idare içtimaı yapılmııtır. Mil· 
zakere edilen mevat araaında 
en milhlmmlnl ıu teıkıl edi
yordu: Bu sene mahıuli.tın 

fevkali.de fazl.s olacatına dair 
yapılan iıtlbbarat üzerine, 

Muharriri: Ahmet Fıirkan 1 
-2-

Yine intihar 
fatihte Altı bahçe mahal· 

leılnde aakln Şark fi onendl· 
fer lı:umpanya11 teavlyecllerinden 
Hasan Efendi zevceıi 30 Y•f· 
larında Saime Hanım fiün, 
yemek meaeleainden zevci ile 
ka vııa etmlı, neticede milte· 
e11lr olarak pencereden ken• 
dlılnl intihar kaatıle yere at· 
mııtır. Sol bacafından yara• 
lanmıı, berayl tedavi Haseki 
haıtaneılne yatırılmııtır. 

Sinir hastalığı 
Fatihte Çarıambada Bey

ceflz mahalleılnde ıakln yilz 
baıı mütekaidi Ahmet Nu· 
man Bey dün, Kuzııuncufa 
gitmek üzere lıkelede bekler• 
ken ılnlr haatalıfı bulunma· 
11ndan dolayı baıına kan bil· 
cum ederek bayılmıı, berayi 
tedavi Cerrahpaıa hastane· 
ılne yatırılmııtır. 

mahıulltımızın temiz bir ıurette 
ihzan ve ticarete sevki için 
bir takım tedbirler a'mak 
li.zım geldlfl. Bılhana, mal· 
larımızuı ıtanda rdlze edilmeıl 
ve her türlll teftııten iri 
olarak ihraç edllmeıl için 
tlmdıden A 'l&dolunun muh· 
telif lıtilıaal merkezlerinde 
lbzaratta bulunulma11 etrafında 
bir luyiha tanzim edilecektir. 
Bu li.yibada yapalacak ıeyle
rln nelerden ibaret oldufu 
teablt edılecekUr. 

Ayağı kesildi 
Gece yarı11 Pendlie ha· 

reket edecek olan 45 nama• 
rab katarın veııonlarını maki· 
neye beflamakta olan devlet 
demir yolları bat manevracm 
Ahmet efendi sol ayafını ma· 
kineye kaplırmıı, Tıp fakülte· 
ılne yabnlmıttır. 

Yankesicilik 
Sabıkalı l lbrahlm dün, 

Mehmet Efendi namında biri· 
nln cebinden cllzdanını çalar
ken yakalanmııtır. 

F ransada zlraa t itlerine On 
sekizinci a11rda ehemmiyet ve· 
rllmefe baılanmııtır. lık ziraat 
mektebi 1819 tarihinde (Rovll· 
le) de açılmııtır. Bu tarihten 
ıonra memleketin her tarafın· 
da kıaa fa11lalarla pek çok zl• 
raat mektepleri küıat edilmlt
tlr. 

1845 tarihlerinde, F ranıa 
hükOmetl Derebeyler elinde 
bulunan on altı bilyük~ çift· 
lifi mektep - tabir caizse 
Laboratuvar - haline lfrai 
etmlıtır. Bugünkü nilmune 
çlftliklerlnln ilk esa11 o ıün 
atılmııtı. 

Sayıuz denilecek kadar çok 
olan amele, bu çiftliklerde 
çiftçi olarak yetııtırllmefe baı
lanmııtır. ilk mea'ut netice üç 
sene ıonra, yani 1848 de alın· 
mııtır. Ve hilk6met bu gGzel 
netice kar1111nda çiftçiye bazı 
hukuk bahıetmek liitfooda bu· 
lunmuttur. Bu hukukun hük
mil ilçilncil Napoleon zama· 
nına kadar bakı kalmıı ve 
Napoleon bunu hilkilmıilz bı
rakmııtır. Fakat 1870 de tek
rar 1848 nlzamatı bazı tadl· 
llt ile kabul edllmlıı ir. 

T ulüatçılar arasında fırtına koptu! 

Çiftçinin vaziyeti daha ev• 
velleri daha iena olmakla 
beraber,'oo üç, on dörl,on bet 
ve on altıncı Lül ler zamanın• 
da facia ıdı.(Kolber=Colbert) 
zamanında çiftliklerden alı· 
nacak öıür müzayedeye ko· 
nulur, kim arttırırsa üatünde 
kalırdı. Mllltezım çlftlllln 6tri\n6 
almak için ıcra etmedik haha· 
set bırakmaz ve keae&loln aza· 
mi dolmasına çalııırdı . 

Buda para dolabımı? 
Yeni yapılan bir ceo»y~en tuluat .. 
çılar acı bir lisanla şıkayet ediyor! 

Şehrimizde bulunan "Tu· 
liıat tiyatrocuları. ara11nda 
ıon günlerde mülıl:n bir lhll· 
lif cıkmııtır. Bu lhbli.fı hul61a 
ediyoruz: 

1 

M Anadoluda ve burada 
OJU ı oynıyan 500 e yakın tu
l6atçı •ardır. Bunların içinden 

Kilçllk Tevfik, Halit, Suphi, 
Baba beyler, MTilrk tiyatro 1an· 
atkirları cemiyeti. nam ile bir 
cemiyet tetkll etmiıler ve he
yeti idareye ıeçmiılerdır. 

Halbuki, dlier taraftan 
Komik Ceydet, Karaıöz Hil
seyln, Zati, Hilseyln, Kemal 
Atkı, Büyilk Tevfik beyler 
daha bir çok kadın, erkek 
arkadaıları bu cemiyet heyet 
idareılnln 3 !) kiti denilecek 
kadar çok zayıf bir ekseriyet 
reylle intihap edildlflnden 
ve kendilerini temıll edemi· 
yecetlnden acı acı flklyet 
ediyorlar. 

Bunlar bu tlklyetlertnde 
miltterek bir llaanla ıunları 
ileri ıürüyor : 

Anadolu ve htanbulda 

Sai mı? 
Heyhat! Hayır. 

Ne olmuı? Bir kaza• 
mı? 

Zanetmlyoruz. 
Bir cinayet mi? 
Muhtemeldir. 
Oou nerede buldunuz? 

- Edlrnekapıda bir araba· 
nın içinde. 

