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Abone Şeraiti idarehane 

DAHiL iÇiN HARİÇ iÇİN 
lstanbnl Ankara caddesinde 1 Tel. Santral lıt. 24316 

Dahili No. 1 Batmuharrlr 
daire! mahsusa • No. 2 Müdlrlyet 

Telgraf lstanbnl ( YARIN ) 1 • No. 3 Tahrir 
Posta katasa lstanbul 395 • No. 4 Muhasebe 

\..Gönderilen evrak iade olunmaz,.) 

işçi ve çiftçi Fırkası p k yakında--
-----) memlekete doguyort .. c----

e-----------------·---ıımm ......... ._. ......... ._. ....... ._. ................... -=::m..-:.. ...................................... ---1 .... .. 
Fırka meselesi 

Yanlış te:lıkKilere mahal 
kalmamalıcır. Program he
nüz tamamen tesbit edilmiş 
değildir. Neşred .len esaslar, 
mamleı..etimizde ilk defa gô· 
rülen şeylerden olduğu için 
Halk fırkası taraftarlarına ve 
hurda programlara alışan· 
lara müllıyim gelmiyor. Fa· 
kat madde medde tefsirine 
girişil<'iği zaman şümulü ve 
faydası anlaşılacaktır. 

Arif Oruç 

Y<!nl tes sedileceğl "YARIN. 
tarafında" haber verilen : 
(C •. L Ç. 1.) fırkası, vatandaı· 
!ar arasında samimi bir alaka 
uyandırmııtır. Taıradan ah• 
nan değerli mektuplarla, lstan· 
bu'da telefonla istenen malü
mat, bu alakanın kıymetini 
gö iteriyor. 

Evvela."YARIN.da neıredi· 

r 
ı 

Dün vapurcular yine içtima ettiler 

Bozgun mu çıktı? · 
Vapurcular yine eskisi gibi 
harekete mecbur olmuşlar 

r 

itilafa rafmen yirıe fiatları kırmak mecbariyentinde 
kalan Milli vapurcuların vapurları 

Maaşlar 
kesiliyor 

Baremin yaptığı 
zam kesilecektir 

Ankara' 10 (Telefon) -
Tasarruf layıhasının memur 
sınıfına istinat 
eden ahkamı. 
nın tamamen 
tebeddül ettiği 
anlaıılmakta • 
dır. Son gün
lerde 30 ıene 
hizmet etmlı 
IDemurların te· 

- '-

kaüde sevkleri Teklif ettiği ] ta
keyfiyeti de ıarrul esasları de-

ğlıen Maliye vekili 
itirazlara ıebep Abdülhalik Bey 
olmuıtur. 

,.~Yeni doğuş!-~ 
............................ m;ıı ...... ıııii:*•11111111 ... 

Her yerden gelen telgraf ve 
mektuplarda f evkafa de mu

zaharet vadediliyor. 
Yeni Fırkanın doğuşu ve memleketin miıstahsil 

sınıfı beden ve kafa işçisinin hararetli alAka: erı 
devam etmektedir. Yeni bir çok müracaatlar vaki 
olmaktadır. Kuvvetli istihbaratımıza nazaran çiftçi 
fırkası pek yakında memlakete doğacaktır. 

Fırkanın istinat ettiği iktısaCI he~efler etrafında 
yapılmakta olan tetkikat pek yakında ikmal edilecektir 

Antalyadan Trabzondan: 
Antalya, 7( H.) - Çiftçi· Trabzon, 8 (Hususi)-Yeni 

lerin bugüne kadar ihmal olun· fırkanın teıeb.külü için bütün 
doğunu bilmiyen yoktur. Mem· çiftçi ve iıçilerin ıabırsızlık 
leketın bir ziraat memleketi göstermelerini !tabii bulunuz. 
olduğunu da bilmiyen yoktur. Her hangi bir suretle olur· 

Bütün dünyayı doyuracak ıa olsun memleketin bugün 
kadar zengin hububat anbarı muhtaç olduğu böyle bir fır-
olabilecek Türklyenin teıek· kaya bütün çiftçi ve iıçi sınıf· 
kül edecek yeni fırka ıaye- ları muzahlrdir. 

···········································-··········· 
len üç beı matldenln fırka rrog· 
ramına esas olacak nazariye· 
lerden olduğu tesblt edilmıı, 
aaıl programın lıtanbul "Vila· 
yetine verilecek beyannameyi 
müteakip netredileceği kay· 
dedi lmifti. Bazı taraflarda, 
(Y ARIN)da çıkan uaaların ye· 
ni fırkanın tamamlanmıı prog• 
ramı kanaatleri hasıl ol
duğu ititllmittlr. Nitekim, 
İzmirli "Hizmet. refikimiz bile 
ayni zehaba kapılınııtır. Bu
nunla beraber, "H;zoıet. refl· 
kim izin, "Bila ı;asıta vergi· 
lerin. kamilen ilğa olunııca· 

ğı zannına da düttüğü görül· 

müıtür. 

(Yaıı•ı 2 inci eayfamizdel . ,,,,, ..................................................................... . 
En son tebellür eden vazi· 

yete göre hükümetln tasarruf 
nokta! nazarı bütçe enenme· 
Dinin ve fırka divanının müza· 

sinde bu mazhariyete kııvu- geçmesini t-emenni eJ~riz . 

Halbuki, madde taslağı 

dikkatle okunmuı olsaydı: 
• Müstahsilın sıkıntı cekme· • 
mesı ıcııı. kaydı altında, • 
çiftçiyi, müstahsilleri alakadar 
eden kıamın mevzuu bahse
dilmek istendiği kendiliğinden 
anlaıılmıı olurdu. Gene ma· 
Iümdur ki, en az müstehlik ve 
en ağır "Vergiyi veren köylü· 
dür. Onun istih1aktaki hissesi 
nisbetinde Devlet vergilerine 
lıtlraki, kendisinin en azami 
derecede himayesi demek 
olurdu. Büyük emlak, orta 
akar, büyük kazanç aahiple
rile müsı ahıilin 11rtıntla (ufoyli 
yaıayanların, bu istlsnaiyet 
ile elbet a1akaH olamazdı. 
Keza, istihlaktaki ifratlarına 
göre, bilvasıta vergileri de on• 
lar ö:lemelid;rler. ,Bu noktalar 
iyice tetkik edilmlt olsaydı, 
maksat daha etraflıca anla
ıılmıı olurdu. Tabii fırka 
programı n• ıredlldiği, vergi· 
ler meıeleıi teferruatile teı· 

bit edildiği zaman, vatandaı· 
lar da ha ziyade aydınlanmıı 
olacaktır. 

Bazı vatand ııların da, in• 
hiıar ve kooperatif meselesini 
ayni ıey ola a\ telakki etmek 
istedikleri hayretlerle görül· 
mü ,tür. Şu nokta üzerinde 
o dhellen durmak bile zait 

olacaktır. 
Tabii çok samimi maksat

larla teşkiline çalııılan Fırka. 
nın, henüı birde emsali görül
memiş o!duğu için muarız teıki· 
!allar tarafından yadırganaca· 
ğına ıüphe edilemezdi. Fakat 
halkın, hasseten mU.tah ti in, 
dükkanı içinde çnlııan esnaf 
ve alelitlii.k hayatlarını ücretle, 
aylıkla ka:ı:anan vatandaılar 

sınıfının, kendi hal<iki menfa
atlerini yavaı yavaı anlamı· 
ya baılıyacaklarına ıüphc edi'· 
memck lazımdır. 

(Devamı 5 inci •ahifcde) 

