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YAKIN 

· ııı~niçin 
Muhali Oldum? 

M -b1
•
1
• - l .. h . Kadriye H. 

utemet utçe erıı tı- Davadanvazgeçti, 

laf çıkardı. d~~~aa~~~~~od~!!~r~ 
Kayıt Ücretleri eşhasa göre mute- ceza mahkemesinde H kmet 

Bey ve Kadriye H. davasına 

metlerce tesbit olunuyordu devam edilmiıtir. 
Yazan: Sabık Halk fırkası azasından Kadriye Hanımın hukuku 

Muıeınetliklerin yapılması 0, 10 ayırmakla mükellef bu· ıahılyea!nden ferağat eyledi· 
ğine dair uıahkemeye verdiği 

esası ıöy!e kurulmuıtu. lunuyordu kendileri de maaı 
Her nahiye mahallelerden alıyorlardı. 

teıelıkül edecek ve nahiye- 50, 70, 100, 150 lira o:arak 
ler kaza mutemetliği ve ka· tesbit edilen bu maaılar mu 
zala rda vilayet mutemeılikle- temetler arasında ihtilaflara 
riııe verilecekti. Fil!ıakika zemin oldu. 
böyle yapıldı ve evvela ocak· Çünkü bazı mutemetlere 
lar teıkil olundu ve ilk ağız· merbut mıntakalar zengindi. 
da mutemetlerden baıka mer· Eminönü, Küçükpazar, Uıı 
kezce tanınan kimse yoktu. kapanı gibi nahiyeler tacirlerin 

Mutemetler tayin edil· bulunduğu yerlerden olduğu 
mlıti. için (200-250) ve hatta (500) 

Ocaklarda birer intihap liralık aylık bütçeler ,yapabi-
yapıldı ve birer reisin ida· liyoılardı. 
resinde üçer aza intihap Mutemetler muntazaman 
oluncu. 

maaılarını alıyorlardı. D.ğer 
Fırka kayıt koçanları ya· nahlyelerden bazıları masra• 

pıldı ve bunlu derc-ceye 
llyrıldı. fını çıkaramadığı için bittabi 

( 100, 50, 25, 10 ) kuruı· zengin nahiyelere geçmek ls-
luk olmak üzere yapılan bir tlyorlardı. lıte bu ihtilaflara 
kayıt ücretleri mutemetlikler· sebep oldu ve geçimsizlik bun· 
~c; e§İıasın vaziyetlerine göre dan ıonra baıladı. 

Vilayet merkezi teıkiye 
tayin edilrrek defterle-re yazıldı 

esasnı temamen yanlıt tut· 
Evvela bu para itirazı mucib 
olmamııtı, fakat bllahara aza muctu. 
bu kaydiye ve ücreti ıehrl· Kaydolun•n Ocaklada bir 
yeden tikayet ettiler. defteri yapılıyordu. Bu defterler 

Sonlara doğru artık tahsilat nahiye heyetlerince tasdik ve 
muntazam bir ıekllde yapıla· mutemetçe temhir edilerek 
mıyordu. kazaya gönderiliyordu. 

Nahiye mutemetleri ka· Kaza heyeti iae: 
zalara ve vilayet merkezine (Deııa"'ı var) .................................................................................................................. 

. iş Adliyeye düştü ! 
ipekli sandıkların içinden kömür 

çıkmış ve iş bitmiş 
Dün bir gazetede Gümrük 

amb rlarında garip bir hırsız· 
lık vak'aaı yapıldığı yazılıyor· 
du. 

Avrupadan getirilen ipekli 
eıya aandıkları gizli eller 
tarafından kanıtınlmıı ve 
hem sandıklar açıldığı zaman 
içlerinden kömür zuhur et· 
iniştir. 

Gümrük baımüdürlüğü nez· 

dinde yaptığımız tahkikatta 
fU malumat verilmiıtir: 

Hadise şimdi olmuı yeni 
bir ıey dejiildir. Altı ay kadar 
evveline aittir. 

Bu husn•ta Gümrük mü· 
fettiılu; de me11ıul olmuılar· 
dır· Gümrük tahkikatı ikmal 
edilmiı ve me&ele mahkemeye 
de intikal etmlılir. Keyfiyet 
bundan ibaretmit. 

Yeni c!oğuş Gene falso 
( l:Sırıncı 80hifeden a.ııamJ (Birinci aahifeden devam) 

Çıfçi ve l,çi fırka11 pro· Buna ıebep olarak Ali· 
gramı, dünyanın bütün mlllet· ett!n Cemil Beyin vaktıle 
lerinln iktisadi, ticari, mali, v il ley hinde neırlyatta bu. 
zirai, 11,..al teıkllatları tetkik lunma11 gösterilmektedir. 
edıidıkten ıonra Türklyenin D. Vekaleti ve Fırka 
lcUmal vaziyetine göre tanzım merkezi ualarında bir tefri· 
olunmuıtur. kanın mevcudiyetini göateren 

lıçi ve çlfçi fırkası, çıfçl- ve halk ara11nda ~ok fena 
nin ıçınin ve küçük eın hn teairler bn·akan Lu meıı:lenin 
faaliyetinden batka bır ıey iz.ahı için C vdet Kerim ve 
olmayan Türk ~emlyetlne vali beyi Ankaraya davet 
yeni bir veçhe vermektedir. ederek kendilerini dlnlemiıtir. 

Mamafih Türkly1.1 halkı da Vail ve Cevdet Kerim bPyler 
kafa ve kol lılerındım teıekkül gerek vekalet ve gerek rukada 
etmı1 bir millettir. Şilphe iz, verdıklerl izahatı "akıanın 
hır cemiyette bunların da hak dol!ru olmadığtııı ve bir uy· 
ve nıenfaatları vardır. hu hak durmadan ibaret olduğunu 
,.e ınenfaatları Türk milletinin söylemitlerdir. 
umumi menfaatine uygun bir Halbuki vakıanm doğrul· 
gayeye sevketmek llirım· duğu hükumet gazetelerinin 
dır, Bunun iç ndir ki , netriyatı ve intlhab•tta hazır 

T • k" · f d"s'ı ol"n bulunan muharrirlerimizin 
ur ıyenın e en ı .. d • d bi ı 

çift ı ve 1 ilerin umuml si· meıhu ati.e .e 08 tt r .. 
yrs 9,ıeri ş~ahilinde Türk H. F. erkanının birıblrine 
cemiyetini teşkil eden bütün gırdlğt.ıl gösteren_ bu mese-
inıoanıarı disipline sokmak lenın tev!I edilmege. ~c dere· 
Zar t . d .- rka ı'I ce uydugunun takdırınl muh-

ure ı var ır. r ı , · b k B 
m"ın b • k · il ·ıe bu terem halkımıza ıra ırız. u 

ugun u usu &rı h H F h d 
cihetleri hallettiğini kabul et· vaziyet em . ._nın ve em e 
me1<tedir. elemaoları_n~n mı!let ve mero· 

leket itlen ıçln ne surette ça· 
lıştıklarını ve Halk içinde 
ötedenberl iddia ettiğimiz yok· 
fuğunun ne dnc~lere geldiğini 
bir do ha iıhat Ptmlf oluvor. 