- Ôlilmiydi? 
- Evet. 
- Ya arabacı? 
- Arabacı meydanda yok· 

tu. 
- Ka~mıt mı? 
- Hayır ef•dlm, ard& 

çahnDUf·• Zaten, lıa ,ıbt blcli· 
aeler, son zamanlarda çolal
mafa baılacL. Arabacı, saat 
tıçe dolrU ...,._. pllp 7322 • Hah..,.._. rh•d•fl· ....... ...... ....... --· 
ullllii)\ .. ...,....,,... .. 
tılr tarafta ... • ... Ba .. 
net bu ılefa anM aklet 
olma,... 

çalııan tulüalç ı lar 500 e ya· 
kındır. Halbuki, cemiyet idare 
hey eti 30 kiti le yapılmııtır ... 

lklnclıl tul6atçılardan bü· 
yük bir ekseriyet • f&Yet l:öyle 
bir cemiyet yapılacakıa • baıa 
lbnürreflk Ahmet Nuri, Şadı, 
Naılt l:eyler gibi tanınmıı kim· 
aelerin ııeçmeılnl lıtemltlerdır. 

Kaldı ki, her oyuncunun 
Güzel San' atlar Birliflnden 
alınmıt birer hüviyet cüzdanı 
vardır. 

Bundan baıka bir nokta 
daha 'ar ki, bu da çok mü· 
himdir. 

Anadoludan bazı milteeeb
biıler gelir. Buradan bir kısım 
oyuncu toplar. Buaun lçla ete 
ııerek miltetebbiıten ve genk 
her oyuncudan ayrı ayrı beıer 
lira kumuıyon alınacakmıı. 

Güzel San' atlar Birllilnde 
kaydımız varken bu lf birazda 
para dolabı hlHlni vermez. 
mı? 

lıın dahaaı var... Cemi· 
yet heyeti idaresine krndl 

On sekizinci a1ır müellif, 
muharrir, ıalr ve feyleaoflarlle 
iktlaatçıları bu hak11zlıfa kar
tı ıaleyan etmiıler, bir çok 
eserler •ücuda ıetırerek bü
k6mete hilcum eylemlılerdır. 

Çiftlik bu ııiln bizim bildi· 
timiz manadan bilıbütün bat· 
ka bir141y idi. 

Bır çiftlik teılı etmek iıll· 
yen kimse, evveli Kıraldan 
bir berat almak mecburiye· 
tinde idi. Çıftllfln aermayeıi 

(-kul, ııayrlmenkul kıyme
ti) 1,560,000 franktan aıaiı 

olamazdı. Ve bu ıermayenln 

90,000,000 milyon franfı bü
kü-le teminat akçeıl diye 
•erlllrdl. 

kendilerine kurulmak lıtlyen· 
)er, diler tuliiatçıları muh
telif suretlerle tehdit ediyor 
ve heyeti umumiye lçtlmala· 
rını gazetecilere de bildirml· 
yorlar. Her halde böyle bir 
cemiyet kurulacakıa, biz ba
tımızda tlvatro tellilları detil 

- Peki, bu .ııavallı kadını - Zaten ite buradan baı· 
na11l öldilrmilfler? ladık. Fakat, kadıncafızı bGyilk 

- Oou buldukları zaman bir lhUıoamla ıoymuılar; hattl 
botazında, boyun bafı maka. mendlllol bile almıılardı ... 
aunda kullanılan ipek bir kı· - Peki, teıekkilr ederim· 
ravat vardı. Saat dokuzdu. Şayet ılzden bazı ıeyler ıor-
Herhalde, zavallı kadını saat maklıiım veyahut ılze bazı 
dört •eya beı araıında öldür- malümat vermeklifim lazım 
mi1fler. Çilnkil ceıet, aofumuf ııelirae. nerede bulunuraunuz.? 
ve katılatmııtı. - Efendim, yarın sabah, 

- Soymutlar mı? ben ılze ufrarım .•• 
- Evet efendim: Çanta11 _ Peki. 

yoktu, yilzilklerl, kilpelerl ça• Genç romancı, tekrar sa• 
lınm.,... Hem, katıl ile arala- lona ıtirdi. Eniı, a-11nıa 
nada eplce bir mllcadele ol- yanında oturmuı atlıyordu. 
muı galiba. Zira, bileklerlnfa 
etrafı kan içinde idi, iki tama- Göz yaıları, asabma biraz til· 
fı parçalao-ıtı... kdnet vermlıtı. Arkadaıını 

- Nere1e ııö!ilrdller bu görilnce ayala kalktı •e ko· 
za•alh bdanı? ıarak koUannın araıma abldı. 

- Merıa tabii. Adnan Salım, ar~•rwı 
Ada.• Saim, cl..m clerlıl çılııın llaU.. C9YM, "" 

~· ,. .. ili ,. 
~...,.,_-,1 1 • ... ıtb. Lıaaa ba racıayı dOtiln

rliil uidilıar ..,_aa dikçe, çakmaz bir y0la- Apa• 
~rmai• 1ara1acak hiçbir yordu. Bu dna1et ııfçıadl? 
.......,. hladlf ettlDla mtı. Bu tuak n~l1 E~r!f 

lıte gerek bu uıilller, ııe• 
rek mültezimlerin çiftçinin in· 
1af11zca canlarını yakıtları 
hükiimetln aklını baıına re· 
tirdi ve her nevi (rilıvet) in 
kaldırılma11nı emretti. Fakat 
mültezimler buna da btr çare 
bulmuılar ve çiftçiden tarap 
içmek için para fltemltlerdir 
ki rüıvet kellmeal bu ıuretle 
lımlnl deflttlrmlıtlr. Franaız· 
lar bu ıekjl rilıvete flr&P 
para11 (Pot·de-vln) flmfnl ver 
mitlerdir. 

Hilkümetln yeniden ted
birler almaıı li.zım ııelmlf, 
fakat bulunan uıul, bir nevi 
inblıardan baıka bir fDY ol· 
mamııtır. 

Görülilyorkl, çlfçflerln 1870 
tarihine kadar tanmmıı bellt
batlı bir hukuku yoktu. 1848 
hukuka ise rilıvetl, bak11zlık
ları kaldıramıyordu. 

Çifçlnln ilk hukukunu ta• 
nıyan hilkümet adamı (Fleury
Fl6rl) dır. Bundan ıonra ( Le 
Pelletler • Löpelletye) selefinin 
tanıdıfı hukuku teıbit ve tas
nif etmlıtır. l,te bu zatın, çift· 
çinin hukukunu mütterek 
menfaatlerle tevhit •tmaladen 
sonradır ki, Fransada ilk çiftçi 
fırkası teeekkül etmııtir. Bu te• 
tekkül Franıa • Pruıya harbine 
( 1870) teıadilf eder. ........................................................ 