Konferans bir iş yapmadı ? 
~~~-=-~~~~~..:....~.....:.~~~·~ 

Bütün dünya piyasası 
için tehlike var! 

Londrada 22 ıie"Vletin itti· ı i' 
rakile bir buğday konferans: 1 
inikat etmiıtlr. 1 

Ticaret ofisine gelen malü· 
mata nazaran bu konferans 
neticelenmiştir. Bu~day zer·i· 
yatına tahıla edilen arazinin • 
taksimi veya tahdidi hakkında 
alakadar memleketlerce ıaya-
nı kabul bir sistem aramak 
maksadlle bir komisyon teşkili 
tekarrür etmlıtır. 

ıacağını kabul etmek lazımdır. Daha bir çok müracaatlar 
kereler! neticesinde aııl hü· Bir an evet fırkanın faaliyete vardır. Neıredt"cejiiz. 
viyetinl kaybetmi~tlr. Hiç bir r------m!!l~~--iıliııiıliliııiıııiıi!ıliiiıııiiıiiiıiıııiııiıiıııııiııı--mım 

(Devamı Sinci •ahif"de) GÜNÜN MESELESİ 

Garip şey! Bir işçi ve Çiftçi 
12 yaşında bir ço

cuk jntihar etti 
Niıantaıında oturan Nimet 

beyin 12 yaılarmda Musalla, 
efendisinden sert muamele 
gördüğünden müteeesir olarak 
kendisini 1>ençereden ıokağa 
atmıı, kolu kırılmııtır. .. ...,. 
Yine bir kız 

intihar etti ! 
Dün Üsküdarda Melahat 

isminde bir kız sevgilisi 1-la· 
sanı bir Yahudi kızı ile bera· 
ber görmü~ ve hatıralarını 

Fırkasının Hak ve Menfaatleri 
Yazan: NACI /SMAIL 

-1-
Bu günki ilim, k8.inııtta ya· 

ıamak ve eserini yaşatmak ga· 

yelerinden baıka bir kuvvet 
olmadığına hükmetmlıti. Bu. 
nun için, her mevcudun ya

ıamasına müsaade etmek mec· 
buriyeti hasıl olmuıtu. Çünkü, 
her mevcut kendisini ya.atmak 

için aarfettiğl gayretin yarat
tığı bir kuvvettir. Eğer, bu 
kuvvete müsait bir zemin ve· 
rilirse, inkiıafı kolay olur, ve
rilmezse inkiıafı batileıir, gay· 
ri tabii cereyanlara l.apılır. Bu 
nazariyeyi içlimai hayata tat· 
bik edecek olursak, bir cemi· 

(Devamı 5 inci sayfada) 

lznıirde kereste dolabını kimler çevirmiş ? 

Böyle bir komisyonun te~ 
kiline taraflar olmıyan Ame· 
rika ile Ruayanın da muvafa• 
kati temin edilmiıtır. Rusyanın . 
bu husutta göaterdlği tereddüt 
kolaylıkla anlaıılablli:· Bu 
memleketin 1930 senesi buğday . 

iatlhsalatı 29,S milyon ton idi. 
931 ıeneıi buğday istihsalatı ı Elli .•eneden~eri bu hada~ acı ' 
(Devamı ' inci sahifada) netıce görmıyen bor•a bınası 

Bir günde nasıl 50 bin 
lira kazanmışlar ? 

Tıp fakültesindeki Barem telaşı nedir? 

-----
Yunus Nadi B. milli servete 5 mil

yonluk bir zarar nıı verdirdi ? 

ı>. 

J 

- A birader! Siyasi havada yine bulutlar toplanıyor. ı Ekmek ve para elden gidiyor vehmilo bazı Hü. j - Çifçitçi ve işçi de 
Ne dersiniz bu yeni fırka lıl ne olsa eerek 7 hümet ve Fırka gazetecileri bar bar baaıra dunun 1 &önün 1 

bir az güneı 



Sahife 2 

, a."ıı~niçi 
Muhali Oldum? 

-6-

Arzı sadakat edenler 
. affa rnazhaı· ola.cak! 
Bu beyanname ancak Milli hareketi 

takviye etti! 

İstanbulda cereyan eden şayanı dikkat ha
dise nedir? 

Para vermiyenlere ve böy· 
le fena bir makEalla asker· 
liği kahul etmeyenlere e:r.iyet 
etmek, köyleri, hatta kasaba
ları vurmak gibi fezahatler 
müte\·a!iyen ika olunmaktadır. 
Halbu ki bu efalin emri İla· 
biye münafi ve ıer'i ıerif na
zarında merdut olduğu ıu

retı merbut fetvayi şerife ile 
rnüeyyettir. 

Vatanı Osman inin düçar 
olduğu tii.·lü türlü musibetle· 
rin tamiri ve nüfus ve kuv-

1 Vet ltlbarile uğradığımız :ıa· 
Ylatın telafisi vücubundan do· 
layı hüktimeti hazıra indinde 
bugün her ferdi'l hayatı ve 
ıayi her :ı:amırndan z.yade 
bymettardır. 

Bu cihetle hükumet vı\&ıl 

olmak istediği makHdı ha~ · 
ru salahs kan dökme· 
den viisu!iı her veçhile tercih 
etmekle beraber devletin 
ve milletin hakıkaten tehlıke 
içinde bulunan hayatını 

ve selametini kurtarmak için 
yola gelmeyenleri ıer'i şer;f 

ve kanunu münif mucibince 
ve hattı hümaynn ile tebliğ 

olunan irade! senlyei hazreti 
hiliıfetpenahiye imtiıalerı tedip 
etmekle tereddüt etmeyecektir. 

Vaz.-ın: Sabık Jlalk fıtkası azasından 

Binaenaleyh evvela hare· 
kiıtı isyaniyenln müretlip ve 
mü§evviki olanların iğfalat ve 
tehdidatına kapılarak ve yap· 
tıklarının neticesi ne kadar va· 
him olacağını düşünmeyerek 
onlara iıtirak edenlerden bir 
h< fta zarfında ıevketlu (Padi· 
§ahımız Efendimiz 1 lazcetlerine) 
arzı sadakat edenlerin affı ali· 
ye mazhar olacak!arı , saniyen 
mürettip ve mü~eviklerin ve 
onlarla beraber harekette 
devam edecek olan asilerin 
şer'an ve kanunen tedip 
edileceği ve memleketin 
herhangi cihetinde olursa olsun 
gerek ahalii is'.amiye ta· 
rafından sunufu sairei ahaliye 
gerek sektnei gayri müslinıe 

tarafındar. ahalii müslimeye 
karşı taaddiyat ve tecavüzat 
vukuu hükumetçe hiçbir veç
hile tecviz olunamıyacağından 
böyle bir ha! vukuunda müte· 
casi.-lerin ve ohususta mü•amaha 
veya mü§arel.~ti rrör ülenlerin 
şahsen ve ıedidt:n düçarı rnüca· 
z.at olacakları Jla·ı o!unur." 

Bu beyanname Anadolu· 
nun muhtelit tarafk rına gön· 
derilmif, fak3t hiç bir şey elde 
edilmemi§ti. 

(Devamı var) ..... , ..................... ~ ............. ~ ....................... . 
Sokağa atı:an aile 

Evvelki 
dC?layı 

sahibiı:ıin borct!.ndan 
bir ev nasıl satıl!r. 

Sokağa atılan ailenin felaketten i>ir kac clakıka 6onra 
alınmış resimleri ' 

Kandiye mübadillerinden sokağa atılıyoruz • Telgraftan 
Veli oğlu Muıiafa ve dört iki saat soura fotografta gö-
fazla imza il,., aldığ•mız bir riilen felakete uğradık . bü-
mektuplıa on C:..lrnz nüfuılu tün mevzuata ve bilhassa 1331 
beş ailenin ınuvakkat taııar· No. temlik kanununun 7 inci 
ruf vesikası aldıkları bir ai· maddesine tavfikan bu evin 
leyi kranın evlerinden dışarı acizlerinden alınmayıp kıymeti 
attığı e evin de:sahıbi evve· Mukaddereslnin hazlnei ma-
linin b.r adama borcundan liyeden teıvlyeıi icap eden 
.?olayı müzayede ile ııatıldığı blitün müracaatlarımız seme· 
bildiri mcktedir. re•iz kaldı bizim için ya 10• 

Bu ai'e Büyük Mıl:et kak ortalarında bir çadır ku-
Mecli&ine, Ba~vekalete, Dahi· rup oturmaktan veyahut şu 
!iye vekaletine müracaat et· elim ve sefil hayatımıza intihar 
mi~ler ve telgraflar çeknıtıler· ile hatime vermekten başka 
dir. çıı.re kalmadı. Ciimhuriyetin 

Ayrıca Şurayı Devlete de ka oları ferefine insaniyet 
müracaat eden bu bedbaht .namına serian ~ifayı mukte:r.a-
ailenirı çektikleri telgrafların sına emir buyurmanızı istir-
birini aynen yazıyoruz : ham eder ayaklarınıza hapa· 

Telgrafname sureti narak re'fet ve merhametinizi 
on dokuz nüfuslu bet aile· iıliclap eyletiz efendim. 

yiz ıeklz ıeıoe evvel mürelle· imzalar 
ben Mersine naklimizde hepi- Bu \Ok şayanı dikkat bir 

1 b l k hadisedir. miz altı oda ı ir eve ı ım· 

dık bu evi mettukatımıza mu· Sırhibi evveline ait bir borç 
,kabil tefevvüz ettik ve mü vak· tan dolayı bu evdeki biçare 
kat tasarruf vesikalarırnızı muhacirler nasıl ıokaklara 
aldık halbuki sahibi evvelin atılırlar. Bu ne demektir ? 
ıahst oü\iıe olan borcundan Bu ite derhal lazım olan 

, layı bu •v wnil.zayedeten ıa- ehemmiyetin verileceğini alt 
• -•Eeule bu ııün olan dairelerden bekleriz. 

Hayvan borsası 
Harıl harıl 
İntihap yapıyor 

Dıin hayvan borsası meclisi 
idaresi ictima ederek yeni !da· 
re hey'etini intihap etmiılir. 

Yeni idare heyeti geçen ıeneki 
kadrosunu muhafaza etmek· 
tedir. Yalnız hesap müfettiıl 

Sü'eyman beyin yerine müderris 
Ahmet Hamdi bey intihap 
edilmiıtir. 

lntıhabı müteakip bazı hu· 
fusi mesa!l görüşülmüı, bu 
meyanda da bir , kaç gündür 
Borsanın belediyeye devri 
hakkında yapılan neıriyat 

üzerinde münakaıalar yapıl· 
mııtır. 

Diğer taraftan borsa kali· 
bi umumisi muharririmize 
tunları ıöylemiştir: 

- Bouanın devri meıeleıi 
bize bildirilmiı değildir. İhtl· 
timalki belediyenin böyle bir 
tasavvuru v rdır. Yalnız hariç 
memleketlerde hayvan boraa
latı kendi kendilerine idare 
olunurlar, yahut bizde olduğu 
gibi vekalet vasıtasıie idare 
olunut. 

Romanya 
• Hayvan gümrüğünü 

kaldırmıştır 
Romanya hükumeti, bir 

kararname ile 15 Nisan 931 
tarihinden itibaren öküz, inek, 
dane, koyun, kuzu ve keçi 
derilerinden alınan reımi tJ. 
ga etmittir. 

Romanya hükumetinin bu 
kararı, bizlm için bir ibret ve· 
slkaaıdır. Mezkür mevat, mem
leketimizde muamele vergi· 
sine bıle ta bidlr. 

KadriyeH. 
davası 

-

\ 

Okunan istidaçok 
şayanı dikkat 
İfayı vazife halinde ken· 

disine hakaret yaptığı iddlaslle 
Kadriye H. Sabık İıtanbul Müs· 
tantiki Hikmet B. aleyhine 

dava ikame etmiştirHikmet B.e 
Günanda tebligat yaptığını da 
yazmııtık. 

Dün bu Ciavaya a.ğ.rceza 
mahkemesinde balan ııtır. 

Muhakeme<ie HıknH~t bey 
ve Dadriye hanımm zevci Fa• 
ik B. hazır bul ıımuf'e.rdır. 

Mahkeme :ı. nu daha pek 
erkenden hmaılıınç deııecek 
~erecede dolmı.ııtu. 

Esnayi auınakemede Kad
riye H.mıo iıtidaıı okunmuı· 
tur. İotıdada: 2 inci defa ola· 
rak 20 g~n l-htıl ttan tecrit 
edildiğini ve bu hadise müna· 
ıebetile bahusus felce uğra· 

dığını ve kendisinin ruhi 
ve sıhhi ahva.linin bozulduğunu 
kanuni zaruretler har:c.inde 
çirkin elfaz ile tahkir edildi
ğini bildiriyordu. 

lstidanın l<ıraetinden son
ra maznun vekilleri ıöz alarak 
demişlerdir ki : İstida ıahsi 
da va ikamesi için icap eden 
evıafı haiz değildir ve bilnetfce 
davanın mevzuu da yoktur. 

Saniyen Faik Bey zı~vcesi 

Kadriye Hanımı temsil eile· 
mez. 
Davaıun mevcudiyeti kabul 

olunsa dahi hadisede mururu 
zaman vardır. 

Heyeti hakime müdafaa 
ve iddia üzerinde tetkikat icra 
edilerek karar ittihazı için 

muhakameyi 15 Hazirana talik 
etmlmittlr. 

Para piyasası 
Dün, İngiliz lirası 1030 

kuruıtan ve düyunu muvah· 
hade 68,20 kuruıtan muamele 
ııörülmi.lttür. 

1 
l 

Komünistlerin muhakemesi bitti 

iki kadın mahkum! 
•• •• Üç maznun curmu 

birer sene ceza 
sabit olarak 

yediler 
Mahkem~i temyizden nak· 

zan gelen komünistlerin 
muhamesldün ağır cezada 
neticelenerek karar tefhim edil· 
mittir. 

Malümdur ki bu komüniat· 
!erin adedi 16 kiıldir. Bun· 
!ardan dördü evvelce beraet et· 
mifii İkiıi hakkınd ki karar da 
temizce taıdik edilmlıti. 

Heyeti hakime, .maznun· 

!ardan Ziya, Nusrat, Halit, İs
mail, Cazim B. ferin beraetine 
Hasan Ali, Emin, Remzi B. 

!erin birer sene hapislerine 

ve ihbar etmemekle maznun 
Neyyire ve Nihal H. !arın da 

altııar ay hapislerine karar 
verm«•ir. Yalnız bu iki H. 

mın sabıkaları olmadığı için 
c ' zaları tecil edilmiştir. .................................................................................................................... 

Tıp fakültesindeki Barem telası nedir ? , 

Acaba hakikat öylemi? 
Hocaların memurluğu kabul 
etmemelerinin sebebi nedir? 

(Birinci sahifeden devam) 

karıı vaki neırlyata sakit ve 
lakayt kalındığı halde, Barem 
maaeleıl büyük bir heyecan 
ve asabiyete •ebep olmuıtur. 

Bu heyecanın, asabiyetin 
hariçteki fena teairlerlnl izale 
için Fakülte reisliği matbuata 
bir tavzih göndermek mec· 
buriyetfni hiısetmiştir. 

Fakültenin bazı hocaları 

mütekait arkadaılarının ilim 
namına feragat göstererek 
mezuna sınıfındaki müddet
lerinin bitmeıl üzerine Askeri 
vazifelerini feda suretlle le· 
kaütlüklerlni istediklerini ve bu 
suretle Ordudakiterfl ve terfih· 
lerlnl ilim ocağından bekle
meleri hakları olduğunu ser· 
dediyorlar, acaba hakikat 
öyle midir ? 

riye türüyor. Halbuki doktor· 
lar eczacılar gibi ticaret odasına 
kayıtları için teküfat olmaması 
ve bilhassa memur tabiplerin 
resmi mesai haricinde hekim· 
liklerini yapmaları Sıhhat ve· 
kaletince de caiz görülmeıi 

keyfiyetin ticaretten ziyade 
Tıp sanatini tatbikten ibaret 
diğilmidir? Bu takdirde Memur 
a<!dolunmağa ne gibi birmanl 

mevcuttur? Hekimlik yapmaktan 
başka hususi itleri takip ediı 
liyor? Yoksa rmüeı•eselerde 
Baıtabip ve Mütchauız ola•ak 
ilave vazifelerin bulunmalarımı 
•öylenmek isteniyor? 

Ho;;aların Baremden mem· 
nun olmaları ve Memurluğu 

kabul etmek istememelerinin 
sebebleri bunlardır. 

Dün vapurcular yiue 
içtima ettiler 

Bozgun mu 
çıktı? 

Milli vapurcular birliği ile 
Seyriıefain arasında hbıl olan 
itilaf yeni bir safha arzediyor. 
Bu tefer de pifmiı aıa ıu ka· 
tan Bülent vapuru ıahibt ol· 
muıtur. itilafa dahil , olmıyan 
bu papur sahibi gemisinin 
posta hattında iıletmeğe bat· 
mıı ve fiatlerl kırmııtı•. 

Muztar vaziyette kalan 
vapurcular da ayni ıuretle 
hareket mecburiyetini hisaet
miılerdir. 

Bu ıekilde mesele yeni ve 
tahmln hilafı bir ıafha göster· 
mittir. İtilafa girmit bulunan 
Milli vapurcular birliği nza· 
undan bir zat, bu hususta 
şöyle ıöyleyor: 

- Bülent vapuru it ilafa 
dahil olmayan vapurculardan 
birine aittir. 

Gemi sahibi vapurunu poı· 
ta çalıımazken, çalııtırmaya 
ba§lamııtır. 

Böylece bizimle rekabet 
edilmek ittemlyor amma, bil· 
mukabele lazım gelen tedbir· 
!er alınmııtır. 

Milli vapurcularla Seyrise· 
fain arasındaki uzlaşmadan 
sonra, navlonların arttığı şayi 
olmuıtur. Bu mesele hakkın· 
da ela vapurcular diyorlar ki : 

- Navlonlar artmamıştır. 

Bir buçuk sedenberl de· 
vam eden rekabetten evvel· 
ki fiatlar ne ise, ıtilaftan 
sonra da ayni ol'lluftur. Hat
ta daha bile noksandır. Me
sela, fındık na onları reka· 
bet olduğu zaman bile Trab
zonla İstanbul arasında ( 4 5) 
lıra idi. 

Diğer küçü iılerden de(7 8) 
liray.ı naklediliyorludı. Şimdi ise, 