Her çiftcinin, her lıçlnln 
her <'Snafı "e her kafa lfçis ınin 
ln•ani hakları 11raıwda lf, me. 
ka •, sıhhi yaıayı' hakları da 
kabul o'unmuıtur. Bu hak· 
lar, iç imal a'gorta, hava h
tihıaı vı. istihlak kooperatif· 
leri, bütün ınedenl hak ve 
m~nfaatların takoimı ıeklLe 
rlle t~nıın oı.amtıttur. f>u un 
kindir kı Fırkanın efkarı umu. 

mıyede büyük hır teveccühe 
mazlar olacağı ve proğramınn 
tahakkuku için büyü'!ı: bir yar· 
dım görece~I anl11ıılm,.1<tadtr. 
Haaı•IAft4n p•oltram 13 kuım· 
dan mürekkeplir. 

istida okundu. 
Heyeti ha:o;ıme davanın 

sukutuna karar verdi. 

Ticaret ofisi 
Haftalık bülten çıkacak 

Ticaret ofı.ı faaUyetinl 
arttırmakta devam ediyor. Bu· 
nun yeni bir misalini de ıun• 
lar teıktl ediyor: 

1 - Badema Ofis tarafın· 
dan gilnlük dahili piyasa bili· 
tenleri neıredilecek ve Avru· 
padakl alakadar müesseıelere 
de tevzi edilecektir. 

2 - Ofiı tarafından bun
dan baıka haftalık ihracat 
vaziyetimizi gösteren bülten· 
ler de neıredilecektir. 

Gümrük 
Yeni [tedbirler alıyor 

Hariç meml.,ketlere ihracı 
memnu olan her nevi tütüo 
tohumları hakkında Gümrük 
müdiriyeti umumlyeıl yeni 
tedbirler ittihaz etmiıtir. 

Bu tedabirin gayesi ıuna 

matuftur: Mezkür tütün to-
humlarının ihracına mümana• 
at olunması. 

latan bul baımüdirlyetl, 

icap eden tedablrl 11lmııtır. 

Ziyaret 
• • Teyidi 

yet 
samımı-

imiş ! 
Şehrimizde bulunmakta 

olan Devlet banka11 umumi 
müdürü Salahattin B. dün 
öğleden ıonra Borsaya gelmiı· 

tir. 
Maliye heyeti teftiılye reisi 

ve Borsa komiaer vekili Adil 
beyi ziyaret etmiıtır. 

Sefahattin B. in sebebi zl· 
yaretl hat.kında, Adil B. mu
harrlrlmlze ıu izahatı verınlttır: 

- MSa!ahattln beyle görür 
!ilk. Fllkat bu temas, zannet· 
llğinlı gibi her hangi bir it 
zımnında dejtildlr. Tamamen 
ıahıl ve ferdi doıtlullumuzun 
hududu içindedir. 

30 Haziranda mer'i 
olacak 

Hükfımetlmizle t~veç hü· 
kümeli arasında aktedilen ti· 
caret ve seyrlaefain muahede· 
namesi 9 Mayıa 1931 tarihinde 
teati edllmittlr. 

Bu muahedename 30 Hazi· 
ran tarihinden itibaren mevkii 
merly• te vazedilecektır. 

Her iki hükümet me:ıkür 
mukavelename ile mütekabilen 
ıu yolda temini menfaat ede· 
ceklerdir: En ziyade mazharı 
müıaade devlet muamcleıl 
görmek. 

Bizden 
Kulakları çınlayasıca fi. 
c.aret odası, tuttuğu bir 
istatistikte, hayatın uouz 
oldu uunu iddia edip du· 
ruyor. 
Hattı\ daha da ciddi bir 
söz ıôylemiş olmak 
için de rakkam zikredi· 
yor, diyor ki: 
- Hayat yüzde dört 
ucuzdur. 

' 

Ofisler konferansı 
Türkiyenin de 

feransın 
i tirak ettiği kon. 

ne? • 
gayesı 

10 Haziran tarihinde Vi· ı leketlerin Ofis idareleri tara· 
yanada Avrupa ihracat ofi.. fından müteaddit noktaf na• 
!erinin iıtlrakile bir konfe• zarlar teati edilmltlir. 
rana içtima etmtıtır. 

İçtima üç gün devam et
miıtır. 

Avrupada bulunan ofisle· 
rin bu tçtlmalarının gayesi 
ıudur: 

Harici ticaret mesaillnde 
beynelmilel bir teırlkl meıai 
usulünün temini. 

Bu huıusta, muhtelif mem· 

içtimalara Avusturya bar 
vekili riyatet eylemlttlr. 

Ofiıler konferansına atide
ki devletler itti7ak etm•ttiler: 

Türkiye, Yuğoalavya, Ma· 
carlatan, Norveç, laveç, le· 
histan, Belçika ve Almanya. 

Hükumetimizi, Tiryeste ti· 
caret mümessilimiz ı\li Muh· 
tar B. temsil etmlıtlr. 

Gümrük tarifesi değişiyor 

iki madde muaf! 
Kumaşlarda, maden ocaklarında 
kullanılan maddelere resim yok 
Gümrük tarifelerinin tadili 

devam ed yor. Gerek tarife 
komisyonu, gerek Maliye ve
kaleti ve gerekıe lktısal 
vekaleti ıarfı meıal et· 
m>ı erdir. Bu husuıta göste
rilen çalıımanın hayırlı netice
leri yavaı yavaı tezahür edi· 
yor ve gümrük baımüdürlük· 
lerine gelen tamimlerle bir çok 
tadilatın keıpl kal 'iyyet ettiği 
anlaı•lmıt oluyor. 

Şu iki madde de bunlar 
meyanındadır: 

1 - Sanavli nesclyenln 
mevaddı iptıdaiyeıinden olan 
ve yün pekli ku:rıaı hurdala· 

rındalarının didiklenmesinden 
husule gelen "Shoddy. namın· 
daki maddelerinin gümrük 
resminden muafiyeti. 

"Shoddy" bu s11retle te~vikl 
unayi kf nunundan istifade 
etmlt ve mevaddı iptidaiye 
cetveline idhal edilmiı oluyor. 

2 -Teşvıkl sanayi kanunu· 

nutı mcvaddı iptidaiye cetve· 
!inde yazılı olan "Trl crezolen 
tabirinin "Crozoıe. terkıbatı 

ıuretlnde tashihi ile maden 
oc•klarınd11 kul anılan bu me
vaddın da gümruk resminden 
muaflyell kabul edilmfıtır. 

·················································-······· .. ···················· ............................... . 
Fazilet 

Mükafatı alanlar 
kimlerdir? 

Maarif vekaletinin bu se· 

nekl fazilet mükafatını eski 
nazırlardan müderris Salt beyle, 
Fktk B. k zaomııtır. 