Bir birlik 
Hububatçılar bir 

araya geliyor 
Romanyada hububat ihracat• 

çıları araaında bir birlik teı• 

kılı takarrilr etmlıtır. Romen 
Milli mahıulitı zlralye ılrketl, 
hububat ıthali.t •• ihracat 
merkez kooperatifi, hububat 
ihracatı ile lttlııal etmek ilzer. 
teıkkill eden ticari mü· 
e11eıelerle sair mabıulltı zl• 
ralye ihracat evleri bb llie 
dahil olacaklardır. Blrlfie da· 
hll olan aza hububat ihraç 
reamlnden muaf tutulacaklar
dır. Blrlife ıılrmeyen ihracat• 
çılar 10 tonluk vaııon baıına 
2.600 ley ihraç reımt trdı1e 
edeceklerdir. ~lrlifln letkllln
den makaat hububat ihracatım 
tanzim etmek ve hububat 
fiatlarınmııı dllt•eline -1 
olmakbr. 

daha itimada liyık kimseler 
ıörme~ isteriz." 

Biz luliıatçılardan bllyük 
bir ek$9rlyetlnln bu tiki.yetini 
yazıyor •e sahnenin dııında 
gilrilltilıll kopan bu iti kay
dediyoruz. Bakalı:ıı tuliiatçı· 

ların' bu m&nakaf&ll ne olacak? 

muhakkak ki cinayet evvelce 
hazırlanmıı ye Suzan celbe
dılmlf, tuzafa dilıilrillmllıtil. 
Genç kadının Sabri beye ı6y
ledlfl ıözler, ki.fi derecede 
bir delil ılefllmlydi? Fakat ita 
cinayeti kim yapmııtı? Bunu 
yapmaktaki -kaadı ne 
bilirdi? 

Enlı, bu ıüale ce•ap ver
miyordu ve ver-adı. Kan11-
na ltarıı b ar bilyllk bir 
kin beall cek hiç bir 
ldmMclen ıilp t.lmlyordu. 
B'llDU hem amcahna, hem de 
Adnan Salime liiyledı. Sabri 
Bey, hak verdi. ilkin S.lim, 
sakit ve dilıilaceli kaldL Bat 
ıallamakla lktlfft etU. 

Saat on ikiyi çalmııtt. lti
tl'9J' ubr, Flr\Qe hanıma ~ 
dd felllretl kı- n'W 
ftl'llln ilam ıefiıc:iltnt dil· 
t(bıdtı. :Y :i-ıbtl &;tG; Acbaa 
SallmtiJ ele eliDI ru. ~t 

;t 
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Polis M. adam öldürdü 

Ölenlerden biri Meksika Reisi
cümhurunun yeğenidir. 

Atchinson, 8 (A.A) - Ce
mahiri müttehide bura Aır:.e· 
rıkan koli jinde okumakta 
o!an iki Meksikalı Ardmore'da 
maha'.li polis müdür muavini 
tarafından tabanca ile öldü· 

* Bahriyeliler 
Türkiyeye teşekkür 

ettiler 
İshnbul 9 (A.A.) - "Niels 

Jııel" Danimarka kruvazörü 
fÜVariıl ile zabit~nı, geminin 
İstanbul limanında bulunduğu 
müddetçe Türkiye cümhuriyeti 
makaınatı reımiyesi ve İstan· 
bı.I halkı tal'afından Dani· 
markalı bahriyelilere kartı 

gösterilen nazikane ye sami· 
mi misafirperverlikten dolayı 

pek ziyade mütehassis olduk· 
tarını beyan ve hissiyatı min· 
nettaranelerlnin alenen arz ve 
iblağına Anadolu Ajansını tıı.v· 
ıit eylemiılerd!r. 

Kruvazöt saat 17 de linıa· 
nımızdan ayrılnıııtır. 

C. H. Fırkası 
Meclis grııpu 

Ankara, 9 (A.A) - C. H. 
Fırkası Meclıs grubu bugün 
reis vekili Ali Beyin riyasetin• 
de top1onmış ve perşembe 

günü içli.na ederek müzake· 
ratta bulunmak üzere dağıl· 
ınışt:r. 

rülınüştür. Bunlardan,..-· biri 
Meksilcıı. Reisicümhur Rubio· 
nun yeı}erıi idi. Müdür mua • 
vini kendisini tehlikede zan· 
netliğinden dalayı bunları öl· 
dürdüğünü eöylemiştir. 

* * 
J Muhafız gücü 

Bisikletçileri 
Tercan, 9 (A.A)-Muhafız· 

gücü bisikletçileri bugün Ter• 
cana muvasalat etmitlerdlr. 
Sporcular halk tarafından al· 
kışlanmııtır. Sporculuın hepsi 
zinde ve neı' eli bir haldedir. 
Yarın Erzuruma h.ıreket ede· 
ceklerdir. 

Uşakta spor sahası 
Uşak, 9 (A.A.) - Şehrimiz 

belediyes'.nin yardımile spor 
sahasının tanzimine baılanmıı· 
lır. Sahada tribünler yapı'ınak
tadır. 

San'at, İdman, Kurtuluı. 
Birl:ği klüpleri yakında lspar• 
taya gitmek üzere hazırlan· 

maktadırlar. 

Hava federasyonu 
konferansı 

Bükrct, 9 (A. A.) - Bey
nelmilel hava federasyonu 
konferansı murahhasları bu 
sabah Tinayaya hareket et· 
mi~lerdir. Konferans Tinaya· 
da mesahine devam ~edecek· 
tir. ' .... ~~ .............................. ~ .................................... .... 

Memur Adliyede 
meselesi tebeddülat 
(Baımakaleden Jevam) 

yüksek maaşlı Erkan ve Rüe· 
tanın tahsisatlarından feda· 
harlı'< etmek istemedikleri 
'~hap:annı takviye eder gibi 
olu; or. 

Hükumetin kararında se
bat etmek istemesinde, baıka 
ii.mil!er de olal:il!r. Hazır karar 
verilmi§ken, eıaslı bir tasfiye 
yaparo.k iı'n i-;inden sıyrılı

vermek maksadı ki, bu cihe
tin hakikate Jaha yalım ol
dugu da bazı emmarelcrden 
anlaşılıyor. Hükumet hesa.bına 
elveritli oh .ı. da, fU laeavvu· 
run Meclis tnafından kabul 
edilerek ta~bika vazedilmesi, 
ıu buhranlı zamanlarda çok 
e:im neticeler, hatta içtimai 
felı.keıler getirebilirdi. 