bilumum iskelelerden (5) lira· 
ya getiriliyorlar. 

Dün, Milli vapucular hirli
ğinde mutat haftalık içtima da 
aktedilmlştir. 

(900) numaralı kanun, Mu
allimlik, Doktorluk, Mühen· 
dlslik, Baytarlık gibi ~azife· 
!erde bulunacakların hizmet· 
lerlne karıı verilecek tahıl· 

satlarını almakla beraber te· 
kaüt nıaaıiarını da veriyor. 
Bu kanuni istifadeyi temin 
ıçın mezunen müddetlerinin 
sonu da askerden tekaütilk· 
ler i istememi:Jer mli:Jir? Se· 
nelerdenberl tekaüt maaşla

rını aldıkları halde hocalık 
tahıiıatlarını ücret olarak 
almıyorlar mıydı? Tekaütlüğü 

istifaya tercih etmediler mi? 

bekliyorlar Fırkayı 
Tütün işçileri ve 

lüyor, ne 
esnaf ne söy

istiy·or? 

Fakültenin yine bazı ho· 
caları, kendilerinin Memur 

- olmııd.klarını memurin ka- • u.küdar tütün iıc,ilerinden bir grup 
nununıfa Ticaret memnu olduğu 
halde kendilerine bu cihetin Üsküdar tütün .İKilerinden Bu tıçllerden L·i r grujJun 
tatbik kabiliyeti olmadığı ile· bir müracaat aldık. gazetemizi okuyarak çıkardık· 

···············o"i"i~i-;I~;···············r·············-K~Ç···k-iŞi?'··-······ ~;;u:.0'.;~r~:!:ı~r ~~y0:ı:!·;<~=i· 
Cemiyetlerini feshettiler Maariften açıkta kalıyor "Bız tütün işçılerı Çıft-;i 

Dilı!zler,cemiyetlerini fesh· Maarif eminlıklerinln ]ağ· ve'.hçi fırkasının bir an ev,,~! 
etmitl"rdir. Buna sebep cemi· vlnden sonra 13 maarif emini teşekkülünü ıabırsız'ıkla bek-
yet idare heyetinin faaliyet. b' . 11 . k k· .' liyor ve gaz,tenizi her vakit 'd 1 ır muavm, e ıye ya ın atı· 
göstermemesi ve aı at top 1• . • . ve ehemmiyetle takip cdiyo· 
yamamasıdır. Bu yüzden bir bın açıkta kalacagı tahmın 
ço1< di?sizler de biribirlerine da· ediliyor. Bunların mün1 ıallere 
rılmı~lardır. tayin edileceği söyleniyor. 

Hububat 2 milyonluk . . . ..... 
ıstatıstıgı münakasa 

1930 senesinde (1,587,698) Rulgariıtcı.n hükumeti tah· 
ton arpı, (2,826,476) ton buğ· minen 2.000.000 lira kıym<'· 
day, {318,052) ton çavdar is- tinde 45500 kilo kttentol u 
tihsal edilmiıtir. mu yağı mubııyaası için mu· 

Arpa 5 kurut 36paradan huğ nakaşıı. açmiıtır. 
day 9 kuruş 38 paradan, çavdar Yunanistan hükumeti de 
6 kuruş 19 paradan fiat bul-

muıtur. 

Zine 1930 senesinde 6, 183 
ton arpa, y, 902 ton buğday, 
ihraç eJilmiş, çavdar harice 
sevkedilmiıtir. 

Nafia Komiserlerinın 
muvakkat kadroları 
Şehrimizdeki hidematı umu· 

miye ıirketleri nezdinde bulu-
nan nafıa komiserlilerlnin iki 
aylık muvakkat kadroları gel· 
mlıtlr. Komis~rler ve katiplikler 
aynen ipka edilmiılerdir· 

askeri kunduralar ve çarık
lar için 13500 okka kösele 
mubayaasını münakasaya koy· 

muıtur. 

Münakasaların tarih ve 
seraiti hakkında ihracat ofi· 
since malumat verilmel.le1iı. 

Kuduz vakayi'i 
Çogalıyor 

Kuduz vak'alarmın ıehlrde 
çok arttığını yazmııtık, Vila· 

yet bu husuata tedbir almak 
lüzumunu hiuetmlıtir. 

ruz." 

Dün de birinci sahifemizde 
yazdığımız gibi buna bıın'l:~r 

blr çok mektup ve telııraf alı· 
yoruz. 

Bütün bunlarda FırL..ınm 

teıekkülü için iıtekler vardır. 

Fılhakika ger<k çiftçiler ve 
gHekse esnaf ve işçiler için 
evvelce de söyl.><liğimiz gibi 
siyasi hüviyeti tali mahiyette 
kalma.le üzere müstakil bir 
programla çalııacak Fırkaya 
ihtiyaç vardır. 

Bu Fırkanın mahiyeti mem
leket iktıı;adıyatının yükseltil· 
mcsi ,.c ist!hsal5.tın tczyidioe 
matuf olduğu c;h.tle etraftan 
gerek lstımbul cmaf ve ç:fıçi· 
!erinden ve ge:clrne Anadolunıın 
muhtelif bUh;al merkezlerin· 
den bir çok hu ve Gnmimi 
müracaatler olmaktac!ır. Tü· 
tün lıçllcrlnln bu mwrıı.caati de 
böyle bir makıl\tlııdır. 



• 

11 Haziran 

i anlar, ze!ui!arına göre 
tasnif diUr; g<ne ze~. !arına 
göre y ıaına tarzları ö1çülür. 

H 1 , yılan ve (ACINDIR· 
MA) dıı buna ı!n •·e cdl ecek 
olur~a iş, l:üsbütün l:olaylatır. 

S ze kliçi:.k, küçük bir k ç 
misal: 

Kocaman kOfe5in n altında bir 
ke p'umbağa 11kıntıu ile hamallık 

eden bir yavrucuk görüyosu· 
• nuz. Batında bir mektep ka .. 

keli 'ar. i k tesir intanın kal· 
bini rıkkıı.te .g tiriyor. 

• 

Bir mektepli diyoraunuz! 
• Ailesini lıu Yatla geçlndir· 

mt'k isliyor. Şüphesiz o,tercih 
edıllyor ve acıyarak yükleri 
sı~ka omuzlarına atıyorsunuz. 

Halbuki bu mekteplı di4U. 
dir, belki bir bcdbalıtır. 

fakat yaptığı "HiLE.dır. 
Sinemada, gezintide "KAS· 

KET .il genç kızlar, küçük bir 
gülüt, yarım bir afakıı. bu mek 
t p ıaltob aile(!) sizi dost yapı· 
yo . Gidiyoraunu:ı, o da heliyor. 

Halbuki, b umektep talc-beıi 
değil, bir "SOKAK KIZI. dır. 

Yaptığı hiledir. Muhatabı· 
nın ince d.,nıarlarını, bu ma· 
ıum 6 rpuıla gıcıklamak itli• 
yor~ 

İrfan evlerinin kasketlerini 
bir itibar l~aretl gibi kullanan 
bu zavallılara, acımakla karı· 

tık nefret duymilmak kabil 
değildir. 

Hamal çocuğu "KASKET
TEN. medet umuyor. 

Fahiıe "KASKETTEN. 
ilib r arıyor. 

Deınek ki in nl r yaldıza 

yardım ediyor. 
B!rlbirlne ıı:ıt 011.n bu iki 

mi alin arasında pek çok ben· 
zerlerle d şaymak kabildir. 

Mani olamadıktan sonra 
neye yarar diye yazmıyorum. 

BÜRHANETTIN ALI 

Bravo 
Çeklere! 

Çekoslavakya it
halat resmini kıstı 

Çekoslavl\kya külıümetl, 
bir karınname ile 9Nlsıı.n931 
tarihinılen itibaren memlekete 
ithal olunacak bazı hububattan 
alman ıthallıt re nı.ini aıağıda· 
ki miktarda tenzil etmi§lir. 
Tar:fe No: 

23 İyi cins buğdaylOOJ 
l:ilosunda 25 kı. 

Z4 Çavdar 100 kilosun
da 50 k,. 

25 Afpa 100 kilosunda 
28 kı. 

2ô Yulaf 100 kilosunda 
27 kı. 

33 Un 100 kilosunda 
74 kı. 

Muharriri : 
.Raynonde Macherd 

YARIN 

Melahat Hanım hatıralarinı diişüe 
nürk n l<endini denizde bulmuş 
Bu intihara sebep sevgilisi Hasanı bir Yahudi 

kızı ile beraber görmesidir 
Evvelki gün. Me!ehat is· 

minde bir kadın kendisini 
Salacak iskelesinden denize 
atmak ıuretlle intihara te,eb· 
hOt etmi~llr. Kendisini düo 
ÜskGdardaki evinde ziyaret 
eden zabıta muharririmiz bu 
fe.cla~ıD tafsiliLtını bildiriyor. 

Mellhat Hamın aalen Ça· 
nak kaleli olup 26 yaılarında 
kısa boylu beyaz ve etine 
<lolaun bir kadındır. Pederi 
İz ir Eırafınan Ka:1:im 8. na
mında bir zrttir. Kızını bundan 
sene e\•v"I kibar ve yüksek 
bir ailenin evladı ol:ın Eıat 
Bey namında birile evlendir· 
mittir. 

M \fı.h t bu gençle 3 sene 
oturmuı, geçinemeyüp ayrıl· 
mııtır. 

Bu ayrılığı müteakip Sul· 
tan Ahmette tanıdığı güzel 
Fatma namında bir kadının 
evine mitafir olmuı, hayli bir 
zaman durmuıtur. Bu sıralar· 
da pederine mektup yumıı, 
Esat beyden ayrıldığını bil
dlrmlttlr. 

Pederi Klizım bey de, onun 
mektubundan evve:l damadı 
Eıat Beyin mektubunu almıt 
kızının ihanet cürmünü ika 
ettiğini anlanııılır. Bunun üze
rine Kazım Bey de kızı Meli· 
hate bir mektup yazarak 
uzun bir ders verdikten sonra 
kendisini evlatlıktan tardet
tlğlni bildlrmiftlr. 

Ayartma nasıl olur? 
Bu mektup üzerine Mela

hat, omuzlarını ıilkerek "Adam 
n de ! n gibi rözler\e hemen 

güzel Fatma hanıma derdini 
yanarak red edi!diğini bildir· 
mittir, 

Bunun üzerine, adı üze
rinde Fatma hanımcık ta (!) 

- Hele bak ıunun düıü· 
nüp ve kahırlandığı şeye bak, 
demiıtir. 

Neticede bilmüz kere Me· 
!abat hanımın garsonluk yap· 
maaına karar verilmiı. O 
güden, yani iki ıene evvelin· 
den itibaren verilen kararı mü· 
teakip hemen, güzel Fatma ha· 
nım delaletile gazlııolardan 
birine girmiı ve çalıtmalfa baş· 
lamııtır. Hayli müddet bir çok 
gazinolarda çalıtmıı, gunun 
birinde yine Fatma h nımın va· 

sıla ile Sultan Ahmette, Niyazi 
efendinin idaresinde ki mey ha· 
neye glrmitlir. 

lıte burada çalııırken Ha· 
san isminde bir gençle tanıt· 
mıı ve sevlımeğe baılamııtır. 

Hasan, Aslen 1 tanbullu 
olup 24 yaılarında genç ve 
güzel bir delikanlıdır. 

Bundan bir buçuk sene 
evvel, Allahın akşamı Mela
hatin bulunduj!u gazinoya 
gider, hem bir iki tek atar, 
hem de aıık olduğu Melıiha· 

Müt rcinıi · 
Ahmot FürkAn 

tın nuru cemalini seyredermlı. 1 
l~te bu H<..•an, ne yııpmıı· 

sa yapmıf, ne etmiııe etınif, 

neticede Melahatl elde ederek 
evine metres oluak götürmüt 
tür. 

Bidayette çok eyi ve çok 
güzel geçinmiılerdir. Fakat, 
aradan uzun bir zaman geçer 
geçmez, aralarına toğukluk 
ve bir dedikodu girmiştir. 

lıte bu dedıkoduları bizzat 
Haıan efendi ile Melahat Ha· 
nımın ağzından dinleyelim: 

Üs'tüc'arda Solak Sınan 
mahaletinde elbiseci lnıall 
Efendinin hanninde oturan 
Mellhaı Haııım, kardeım 
diyerek röıüne devamla: 

- Hatanı iki rene evvel 
gördüm. Güzel bir çocuk ol
duğu için sevmlı ve ouun\a 
metres hayatı yaıamağa karar 
vermiıtim. Bu kararım üzerine 
kalktım, evine gelerek birlik· 
te oturmağa baıladım. 

Fakat. bundan üç ay evuel 
üzerime bir yahudi k•zı 6CV· 

diğini haber aldım. 
Yahudi kızını görünce 

Bu haber üzerine kendi· 
sinC:•n soğudum ve ayrılmağa 
nu~cbur oldum. Ayrıldım ve 
hemen bu eve gelerek otur· 
malta baılad.m. Natip ve kıa· 
met i..,iş, bu eve de gelir gel
mez 1 •mail efendi ile tanııtım 
ve t!ındi de onunla evlenmeğe 
karar verdim. Allah naaip 
edeue bu hafta evlenecej!lm. 
Diynek ıözilnü bitirmek iste• 
d ·• Bu sırada b nde: 

- Şu halde, ne ıçın inli· 
harıı teıebbüs ettiniz? Dedim. 
Me'iıha.t Hanım da bir iki 
yutkunduktan ıonra: 

- Hiç, hiç bir ıebebe 

mebni değil Huanı g5rdüm. 
eiki hatıralarımı dü~ündüm. lıte 
bu hatıralarımı sayıkiaya sayık
laya deniz kenarına gelmittim. 
Bu anda Qzerıme bir fenalık geldi 
hemen lskarpin!erimi çıkararak 
kendimi denize attım. Üst 
tarafını bilemlyoTum. ğözlnimi 
açtığım zaman kendimi dis· 
panıerde buldu1J1. 

Aradan yarım saat kadar 
bir zaman geçm.fli. Şımdiki 

beyim olacak lımail g.,Jdi, 
beni alarak eve getirdi. De· 
dl ve ıunları ila "e etti. 

• -İııtiharıma sebep yal· 
nız a~k ve Hasanın ihanetidir. 

Bir taraftan yine ve muı· 
takbel zevcinden, diğer taraf· 
tan da sabık do ıtunun aıkın· 
dan bahıedeıı bu kadın, rözünü 
burada bitirince. Hayret eder•.< 
yanından ayrıldım. 

- H rkes bıliyor ki bu ka· 
dını ben, canü ı öoülden ıe· 
verek aldım ve o çirkin ha· 
yattan kurtardım. Fakat. ra· 
hat ve uslu oturmayarak üze· 
rime baıka erkeklerle de gö· 
rüşmeğe, konuı'l1ağa baıladı. 
Bunun ilzerine üç ay evvel 
kendlt'nl terkederek alakamı 

k@atlm. Canım kimi lsters<!' onun· 
la yaıuım. Keyfime Kahya 
de!ill. Deyilp şunları da ilave 
ederek: 

"Ben bir Yahudi kızuevdiği 
mi ve Melô.hattn de intihar ettiği· 
ni gazetelerde okudum. Hayreti" 
kaıılayarak, farzı mahal ben 
hakikaten yalıudi kızı ile ko· 
nuşum dahi ne çıkar? Ken· 
dili de oturdui!ıı evın sahibi 
İsmeil ile konuşuyor, buna ne 
diyelim? Demektedir. 

A. S. ................................................................................................................... 
•• 
Olüm yatağı! 

Kömür depoları meselesi alevlen· 
dikçe alevleniyor, herkes müşteki 

Kuruçeı<meclelıi hömür depolarından biri 

• 

bu ande onu kimin ııöıü göre· 
cek. 

- Saat dört ... sabah! 
- Profesör gelmekte ge· 

cikti .. 
- Uzakta oturuy(\r. 
- Doğru .•• 

(Tafıilitı 5 inri .. h:led ) 

- Profesör nerede? 
- Şoföre emir veriyordu .. 
(Klod birdenbire) itle ba· 

bam • diye . harkırıyor. Sessiz 
bir ihtiyar, ameliyat salonun- ' 
dan içeri giriyor •. 

Bu adamın etrafında tüküt 
tanki canlanıyor gibi .. 

- Fransız ~debiyatmdan bÜ) ük a k romanı 

Birden bire kapı açılıyor, 
bir ııenç kız... Üstünde kadın 
doktorların giydlAI beyaz bir 
gömlek. 

Ölüm halindeki haatanın 
yanına g1diyor. Orada gözle· 
rint bir an kr pıyor, Aceba 
yorgunluk mu? 

170 inci bindl'n tercii:ne edilmi,tir •.• 

- Morfinin tesiri olmazsa 
ıero111 yaparız. 

Nü"'etçi gösterdi: 
- lıte, ıvıe, yeni bir Kriz 

b ılıyor. 
- Hakkınız vıır TlbQ, pro

fe "re to!cCon edecrğim. . . . . . 
Ameliy:.t odosııun ağır ha· 

vası... Hartanı:1 hali bitkin, 
nöbetçi baı'fırıyor: 

- Nabız 150 ! 
Zavallı kııdı:ı •.• 
Yüz elliye çıkan nabız 180 

nısa ... 
O zaıı:aan. ölüm ..• 

Hasla bil'an için nefes ala
mıyor. Acistnn ona müvellı

&ülhurnuza teneffüs ettiriyor. 
Şakaklarına alkole batırılmıı 
l<omprcsler koyuyorlar. 

Bir rnilcade!cd!r gidiyor ... 
Öyle Ôlr mijcadele ki ... 
Bu 'mücadelede insanın 

ölüm ile uı;rı,§tı;;ı g5-lllıiyor. 
Asistan korkoıa'a baş~a

yor: 
- Profesöre ho.ber ver· 

mekte geç kaldık. saat kaç? 
Halbuki karıısında duvar· 

da bir koca taat var •.. F aL:at 

Atlatan şaımyor: 
- Klod bu saatte geldiniz 

ha ... Bu saatle ıl:ıe uykunuzu 
terkettlrmek iatemezdlm. 

Klod ıöylenen bu slzün 
kendini küçülttüğünü düıünü
yor ve cevap veriyor: 

- Bu uykusuzluk, baba· 
mın kazanoıak üzere olduğ!l 
büyük ıer.,fle alakadar. 

- Hakkınız var, afeder· 
siniz. 

Kı7, bu ıöz Ozerine gillüm
seyor ve Löbodek kendini 
bu saniye için bahtiyar bulu· 
yor. 

Bu eanada A•ictan geçen 
vuku&lı birer birer anlatıyor. 
Ve proferör gözleri kapalı 
olduğu halde töylenen bu ma· 
lümı. tı derinden derine dinle· 
yor. Aaiıtanın izahatı bittik· 
ten ıonra profeıöriln . allzlerl 
maHnın Oıtilndekl yatan haa· 
ta11ıo tltkln ve mutlarlp karnı 
üzerine açılıyor. O tltkin e 
mustarip karın üzerlnekl, 
içinde hastanın lıer nefes alı· 
ıı ile yaıayan ve olgunla:an 
bir meyve vardır! 

Varım milyon lira~ 

ürk·ye 
niyeti 