Sait B. e•kl bir uıaarifçidir. 
Gelenbevl zade ahfadındandır. 
Mektebi mülkiyeden ı ıkmıı, 
muhtelif memuriyetlerde bu· 
lunmus 310 da Ham idi ye tica· 
ret mektebine müdiir olmuı· 
tur. Badehu tedricen Maarif 
nazırhjiına kadar yükselmiıtır. 
Bilahara fen fakiilteıl re
isliğine intihap edılmiıtır. 

Şimdide ücretle fizik mü
derrt.liği etmektedir 

Faik Beye gelince, lstanbul 
lisesi Fransızca mualıimidir. 
Eski b.r muallimdir. 

Selanikte muallimlik ettlil 
sırada Gazi Hazretlerine riya· 
z ye dersi vermek oereflnlde 
ihraz etmııtir. 

Hndut harici 
Geçenlerde baıka bükü· 

metler nam ve hesabına çalıı· 
tığı ıçin ıehrimizden hudut 
harici edelin Acem Abbaı bir 
kaç gün evvel tekrar oehrlml· 
ze girmeğe muvaffak olmuı· 

tur. 
Fakat, çok sürmeden poliı 

1 inci ıübe müdlriyetı Acem 
Abbaaı yakalamııtır. Evrakı 
yeniden tanzim ve ikmal edl· 
!erek hudut haricine çıkarıla· 

caktır. 

söylemek 
Bir bar~ak suyun kırk 
paraya, bir okka doma· 
tesin yüz elli, bir okka 
biberin iki yüz kuruşa 
satıldığı bir memlekette 
hayatın ucuz clruğunu 
idris ede-ı bu Odanın 
sözünü sen bir aile reisi 
ol da: 

ister elinle 
ister dinleme 

Faaliyet başladı 
(Baş mahalede11 d·vam} 

Yeni fırka programı neıre• 
dildlğı zaman, ne lıtenilip ne· 

reye gidilmeğe çalı§ıldığı,elbet 

etrafile anlaııl .. caktır. Yeni 
fırka beteri, lnıani hakları lı· 
tiyor. Onları istiyecektir. 

Hayal arkasında koıacak 
vakit yoktur. 

Ç.fçl ve işçi fırkası ne 
Amele ne de Çıfçl diktatör
lüğü meaeleslnl hayalinden 
ıeçiremezdi. Çünkü, Türkiye 
de ne lıçi kendi ıınıfı içinde 
kendini anlamağa vakıt bula
bilmiıtir, ne de, Çiftçi. Küçük 
Esnaf ta, aynı vaziyette, Halk 
fırkasının tazyiki altında bu
nalıp gitmektedir. Bu üç ge· 
Dit sınıfın menfaati tamamen 
biribırinin aynı bulunuyor. 

Yeni fırkanın programı 

ortaya atıldıjiı zaman, mua· 
rızl.rının, onu çalıp alma ça. 
murlamak iateyenlerin mah· 
cublyetlerinden baıları göğüı
lerlne düıtüğü görülecektir. 

Herıeyl kanun dalrelinde 
meıru ve içtimai nizama ha· 
lel ııettrmeden htemenin yol
larını araıtırmak azminde olan 
fırka, etraftan yapılacak gü• 
rültülere kulak vermek niye· 
tinde değildir. O, metin, 
kuvvetli adımlarla yürüyüp 
ilerlemeğe, kat'lyyen ıızmet· 
mittir. 

Hazırlandığı halde tama· 
men tasnif edilmemiı oluğu 
için, hühümete verllemiyen 
program görülmeden, ileri ge
ri söylenen sözlerin maddi, ma· 
nevi hiç bir kıymeti olamaz. 

Ciddi ve intani teıebbüs
lerin ıuitelakkl edildiği bir 
memleket muhiti ile bir hü· 
kilmet karıısında bulunulduğu 
mallimdur. Az zaaf gösteren 
her teıebbüı derhal boğulma· 
ğa mahküm kalır. Btnaena• 
ley, mukadder müıkülatl4n 
karıılıyacak cesaretsiz, zalf 
iradeli, mütereddit vataodet
lardaD olmıyaular, elbet 11zim-

16 Haziran 

( ıs saıı ) 

Siyasi 
Takvim 

Havucu uygun 
"Son Poata • huıl bani 

yeni fırkanın haberlerini ver
mekle me11ul yine Ad11naya· - . muracaattan bahsediyor. 

Aklımıza bir fıkra geldi. 
Bir adamcağıza demlıler ki 
Türkiyeye gidiyorsun orada 
namaz rıarttır. Abde1t1n bo
zulmaması için havuç koy• 
mak lazımdır. 

Biçare adam hakikaten 
böyle zannelmit ve bir cuma 
namazına ta vılye edildiği veç· 
hile lftlrak etmif. 

Etmtı ama fğılip kalktıkça 

acııına tahammül etmek güç· 
leımiı. Bunu görenlerden biri 
gülerek ıormuı. Ne oluyorıun 

a birader nen var? 
Adamcaiiızın canı yanar•k 

cevap vermlı. 
- Senin havucun uygun 

galib•! Son postanın da mem· 
leketlo bu vaziyeti karııtında 
hav=u uygun galiba! 

1f 1f 
Disiplin 

Ateı almayan yerden du· 
man çıkmaz derler. Bakınız yeni 

mebus intihabında neler olmuı 
tevekkelli reyler azalıp çojial
mamı§. 

Cevdet Kerim beyin ku· 
!akları çınlasın, çınlatılacak ya 
neyse timdi anladınmı gülünç 
intihap neyimi§. 

~ ~ 

Ka1ay 
Belediyede büyük tr b•ddü· 

lat olacakmıı.O oraya g diyor 
beriki buraJ a geliyor. 

Bi;ıde ta•b k edilen bu 
beca}İf uıu'.ü çok iyi İnsan• 
!arda bir yerde dura dura 
paslanıyor • 

Durun bakalım Belediye 
bu yeni k•laylanma11 ile ye
nilip yutula bilecek mi? 

Mütekait vapurlar 
Bir İtalyan şirketinin 

teklifi 
Seyriaefain idaresi IJe 

yaramıyan vapurlarını kadro 
harici etmt ktedir. 

Bu meyanda Reıit paıa, 

Ihsan ve hasra vapurları te
kaüt e,lileceklerdir. 

Bir 1 .dyan ıirketi SeyJl
sefaine müracaat ederek Rettt 
paıa vapurunun demir akıa· 
mını utın almayı teklif etmlt
tlr. Müracaat tetkik edil
mektedir. 

Ticaret odasında 
ictimalar , 

Dün Ticaret odıı•mda ida• 
re heyeti meclid haftalık içti 
maını akdetmittit. 

Ruzname! müzıık<-ralta mü
him me .. leler mevcut o'du· 
ğundan dün akıama kadar 
bunlar lnt" ç edilmem't~lr. 