Dev'et dairelerinde esaslı 
ten•'kata karar verilmit ise, 
bu daha müoaslp ve geni§ za
man'ardı. pek ala tatbik edile
l>'!irdi. Mad•ınki, tensikata 
fsu !>larnk tasarruf meselesi 
ıl.,ri silrülüyor, fU halde, ta· 
urruf açıkta kalmıyacak olan 
ır.emurlarm maa§lıırmuan cüz'i 
bir tenz:lat i'e temin ed:lı!ik· 
ten, Rüesa ve Müdiran da 
ke.ıdi hiuclcrlne diıocne razı ol· 
ciulc.an sonra, kara-rm tehir 
edi'meml'sine sebep yoktur. 

Felake~, sıkıntı gel!rıe umu
rni İre!meli<lir. Lir kısım va• 
tandat'arın binlerce biçare 
v• muum ço:uk çc.,ukfa so· 
kaklara ~iikül: ıesindcn :ı:evk 
duyacL.k hangi vicdansız ta. 
aa vvur olunur'? 

Bu gün lstanbuldo, hşrerla, 
binlerce aile, boynanu bük. 
mü§, alınacak ttdbirk.rle ve
rilecek lrnrar!nrın iyi \'cya 
çok feci nct!celcrlni bekliyor. 
lar. 

Ml!let Meclisi, aldıkları 
m:ı11~la l:utulô.ye'll<tt geçin· 
mekte olan üç beı b!çarenin 
be.tün bir önıür saıfedilmek 
&ur~lile kurmuı olduitlan ru· 
v'1!arı, bir kara.r dnrbesile yık
makt-ı çok hassas davran• 
mal:d.ır. 

Burodaki vebr.I bir şeye 

benzettez: E!ımekle oyna• 
mak vebalidir! 

Birinci sayfadan de11aem) 

İstanbul Siılh hakimliğine 
Odemtı hakimi Yaıar, Üskü· 
dar müddeiumumi mua· 
yınliğine Kars azasından Zühtü 
lstanbul Sulh hakimliğine Zon· 
ııuldak aza müliızlml Tevfik 
lstanbul azalığına ıabık ha'. 
kimlerden Sedat, İstanbul aza 
mülazimliğlne İzmir azi\ mil· 
lazimlerinden Meliha H. l.tanbul 
sulh hakimliğine Düzce mah· 
keme reisi Senih, l ıtanbul 
Sulh hakimliğine Tekirdağ 

''azasından Nuri ,· İstanbul 
azııl.ığına Adapazarı reuı 
Fıızıl, İ•tanbul müddeiumumi 
muavinliğine Geyve müddei 
umumisi Sadun, İstanbul ağır· 

ceza azalığına Ankara asliye reisi 
M. Kemal, İstanbul Sulh 
hakimliğine Zomıuldak mu
avini Hayrullah, l$tanbul mü· 
ddei umumi muavinliğine Sa· 
ray müddei umumisi Übeyit 
be~ler naklen tayin edil(miotir. 

fstanbu'dan harice 
nakledilenler 

Aza müla:ı:lmlerinden Nuri 
B. Gelibolu aza mülazim· 
liğioe, aza müli\zimlerioden 
Arif Ziya B. Yüdül aza 
mülazimliğine, azadan Kazım 
B. Bursa azalığına, ıızadan 
Cemil B. Gördüs h&kimllne, 
azadan Sudi Bey Ada-
p~zuı Reisliğine , Sulh 
hakimlerinden Yümni Bey 
Edirne Sulh hakim:iğine, aza
dan Suphi b~y Kocae'i aza
lığ na, istintak hakimi Hasan 
bey Burdur azalığına, hakim
lerden Osman bey Burhaniye 
müdciumumiliğine, müddei· 
umumi muavinlerinden Hay· 
rettin B. Geyve müddeiumumi· 
liğlne, sulh hakimlerinden Ke 
Hayri B. Çcrum azalığına, 
milddeiumuml muavinlerinden 
Rsgıp B. Zonguldak müd. 
deiumu.miliğine, sulh hakim. 
terinden Mekld B. Ödemlt hu
kuk hakimliğine nakledilmiı· 
!erdir. 
~ 

Kepek yükseliyor 
Kepek fiatları ton günler

de biraz yükselmiıtır. Bu te
reffüe Marsilya havalisinde 
ve bütün lngiltere limanların
da alıcının çoğalması sebebi· 
yet veriyor. 

YARIN 

Bir doğuş 
Anadoludan Poliste lağvi va-

' Birinci sayfadan de11am) rif deg" ı"ldı•r 
daima amade ve müheyya 
bulunduğumuz kabul etme- Polıs 5 inci ıube müdiriy-;: 
meyi riı:a ederiz. tinin lağvl hakkında dün mev· 

Hiç bir çiftçi ve itçinin ye• ıuk membalardan almıı oldu 
ni Fırkaya bütün can ve ümit· ğumuz malll.mata na:ı:arau il· 

!erile intisap edece~ne emin ola- giv hakknda, emir olma· 
rak pek yakın bir istikbalde böyle dığı bu hususta yapılan neırı-
blr teıeı,külü iktısadir.h mem· yatın da asılsız olduğu anla· 

tılmııtır. lekele bağıılanmuına gayret 
buyurulmasını temenni eder - kültin -bu iıle uğraımamaııdır. 
ve muvaffakiyetler dileriz." Yeni fırkaya hepimiz mil-

Samsundan: zahirlz. Büyük bir emniyetle 
söyllyebilirlzkl memlekette bu 

Samsun, 8 (Husuıi) teşekkülün arkasından gitml· 
Çiftçi ve İıçl Fırkasının· kim· lyecek ne bir ifçi ne bir çiftçi 
!er tarafından teıkil edllece- bulunabilir. 
ğinl değil bir an evvel teıek. Muvaffak olmanız memleketin 
kül etmeıini bekliyoruz. hayır ve selameti namına en 

Bu Fırka bugün hakiki büyük veen samimi dileğimizdir. 
memleket menafllni temsil et· Daha birçok milracaatler J 

mit olacaktır. Türkiyenln bugün vardı- Burıa, Kaatamoul , 
kü zayıf lstihıalatının sebepleri Koııyadan telgraflar aldık. 
yalnız böyle müstakil bir teıek- Bunları da neıredeceğiz. . ................................................................................................................ . 