------ Planları satılıyoı ~u - -

Siz E tel ijans Servis 
azası dan? ... 

- 6-
- Merhamet buyurunu:ı.! ı 

affa değer ne var ki? 
- Yalnızlığınızı bo:ıdumda. 
- S!zin gibi mü tesna bir 

hilkat, bir güzellık melike.ile 
bir arada bulunmak ne maz· 
hariye.!. 

Genç kadın çapkın göde· 
rile bana bır iltifat ve ümit 
\'erdikten sonra: 

Ha, ha, ha!. 
.... !!!. 

Be i t nımadınız ta >ii? 
Belki tiz de beni ! .. 
Ben aizi çok iyi ta· 

nıyorum. 

Acaba? 
- Şüphetiz ! .. 
- Fakat ben de sizi ta• 

nımalıyım, l!ltfetmez m;s,n·z? 
- İngiltere istihbaratı as

keriye teıkilii.tı azasından Ma· 
dam Grito ! • 

- Sız EntellijJnı 1trvis 
azasınd n ? .• 

- Siz ne kadar korkak 
imitdnlz? Bir kelime renginizi 
kaçın yor. 

- Fakat??!! ... 
- Ne dernek htiyorıunuz, 

benim gibi bir ıl'enç kadıu ka· 
dar da mı ceşarete malik de· 
ğllslniz? 

- Bu müthiş!. 
- Sizi bu derece ı kat 

düıünceli zannetmcıdim. Ne 
dem<!k istiyorsunuz? Bir lstih· 
bıırat memuru olmak o kadar 
dehıet bir ıey midir? Bilhona 
her nza11nı nihayetsiz saadet· 
!ere götüren bir mesai sahıbi 

olmak! .•• 
- ( Enterllejina terviı) c 

mensup olmak? 
- Evet ( Enterllejlnı ıer· 

vlı) e mensup olmak, saadeti 
refahı, zenginlljti, &fkı, kadını, 
hayatı ve herıf'yi kucaklamak 
demektir. 

Ama,bundan birazheyecan, 
bir az tehlike varmıf. Haya
tın hangi safha11nda tehlıke 

yok ki, tramvaya binmekten 
çekinen bir adamın da lram
Vl\Y veya otomobil a !tında 
kalması tehlikesi vardır. 

Heyecan duymamak ise, bu 
bir az safdillik, aptallık olur. 
Atk kadın, insana heyecan ve
rdığl için iyidir, tatlıdır. Son· 
ra para ... Hayatın ve bllhaua 
yirminci asrn Allahını elde 

Asistan, bu bakışın mana· 
unı anlatıyor: 

- Kriz biribirini müteakip 
geldijji içip, bunu muayene.ye 
vaktim olın dı. 

Profesör bir Misma ile ço· 
cuiiun kalbini dinliyor. 

1 Fevkalade •• 
Profesörün iltlat elleri bu 

ıı 

do .. u.~1., 
oluyor: 

' orasında burasında 

V .J tonra netice ıu 

- Mehbil uzun ve kapo.lı. 
Çocuğu alnıo.k için ameliyat 
IAzım. 

........ 
Amelıyat salonunda öyle 

hummalı bir fao!lyet batlı yor l<i 
tarif edi!mez. 

Haata ba!ııcı ha:t:ı.nın göm· 
leğini çıl:o.rıyor... l;te çırçıp· 
lak bir karın .. Ve iKtenç bir 
manzara: Üfüıülm!i; gibi tit J 
bir karın, Luna mukabll çu• 
kura batmıı bir göjils ..• 

Kız do:Ctor Ktolild, h ala• 

etmek isliyor n:usunu:ı? Çok 
para sahibi olunuz!. İnsan 
ayajına gelen talihi teperse, 
kendini bitmlt bulur. Genç 
kadın artist jeıtlerile bunlan 
sl!ylerken, çapkın edalı bakı;• 
larını ibzal ediyordu. Genç 
kadının koyu kara gözlerinde 
eze't yıldız gibi parlayan bir 
sevk Ye zeka vardı. 

-Sıcak(K,K Bey)heyecan, 
benim hayatım 1almz heyecan 
olmalıdır. Heyecan aramayan 
kimseier,benlm indimde insan 
lık mertebesini bu~amıyan hı 

ıanlardır, dl)'ordu. 

Benim havf ve hayretimi 
görCnce: 

- lıte galiba s':ı de tahmin 
edemediğim kadar korkaklık 

ve heyecansız:ık :var. Tahminle
rimi öldürmeyiniz, metin ve 
dinam:ı gibi kııvl olunuz. 

Kollarını, alihi bir aıkı ne· 
vazit'e açtı, beni karııdan 
kucaklayan ıahane ve p r 
ümit lllvrlyle: 

- Karımıza gelen bir ıa· 
ad ti, onunuze serpilen n,· 
hayeh'z serveli, ve artık 

pulıyarak t tre)'en talih yıl
dızınızı aöndürmerr ek için 

ze genç bir kadın sıfatlle 

itidal, teyakkuz tavsiye ede· 
rim. Yoksa! .. 

( Df:l>Qrnı uar) ...... ~ ......................... ... 
Turizm 
içtimaı 

1 Ehemmiyetli ka
, rarlar verildi 

Dün. Turizm heyeti idare 
içtimaı yapılmııtır. İçllmoa, 
Kocaeli mebusu Re~it Saffet 
bey riyaset etmişt•r. Müuke
ı·e rnevaddının b~oı caaı, bey· 
ne!milel Prağ ve Peıte kon· 
greleri hakkında Reıit Saf· 
fet beyin verdiği r11porU"n in· 
raatl teşkil ediyordu. 

Bu fçtfmnda, rne lekAte 
nafi olac k Lır ta:.ıaı mukar· 
rerat ittih z edilmlttlr. 

RPıit Saffet bey, bu ka
rar'arın kuvveden fiile çıkn11. 
ması fslir1'ıı.'l'lında bulunmak 
üzere hill ü neli merkez"ye ile 
temasta l:ulunacaktır. Reıit 
Saffet bey Cumar!etl günü 
Ankar11v• ha•l'kf't •d.,eekli• • 

nın bacaklarını alıyor, üoüme
mek için pamuklaı a sarıyor. 
Sonra ameliyat m tının hu
susi yarlerin be.j!lıyor. Sonra 
sıra kollara geliyor .. Onlar da 
bağlanıyor. H ıta omuzların· 
dan ır"çen bir kayıtla da ma• 
aaya bağlandıktan tonra tetbit 
iti biti yor· 

Nöbetçi soruyor: 

- Baılıyayım mı? 
- Evet. 
Nöbetçi eline temiz bir gaz 

alıyor. Kloroforma batırıp 
haatanıu burnuna yaklaıtırı· 
yor. 

Hasta öyle ve bitap duru• 
y<>r ... 

Gaj Ü•lündekl klorform ku-
ruyor .... 

lkinci ve üçüncli def onu 
ıslatıyorlar .•• 

Prof .. ör toru yor ı 

- Ha~ır mı? 

(Devamı varı 
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Esrar dalgaları! .. 
-

Fıyakalı Tahsin nasıl muazzam 
dalgalara tııtuldu ? .. 

De der~ce gani biliyor nıu· 
tun? Haddi heıaLı meçhul, 
ılere.:ede ganidir .•. 

Blııaenaleyh • gece gündüz, 
lıınlmle beraber yeyip içecek 
IO&up g~c~ksin, muvafakat 
eıliycr muıun? 

Bu aöıü ltiden ıoför Ha)'ri, 
bJr aa için kulak!arını kabart· 
•t. gözlerini ıüzülterek ba· 
IJlll aıata efmlı, dü2ünmeğe 
lıaıla811ft. r. 

Bir mQ:lılct 'onra baıını 
kaldırarak kar1111ndakl veli· 
almeti Tabiine, hitaben: 

- Hakkımda göıterllen 
teveccııh ve lütufkarlılınıza 
leteldıllr ederek hemen em· 
rlnize amade bulundujiumu 
arzederim efendim. Demlıtır. · 
Bunun llzerlne garson da ha· 
arladılı içki tepılıini önlerine 
aeurmııur. Bu iki kafadaı, 

kadehlerini doldurmuı,(Şerefe!) 
direttk ilk kadehi yuvarlamıı· 
br. Bir iki yuvarladıktan sonra 
tahdn, ıofor Hayriye hitaben: 

- Aman be ! tanıdığın hiç 

bir karı filan yok mu? Biraz 
vakit geç'reli.n. Demittir. 

Hayri'de o ande: 
- Olmaz olur lnu hiç? Ara.

basile. Cevabını vermiıtır. 
Bunun üzerine Tahıla de·: 
- Nerede ya? Alda gel. 

Dem;ıtir. 

Bu ara Şoför Hayri, yerin· 
den fırlayarak altındaki ıür· 
at!i otr.mobile tanıdığı Leman 
lamic<le ki güzel kadını bin· 
dirlp getlrmlıtlr. 

Leman cidden güzel bir 
kadındır. İtina ile yaptırdığı 
elbiaeler kendlıine bir kat daha 
gllzelllk bahıetmlıtt. 

İıte bu güzel kadın, kırı· 
ta kırıtl\ Tahıinln yanına ge· 
lerek o narin ve pamuk gibi 
elini uzatmıı, toka ederek: 

- Bonjur beyefendi! De· 
miı ve yanı baıına oturmuı· 
tur. Bu cazibedar kadının te
ılri altında bunalan T 1>hıln de, 
afallıyarak: 

- Hoı geldin, ablacıfım. 
Demiı ve hatırını ıormağa 

baılamııtır. 
(Devamı var) 

···-·················-··-···········-·················· ................................. . 

llalTTI 
35 bin liralık veraset vergisi --

Rüşvet mi vermişler? 
-------

Alakadarlar bunu uzun müddet 
saklamağa nasıl muvaffak olmuşlar 

Kllıadeainda Ahmet bey 
isminde biri 5 ıeoe evvel 
ölmllt ve milli hazineye 35,000 
lira kadar veraaet verıılıl 
taUkal etmı,tı. 

Kıılı zade Ahmet beyin va· 
rblerinden bir :ıı:at bu verginin 
uaıua madclet mektum kalma· 
llDa muvaffak olmuıaa da Ma· 
lıye ılaire.ıne yapılan bir lh· 
.. , l:ıı:erine 35,000 liralık 
mektuın veraıet vergisi meae
lell patlak vennııtır. 

Maliye dalreıl bunun üze· 
rlne derhal tahkikata baılamıı 
"'"' ha lftn tahkiki için de ıa· 
.. Kutad. ı Malmüdür vekili 
.\lıaıet Ali ve varidat kltıbi 
Zernel beyleri memur etmlıtı. 
Ba iki IDelllurun uzun uzadıya 
Japbklan tabklkata rafmen 
S.. ınektum •eraaet verglıl 
•ı leli bir tllrlü meydana 
--adı. Bu memurlar Maliye 

Eıııı, arkadaıına ıordu: 
-- Se11 benimle kalacakaın 

Qlll mı? 
- Şüpheai:ıı:. Seni bukadar 

meyuı bir va:ıı:lyette bırakacak 
deiılım yal 

Bir zaman ıuıtular; aonra, 
F.nir, bofuk bir aeale: 

- Deminden, zavallı ka· 
nmm hlyanetile alakadar 
hl9 bir klmaeden ıaphe etme
~lilml ı&yledlfim vakit niçin 
)ııailm ealladm? · 

4dnan Sabm, lıaf1Dı efdl 
-.-dı. 

.... 16ylemek ...... 

1 
dairesine verdıkleri cevaplar· 
da: 

MBöyle bir meıele var· 
dır. Fakat ehemmiyetten liri· 
dır. Eaaıen ortada gizlenmiı 

bir veraaet vergisi yoktur. Va· 
rlsler bunu ödemeği taahhüt 
etmiıtlr. " teklinde ıüpheyi 
mucip cümleler kullandılar. 

Tahkikatı bir türlü oeti
celenmiyen bu meaele Maliye 
mQfettııllğlnln nazarı dikka· 
tini celp etmıı ve tahkikata 
Maliye müfetlltliği vazıyet 
etmlıtlr. 

Maliye müfettıılili ~tahki
kata baılar baılamaz bu me· 
ıelenln arzetliği eırarengi:ı: 
,vaziyet bütün çıplaklığıyla 

meydana [çıkmıı ve bu iki 
memurun rüıv t mukabilinde 
veraaet verıılainln gizli kal· 
maaına yardım ettikleri anla· 
ıılmııtır. 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
- Tamamlle delil. Fakat 

biraz evvel, hiç klmıeden tüp· 
he etmediğini saylerken, gaz· 
lerlmin önünd<", birçok h~tı· 
ralar içinde "Okadın.ın ha· 
yalı canlandı. 

Eıılı, ıarardı : 
- Hicran mı? 
- Evet. Hani Cadde boı· 

tanında bize ııörOndüğü gibi, 
ııarip bir nazarla ... 

- Eaia, tekrar etti: 
- Hicran mı? Bu delilik, 

azhlm! 
- Onun için • tamamile 

delil,. dedim ya ••• Hayır, hlc· 
rUMlıuı ıOphe etmiyorum •• 

YARIN 

Poliste: 1- Adliyed~; 
Yangın 1 ihtilas 

-
Bereket versin 

çabuk söndürüldü 
Gazhane yolrnıuoda mu· 

kım Horasancıyaoın mutaıar
rıf olduğu hanenin ikinci 
katından yangın zuhur et
mlı, itfaiye yetiıerek söndür· 
mü~tür. 

Cerh 
Kasımpa ~ ada, oturn'1 ma· 

vunacı Nehmet mahtumu Ha· 
ıan dün, hane aahıbi Davut 
ile kira meıeleılnden kavga 
etmi~, neticede Hasan, Davu· 
du ıopa ile darp ve cerh et· 
mittir. 

Esnır çekiliyor 
Galatada lıadem sokağında 

mukim arap Kadrinin metresi 
Anaıtaeiya Seoharl, idare et· 
mekte alduğu 12 numaralı 
kal-.vede <'srar içildiii zabıtaca 
haber alınmıı, taharri netice
ı!nde bir esrar kabağı bulun· 
mu,tur. Bu hususta tahkikata 
baılanmııtır. 

Kaza 
Kalyoncuda çakmak ıol<ı•· 

ğında mukım 60 yaı'annda 
maclanı Marlça dün, Tepe ba· 
,ıodan geçmekte iken Tele
fon ıirketi direktorunun 999 
numaralı otomobilin sademe· 
ılne maruz kalmıı, ağır ıu· 
rette başından yaralanarak 
Beyoğlu hastahanesine yatı· 
rılmıştır. 

Otomobil kazası 
Beıiktatta k hveci Hüaeyin 

efendinin oğ'u 10 yaılarında 
Y aıar, arkadafı bovacı Ant· 
ranik ile cadde üzerinC:e oy
namakta iken ıoföt Üomanın 
idaresindeki ol om o bilin altın• 
da kalmı ş , ikhl de muhtelif 
yerlerinden yaralanmıılardır. 

-~ 

K.omiser muavini 
ceza yedi 

Polis dördüncü ıube pasa· 
port iılerinde ihtilas yapan ko· 
miıer muavini Cemal ve "ayni • 
h!dise de mürakabe vazlfele· 
rlnl hakkile ifil elmediklerin· 
den maznun bulun•n dördüncü 
ıube ıabık müdilrü Sadettin, 
Defterdarlık üçüncü ıube mü
dürü Faiz ve mümeyyiz Fuat 
be_;'erlo muhııkemeıi dün Ağır· 
cezada netlceleomlıtır. 

Heyeti hakime Cemal ef. 
nin bir ıeoe iki ay hapsine 
diğerlerinin de berallne karar 
verırıiıtir. 

15 sene 
Ağır hapis cezacı 

verildi 
Bundan bir kaç ay evvel 

D lmabahçede bir gazinoda 
çalğı çaldırmak ihtilafından 

çıkıın kavga neticesinde İımaili 
öldüren Rüstemin muhakemesi 
dün Aiiırcezada netlceleomıı~ 
tir. 

Heyeti hakime cürmü ıabit 
görJüğündun maznunun 15 
ıene ağır hapıe ve hidematı 

ammeden memnuiyetlne kıırar 
vermlıtır. 

Açık resinı davası 
Bıızı mlza.h gazeteleri aley

hine çılan ır. üıtehçen neıri· 
yat davaıına dün Birinci ce· 
zada devam edilmlttir. 

Esnayı muhakemede Çap· 
kınkız ga-ıeteıl mes'ul müdü· 
rü Murat HaaanB. dinlenmlıtır· 

Heyeti hakime bazı buıu· 
satın tahkiki için muhakeme)!· 
b8tka bir güne talik etmiıllr. 

Kese benim, para benim d ·ğil mi? 

Celal Muhtar Bey 
Darülf Ün unda para emniyet edile-

cek kimse olmadığını söyliyor! 
Sayılı milyonerlerlmizden ı Halbuki fakültede o zaman-

Celal Muhtar B. bir zamaırlar lar har vurulup harman •av. 
bir vaitte bulunmuıtu. llu va· 
diı1de: Anupaya kendi para· 
si!e talebe göndereceğini ve 
bunu Tıp Fakültesi vaaıtaıile 
yapacağını ileri sürmüttü. Ara· 
dan çok zaman geçliği hıılde 
bundan lıir netice çıkmamııtır. 

Bunu kendialne hatırlatan 
gazetecilere Ce!al Muh!ar B. 
ıunları ıö)lemiı'lr. 

" - O zamanlar fakülte· 
de yağlı boyalar, mermer tez
yinat ve ıafr lüks tıler için alt· 
mıı bin lira sarfedildi. İlı:tııat 
ve tasarruf mefhumile kabili 
telif olmıyan bu ıarflyata, Is· 

raf demek daha doğru olur. Sonra 
Fakülteye Rıııim Ali Bey gibi zat 
muallim di) e alındı. Bunların 
ehliyetleri hakkındaki davaları 
her gün lıilip görüyoruz. 

Aprupoya talebe gönder
mek için verilecek paı aya 
yeddi emin arilmak haklnmd , 

Yalnız, karına ve snna fena 
hisler bcallyen klmıe diye 
dütündüm ... 

Enis, ıüphcli lir ta vurla 
baıını rnlladı: 

- Hayır, hayır! 
H'cran, bayle bir cinayeti 

irtikap edemez. Maam11fih, 
etrafımızı ıaran zulmette, 
her r ne olurıa olıun, hiç bir 
ıüphe ihmal edilmemelidir. 
Hicranın masum olduğu· lan· 
laıılmak için, tahkikat yapıl· 
maeını isli yeceğim ... ! 

- Bir birinizden ayrıldık· 
tan ıonro,hlç görllımediniz mi? 

- Aıla. 0,bana artık k-
dislnden bahıedildltlnl ltltmi
ycceğlml ıöy lemlıll. 

- Evlendiğin zeman, ıana 
nıektvp yazmadımı? 

- Hayır. 
- Nerde oturdıtını l.lli-

J'Ormıaın? 
- lııttıtıme g&re, yine ep

kl ,-erinde ••• Llkln ıon zemal
larda Buruda ımı.., 

ruluyordu. Parayı vermedim. 
Belki vadimi, kendim ve ken· 
di paramla yerine getirdim ve 

·getiriyorum, Bundan kime oe? 
Kese benim, para benim değil 