Bu vaziyet karıısında lda· 
re heyeti bugün de içllmaına 
devam edecektir. -·-Tayyare 'kazası 

Berlin, 14 [A.A.] - K.o
lanya ile Sarrebruck ara•m
da tıleyen bir la.yyare h11v11• 
d11 itligal etmı,, içindekiler 
)anmıtır. D fer bir tayyare 
kazası da dün ö,iled•n •onra 
De11au'da vukubulmuıtur. Bir 
idaır.an tayyaresi 100 metre 
irtifadan yere düıerek atrı 
ahnıı ve içlndt>l<ller yanmııtır. 

. l~rı~de ~;afl;k o:acaklar
dır. 

Homurtular ıimdiden haf' 
lamıt bulunuyor. Fena söz• 
!erle çamurlu isnatlar kaıl! .. 
rine iade olunur. 

Progrııın, samimiyetle va• 
tandaıların tetkiklerine •tıl
dığı zaman, Lenlnin fırkaa 

gibi mi, baıka tü•lü mü ~ .. 
reket edilmek istendiği daha 
ııüzel ımlnıılacaktır. 

ÇoQu gitti azı kaldı! 

Arif Or:ıç 
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1-t.tyat ucuzdur: 
T: Cn:l'cet odam böyle söylii

yor. 
H ı yat p'lhalıdı,.: 

Bu: de böyle söylüyoruz. 

• 
Bir tramvay FaUhten Har-

biyeye on iki kuruı on paraya. 
g dıyar~ 

B r b rdak bira yirmibeı 
lnmıp iÇİliJDl'e 

Sır kat kos Ü yetmtf li· 
raya di · f yor. 

Üç c ah bir eve yerine 
göre yirmi, kırk lira lıtenilyor. 

Bir gazete beı kuruıa sa· 
tıhyo • 

B.r hammal iki adımdan 
lira iatıyor. 

Bir sinemacı locasından 
üç buçuk lira ııtiJor. 

Bir ıapka on altı liraya 
giyl iyor. 

Bır yumurta alta kur.rı 
ediyo~. 

Dut kırk kuruıa yeniyor. 
Erikten elli kuruı isteniyor. 
Ekmek sekiz kuruıa ıa· 

alılıyor. 

Bir amelıyat yüz elli liraya 
J8pıbyor. 

Bir mezu oo bet Uraya 
kazı ıyor. 

Bir kan bir koca yüz Ji. 
raya geçinemiyor. .. 

Eğer hayata penbe bir 
gözlük arkasından bakılmıyorsa 
hayat pahahdll'. 

Ucuzluğu iddia eden na· 
zariye lktısatçalarına yerlertnf 
kırk Ji,.alık bir memurla de
fiımelerlnl teklif ederiz. 

Ak mı, Kara mı? ozaman 
beill olur 

BÜRHANETTIN ALI ......................................... " ............ . 

Orta oyunu 
En eski orta . oyuncu

şa küçük lsmaili 
kaybetti 

Yarım a11rdan fazla sah· 
nede ve orta oyunlarmda ça• 
lııan meıbur küçük lsmail 
efendi de nihayf't öldtı. Küçük 
lanail Ef. oyunculuğa orta 
oyunlara gir'atı ve kısa b 1r 
zamanda orta oyunlarında pi· 
teklrı büyük bir muvaffaki· 
yelle oynamaja baılamıtbr. 

Keodiat 86 yaııodaych. Met· 
bur Hamdi Ef. ile uzwı miid· 
det beraber ç.alıım11tır. 

Nilkteleri kendisine mah· 
ıuatur. Tulu!llçılıkta da büyük 
bir a-nfl olmuıtur. 

Sor. senelere kadar küçiik 
Alf Ef. ile beraber oymyan 
küçük lsmall Ef.yi her orta 
oyununa g•den tanırdı. 

Küçük lımail Ef. nfn ö?ümü 
oyucular arasında derin bl.r 
tee11ür uyandıt111ııtır. 

'"'"'...,,,...,.,, 
Vali gelmedi 

Vali ve belediye l'eiu Mu· 
bittin B. dün de gelmemlıtir. 
Bugün gelmesi kuvvetle muh· 
temeldir. 

Tefrika No. f O 

... 
YARIN . ' 

Zabıta muharririmiz yazıyor: 

Şapkacı Mehmet isminde biri izzeti 
42 yerinden · ısırmıştir) 

....,..ı;-.,..~ 

Polisler biçare çocuğu bu . azılının dişleri arasından 
müşkülatla kurlara bilmişlerdir 

Evvelki gün Kadırgada da 
garip bir vak'a olmuıtur. 

Kadırgada F evzlye mek· 
tep ıokRğında 1 Numaralı ha· 
nede oturan Ane Haaım 
Selantkll olup, hayb bir za .. 
man e•vel ıehirlmlze gelmtı, 
e•lenmfı ve çoluk çocuk 
uhibi olarak yerleımlıtlr. 

Beı sene evvel zevci ye• 
fat etmlı, 18 yaılannda hk 
kız ile 15 Te 23 yaılarmda 
iki oilu ile kalmıfiır. 

Terzilik yapıyor 
Dul kalan bu A:yte H., 

evinıf terzilik yaparak e~-
latl rına gücünün yetUil 
kadar bakmaia, elinden gel• 
dıği kadar da tabıit ve terbt.. 
yeterine çalıımaktadır. lıte 
bu zavallı kadıncatız gece 
eündGz demeyip, göz nuru dö
kerek Leman, Mehmet ve 
izzet ismiodekı ya vnıcuklarma 
bakmaktadır. Leman 18 yat
larında nazik ve ıon derecede 
kibar bir kızdır. Mehmet te 
keza nazik ve terbiyeli b~ 
gençtu. İzzet iıe hepunlu fev· 
kinde ıe11lz, sakin biridir. 

Şen aile 
iıte bu, &"Örgülü ve aıil 

b 'çare aile Kadırgadaki evce
gizlerinde tanrıaıa adnü ıen 
ıat1r yiyfp içer ve dalma da 
gülüp oynarlannıt• 

Fakat evvelki gün bu aile· 
nin ıen ve ıuh hayatını f&P
kacı Mehmet isminde birisi 
kaçırmıı ve o za va Ilı aileyi bir 
yefs ile bir korku içine dütür• 
müıtür. 

Sapkacı Mehmet kim? 
Şapkacı Mehmet aılen Bul

garyala olup 35 yaılarmda 
uzun boylu esmer, lrJ ve ılyah 
gözlü bir adamdır. 

İki sene evvel refikası Ha· 
hibe hanımla birlikte ıehri· 
mlze gelmiı ve ba zavallı al· 
lenin oturduktan enlea bir oda 
isticar ederek ikamete batla· 
m11tır. 

Bidayette bu iki kiracılar 
güzel ıiizel konuımaja, ıüzel 
eüzel görüıüp oturmağa baı • 
lamıılardır. Fakat aradan çok 
geçmeden aralarında ufak te
fek kavga ve müaazaalar 
baı göstermlıtir. 

lıte bu ııralarda ıapkacı 
Mt"bmet, bu zavallı bikee ve 
kimaeıizlere keodlıinl göster
mek fçln: 

- Ay19 hanım, bana ada;. 
le ve tanile Bu?garyab Meb· 
met derler, aklınızı batınıza 
toplayın ona ıöre hareket edi· 
Diz ve ona göre de benim kar~ 
ma lif etmeyiniz 

Dfyettk tPhdit ~tmfttlr. 