(~ .T(illll,YE- .Rllttl~,rlJ 
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Bu sütunumuzun. rnuhar~lri, müdürll hepsi bizzat halktır. 
Ş.;hslyat harlcınde gördüğü fenalıkları her vatandaş 
bu gazeteye tfzzat bir muhabir gfbf yazıp blldirebillr. 

Berberlerin feryadı niçin dinlenmiyor ? 

Berberler soyuluyor 
Cemiyet yeni bir icat çıkarmış 

ı mütemadiyen para alıyor 
338 sene.: Martında lstan· 

bulda teessüs eden {Berberler 

cemiyeti J tesis 
tarihinden bu 
güne kadar 
geçen on sene 
zarfında bir 

nizamname da
hi kaleme al· 

mamııtır. Böy
lelikle cemiye
tin teıekkül 

maksadı, es· Dertlerini fok 
nafımızca da acı bir şekilde 
meçhul kal· anlatan berber 
mııtır. Halbuki M. Hulki B. 
berberler, cemiyetin kendi 
müıterek ihtiyaçları için te· 
ıekkül etmesi lazım geldiğini 
söylüyorlar. 

Bu cemiyet - oldukça faal 
bir zümre olan - esnaftan, 
vergi tarhedcr gibi her sene 
gayri muayyen şekillerde pa
ra tahsil etmektedir. 

Cemiyet esnafa tahmil 
edil en fahiı aidatın bu me• 
yanda tahailinl temin gaye. 
sile, sıhhat cüzdanlarını Be. 
tediyeden toptan mübayaa 
etmiı ve Belediyeden 25 kı. 
mukabilinde tevzi edilen bu 
cüzdanları esnafa 65 kuruıa 
utarak makbuzu 30 kuruı 
üzerinden kesmlıtir. 

Muharrlrimlzden biri ber. 
ber esnafının ekserlsile temas 
etmls, cümlesi de suziıli bir 
lisanla tazallümühal etmişler· 
dir · 

Ezcümle Ankara caddesin· 
de Ankara p~rukarı Muhar· 
rem Hulki 8. , bu umumi 
derdi ıu suretle izah etmekte· 
tedir: 

- Cemiyet yeni bir icat da· 
ha çıkardı: Ehliyetnamesi o'
olmıyanların tebdili için 100, 
olmıyanlarılau da 5l)0 kurut 
talep etmektedir. 

İkinci ıık; mc cburi bir ce
za teklinde tarh ve istifa edıt. 
mektedir, 

Yakın vakte kadar herhan
gi bir tazahürata iştirak ve 
bu meyanda balolar, ziyafetler, 
otomobil kiralayarak gezinti
ler heyeti idare içtimalarında 
huzzara kahve, çay ikramı, 
buna mümasil masarifi kül iye 
cemiyet kasasından bir ita 
emr ile sarf ve istihlak edilmek
tedir. 

Esasen cemiyetin bidayeti 
teıekknllhıden teraküm eden 
para - biıı: ikraz ve istikraz 
müeHesesl gibi faizle • ahara 
ikraz edllmittl. Mesele bunuala 
da bitmiyor. Her tene aıhhat 
cüıdanı almağa mecbur esnaf, 
aidatı ıeııevlyeıi olan 8 lirayı ela 
birlikte vermezs ~. ıihhat cüz-

danı da verilmiyor. Fakir 
eınaf, bu aidatı aydan aya 
taksim etmek suretlle tes
viye edebileceğini teklif 
edince, cemiyet tahsildarı: 

[Bu, tahakkkuk etmlı bir 
borçtur. Hepsini tediye etme 
ğe mecbur~un.] diyordu. 

Bir ı eıı: Ayda 70 lira, ka
tibi umumi: Ayda 85 lira, 
Doktor: Ayda 70 lira alıyor 
ve senede 750 lira tahsisatla 
bir de tahsildar istihdam edi
liyor. Haftada bir defa he-
yeti idare içtima ediyor, her 
içtima için aza 2 llra 
hakkı huzur alıyor. 

Belgrat salonunda çalııan 
berber kalfası Basri Efendi 
ile, Ankara salonuııd a çalııan 
Nazmi Efendi, gayrikabili otfa 
bir hastalıktan iki ay evlerin· 
de yatmıolar. Cemiyetten - ki 
gayesi dütkün esnafa yardım
dır - müzaharette bulunması 
için müteaddit müracaatlarına 

menfi cevap verilmiı ve binnetlce 
bu adamlar sürüne, sürüne 
ölmüşlerdir. Şu da şayanı hay
rettir ki, cemiyetin maaılı 
doktoru şimdiye kadar hiç bir 
hastayı muayene etmemlıtır. 

Bir buçuk ay evvel intihap 
ed!len yeni heyı:ti idare, 800 
lira borçla idareyi tesellüm 
etmiıtır. 

Bugün esnafın % 85 i 
sıhhat cı.izdıı.nı almadan çalıı· 
m ak tıı dırlar. 

M"ayeneye tabi tutulma
dan bilmecburiye cüzdansız 
çalııan bıı zavallı kalfalar, Be· 
lediyenin tarhettiği 200 kuruş 
cezayı daha ehven bularak 
razı olmaktadır~ar. 

Şimdiye kadar ıöylemedi· 
ğimiz yer kalmadı. Bu dertle
rimize .ne zaman makea bula· 
cağız? 

Filhakika daima berberler· 
ile heyeti idare arasında ihti
laf hasıl olur ve bu heyeti ida· 
renin i•tifasi\e netice bu~ur. 
Fakat hiç b r ıey hani ol· 
olmaz. Bu itleri bir an evvel 
halletmek zamanı çoktan geç· 
ti. 

.\IAkadar memurlar ne ya· 
pıyor ? Ne ile meıguldür? 
Hayret etmekteyiz ! 

Mevliidüşerif kıraati 
Bu Cuma günü öğle na

mazından sonra Laleli camü· 
serifinde Sermürettip Mahmut 
Beyin kerimeıi, refikam mer
humun ruhuna itihaf oluna· 
cak mev!ll.düıerlfe akraba -ve 
ehlbbamın, arkadaılarımın ve 
arzu eden zevatı kiramın tet
rlflerinl rica ederim. 

Ziraat bankası muhasiplerinden 
Tevfik Paşa zade 

Ali Tarik 

• • 

Boks nlaçları 
Şehrimizde perşembe günü bey. 

nelmilel boks maçları yapılıyor 
Perıembe güaü akııı.mı 

Tepebaıı bahçesinde mühim 
bokı müıabakalan ile karıı· 
laıacaf1z. 