mı?. 

Çeşmede Ilıcalar tetkik 
ediliyor 

Hilaliilhmere ait Çeme ıhca 
aularının mühendisler tarafın

dan keıflne baılaıımak üzere
di r. Antalyadan rgelecekfmü· 
hendisler Çeımeye gidecek 
ve ılıca sularını tahlil edeı:ek. 

tır. 

-·-Doktorlar telaşta 
Doktorlar, Cumartesi günü, 

Etiblıa muhadenet cemiyetin· 
de bir içtima aktede.:eklerdir. 

Bu içtimada kazanç vergisi 
mPıeleıi gorüıülecektir. 

"H:cran zenğindi .• 
- O, ıenl çok ıevmiıti. 
- Evet,çok, zannediyorum. 

Ayrıldığımız zeman fazla mü · 
tesir oldu. 

Tekrar Süzandan behıet· 
meie baıladı. Oııu, niçin öl
dürdüklerine bir tiirlü akıl er· 
ılıremlyordu. Pra içünsa, teh
dit e~ebilirlerdi. O da ıuıar, 
klır.ıeye bir ıey ıoylemezdi. 
Fakat öldürmek niye eyi idi? 
Ah! Katıl! Alçak katil, Hııydut! 
bunu bilmemek, intikam ala
mamak, bilmükabele bojazı· 
oı aıkamamak, hırladıfını iti· 
dememek! Ah! Bunların hiç 
biri olamıyacakmıldi? 

Zavallı Enlı, yeniden hıç· 
lurmajia baıladı. Gece, birbir· 
!erinden hiç yerini aaklamayao 
bu iki ıamlml doııtun tellrleri 
araaında ııeçtl. 

Sabah olunca, apartman, 
aa:ıı:ete mulalıkl .... le doldu.&-· 
lar, aankl :ıı:a ptedılen bir tehire 
bırıeııyorlardı. 

(Devamı Yar) 

11 Haziran\ 

Halk daima iyi ve Jotruyu bulur! 

Memurlarımız için 
Kadro harici yerine pek mükem

mel bir fikir teklif ediliyor 
Memurların kadro hariç! 1 

yapılmadan terfih ve iktidarla· 
rıoa çare vardır. Şöyle ki: 

Türkiyen 'n 40,00J köyün· 
den hemen 30,000 köyünde mu· 
allim yoktur. Memurlar iki 
ay kadar kursa tabi tutularak 
bu 30,000 köye ~lrerden 30,000 
muallim veya ikiıerden 60,000 
muallim olarak verilirler. 

Köylerde hayat ucuz oldu· 
ğu cihetle maaılarının dörtle 
birile geçinirler. Dörtte birini 
de ziraate sarfederler. İki ae· 
nede bir memurlar sıra ile 
münavebeye tabi tutulurlar. 

Bir mP-murin kooperatifi 
teıkilile köylerdeki lttibsalô. · 
tı, koylerden ıehirlere ucuz 
aatın ahı.rak gönderirler. Yani 
l<öyde para etmlyen mallar 
para eder. 

Şehirlerdeki memurlar da 
nıtıf maaıla gaçiomek imkanı· 
oı elde ederler, hem de me
murinin mae ıları bu ıur. t e 
köylE'rde htihsale h<zmel elmif 
ve köylünün eline para glrmlı 
olur. Ve umum memurinin ma· 
aııııdan nmf iktısat edilmi§ 
olur. 

Bunun tam faaliyeti aza· 
mi bir ıtnede mümkündür. 
Hatü ıimdiden bile yapılabi· 
lir. Köylerin yüzü az 0!111 da 
biraz para görür, k11men de 
olsa lıtıhealatını satar. Zaten 

bu mesele Anı dolu ve Rumeli 
kazalarında ve vil!yet mer· 
kezlerlnde lıa•ıt bir ittir. Yal
nız müıkül&t lstanbul, lzmlr, 
Ankara gibi birkaç büyük ıe· 
hlr için varittir. 

Bir defa kooperatif teıekklll 
edince mesele kendinden ha'.· 
ledilmit bulunur. Ayni zaman· 
da memurlar lıtihıal hayalını 
öğrenirler. Yalnız dikkat edi· 
lecek ıey ıo ıı derece adaletle 
hareket etmektir. Bir de bu 
memurlar içki kullanmamalı· 
dırlar. 

Süıe ve alaylıe düımeme· 
lidirler. iyi idare edilmek ıar· 
tile bunun bi hudut f&ıdeleri 
vardır. Fena idare edilirse 
musibettir. İti fırkacı olmayan 
kudretli blr phılyet idare 
etmelidir. 

.Mühendis 
Mu•tafa Nuri 

Bir muallimin mektubu 
Sabık baı muallimle,den 

Cemal B. ııızetemize gönder· 
diğl bir mektupta vazifeıinden 
haksız yere çıkarıldığını muh
telif makamlara lıtldalar 

gönderdiği halde hiçbir netice 
elde edemediğini acıklı bir 
lrıanla anlattıktan ıonra "bir 
kııç liıan bilirim, hakaızlığa 
kurban gittiğini niçin bana 
cevap vermiyorlar. Diyor. 

Yüz kızartacak tuluatçılık! 

Tufüatçılar ·gayrette! 
Yeni yapılan "Tiyatro san'atkar .. 
ları cemiyeti,, idare heyeti ne diyor? 

Tuluatçılar arasında büyük 
bir ihtilaf çıktıiını ve tuluat· 
çıların il< ye ayrıldığını dünkü 
nüshamızda haber vermtıtık. 

Bu yüzden bir takım tulii· 
atçıll'rın "Tllrk tiyatro ıan'at· 
karları" diye teais edilen ce· 
mlyet heyeti idareılne ve te· 
ıekkül tarzına ltiı az ettiklerini 
yazmııtık. Bu itirazlara karı• 
heyeti idare azasından Suphi ve 
Rtf .k Beyler ıunları ıöylemll" 

lerdir. 
Memleketimizde ıimdiye 

kadar çok mühmel vazıyet· 

ten dolayı kıymetini kaybe· 
den tiyatroculuğun yürlidllğü 
yol ve açtığı ıaha yüz kızar· 
tacak bir ıekil almııtır. 

GP-rçl Sanayii Neflaenin 
bir tiyatro ıubeıl vücuda gel· 
dı, fakat bu müe11eae aka· 
demlk bir tekilde doğduju 

cihetle hernedP-nse ~memleke
timizdeki ıahnecileri tatmin 
etmedi. 

Bu cihet nazarı itibara 
alınarak himayeılz meılekl 
korumak ve ıan'atkiırlar ara
sında ulu orta cereyanın önü· 
ne geçebilmek için toplanan
lar. \Türk tiyatro aan'atk!rları 
cemiyell) namı altında bir te· 
ıekkül vücude getirmeye teı· 

ıebbüı ve bunu candan dile
yel)lerin bir araya gelerek 
kendi aralarında seçtikleri ar· 
kadaıları keyetl idareye ge· 
tlrmlılerdir. 

Bu heyeti idare, yazıldıiı 
gibi dört kiti de fil (Tevfik, 
Memduh Suphl Halit, Ahmet 
Baha, Refik Beylerden müte• 
ıekkil olarak yedidir. 

Şimdi hemedenae [ıp ba,. 
ka bir mecra,-a ko,..ak latl• 
y:_l .... n orta7a •ttıklan ikin· 
el bu pide ııelın.:e, hllltüme
Un tulllatçılıfı müdafaa ve bil
ba11a bir aan'at kıymeti olan 

\ 

Şadi Beyle-, ıu!üatçı sahnelerile 
hiç münaaebetınl göremediği• 

mlz. lbnlrreflk Ahmet Nuri Be
yin ıahıalarını karııtınnak ve 
büyük 1&n'atklrdan bahaetmek 
çok acı ve pek gillllnçtllr, 

Bizi intihap edenlerin ken
di imzalarını inkara kalkıta· 
caklarını hatırımıza getirmek 
bu huauata ıtmdillk fazla bir 
ıey ıöy lemek lıtemey:lz. 

Cemiyet maddiyattan zi
yade mealekl muhafaza kaydi
le mükelleftir. 

Bi"lntihap heyeti idareyi 
teı"ı edenlerde ne tiyatrocu ne ıl4 
onun bunun ıırtından geçinen· 
lerdlr. Bunu Cemiyeti kuran· 
lar da pekalA bilir. 

Mügalata, ıafsata, tahıl 
dedi koJu pek çirkindir. Cemi
yet hayatında bir diıip'ln var• 
dır, aaptı rapt altında Y•tamak 
iıtemiyenler musanna rellmll 
il!nlarlle ve bir çok cııntajlar
la halkı aldatmak lıtlyenler 

pekalA bilmelidirler ki bundan 
ıonra hakiki Tllrk tiyatrocu· 
ları bunu yaptırmıyacak v.ıı 

yapmak lıtlyenlere de mAni 
olacaktır. 

~1uhafızgücü süvarıJeri 
gitti 

MuhafızgQcü ıüvarllerl 
dün aabah Edlmeye hareket 
eımiılerdir. -
Bir fabrika kapatılmış 

Eyüp'te bir fabrika kapa.· 
tı'mııtır. Buna aebep Avrupa· 
ya morfin ihracatı yllpmaııdır. 

Hakkında takibat yapıl
maktadır. 

Darı alıcısı az 1 
Avrupa. ply:ııal:ırında aon 

günlerde dan alıcısı azalınıı· 
tır. 

Bu hal flatlerln dütme
llnl intaç edi)ur. Surlrıı ve 
fllia~ln havalıeJnde darılar 
tam 120 tilin etmdtedir. 
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Bir tahtelbahir battı 
,/acia 18 kişinin ölümile neticelendi 

Londra, 10 (A. A. - Pe11edon isimli tahtelbahir Çinde 
kain Wihaimel limanının 21 mil tlmalinde bir tüccar gemuı 
ile çıı.rpııar .. k batmıılır. Beş zabit ve 26 tayfa kurtarılmııhr. 
Mürettebattın kaybolan 18 kişinin cesetleri bulunmamııtır. 
İki tayfa kurtarıldıktan aonra ölmüıtür. 

Ankra su altında kaldı 
Ankara, 10 (A.A) - Bu akşam fazla yağmurlardan Bent 

der,\si taşmış ve güzergahındaki bostanların ve evlerin birinci 
kalını su istila etmiıtir. Bostanlar hasara uğramııtır. Nufüs zayıatı 

yoktur. Suların htilasınd11n korkarak ağaçlara tırmanan bir 
kaç kiti ip atılarak kurtarılmııtır. 

Ankara şehrine fazla yağmur yağdığından ve çayın ani ola· 
rak kabarmasından civar dağlara fazla yağmur diiıtüğü anlaııl· 
maktadır. 

Manisa iskan memuruna işten elçektirildi 
IV!ı..niaa, 10 (A.A.)- Mülkiye müfettişi Tevfik Sırrı Bey dün 

Naniıa iskan memuru lhrahim Efendiye işten elçekürmiıtir. 

Şiddetli yağmurlar 
Manisa, 10 (A.A.) - Dün Manisa ve mülhakatına ~iddetli 

yağmurlar düımüıtür. 
··~············ ...................................................... ..... 

Konferans bir iş yapmadı ! 

Bütün dünf a piyasası 
için tehlike var! 

ise 36,5 milyon tahmin edil· 
mektedir. Ru.ya buğday meb• 
zuliyeti cihetinden mütees ıir 
olmuş değildir. 

Bu hususta malümatma 
müracaat ettiğimiz Ticaret ve 
zahire borsası katibi umumisi 
Dr. Nizamettin Ali bey mu· 
harririmize atideki beyanatta 
bulunmuıtur : 

- lçtımaını bitiren Londı a 
konfransı bu sene:ıin belki en 
mühim hadlsesidir. Malum· 
durki Ağuıtostan sonra yeni 
mah~ul dünya piyasasını 

istila elmeğe baılayacaktır. 
Bu mahsulün geçen sene· 

kin<len fazla olduğu en bü· 
yük cihan buğday muhammin· 

leirince ifade edilmektedir.Halbu 
ki diğer taraftan Ağustos b:r 
de geçen seneden müdevver 
yirmi milyon ton stok vardır. 
( 20 ) milyon ton stok de
mek vasati dünya istihsalinin 
( 6) da biri demektir. 

Şu halde Ağustos birden 
ıonra dünya piyaıasına ç kacak 
olan buğday mıkt arı bu sene· 
nln fazla mahsulile, buna 
ilave olarak bir ıle (6) da bir 
nisbetindeki stoktur. 

Bu vaziyet buğday fiatını 

indirecektir. 
Nekadar indirecektir.? 
~len bugün buğday fiatı 

elli senedenberi görülmeyen 
aş;ığı bir seviyede bulunuyor. 
Demek, senenin ikinci nısfın· 

da öyle buğday fiatları kay· 
cledllecektir ki bu flatlar gö· 
rülmemlt fiyatlar olacaktır. 
l;te Londrada büyük müıtah· 
sillerin lopl.ınmalarına sebep 
o müatahıilleri yıkacak -.nahi· 
yelte o'an bu fiat sukutunun 
önüne geçıned: çarelerini sür· 
atle bulmak içindi. 

Son gel.on telgraflara 
nazaran, bu ehemmiyetli beyne!· 

milel kongre, önümiizdeki kış 
ekim n!sbetlerini tahdide doğ
ru bir amm atı:ıı' olursa bu 
şu demcktirki: 

1 - E'de mevcut mua?:zam 
ıtoldarı i•tıhlak edecek müı· 
ic:hlik bulun~.mamıflır. 

2 - Senenin ikinci nısfın· 
da elde bulunacak büyük ye· 
kü:ıJaki bu~day miktarından 
bir kısım gelecek seneye devr. 
olunacak ve bu servetle gelecek 
senenin az istıhsalatile tevazün 
vaziyeti temin edilecektir. 

Anla~ılıyor ki kongrenin, 
ıuaksadı teeuilsü olan bugünkü 
me\'cut ıtokların ortadan kal· 
dırılma~ı gayesi temin edile· 
memiçtir. Fakat bu:ıa mukabil 
ll":'-cep mevsimde az istihsal 
edik ıtckları iatıkbalde istilılak 
.etmek tarikı lut.ılmuıtur. 

Rusyaom beı senelik planı 
me\'CUt bulundukça Rusyadakl 
zer'ıyat sahasının ne suretle 
azaltılıı.bileceği mühtacı teem· 
rnül<lür. 

Dii~• tar.ıflan Ameıikaııln 

muazzam çitliklerinhı ne su· 
retle ziraatı yapacağı ve 
bugün Amerikanın malik ol· 
duğu binlerce traktörün ne 
surette atıl bırakılacaği dahi 
mülahazaya değer, Onun için· 
diaki, kongrenin tahdidi zer'i· 
yatı müzakere e .mek üzere 
tertip etmek iatediği mülhak 
lmnı; renin faaliyetine büyük 
bir ehemmiyet atfetmek lazım· 
dır kısaca söyleme!< la~ım ge· 
lirse Lopdra konfrilnsı kendi 
itini yapamamıı, bu işi istik· 
halin bir diğer kongresine 
ciro etmittir. ........................................................ 
Ölüm yatağı ! 
Kuruçeşme kömür depola· 

rından şikayetler tevali et· 
ınektedir. 

Kuruçeımede 4 numaralı 

hanede sakin Salih beyin ika· 
me eylediği davadan sonra, 
heyeti ihtiyariye de bir maz· 
bata tanzim etmişti~. 

Her gün, her saniye evler· 
de hadis c.lan vak'ale.r, gülünç 
o!dugu gibi, pep açıklı ve te· 
hammülsuzdur. 

O civarda ikamet eden 
Nimet !.anım diyorki: 

Bir gün mutvakta çamaıır 

yıkıyordum. Boyalıları bitirmiş· 

tim, beyazlar da kaynamakta 
idi. Bunları da indirdim ça· 
maıır sepetine koydum. O eı: 

nada çocuk a _ I jordu. Yukarı· 
ya koıtum. On iiç yaıındaki, 
Oğluma salıncakta yatan 
kardeıini sallamasını tenbih 
edip indim. Bir de ne goreyim 

hayli emekle yıkadığım boyalı 
ve beyaz çamaşırlar, mektep· 
!erdeki siyah yazı tahtasına 

dönmüş tebeıir zerralı gibi 
iğııe ucu kadar hafif beyazlık· 

farla, serape simsi}'ah olmuı. 

Ben titiz ve sinirli b:r, 
kadının son derece ihti.namla 
yıkadığım çamaıırları bu hal
de gört)nce fena oldum. 

Yine bir gün etli patates 
pişirmiştim tu:ı:u az gelmi,ti. 
tel do'aptan tuz almaia gittim. 
Ayrıldığım, on saniye sürmemiı· 

ti. Ocağın baıına döndüğüm 

zaman ne'.göreyim?!! Bir tencere 
yemeğim kapkara olmuş. 

Bu her gü11, her dakika 
her ıaniye, çekilir dert mi ? 
Allah rizası için siz söyleyin 
dedi. 

Muharririıİıiz buna müıa
bih tezahürata da bizzat ıa· 
bit olmuştur. Bı.ı C.epo Ku· 
ruçeııne a halis!-.in bir işken· 

ce aleti olmu~tur. 
Bu meseleye hüküınet;n 

ehemmiyet verdiğini yazmır. 

tık. Filhakika bu rac!cle etra· 
fında söylenenlerin hepıl id· 
diayı leyli etmcktc:ıdir. 

(Baımalcaleden deuam) 
~·: Bu ıındlar, şuurlandığı za· 
man, memlekette mücadeleden 
ziyade hakiki müvazenenin 
hasıl olacağına emniyetle ka· 
naat edilmelidir. .• 

Sınıf menfaatlerine, sınıf 
ihtiyaçlarına istinat ,etp:ıiyen 

teıekküllerin, mutlaka kendi 
saflarına çekilecekleri muhak· 
kaktır, 

Şahsiyattan uzak, temiz ve 
ıaınimi ınünakaıalar hakika· 
te erliebilinmek i·çin, gidilecek 
yolların en kestirmesi ve en 
çıkarıdır. 

(Birinci sayfadan deuam) 
memurun açıkta kalmanıaaı 
ve tekaüde sevk esasında dev· 
let makinasının tecrübeli idare 
memurlarından mahrum hıra• 
kılmaması ve maaş tasarrufunun 
Barem kanunu ile yüksek 
zam gören maaılardan fazla 
zammın tenzili suretlle icrası 
ve namzetlerin memuriyetle· 
ri tasdik olunmaması en son 
fikirdir. 

Ankara muhitinde gaze· 
temizin tasarruf esasatı üzerin· 
de alakadarları ikaz etmesi 
çok hüsnü tesir bırakmııtır. 

Arif Oruç Verdiğim bütün haberlerin 
~~~~~~~~~~-