Bu tehdit üzerine zavallı 
Ayte Hanım ile yavruları 
tederinl keımf f ve o günden 
beri de ıapkacı Mehmetten 
korkmafa baı amaılıudır. Ara· 
dan bir zaman daha geçmif, 
gün il o birinde yine uf ak bir 
kavgaya tutuımutlardır. Bu 
ka•aada da f'pkacı Mehmet 
yine ıövmÜf ve palavralı 
tehdidine devam etmlıtir. 

Bir zaman sonra 
Aradaa bir zaman daha 

geçmf ı yani, evvelki gün ol· 
muıtur. Akıam ib:eri yedi 
'ft ı~klz raddelerinde Ay· 
te Hanım, misafir gelen 
komıulan ile yavrucuklarmı 

odacıiına toplamıı, bir taraf· 
tan dilüıfne devaaıa, bfr ta• 
raftanda komıuları ile muhab
betine koyulmuıtur. Bu ıırada 
yukanya çıkan Mehmedin re· 
fikaıı Habibe Aanım. 

-Ayte Hanım, hu •.• Minfir 
gl'!fiyorum kabul etmez millin? 
diye teılenerek odadan içeriye 
ıtrmittlr. 

AJ,.e Hanım da: 
- J iht kardeı, teklif ft 

tekeUGfiaah mQ v•r? c,lelllif 
ve yer göstererek karıılamıı· 
tır. 

8'rllkte oturup konutmafa 
baılamıılardır. O ara kumaı 
meaeleıindcn bir ıöz açılmı~, 
herkesin renk ve cim bak· 
kında fikri ıorulmuıtur. Her· 
kes kendi zevk e fikrini söy· 
)edikten ıonra 11ra Habibe 
hamma aelmiı ve o da: 

- Doğruauya ben bu ku· 
maılardan birisini beğenmem •e bedava da veraeler ahpta 
siylomem, demiıttr. 

Bu ıöz iizerlne Ane H&• 
namın oğlu izzet te: 

- Ammada attın Habibe 
Hanım ha... demlt ve gülme· 
le baılamııtır. 

Habtbe Hanım fena hal· 
de hızmıı Te aizını açıp 
aözii-nü yummutlur. 

Bir taraftan Ane Hanım, 
diğer taraftan da komıular 
yapma, etme demifler fakat, 
afzını bir türli kapatama
mıt1ardır. Sövm11f, söyltmmfş, 
ba ~ırada kocan ~met te 
içeriye glrmiıtir. 

Sokaktan ıelen Mehmet, 
karmnın bu halini görünce: 

- Ne var ne oldu, diyerek 
kanıından meseleyi anlamıı
t&r. Bunun Ozerfne hemen yu· 
kanya fırlayarak: 

- Ulan luct mili•, nesia 
buraya ıel bakayım, demlıtir. 
A11e hanım ve çocukları iz· 
zet te dahil olduğu halde Meh
medin yanına gelmiı, meaeleyi 
anlatmafa bRtlamıtıhr. 

bıre keondinl ıerkatle dolu, 
annesinin kolları arasına atta. 
Ve bu ana ıafklltl me::nba· 
ında 11t11aplarını dindirmek. 
htedı ..• 

Fakat, dinleyen kim? Gö· 
zü kararan Mehmet hemen iz. 
zetln üzerine atılmıf, tokatla· 
mağa ve yumuıklamaia baı· 

lamtttır.. Bu ıırada. zavalh 
lzzeU yere dilıür.mü.f •.e~ 

- Bıçak, bıçak ıetirlo. dl· 
ye feryada baılam11br. Bu 
ara kadınlar feryada ba,ılya· 
rak imdat aramağa koyul· 
maılardır. Bu ferJat ve fi· 
ranı itilen Mehmet_ o ara 
bıçağın gelmediiini görmüf 
ve iotikammı da alamayıaca 
za vAllı ya vrııcuiun etlerini 
ısırmafa baılamııtu. 

lıırmıı, ııırmıı, diılerile 
izzetin vücudunu tam 4.ı ,;e· 
rinden 11ırmııtar. Bir t&ıaft&o 
hzethı can acıu fery,-.tlan, 
c!Jjer taraftan da kaclmllNln 
lig.oları araııoda polialeı ye~ 
ti~miş, za valb bu ,apkacı 
Mehmedin c!iıleri araaıgda.nı 
kurtarmııtır. 

lzzet kanlar içinde evtt-ı 
ilzinde ya~mıı, ıapka.cı M..I;· 
met le berayı muayene b.tm 
!hastanesine gönderilmitür,., 
Muayene neticesinde Kuduz 
c,,Jmadıfı anlaıılarak .Adliyeyq ; 
verilmiıtfr. A. R. 

••il••···················· .. ---··---·····----··· .... 
Maaşlar 

Mühlet bir hafta 
daha uzatıldı 

Eytam ve eramil maa,. 
larının tevziinln bir hafta 
daha temdJt edilecell söylen· 
mekte idt. Bu l.uıusta Mal 
müdiirlerJ neıdinde yaptJi~· 
mıa: tahkikata aöre, tevziat 
füha.kika bir hafta daha 
temdit edilmiftk. Tevzi.at d&
vam etmektedir. 

Z&ten maa~ al01aranlar1n 
adedi 0

/ 0 2 nl betine inmiılir. 
Bunlar ıubelerde.o mer

keı:e devrolunduğu için bu 
mııaılar da merkezden veri· 
lecektir. Tevziat fça.rıamba 
ak fa mı ikmal edilmit bulu· 
nacaktır. 

idare he;;if 
ToplanJı 

Vtliyet 'dare heyeti düa 
de bir içtima aktedcr~k 6 ıaat 

müzakeratta bufoomuıtur. İç· 
tfmada mübadilJere aft bir 
çok osyalar tetkik edilmlf ve 
hıızı rı karara rapt~dilmfıtir. 

Madam Ambuvaz ihtiyar 
annesinin yO.~finc dikkatle bak. 
nııı kafmııtı. Bu kadın da 
ıtmdi o, nihayetsiz bir "kalp 
alimi" vukufu aeziyordu. 

Muharriri: Mütercimi : 
Raynonde Machard Ahmet Für~6n 

Madam Dö Hoziye bu 
buıelerln ınanaıını anlıyordu. 