Selami beı aydanberi FranelJ 
ile birlikte çalışmıı, bu maç 
için anform bir vaziyettedir. 

Marie de Sante iıe Avru• 
pa nın birçok ıehirlerlnde mü
teaddit maçlar yapmıı, yum-
ruğu ıert bir boksördilr. 

, 
Beynelmilel olıı.n bu müsa

bakalara lttirak için Romanya 
yarım orta boka gampiyonu 
Bunea ile İtalyanın maruf 
boksörlerinden Marie de San· 
to ıehrlmize ıreleceklerdir. 

Bunca ıehrlmizde bulunan 
Fransız boksörü Marten Fran· 
ehi ile Marle de Santo da çok 
kıymetli boksörümüz Seli.mi 
ile çarpııacaklardır. 

Hemen hemen ayni sıklette 
olan bu iki boksörün yapacafl 
maç çok mühim olacaktır. 

Romanya ıamplyonu Bunea 
fimdiye kadar yapmıf olduğu 
57 maçın 48 ini kazanmııtır. 
Ayni zamande Franıanın bi
rinci seri boksörlerinden Andre 
Rebiyi dördüncü ravıntta K. O. 
etmlıtır. Bundan da bunea'nın 
Fraachl'ye tehlikeli bir rakip 
olduğu anlatılır. 

TekDiği görüıü bir o ka· 
dar da yumruğu sert olan 
Feanzhi'nin bu tehlikeli rakip 
karıııında iyi bir netice almak 
için çalııacağı muhakkaktır. 

Her iki maç ta üçer dakl· 
kadan onar ravınt olacaktır. 
Kıymetli boksörümüz Seli.mi 
den muvaffakiyet bekleriz. 

Bu iki maçtan maada . 
Faml - Yerge 
İhsan - Leon 
Kani - Keles 

Karplaımaları da olacaktır. 
Fami - Yerııe bundan ev

vel yapmıı oldukları bir maç
ta berabere kaldıklarından 
bu - seferki karşılaıma ehem
miyetlidir. 

Kani- Kales maçı 2 dıı.
kikadan 6 ravunt diğerleri iae 
2 ıer dakikadan 4 der ra vunt 
olacaktır, 

Müsabakalara tam ıaat 
Selar:ıi ile Marie de Santro 

ile yapılacak maç ta çok mü· 
himdir. 19,30 da _baılanacaktır. 

lf lf • 

Ayntrah Alman takımı geldi 
Ayntraht Alman takımı deu evvel Belgratta "Beog~ 

dün sabah konvansiyonel tre- radıkin takımlle oynamıı ve 
nlle ıehriml.ıe gelmitllr. Sır- 5.2 yenllmlıtir. Geçen Pazar 
kecl istasyonunda tertip heyeti Sofyada İslavya ve Leviskl 
tarafından karıılanmışlardıı. takımlarıle karıılaımıt ve bi
Takım her Müller'in riyaseti 
altında olup 20 kiıiden mü- rer sayı farkla galip gelmıı· 
rekkep!lr. tir. Mutavauıt kuvvette bir 

Cuma günü Galatasaray takımdır. 
ve Pazar günü de Fenerbah· Cuma günü bu maçtan 
çe. kulüplerlle maç yapacaktır. evvel Şilt maçlarına devam 

Bu takım buraya gelme· olunacaktır. 
····~········ ........................................ ~ .............. . 
Büyük j Binlerce Türkü 
Memurlaı· /Kurtarınız! 
(Birinci •ahifeden devam) (Birinc:t •ahifr.den devam) 

tanzim ettikleri varidat büt· tehlike ahındadır. Mesai tatil· 
çelerl ~eçen •eneye nazaran !erinde. evimizin bahçesinde 
azdır. Mesela tütün idaresi saf hava teneffüs etmekten 
böyledir. Bu ltlbarla bütçe mahrumuı.. Bit gül koklaıak, 
meclisten heıabı malilere gö· burnumuza h.ömiir tozu dolu. 
re değil gerek varidat ve ge- yor! Kuruçeşır.ede 20 30 bin 

ton miktarında Rus ve l.ıgiliz 
rekse cibay1't esasına göre 

kömürleri vartlır. Yerli kö. 
çıkacaktır. mürlerimiz maalesef .nahvol

Memur meselesinde hasıl 

~· olan ihtilaf ve çıkan şayialar 
kilçük memurlar üzerinde oü· 
yük hüsnü teıir yapmııtır. 

Büyük memurların kesil· 
meğe razı o!mamalarıııa rağ

men keyfiyet Mec'.is kararına 
iktiıao ettikten sonra saha! 
tat':ıike konacaktır. Kiiçük 
meaıurlar maaı kesilmesinden 
memnundurlar İmalatı harb:
yenin hareketi bir nümune 
olmUftur. Yeni bütçe verst 
lii.yıhalarına istinı;d.edec.ektir. 

Günahtır, Ef.ler! 
(Birinci sahifed:n devam) 

"44. Kuraı nerede, 250 
veya 500 kuruş nerede? İkisi de 
ayni iti yapıyor. İ{n en tuha· 
fı 250 kuruş alan ame'.e çdış
tığı ma-vunadan bir ıey t.n:r· 
bederae bunu "44. kuruş alan 
mavuna reisi tazmin eder. 

muştur. 

Bu köaıürlerden, pçk 
fazla tozlu olduğundan Toz
lar 500 metro mesafeye 
kadar gidiyor. Ve orad il bu
lunan Türk evlatları zehirleni
ycr. Bunu gören yok mu? Eu 
güıı Kuruçeımede oturan va
tandaşların çocukları muayene 
edilecek olursa, yüzde 75 i ve
remli çıkar. 

Sair mahzurlar da nazarı. 
dikkate alınacak olursa, barut 
d<'pu una ateş'e girmek 
kabilinden, hayatı umumiye 
m\!thiı teh'iJ..efere maruzdur. 

Ş h.emanetlnin, Kuruçeı
ıııe ahalis'oin baıma sardığı 
bu fc §.ket ilelebet u ... uıu'amaz. 

Mal.kemeye hıılkımızın be. 
kası için müracaat ctt.k .• 

c:::UÇUl{
1
5: 1 

Traktör sahiplerine 
Seo<ll;rce bilumum traktö~, 

!>•ak ve harman makinelerin· 
de ç•lışmıı bir makini•! İf arı. 
yo•. i ıtiyenlerin(Yarın)da A.A. 
rümuıuna müracaatları. 