Polis şube müdür )ehakkukunun memleket he-
sabına memnuniyetle kayde· 

muavini döndü divorum, 
Bir mü;ldet evvel Avrupaya Bu tasarruf layihau esas· 

barayi tedavi giden Polis 1 inci !arının değişmeıine rağmen 
ıube müdür mavini Ziya bey, Maliye Vekili Mustafa Abdül· 
evvelki gün rehrimize gelerek halik beyin noktai nazarınC:a 
vazifesine başlamııtır. hrar ettiği söylenmektedir. 

...................... ~~·~~··· ...... ···~ .................................. ....... r---- GUNUN MESELESİ -----, 

Bir işçi ve Çiftçi 
Fırkasının Hak ve Menfaatleri 

~------------------.... -----------------------------
(Birinci aahifeden deuam) 

yeti teıkil eden insanların aynı 
şekilde çalışmadıklarını, aynı 

ıartlar dahilinde yaşamadıkla
rını görürüz. Fakat, bunların 
hapsi de hem kendilerini ve 
hem de eserlerini yaıatan ce
miyeti idare ederler. O halde 
o cemiyeti teıkil edenlerin 
(Yaşamak ve yaşatmak) gaye: 
!eri de hayat ilminden ibaret· 
tir. Eğer biz Türkiyedekl çif· 
çinin, ;ımelenin, Corjuvanın 
ve kapitalistin prensip ve mef· 
kiirelerini toplayacak olursak 
Türkiyeyi idare etmek ve ya· 
şatmak ilmini tesis etmiş olu· 
ruz. Türkiye, ancak bu ilimle 
idare olun uı· ve bu ilimden 
baıka bir idare ilmi de yolı tur. 
İstanbul,l'arir, Londra ve Ber
lin Darülfünunlarında okutu· 
lan kitaplar, ilim değil u•ul· 
dür. (Dekart)ın usulü gibi. 