Çünkü meçhul b 1r ıebep 
meYcut olmaıaydı, kızı ken
dini böyle candan öpmiye
cektJ. ihtiyar kadın, senelerce 

- Ah anneciğim, anlıyor· 
wnuz , anlayıııoıza aebep 
kalblnfzdf r. Onun hııdudu 
yoktur, okadar büyük ve o 
kadar genft olduğu için •• 
Fakat benim haıtahğım oka· 
dar huıuıi ki, bunu kimseye 

- Fransız ed::blyatından büyük aşk romanı -

170 inci binden tercüme eddmitUr •.• 

Aman anne ko,kuttu· 
nuz beni... Çocukca ıeyler 
ıöylüyonuouz. Müteesür ol-
ıi&yınaz, yakamı kaparım, ba· 

b•m beni bekliyor. 
Klod bu kelimeleri baba· 

ıının yanına yetiımek «çln 
lıtfcal eder ve merdivenleri 
dörder dörder atlarken ıôyle
miıtf. Ve Klo d kendini baba· 
11ıun yanına dar atmııtı ... 

Baba ve kız gidiyorlardı •• 
Ayni ideale! ••• . . . 
Madam Ambu-yaz odaaına 

uvdet etmiıti •.• 
Mail6p bir baWe ... 

Yatağının keaanna otur
muı, dütWıüyord&ı... Gözleri 
kapah, hareketli%, heyecamıs 
tıpkı bir ölü gibi. •• 

Bu dCaıünceyl bir ıea dur
durdu: 

- Mart. .. 
Madam Ambuvaz-gözlerini 

açh: Odada madam D6 Ro
ziye •ardı, yani anneı! ..• 

Madam Ambuvaz ıımap 

ve ümitılzlik içinde lona da 
u.nutmuıtu .•• 

- Söyle Mart, tiyle dert· 
lerinl bana ••• 

Macla• AabuTa& i.Jrclea· 

hayatın manasını bile gaybet· 
mfıtf. O, timdi, ıade kızına 
bakıyordu. 

- Bu ne muhabbet, ben· 
den sakladıiın nedir~ bana 
açıl, kızım, derdini bana 
dök ••• 

- Ah, yok anne ... 
- Niçin? 
- Çüakü. beni uhyamaz· 

ıınız. 

- Ôyle mi ıanıyorıun? 
Bunu ihtiyar anne nasıl 

söylüyordu... Demek kızaDID 
ıabrahıadan çoktanberi ba· 
Mrdardi. 

söylemek htenıP.m. Çü.nkl 
bundan benden baıka kimıenln 
tP.eaıür duvacaiını zannetmem. 
H"ttl •iz de .•• 

Madam Dö Roziye uzunca 
dü,ünd6, dedi kı: 

- Beni 1evaeydin, bana 
yabancı gibi :muame&. 'yap· 
mazduı. 

Bu ıöz, kızamın yW'ejiDe 
bir ok gibi taplandı ... 

- Ne diyorsunuz, ıw ae
viyoruaa? bir kız, anneıinl 
aevmez olur mu? bu ne im· 
kln11s teY anne.. Ne~-erdea 
bahıediyoraunu,.? ve tekrar 

Yarım milron liraya 

1 

Türkiye 
emniyet 
Planlan satılıyordu 

Kanaatkar Olmanıza 
sebep yoktur! 

-ıı-
di. Hep içtik. . 

G.ııita bu aec pek nü•&· 
:ı_ftkir., tatla. ı:• k, aazarlartle 
beoı olquyor, eokuluyor, ümit 
ve~u. 

Mlater Ber tok bir aada 
vo ecla Jler 

- Evet azizim hakikati 
fiık r etmeylDJz. Haliniz ma· 
alesef bir ıürünmektir. Zaten 
d~annı içtimai tenalkab 

•liceai olarak yalnız tiz de· 
iil bir çOk kimseler böyle
dir. Fakat afz de çok parlak 
kabdlptler varken~ ve bwı· 
lardnn mühim surette iıUlade 
etmek çok kabil iken ıü· 
rlnmek bQyük ayıptır. ltte 

:ıe, 11zi terfih edecek bir 
v.uife tevdi ed cei"z. Siz 

izdeu para, refah bekleyl-
o · z. Monıer bilmeliiinJ:ı ki, 
fvıiltere devlellııe aadakat 
ar.zeden, mutlaka ihya olur. 

Mleter (Ber) kendine ç k 
hakim bir liıanfa peo_ncered n 
ba.karalC bir nutuk ıaylrr gibi 
-yleniyor. Bilmem nedense 

Belediy .,,Je olacağı 

Haberleri 

1 
bu nrada hem de g.frto ile met= 
gulüm. Bu bana bu akJUI 
çok hararetli görQnGyor• 

Mister (Ber) e sordum: 
- Azizim refah dlyon..l' 

fakat bu refah vazlfeatn lul• 
busu ile telif edileblltr mi. 

Mfıte (Ber) hemen yeal 
uyanmrı gibi bh- hal alclı n 
yavaıyavaıyannnaıokular.k 

f aır tevdi ed r gibi yaYap 
16yledi: 

- Ne dedim ıtze? Mad .. 
olan logtltere devleUne sacla• 
kattır. 

Bu yalnız sizi defli bu hu•• 
ılyeti göıteren herkeal lh7a 
eder. 

Vazife, ıizin kabiliyet •• 
llUdatlanmız. hakkında ha .. 
ettlllm hükme f.Unadeclenk 
söyliyorum kf bu vazife mlD 
için aiır. del ldlr. 

Bu size bfçilmlı IMr kaftaa. 
dır ve mooıer hayle hareket 
et111ek te lbımdır. 

Grlta IÖze kanıtı. 
(Devamı var) 

söylenen tebeddüldt 

yo uş 1 · _ __.... ____ _ 
Bu vaziyet Vali Muhittin Beyin An~ 
karadan dönüşünde tavazzuh edecek 

Dünkü oileham~da B'!le· 
diye erkanı arasında mühim 
lebeddülAt yapılacağını ve ez 

cümle Relı muavinlerinden Ha• 
mit beyin Ankarada bir vazi· 
feye ve Şerif beyin de tcka· 
üde sevkedileceAinl yazmııhk. 

Bu haber h nOz BeJed·yeye 
resmen tebl f edilmemfıae de 
Ankarada bulunan Vali Muhit· 
tin Beyden ıehrimize gelen 
huıuııi bazı he herler vakıanın 
doğruluıunu teyit etmektedir. 

Hatta tPbeddülatın çok 
vaıi olacağı ve ıube müdür· 
lerlnln de deiiıe.c~ğl iöylen· 
mektedir. 

Hamit ve Şerif Beylerden 
inhilal edecek memuriyetlere 
ile dün de yazdığ1.1DU veç· 
hile açıkta bulun~o Muba• 
s bel huıoıiye müdürü Cemal 
ve Mezarlıklar müdürü Süley· 
man beylerin tayin edilecek· 
lerf kuvvetle ıöylenaıektedir. 

Di~er taraftan HA.mit ve 

kendini annesinin kolları ara· 
sına attı. 

- Eter beni ıevseydio, 
bana lıer ıcyi söylerdin. 

Madam Anıbuvaz birden· 
bire: 

- Evet, her ıeyi ıöyleye· 
C9flm, anneçijim •. 

ihtiyar anne, birdenbire 
ayaja kalktı: 

- Biliyordum ki oraya 
gelecekıln. 