[ U hal<sızlı\dar karflGınd l 
344 mavuoacı 8 arknd ... t ayır· 

rıldık, mshkemeye münc ı~t 
etmek için bir avukat tuttuk. 
Şirket bunıı haber alınca 
•Siz elebap oldunuz. diye bu • * 
sekiz arkadaşa i~ten el çek· Iş arıyorum 
tirdi. Tahsilim ortaılır, büylik mü. 

Şimdi c!e tiı ket bu heyeti essesel~rde memurluk yaptım 
B 1 - t'' 1 1 çağırmış: • lr av o sun ucre .ı ıer İ! e imden gelir, gr.ncim, 

çalıınıayı kabul edin, ay so· Ç'lhşınağa ihtiyacım vardır. 
nunda her halde mcmmm Alemdar sinem.asında yazıcı 
edeceğiz.demiş. Bn bittabi ka- M. KADRi 
bul etmedik. İhtıli.f devam edi- ----------
yor. Eğer ıirket istediğimizi Zayi: Nüfus t<'skeremi kazaen 
y i>mazsa mahkemeye müra· ::a) t ettim, hükmü olmadığı ilan 
caat edeee§iz. ohınur. Seyyar satıcı Sel' 
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Tahtakuruıu, ılnek Yeıair haıaratı JUmurtalarlle kat'ı11en ifna 'Ye imha eden ve emaallne naıı:ar- daha mleıalr, daha kat'i ve daha ucuıı: ve ecnebilerin bile lltlmal ve rağbet ettiği 

Yerli Fayda Varken Ecnebi Almak Bir Türk için Ayıp Ve Günahbr 
Kutusu 50 büyük 75 kiloluk 125 kuruşutr. Hasan ecza deposu toptancılara tenzilat · 

~ 5 Bu Miistesna Fırsattan istifade Ediniz ! ~ 

Tıcaret Odasının Müsaadei Mahsusasile Yalnız 1 ila 16 Hazirana Ka~ar 

KOSTÜMLER-PARDESULER 
MUŞAMBALAR 

Vesaireden mürekkep mühim bir stok Üzerinde 

Galata' da - Karaköyde kain 

ANKARA. OTEL 
, Bütün konforü 

Telgraf - T aşhan 
havi. 
Ankara 

---Y-tnı,_eae-rle-r· .... ı,... v AT ANDAŞIN KİTABI~" 
Kooperatifçilik 

Bu nam altında A·ı Ticaret 
-ktebi kooperatifçılık huku
klyatı muallimi Suphl Nuri 
bey yeni bir kitap neıretmiı· 
tir. Son zaman'arda pek moda 
ve türkiye için çok hayırlı 

Olacağı muhakkak olan bu 
meslek h:ılıkında edinmesi 
lbımgeleo her lür!ü ilmi ve 
kanuni malfımatı ihtiva eden 
bn kitabı karllerlmlze taVliye 
ederiz. Subhi Nuri Bey ki· 
tabanda yiJnız nazarıyat ve 
1• türklyedekl tatbıkat ile 
kalmamıı, ayni zamanda da 
Ruıya ve iıalya ıibl ıı:ıt ılya• 
aet takip eden memleketler
de de kooperatifçilik tatblka· 
Ule •etsul olmuıtur. Hasılı 

bl!ıün memleketimizde bu 
meılekten mufassalao bahae 
den yegAoe eser budur. 

Herkea kooperatiften hah· 
aedl:ııor, fakat klmae bu mes· 
lelin neden ibaret olduğunu 
btlmlyor. Kooperatif na11l bir 
ittir, neden meklekeUmlzde 
benüıı: lnklf&f edemedi, na11l 
terakki edecektir? Bütan bun. 
lan bilmek lıtlyenler bu kita· 
b. okumalıdır. 

Muharriri : 
Mütercimi: 

E. Laboulaye 
Hiiseyin Cahit 

Naıiri : Kanaat Kütüplaanesi 

Garbın en mühim muhalledatını lisanımıza nakil vı: 
tercGme ile ·o~lumuo kütüpbane.ı,. bir ıllıilel oeırlyat 
meydana getiren Hüaeyln Cahlt Beyin son zamanlarda 
bu çok müfit ve hayırlı mesalaloe yeniden baıladığını gör· 
mekle memnun oluyoruz. 

Geçenlerde Et. Vacherot'oun iki ctltlık demokra1fılolo 
tercümeli ile baılıyao bu ıllallei neırtyata Hüıeylo Cahlt 
Bey ikinci bir kitap olarak ( Vatandaıın kitabı )ıo ilave 
eylrdl. 

• ıl'ataocfaıın kitab•,. Fraruıuo lıfr yetprrver muharrir· 
!erinden E. Laboulay'ın (Devlet hudutları) ile (Liberal 
fırkau) namındaki iki eaerlo muhteYlyatıodao bizi alaka· 
dar eden ve bizim için pek ıayanı llllfade olan mevzulara 
aynen dlierlerlolo de ıayanı dikkat mOtaleaları havi bazı 
parçalarını kısmen ihtiva eder. Bu eser her zaman için bir 
vecize kıymetini muhafazı edecek ve bize bir takım haki· 
katler öğretecek mahiyettedir. 

Laboulaye fraoaada LlbP.ral mektebinin derJo kanaatli 
ve ateıin müdafilerindedir. Y azaları kıymet ve tera velini 
hiç bir zaman gaybetmez. Hürriyet mücadelesine giriıen 
kuvvetler için her vakit canlı kalacak olan böyle bir eserin 
Hüaeyia C ıhlt Bey tarafından liıanımıza oakled!lmiı 
olma11 onun kıymet ve ehemmiyetini bir kat daha arttır· 
mııtır. 

"Vataodatın kitabı,. bir vataodaı ruhu taııyan her ferdin 
her zaman Ye her yerde okuyab!leceil bir eıerdir. 

FIA Ti 150 kuruştur --' TivifRo ve slAfiA 1 
Selimiye Tiyatrosunda ~Doktor 
Sın'atkAr Zati B. temsilleri Jbrahim Zati 

Vücudunuzu terden 
muhafaza için 13 Haziran pazar günQ geceıl 

IKlz KARDEŞLER 
Voddil 3 perde ve avrıca 

Zatı B. tarafından 
komedi 1 perde .. 