Bu günkü demokrasi, bu 
hayat kuvvetini iktidar mev· 
ldine getirmekten başka bir 
şey değildir. Şüphesiz ki, ha· 
yat gibi demokrasi de yara
tıcı tekamül hareketleri için· 
de yaıayan bir kuvvettir. 
Bunun içindir ki, ilk zaman-

• laıda "Hayat kavgası" şeklin· 
deki Borjuvanın kayıtsız libe. 
ralizmile ifade olunuyordu. 
Elcgün Avrupada içtimai ha. 
yatla fer.ii teşebbüsün birle· 
verek yaşaması, Amerika. 
da da evlenme lstandartdardi
zasyon ıekillerine girdi. Bizde 
iıe, hem demokrasiyi inkar 
eden bir cereyan vardır, hem 
de bir devleti idare eden 
ilmin akıldan çıkabileceğine 
hükmeden bir kanaat mev. 
cuttur. Halk fırkasının prog· 
ramı, ilmin akıldan çıktığı 
na, Dekart usulünü Aristo 
mantıkına tatbik eder etme:ı, 
Tiirk milletinin mali, iktısadi, 

dııhili, hani ve siyaıi idaresi 
için düsturlar bulunacağına 

kanaat getiren bir zihniyetfn eıe. 
ridir. Bunun içindir ki, bütün 
zıtları birlqUrmif, hiç kimseyi 
kadro harici bırakmamak için de 

hiç bir hayati sistem koyama
mıştır. Sermayeye tam bir 
serbesti veren program, ser· 
ıııayenln fazla bir iıten başka 
bir hak tanımadığını dü~ün· 
memiş, böyle bir hakkın ve

rilemiyeceğiııi kaydetmemişti. 

Devlet inhisarcısı olan fırka 
çiftçi, inhisarcılığın Borjuva 
ve Kapitalistin faaliyetini 
öldürmekten baıka bir gaye 
takip etmediğini bilmek iste· 
ınemiş, devlet bütçesine daya· 
nan inhisarcılık, karıısında 

şahsi teıebbüslere hak vermek 
gibi garabetlerde bulunmuıtur. 

Bu gibi zıtlarJ birleıeme2', 
Tanzimat, bu aibi zıtlarla b11r 

Yazan: NACI /SMAIL 
ladığı için müsbet bir sahaya 
girememiı, Türk milleti de idari 
ve iktisadi buhrımlara düçar 
olmuştu. Tanzimat ta, genç 
Osmanlılarda, İttihat ve Terak· 
ki de, halk ta bu istatistik zlh· 
niyetlen ayrılamamışlar, akıl 

kuvveti ile memleketi idare 
edebileceklerini zanetmlılerdl. 
Çünkü, ilmin ( Ak,! ) dan iba· 
ret olduğuna inanan bir felse· 
fenin tesiri altında bulunuyor
lardı. 

Pek iyi biliriz ki, Tanzi
matçılar devrindeki Türkiye• 
nin mütefekkir kısmını kelam 
ve tasavvuf felsefeleri idare edi· 
yordu. Bunlar ise, Eflatun 
akliyeciliği ile Ariato man· 
tıkının birleımesinden hasıl 
olan İskenderiye akademiıinin 

-;;;yEflatun felsefesinin ayni 
idi. İlmi, aklın muhakemesin· 
den ve zekanın hiddetinden 
ibaret zannediyor, akıldan 
baıka bir kuvvete ehemmiyet 
vermiyordu. Çünkü akıl veya 
zeka, ruh gibi her şeyi bilen 
kuvvetin bir parçaaı idi. Bu 
zihniyet, ilmin ha yattan gel· 
diğini kabul etmiyordu. V· 

rupa demokrasisi, bu zihniyetin 
yıkılmasile meydana çıkmıı
tır. Bizde ise, bu zihniyeti 
yıkan neıriyat gecikmiıti. Bu· 
nun içindir ki, bu z'hniyete 
müstenit bir akıl icrayi hük· 
mediyor, fırkaları teıkil eyli· 
yordu. Fırka ise, akıldan değil, 
hayattan bilgisini aldıktan 
sonra yaıayabilir, eserini ya· 
ıatabilirdi. 

Bu nazariye bilinmediği 
içindir ki, bizdeki Jırkalar da 
Miıtlk olmuı, içtimai ve ferdi 
hayatımıza refah temin ede· 
memiı, b:zi asırlarca &erileş
tirmiştir ! 

Türk milleti asrın içtimai 
nev'i dahilinde kalmak mec· 
buriyetindedir. Bunun içir .. iae, 
ilmin akılda değil, hayatta 
olduğunu kabul etmek, hara· 
tın realitelerine müstenit bir 
idare sistemi kurmak lazımdır. 
Bu takdirde Türk milletinin 
amele, çifti, esnaf ve serma· 
yedarlarının kelam kaklarını 

kabul etmek, bunların kendi· 
!erini ve eıerlerini y111almak 
için yapacakları teıekkü!lerin 

salahiyettar lisanından Türki· 
ye;-i idare etmek ilmini yarat· 
maktan başka çare yoktur. 
Yoksa, ne lalettayin çiftçi 
Mehmet ağa çiftçilerin lisanı· 
nı, ne de kunduracı Ahmet ağa 
da iıçilerin mefkürelerini ifade 
edebilir. 

Bunlar ilimlerini usulle ifade 
edecek bir teıkilat aayesinde 
lisana gelirler. 

Türkiyenln yüzde yelmitini 
teşkil eden "Türk çiftçi ve it• 
çi. !eri de Türkiyeyi idare ede· 
cek olan Mali İktiıadi, Dahili, 
Hani ve $iyaıi prensiplerin 

Sahife' ' 
{ 

'1 

· Eintracht takımı~. 
Cumaya Galatasarayla karşıla
şacak olan takım nasıl takımdır? 

Geldi, gelecek;futbol heyeti 
müsaade verdi, vermedi gibi 
bir çok dedikodulardan son· 
ra nihayet Eintracht Alman 
takımı evvelki gün ıehrimize 
geldi. 

Bu gibi sözierin arkası ke· 
silerek, yapılacak maçlarda 
kat'iyyetle tuhakkuk etti. 

İıte yarın ilk maçı bu sene 
ıampiyon çıkan Galatasaray 
takımımız yapııcaktır. 

Acaba misafirlerimiz nasıl 
bir kuvvet arzediyor? 

Karilerlmize bu Alman ta· 
kımının kuvveti hakkında az 
çok bir fikir verebilmek için 
ıon yapmıı oldukları maçla· 
rın neticeleri ile Avrupa gaze· 
teluinin verdikleri malümatı 

yazmayı faideli bulduk. 
Eintracht takımı şehrimi· 

ze gelmeden evvel, bizim bir 
buçuk ay evvel mağlüp etti· 
ğlmiz Beogradski ile Belgratta 
bir maç yapmıı ve 5-2 yenil· 
mittir. 

Sofyada Leviskl ve Bulgar 
Sla vyaıile de birer maç yapmıı, 
her iki oyunda da 11rasile 
1-0, 3-2 galip gelmiştir. 

Bu takım Leipz>g şehrinin 
oldukça kuvvetli bir takımıdır. 

Takım genç oyunculardan 
müteıekkildir. En yaılıları 29 
yaıında olan sol müdafi Sha· 
ud'dır. 

Forvetin hepsi genç ve ıeri 
oynculıudır. Bilhassa açıklar 

Leipzig muhtelitinde yer almıı 
oyunculardır. 

Merkez muhacim ise sıkı 
ıütıle maruftur, 

Hafbek teknik ile oyna• 
yan mukavim ~oyunculardan 
müteıeklı ildir. BılhaHa ıant• 
rhaf mevkiini iıgal eden Baı 
lak takımının merkezi sikle· 
tini, daha doğrusu can da· 
marını teıkıl eder 

Muavinler z:yı>nsız, kaleci 
ise yeni tl\kıma girmiı olmak· 
la bera her iyi bir oyuncu• 
dur. 

Cuma günü Galatasaraya 
karıı çıkacak olan Alman 
takımının ıu ıekilde yer 
alması muhtemeldir. 

Staderman -Treiber, Sha· 
ud -Rot'.ıe, Baslak, Vinkler
Breidenbach, Schön, Koziol, 
Sprebilz, Beyer. 

Bu ıekle mukabil Galata· 
sarayın mutat ıeklinl muha· 
faza etmesi muhtemeldir" 

Ulvinin kalede oynama· 
sı da büyük bir ihtimal dahi. 
!indedir. 

Kıymetli şampiyonumuz 

her ecnebi maçlarında oldu· 
ğu gibi yarınki maçta da iyi 
netice alabilir ve bunu bek· 
!eriz. 

Fakat futbolda kat'iyyet 
yoktur. 

Her ıeyden evvel bu ma· 
çı beklemek ve görmek lazım· 
dır. 

Bizden muvaffakıyetler. ................................................................................................................. 
Bir günde 50 bin 
lira kazanmışlar? 

(Birinci sayfadan deuaem) 
dirilerek şikayette bulunmuı· 

!ardır. l Izmlr ticaret müdürü 
Ziya 8. iıe bu meselede muteriz 
mevkiinde bulunan Zingal or· 
manian sahiplerinin yerli 
kutuluk kereste namı altında 
Romanyadan kereste gelirdik· 
!erini ve 4·5 milyonluk milli 
servetimizin harice gitmt:si· 
ne sebebiyet verdiklerini ima 
tarzında İzmir gazetelerine be· 
yanatt& bulun maktan çekin
memiıtir. 

Zingal ormanları Yunus 
Nadi B. ve rüfekasınındır. Bu 
meaele İLrr•ir muhitinde çok 
fena dedikodulara sebebiyet 
vermiştir. 

Halk fırkası istifalarının 

da bu meseleden neşet elliği 

Eöylenmektedir. 

ilmini bilen bir kuvvettir. Bu ilim 
asrın usulü ile te§kilatlaıırsa, 
Türkiyeyi i:lare etmek sıı.lahi· 
yetini haiz olan asrın ilmini 
öğr-:nir, Türki)ell İktisadi ve 
Har i i>uhranlardan kurtararak 
refaha kavuştururu:ı. Bu gaye 
iıçl ve çiftcinin bir hakkıdır. 

Şüphesiz, bu hakkın menfaat· 
iarı da olacaktır. Bu günkü 
Avrupa demokrasiainin tekil· 
mü! safhası olan içtimai faali· 
yetile ferdi teıebbüsü birlefli· 
rerek cemiyeti Etalize etme· 
mek, ferdin i1calarını mahvet. 
memek, hayatın hakim'yetini 

;ı:ehinlere yerletlimek gibi bir ida 
re tarzı yaratacaktır. 

Bu idarede ne zıtlara ve 
ne de ekleme!ere lesadüf oluna· 
bilir. Çünkü zıtlar ve eklemeler 
hayatta yoktur, akıl ilminde 
vardır. Biz ise, bu memleketin 
insanlarından akıl ilmini kal
dırmak, onl .ra hayat ilmini 
kabul ettirmek için yazı 

yoruz. Bu sütunları takip 
edenler, bir tıçl ve çifçi bilgl
ıinde icllmai faaliyetle ferdi 
teaebbüıün nasıl bir f\ayat 
idaresi oldufunu görecekler, 
llğreneceklerdlr.! 

Naci ISMA/L 

Merasime davet 
Türkiye eczacıları cemiye· 

tinden: 
12 Haziran 931 Cuma gÜ· 

nü eczacı Etem Pertev Bey, 
merhumun vefatının yıl dönü· 
mü münasibetile merhumun 
kabrinin başında yapılacak ih· 
tifalde hazır bulunmak üzere 
meslektaşların mezkür günde 
köprünün Eyüp iskelesinde 
saat 10 da hareket edecek olan 
huusi motörle merasime işti· 
rakleri. 

~ı.. .. ~K•ümçaü•K .. İL·A·N·L·A·R .... ~ 
İş arıyorum 

Tahsilim ortadır, büyük mü. 
esseseJ.,rde memurluk yaptım, 
her it e~imden gelir, gencim, 
çalıımağa "'ihtiyacım vardır. 
Alemdar sinemasında yazıcı 

M. KADRi 

* Musiki meraklılarına 
Saz ve sesi pratik ve nota 

ile sazende ve muğanni ve 
muğanniyelere ve !rnlüp'ere 
fasıl ve fantazi ıarkılar hanen· 
delik ve usulü mus.kiyi kema• 
li ciddiyet ve diki.at ile öğre· 
tirim. 
Saraçhane Nefer rnkak 10 mı· 
uıara kanuni muallirıo Mustafa 

lstanbul Mahmcsi nsliye 5 
inci hukuktan: 

Mad.ım Nemzarın Galatada 
Mahmudiy•' caddesinde 52 
numar~lı lıanede Y 'rvant Be· 
yazcıya:ı efeodi .:ı'eyhinc ika
me eyle:edıği (:avada:ı do'ayı 
ilanen teb!iil'at kra celi diği 
halde 3 6 9::; 1 tarihli celsel 
tahkikatında isb<1tı vücut etme· 
diğinden naıi hal<kıııda g yap 
kar.ırı veril.niş ve emrı t,h. 
kıkatın 24 6-931 taı· hine ırü• 

sa~lf çarşamba saat 14 de 
tayin kılınmı~ olduğundan 
yevm ve vakti mczkü·da ırıah· 
kemeô.e ha.ı •r bulunması lüıu 
mu beyan ve akıl takdirde 
hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 401 madde si mu· 
clbince hakkınd:ı gıya l-.:n mu• 
hakeme icra oluracağı tebliğ 
makamımı. kaim olmak üze~e 
ilan o!Jnur. 