Madam Ambuvaz bu ıöz· 
leri ifitmemııu. Oau fimdi 
derin, nihayetaiz bir heyecan 
btlli etmlıU. · 

- Evet hepıinl anne •.• 
hayatta çelrUflm ııbraplann 
hepaint töyleyeceflm •• • 

Ve Madam Ambuvaz el· 
ferini gözlerine kapamı11 hınç• 
kıra lııoçkıra •llayordu. 

- A~la evlldım ağla •.• 
ıöı. y ıı, insanı ekıerlya ha .. 
fifJeUr. Bahuıuı bu yaılar, 
ıem eeven bir anne )'anında 
•kana .. 

Şerif beylerle de gör~relc 
keyfiyetin derece! ııbhaUnl 
sorduk. Şerif ve Hamit Beyl«l 
böyle bir ıeyden haberdar 
olmadık,arını söylediler. 

Bu huıuıta ıehirdc dev~ 
ran eden ıa_yialara göre 
bu tebeddülata sebep lsta.abal 
Belediyeıinfn timdiye kadar 
yapmak istedi#i her hangi bir 
iıt kolaylıkla bitiremediği ve 
eınafı türlü türlü mafdu.rlyet
lere ıevketmeaindcn ileri ıd.· 
aıektedfr. Mf;4ele Beledaye 
roıai Muhittin Beyin ı~hr._.. 
avdetinden tonra daha IJI 
bir surette ta vazzub elQlllf 
olacaktır. 

Poliste tayin 
Polis 2jinci fUbe 3 üacü 

kısım ser komberi Lütfi bey, 
ahlikiye rer komlserliflue 
tayin edilmfı ve dünden IU. 
bar en bu vazlf esine batla• 
mıetır. 

-= j 

Madam Anıbuvaz bir ıü· 
kunet bulmuıtu. ... 

Aı:ıne kııına diyordu ki: 
- Burada rahat deiilıln~ 

gel ıu koltuğa otur... Hah, 
til!ldi iyi itte.·· Rab.tam 
dejUmi 1 

- Evet, rahatını iyi. 
Madam Ambuvaz tekrar 

çoçuk olmuı gibi kendini anne 
ıefkatine terketrnittl. Anası da 
geJ;p kızının yanına oturdu. 

Madam Ambuvaz göylemek 
lstedik!erinf, vesile bulup MJy

lemeğe imkan bulamıyordu. 
İhtiyar anne baıladı: 

- Niıanlandıim vakilt.-a• 
beri rü'yCl aörii_yordua. 

Ku:ı aoneelae ı•ınca ba• 
luyordu. 

- N ul buluyoraunuz ? 
- HIHedJyorum. 
.Annneıl buann kendine 

yepyeni bir tarzda görüo ij. 
7()rdu. 

(Deoamı 11ar) 
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~~rarkeşler arasında 
111 ALEM ..• 

Yasan: Ahmet Süle1man 
-10-

Baba Saffet! 

Poliste· ---· Adli yed~: 

Bir genç Rum 
iki kişi tarafından Mütevelliler da-

dolandırıldı vası reddedildi 
Galata'da Adapazan ote- DGn llııncl Hukukta Rum 

lbıde mukim 1ey1ar kumqqmt- mütevelli beyeUnfn 13 bla 

.------- Yaan: Suat Devrlt ------• 

Memurlar işsizlik vergisi a ınmasını 
şiddetle protesto ettiler 

-2-cu Naci ile arkaclap Nurt. Sır- liralık lhtll&ı da vaıma bakıl-
bcl 11hhlye mektebi talebe- mıfbr. Birinci mektabamda Brann~ il alr...Unde oldafta slbl 
llnden Enver ve Mustafa efen L-L· 1.. ~ la ld-1- teclddlr 
&lderin dftlerinl yapmak b~ Tarafe)'D vekilleri celsecle 1C1111ınai •Grfııınua aaf cencı o uaça mu • 
hanellle 9 llraı.n... dolandır- hazır balunmupar Ye HeJeti lır/calarrnrn oasiyetini anlattım. (Brlnnlnı) kablnell ~ 
daldan iddia olunmut; bil h&ldme evrakı tetkik etmlft Sol fırkalara ı&re A YU•· bir pyretle hAll ba döıt .... 
h bk k ba •-- uh L- k turya ile -"mrGlt ittihadı ka· çuk mdyon lpla bellı•llde tlllk 1ae 0 b· \ mala bqlaDUfbr. Bu arada uauıta ta l ata ıaaamııtar. m aacmentn reddine arar ... deYama uJC-•••or. Bua• ~ • 

.L bir Pa•a ç•a 1m e. -•·•• binenin en blyGk hatalann• ...... .,. rap, ba.-a ••&ar• beiealnlDI&? .._, - •~ •e.___..r. (lplzler versfal) namı altmda 
tlan leh. Hel&nm mualulu kırık ol· Y ealk&yde klybap cadde- --1 .. ' ··-.. - ..... - ......... -- dan biridir. yeni bit •eril 7apmak llti7or. 

~~••.1I• ...,.._de ikamet dala için aa dmmaJlp, pnl llade &7 numaralı kabYeh• ki kadın yankesici So17aldemokratlar, Vena)' Bu verat çalqularm aJ'Jaim. 
~ll*liıilf '* luacaim Qr pnl akıJ'or. itte bu pnltı)'I da na mlıteclrf Yorıl efendi dOD Polll 2 inci ıube m6dlrtyetl muahedellne muhalif olan bu elan keıllecektlr. 

• ~-- baya, o sin baba Saffet, IU clökG1orum po11.. mtlracaatle çıralı olan Ha)'l'lye, Dilber lamlnde 2 ka· ıeyhı yapılm&11Dı tenkit edl· Fakat bu yeni Dro\H~ 1>8tlD 
Mihal .. V _.,. •-•IJtll bu JOr. Almanya, lkt11adl buh· u_ 

~~--_:,.ı.a Rat• lemlade ........ , •• 0 .... de de dd 0 ••u •11111n IU • dm 1anket1d 1aldamıı, bunla· memarlal ayaklanclın7or. mc-
luaan çekmec'...mden bet nam halli için, Franm.lan 

•••,~""1re almq, tatlı iç taat hellcla mcıtemadlyen bra sirkat ettlllnt iddia etmlı· rln bir çok ç&rClmlerlnl teabit aQcendlrmek delil, bllaklı murln toplanıp bana prot91to 
~.,,._._ •1at aectrmele a1ak ilsen dı1111U11tur. tir. ederek tanzim ettlil e.-ralo onlarla doat aeçlnmenla dol· ewler. 