Betiktat 6ilyük Parkta 

Perşembe akşamı 
Cemal Sahir ve arkadaıla· 

bir Şoföruo Cinayeti müzik 
Komedi. 

latanbul asliye mahkemeıı 
bırlocl hukuk dalreaindeo : 
Ayıe J.I. tarafından Çerkeı at 
karacalanodao Hafız ağa oğlu 
lbrahlm bini Muataf.l ve ayni 
mahalde oturan lbrabim bini 
lbrahlm efendiler aleyhine 
ikame olunan bin bet yüz lira· 
aın taballl davaıınıo gıyaben 
cereyan eden muhakemesi ne· 
tlcealnde meblağı müddeabıh 

bin beı yüıı: liranın tahıillne 
dair ıadır olan 930-47 H. 
No. lu hükmü gıyabı mOdde· 
aleyhlerlo ikametıahlarınıo 

meçhullyetloe binaen tebliğ 
edllememlt ve H.U.M.K. nun 
142, 143, 144 a.1cQ maddele· 
rtne teYfikao bir ay mGddetle 
lllnQ tebligat lfa11 kararıılr 
ye bir ıuıeU de me,bkeme dl· 
<taabaneıloe talik lı.ılıomıı ol· 
Wi• teblıt maka-nıoa kaim 

GMre ke)'flyet ilin 

Cağalotlu • Mahmudiye 
cadJeıl Çatalçeıme ıo· 

kak No. 5. 
Her gün öğleden ıon· 

ra altıya kadar ha1tala· 
rını kabul eder. 

Doktor Agop ssayan 
Lan11a cami •akak Nol6 

Hergun hastalarını kabul 
va tedavi eder. kullanınız. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
50, 000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 40.000 

LiralJc Bir MIJlıdlat V cırclır. 

o TENZiLAT 

Büyük Elbise Mağazasında 

TAŞ HAN PALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 

Resmi ilanlar Türk Ltd Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün gazeteler 
için bilumum resmi daireler ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 Üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon : 20960 Posta kutusu lst: 753 

Göğüs nezlelerine: KATRAN HAKKI EKREN 

TAViL ZADE VAPURLARI 
Ayvalık puıta11 

SELAMET 
vapuru her Per· 
ıembe 17 de Sir· 

keclden hareketle Gel:bolu, 

Çanakkale, KüçOkkuyu, Altın· 
oluk, Edremit, Burtaniye ve 
Ayvalığa azimet ve avdet 

edecektir. 
Yolcu bileti vapu~da da ve· 

ı .. ---- ' 
\ HAliS iSVEÇ ÇEliGı j 

T~~St~SİZ !b H()Ki J~ 
BIÇAGI \~RADiUMJi 

rillr. Adreı: Yemlıte Tavil· Hallı l~nç çeliğinden gay~t ih:lmem'a imal ve 
zade biraderler. Tele. lıt: 2210 fenni mikroskopla kontrol edildiğinden rekabet kabul 

etmez derecede m'lin ve dliier bıçaklara r.lsbeten 
Mukaddema Galatada Mer ehvendir • Bir tecrübe kafidir. Şahıi menfaafniz 

kez Rıhtım hanında betine! fçlo her yerde arayınız. 
kattaki dairesinde iken elyevm .. ______________________ _ 

ikametgahı meçhul A. Vraha· 
m!ı Efendlıe : 

lttaobul 2 lncl icra memur 
luğundan : Çamlıkömür ma· 
deni ıahiplerinden Refet ve 
c,mal Beylerin zimmetinizde 
alacağı olan mebaliğlo latifası 
için uhdel ta1arrufunuzda bu· 
lunan mukaddema hac:z vaz 
ve kıymeti takdir kılınan Be· 
yol!lunda Kamer Hatun maha!
lu:nde ealı.1 Sergla, Yeni ecza· 
cıbaıı ıokağıoda eıki 8 yeni 
20.~umaralı hanenizin 26·5 931 
tarihinde yapı!ao birinci ve 
açık arttıması neticesinde 3500 
lira bedelle talip çıkmıısa 
da bu bedel muhammen kıy· 
metine nazaran duo olmakla 
2· 7 931 tarihinde Çarıamlıa 
günü aaal 14·16 da tekrar 
dairede ikinci ve açık artır· 

ma11 icra kılınacağı ve mez· 
kür hanenin Emniyet sandığın· 
dan lıUkraz eylediğiniz me· 
baliğ mukabilinde birinci de· 
recede ipotek olduğu gibi 
Madam Olimpiyadan lıtikraz 
ettiğiniz meballi mukabilinde 
mumaileyha namına ikinci 
derecede ipotek bulunduğu 
tapu kaydından aolaıılmıo 
olmaııoa mebni huıuıu mez· 
kür malumunuz bulunmak ve 
lkametıılhıoızın meçhuliyetl 
haaeblle icra, lfllı kanunun 
120 ve 121 lacl maddelerine 
t~ilı:an icap eden telıllfabo 
lfau ••h-•a hım ol-k 
Gftre 116q_ı lı:eyfiJ•l oluanr. 

Ü>hlıdar SafJcakta ~ 

KIZ KULESi 
P A R K ve P L A J 1 

12 Haziran Cuma günü açılıyor. 
Hikmet Rıza H. ve Darüttalim 

musiki hoyP.ti her ak88m terennüm 

Dr .Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öiledeo sonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar lstan· 
bulda Divan yolunda (118) 

DANTİH 
Nasuhi 

Dit macuoq· 
nu ve Safa 
ıürmeal ile 
kıl podrası· 
oı her yerde 
arayınız numaralı huıusi kabinesinde 

dafıili haıtalıkları muayene 
ve tedavi eder. -Haydlr Rıfat B.in eserlerindan 

Telefon: l.ıanbul 2398 

lataobul ikinci icra Me· 
murluı}undao: Bir borçtan 
dole yı mahcuz ;ve ıatııı mukar· 
rer lleyoğlunda Opera ıinc

ma11 karı11ıodakl Hava ıokak 
13 numaralı Hava apartıma• 

oıoda mevcut kanepe, ayna, 
masa,lkilim ve buna mümasil eı· 
yayı beyllye 14/6/~31 taı-ihine 
mOıadif Pazar günü ıaat 11·12 
de bllmüzayede ıalılacai!ından 1 
talip olanların yevm Ye aaatl 
meıı:k6rda mahalll mezkurda 
memun1 JDahıuıuna mGracaat 
e1!emelert ilin olııour. 

Ayni haklar lkı lira 
Mlra1 meseleleri Bir ,. 
Şerhli borçlar kaıllınu " " 

<lkb11l) kitaph anosinJe 

10 Hazıran ıS31=lu:ı.ır3"6] 
=Çarşamba = 
Arabi 

23 Muharre 
Rumi 

28 Mc:1ıs -Vakit V sati 