Sahife6 •fADA• l"U'll'f · ~-- 11 Haziran 

Tabtakura10, 1inek " l&lr ba..,ab ramq,rtalarde bt'lneD lfDa ft imha edn •e e-e•m. Dazaraa deha mlleufrt daha kat'ı Ye deha ucuz •e ecnebilerin bile lltlmal •e raibel etUil 

rli Fayda varken ecnebi malı almak bir Türk için ayıp ve günahbr 
Kutusu 50 büyük 75 kiloluk 125 kuruştur. Hasan ecza deposu, toptancılara tenzilat 

Allo! 
Bugün hayret edeceğiniz nefasette •a-""~ 

ve fevkalddelikte cıkh • 

dünyaya deh~etveren yeni peygamberin mucizeler(~ 
Cinsi ahlak taraftarı mısiniz? : 

Kıymetli müde"islerimizden Mazhar Hüsnü Beyin bütün 
memleketi aldkadar eden açık münakaşaları 

Kudurmuş bir polisin elim ölümü, 

kızı Seniha Hanımın gençlik 

(1~) 
~ 

Etibba Muhadenet ve 

Teavün cemiyetinden 
Önümüzdeki cumartesi gÜ· 

gün .. at birde etibbayi ılddet· 
le ali.kadar eden ka:r.anç ver· 
glal hakkında görüımek üze· 
re esle 1 Türk Ocaiiı binaııpda 
fe•kallde bir içtima a.ktedi· 
lec ektir. Bütün azanın teırlf· 
Jerı. 

Yarınki cuma giinü aarıyt.rde 

Hünkar Suyu 
Mesiresi açılıyor 

itirafatı ~ 

Büyiik ve tanınmıı zevatın iıtirak ettiği bir tahar
riyalı ruhiye hilesi Talat Pı. neler haber veriyor? 

~ Her cuma •e pazar günü 
~ Hafız Bey J 

Dedektifin şayanı dikkat cevapları. Esrarengiz kartlar 
~J idareıindekl nce saz 
~ heyeti lcrayl ahenk edeceiil 

~GJ~ muhterem mOıterllere tepılr 
~.., olunur 

Bir fakirin f akrizm if ıaatı. Ateş insanı nasıl yakmaz? ıı· laıanbul lkıncı lflll me-
~ murlujundan: 

Maymunlar araımda bir cız.ıtın hatıratL ~ Adres: Beyoflunda Asmalı 

.,. -d la daL• K d Zab ln Mescit ıoka~ında Kömihcli 

.. D •6cut rın ... esrar • u urmuı: ıta romanı • 11nlaımıı nebatlar • • 
Banyo ıabi faaı • Mabrtm ulılfr. ı Z Ayan oflu Mehmet afa: 

Çocuk gazetesi, mektepli gazetesi muhabirlermizin isimleri. ~ / zılı B~~!• ~:~ v~fl~~:e~ç::; 
Parmak izlerinden haleti ruhiye ketfl 

İstanbul alhndaki defineler 932 Haziranının 
16 ıncı günü meydana çıkıyor 

Tefrikalar, Hlk6yeler, Bilmeoelet ve bol Aeılmler 

Nefis ve 

Bepktaı 96y1lk 
Bu akpm 

Cemal Sahir •• arbdatla· 
n Bir Şoförlln Cinayeti Ayrıca 
koaedl • milzlk. 

1f 
Oakııdar 

Hale llaemaıında 

Kınk kalpler 

renkli kap • Be, renk 

~~~~ 
TEMIRLENK 

Müellifi: Nedim Vefik 
Naşiri : Kanaat kiitüphanesi 

laatllzceden tercOme edlln bu eser, Tellllrlenk ve onuD 
teslı eylemlı olduiu muaz~em lmperatorluk hakkında 
bıterafane yapılan bir tetkik mabıullldllr. Bu eserde 

Temlrin bayatı romaaUze edllmlı olduiu için karU yormuyor. 

taafl1enln Adi tekilde 7apıl· 
maaına karar •erllmlf eldu· 
funden: 

1 - Müfllıten alacaiiı 
olan ve ya mallarından lıtlh· 
kak iddiasında bulunanların 
alacak ve iddialarını lıbu 
lllndan bir a1 içinde ey7amı 
nıemlye mibleana olmak e
re ber p saat (13 buçuktan 
lise kadar)Sultanahmette •akı 
Ad.iye binasında icrayı vazife 
eden ikinci lflb dairesine ge· 
lerek alacaklarını kaydettirme· 
lerl, ve senet ve defter gtbl 
delilleri her ne lae bunların 
ani veya muaaddak ıuretlerinl 
vermeleri, 

2 - Müflise borçlu olan• 
ların yukanda gösterilen mlld· 
det içinde daireye mllracaat 
edenk borçları miktarını 
yazdırmaları, hilafına hare
ketin ceza kanunu mucibince 
takibat ve muıullyetl mu· 
cip o!acaiiını bilmeleri, 

Bir Cereyan Prizi ... İşte o Kadar 

FRiGECO 

SATİE 
Bu mükemmel aleti 

VERESiYE 

Satıy~r 
ELEKTRiK 
ŞİRKETi 

de bu aleti alan 
müşterilerine hususi 

tarife tatbik e:liyor. 
Beyoilu 

Metro Han, Tünel 
meydanı 

laıanbul 
Elektrık Evi, Beyazıt 

Kadık6y 

Mu•akkıthane caddeli No8 

Büyük Tayvare 
• 

pıyangosu 

5 inci Keşide Bu gün çekiliyor 

Büyük ikramiye 
50,000 liradır 

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

Liralık Bir Mükdfat Vardır. 

Mllm...ıll 
Norman Kerri 
Gelecek proıram Aflb 
Dui •• iye 10 kuraflur 

latanbul 4 llncü icra me· 
murluiundan: Tamamma blD 
beı J(lz lira kıymet takdir edi
len OıkOdarda Rum Mehmet 
P.,. maballeslnln Medrese 
lllkaimda atik 13 cedit 21 No. 
hı bir bap hanenin tamamt 
16/7/931 tarihine müaadif Per· 
19mbe ıünO saat 13 ten 16 ya 
katlar dairemizde açık artbr
ma11 icra •ef&l'tnamesl 1/7/931 
de dl•aahaneye talik olunacak· 
br. Arttırma1a ııtırak için °le 7 
teminat akçeıl alınır. Haklan 
tapu elclllerile ıablt olmayan 
ipotek alacakWarile dıter ali· 
lwlanD ve irtifak hakkı aahlp
lertnln bu haklarını fazlaalle 
faiz .,.. maıarife dair olan ld· 
dlalamu illa tarihinden ltlba· 
ren yirmi gün içinde evrakı 
mllabltelerlle bildirmeleri il· 
amdır.Akel halde baklan tapu 
dclllerlle .. bıt olmayanlar sa• 
bt bedelinin paylatmaıından 
barıç kalırlar. 

Şimdiye kadar tarihlerde kencllunden pek az bahaeclı. 
len Ye bunun!a beraber yakıp yıkıcı, ın .. n kafalarından 
kuleler yapan zalim bir bOkümdar olarak taaıblan Temlrlenf 
bu eserde tarihin nadir kaydeıyledliil yllluek bir deheyl 
askeriye sahip ve bılhana mimarl•le tekemmül eden bir 
medeniyetin banisi ft ilmin Alimlerin bamlaf olarak gö. 
rilyoruz. 

3 - Müfllaln mallarını na· 
kıt ve tahvllltı -le buna mü· Avrupada birinci
maall kıymetli evrakını her ne liği diplomalarla 
suretle olursa olıun elle~lnde musaddaktır. 
bulunduranlar, hter ıahsı, ister Zafı umumi, kan1ızlık 
banka ve .••il mlle11eae olıun romatizma, ııraca, kemik, 
bunların üzerindeki kakları lar d 

Bllcllmle lllllt.aklm verp• 
S.'e beledlye re \ 'ırft .,....., 
lcuell m6fteriye aıtUr. N•ka· 
d&rlarua yeni icra ye iflla ka· 
nnnuaun 119 uatu macldeıl 
•Nr•••na tire banket etme
lld .,.. daha fula aalomat al

ldlıealerla 93'J/6Y1 dor 
fl)lalılle JılaıtıteuıDıbbul 4 GacG 

tlan 

Eserde Temlrleniln ha1atına •e kurmuı olduiiu mede
DIJetln neflı eserlerine alt ııilzel •eılmlerle tezyin edile
rek Kanaat kütüphanesi tarafından neıredllea Rea·mıı 
Aıulklopeclık netrlyat aerlalne ithal edilmlttlr• 

FIATJ: 150 kuruştur. 

Doktor 

İbrahim Zati 
Caialollu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme ..ao· 
kak No. S. 

Her s6D lilecla -
ra albya bdar butala
nnı kabul ftler. 

~DEMi iKTiDAR VE 
bel ııe•oekllilne 

Karşı en müessir deva SERVOIN 
haplarıdır. Deposu: lstanbul'da 
Sirkeci'de Ali Riza merkez eczane. 
sidir. Taşraya 150 kuruş posta ile 
gönderilir. ltmir'de Irgat Pazarın· 
daki, Trabzon'da Yeni ferah 
eczanelerinde bulunur. 

lıtanbul 8 inci icra memur· 
luiuDdan ; Bir borçtan do
layı bacaedilea Demlrdelen 
malı.'ap te8111u 14-6-931 tari
hine mlleıulıf puar ııünO 11&1.t 
14 ta iUbarea Tabtakalede 
NaH.ular lçlDde 13 nu-..-
b bh•ealn ha.de açık ut• 
tınDa IUNtlle Uf lrcat·ı dan 
talip olaolann mak6r p " 
••Ue baaır buhm•elan illa 

Cilt ve emrazı zühreviye feda· 
vilıanesi. Galata Karaköy'de 00. 
rekçi fınnı sırasında No. 34 

Seklziııcl icra memurlugun· 
dan: Bir Borcun temini lffn 
paraya çevlrllmeal mukarrer 
60 (Altmıt) kilo Şarap ve 80 
( Seksen ) okka zaytln ve 
(yirmi) oakka .. bun ve 30 
( otuz ) okka zeytin yaiit 
14 6 931 Pazar günü aat 14 ten 
IUbaren Aksaray da Millet ca· 
dde.ıade 2 N. hı Bakkal Adem 
EelendlDln dukklnmda açık 
artıma ıureUle .. b!acelt llln 
olunur. 

Doktor ~JZİAluaat 
Cilt, .. ç ve dbrnl lıu

tahklar mlltebaaı11 Cu· 
madan maada her sb 
Mat IOdaa 8 ıa ~ 
hutabW ........ 
A*-ı •+ıra ca~ 

I No. 43 
Telefonı a...abal 3899 

mahfuz kalmak ıartlle 0 n.al· damar, göiiilı, ademi iktidar, verem, elnlr baatalıl. ına Dafi lr. 
lan ayni müddet içinde dıı.lre- Solgun genç kızlar ve delikauhlar, haıtalıkb çocuklar, ihtiyarlar, 
ye vermeleri, vermezlerse ce· bOyOkl•r her mevılmde istimal edeblllı ler. 60 kuruııur. Haaan 
za, tatbik&t •e muıullyele Ecza depoıu. 

--~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ufrayacakları, mazeret bulun• 
madıkça rOçhen haklarından 
mahrum kalacaklarının bilin· 
meal, 

4 - 20 Haziran .931 Cu· 
martesl giloü .. at 13 buçukta 
yubarıda yazılı olan lfllı dal· 
resinde alacaldılarıu ilk içil· 
maında hazır bulunmaları ve 
mllfflıln milıterek l •orçlularıyla 
kefillerinin ve borcu tekeffül 
eden sair kimselerin içtimada 
bulunmaiia baklan oldufu 
ilin olunur. 

lıtanbul 4 üncü icra memur· 
lufunden: 

Calatada Sulten Beyazıt 

mahallesinde Marye ıokalın· 
da 23, 25 No. lu hanede mu· 
kim iken elyevm ıkametglhı 
meçhul ı>lan Veronlk banıma: 

Hurel Hanıma (1250) Ura 
borcUDuzu tarihi illndan IU· 
bareıa (3) ,ea içinde verme· 
dlllnla takdirde merhun olu 
Galatada Saltan Beyazıt 

mahallesinde Maeya ıokaiın·,. 
da 23·21 LNo. hı banedekı 
llf11rh'D satıla~ Clç dalilk 

.. ...... .., .. alqi• s · 
olaiak .... 931 • 93 

00.ya (DWDarutle tarafmıza 
116,Da ....., ..... 

KISARNA ~ 
Bu nefis Maden suyunu sofralarında bulunduranlar, J 

kum, mide ve bar .. k baıtalıklarından kurtulurlar. 

l.ıanbul Beılncl icra me
murluiiundan: Adıl Beye borç· 
lu Doktor irfan Beyin mah· 
cuz ve aatılma11na karar veri· 
len iki adet yan seccade ve 
Seyit Mehti Efendiye l:orçlu 
Möıyll Fana Doraun bir adet 
yazı makinesi Haziranın 15 inci 
pazartesi günü .. at 13,5 dan 
lllbaren laıanbul Sandal be· 
dealanında açık artbrma ile 
satılacaktır. Müıterilerln IDfl• 

racaat etmeleri ilin olunur. 

latanbul beılncl icra me
murlutundan: Bir bgr5tfn do
layı hac:uıdllell DMk'ap v~ 
makaı makın .. ı.. 14 • 6 - 931 
tarihine m01&dif puw ıiln~ 
aa&t 14 den lUbaren Tahta· 
kalede Nalburlar lçlDde 13 
D-erab .kala...ın lahde 
a utbrma IUNtile aabla· 
catmdan talip elaDlarm mez· 
i6r atın •e aaalte huar bu
lmamaları ili.o olaDar. 

Dr.Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar muteha3Sısı 
Cumadan maada her 

glln öiileden ıonra aaat 
(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 
bulda Divan yolunda (118) 
nutDarab huaual kabinesinde 
dahili hastalıkları muay~ne 

ve tedavi eder. 
Tele/on: latanbul 2398 

ı ı Haziran 1931 = Hızır 37 = Perşembe = 
Arıbl 

24Mulaan• 