Ba hah nihayet ••la1abl- Kaza talukl7elert ile birlikte Adli1e, ru olduluna t67ltl1or. Onlar harptea beri en fu. 
~1-•lnd " ..... ba· 

~~~1111-. ......... itli flllD 
t~-.. ~ ..... - lmcaizm 
~ .. iftrll ......... ıek 'YU bY• 
~••tı•111r,.Ba ., ... içer-

len baba Saffet, kendi kendi· Şofir Hallnln klarellndekl ye telbm etmı,ur. Almanya ile Franta ara• la mutuamr olan talaalraaıa 
• 1mmı, •• ilke de helldan 1683 namarah otomobil Gala· Dört ki•İ yakalandı! 11Dda lkta1adl bir ltUhadm kendileri oldutunu t61ltJor-. 
pkmıfbr. ta'da Kadri iambade a..dae ,, dofma11na çahpnak ve bu lar. Geçen kıttan beri arhk· 

Çabuı amma, ftldtte ı• çarp-., hafif MINtte yaralan- Ktıçlkpuar karakola Joldan Avnıpanm aoJıra dGn- ları birkaç defa ketlhalt olaD 
ee yana olin11flm. itte ftktta mauna tebelHyet ••rmlttlr• n.elkı llD• o mnıtakatla raam lktaaadl ltUbadma dol· memular luıançlaruua .... 
Pi olmaima binaen mleam Biribirini vurdular her dama b•ıalar dıdaama na ,adılmek ilam pldlilDi ismi altmda, aene ebllaaellae 
.-:a .ı. ..1_ .... Lı- aebebl-t veren •• aaaylıl deri llrmektedlr. Blttln dlm- razı olmamaktadırlar, arbW 
.... .., calDlla uvr UU' etra· ,._ ika_._ A-L 1 b •- ı- leml •- akta --..11-ek •-temı1-1-"-, - --yvwle 7 - u;er1eaau• thl&I eden Hacı Ahmet, Hak· ya aJDI e e ••Yranm • cuuu • _ .... , .,,.... --
fam lrapamıı, ldlUle1erak eme de bahçıvan Ahd&lkertm ile dır, oh .W. •illetler anlat· tice Brlnnlng kablaeel tal~ 
8'1mlttlr· hademe s...1.-t••- c1•-, LA...ALı-. kı, AWGlkacllr Ye ldrlı ilmin· •- biri :..:1.a,.1._ a. ,__ alda r• uu uu Ull'IU • .,. mau, • ........_. AW1ADY• IOllA, bu ftl halle pabtm 

8a hail ele s6rea Baba lerbda etJUIDı çalmak lat~ de dlrt ldıiyl tevkif ederek ancak enter-.oaalaw. de metauldcır. 
Saffet. ba 1efe blsbatln kız- dtklerlnde11 aralarında kavı• enakı tahklklyeıinl yapmıı refaha erlıecektlr. Fakat bUkaç ay IOlll'a q 
•• lflreleBlp ktlflrlı••ti• ~ neticede 1e1rc11a-mt ve bunlara Adliyeye 16nder· Kommilnlatlere plhice: plecekUr. Bu kadar ima bir 
........... Neticede, dltla- lnçalda eer•etmtılerdlr. ---r. mltth'· Onlar için bu lktuadl .._..ada bu miltkGI mua• 
m8f, 1a...-. M cammta '*9 ••• •• • •• • • •• ... • •• •• ••• • •••• .. • • .. ••• ••• • • • • •• •• • • • • •• • • • buhran yalnız Alman yada lenfa •••Mf#lillea.ifne ktmte 
keaarmda ,atmala çarmaçu Ye Anupada delil, blitln inanmıyor. 
karar vermlttfr. Bu lrar&r1111 ~ lıııııııı....ıı ... • • T ı düqyanm baımdadar, bu em- Berlfnln her tari~, 
t.allllk lçla cal8I içine strmflt - - pe17allsmln can çeldımeıldlr. iki Gç güode bir, ılyaıi içtima· 
badWne Jatacak bir yer Dlnyadakl etki " yalaıt ala- lar oluyor. konferantlar yeri • 

........ a baılamqta~ •• temler, etki •• yalnıı bir de- IA~or. Bu konferanalana ek· 

Ol •• • k' -wlr ilmekte 'Ve 7erlne, sinde, aerlalnln me•zuu : BrlDDtaa 
AraD111tarua11,aet1ot llllD- ume SJ~r çocu e pnç, yepyeni bir dewlr •IJaıeucltt. Bu atyaeeU m&la• 

....... içine ......... )'atmltbr r~ ile, clolru alıtemlert dolmak· faa. veya tenkit ediyorlar • 

... !'-e..'*a~~: t Katil "Bu cinapt her zaman gidi tadır. MG8.1:': .::'l:i~. •• . 

., ............ 
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....... "';~----J·~'~.,~' -~ ~llilllt''~ •1~..,, .. ~~~ ~ ....... ·= 
blr psetelerl pyaoı elik· ICaai.ıtDdakt çocuf1t encll· dolarken yarattı!ı ııbrab&tbr 

kat bir dnayetf haber ver· une alper ittihaz eden Hurılt Almanya biltün dftnya için 
mektedfr: bu hO.CWDdan kurtulmaja IJIU- batka ılatemlerle hayalin idare 

DGa 1abah saat M1$ tu• yaffak olmupa da bıçak, ... edllmeabae ulnfmaktır. Ba 
lumcla Keçecllenle feci bir yaJh Caferta omuauaa llallet (ltOpf) dlr. 

-~· z u. he O halde Alman,..am bu claa.,.t oWu " lf ~ ebnl~. a•a •• r .. ,. Jeaillll bir an enel beQlm ... 
bir ~ fena bir teadtfe d• bihaber çocuk bet fdakl· 
kurban olarak 6!dL o~,.. •• lprlalnde ruhuna tetllm :!ı clotru hareket deid 
pnclald eoeufa luyacak a-e. etmlıtlr. Memlekette dlrt laafak 
.ıe kıaf•111 biladJeD btllta Vaat1et1a fecaatllll kaYn- mllroa it* vanhr, cl6ıt buçuk 
llllld l.taallallu Aals olle lr. J&D bul, ha defa da rakı mllrm ipi• demek. arkU1Dda 
fudır. H&dlae tiri• cereraaı matamaela bulanan clqer ar- daha keadlad• fazla aç " 
•tmlfUr· bdaılarmı tehclJd• l>atfamıt bot mide ta111aa t.lr katle 

Keçecllerae lksan laoca •eı demektir. 8a 1111.,.ıarm da re-
IOkalmd• V., lianmda arap - Bu daaret her aman falla " rahata lhn,aç Ye laak· 
Ahmedla odanilda dlrt arb cJd kalacaktır. H&clı1e,ı kim lan •anlır. a-ı.rm eaadetl 
dat otanıp rak(tçl,orlar.W Bir sabatap haber 'Verir Yeya için r.eı&ue çare komlDlzmdlr. 
aralık belki de earhothllu• aleJhlmde eaJaadette bulunana Onlara •lre bir hlktmet ten-
verdfll haflfllkle orada ki•ı• ne yapaeatı111ı ben bibrjm. kit eddmez füat rakılar. 
Çıkb. Demlı ve ıGr'atle kopralr '8rld .... ) kabla..a, ...., 

Klftercl Hurtlt ıaamaadakt tobklar arumda kaybol- k• W1111ı1•ır. Ba-. *la, 
plnş, arlradatı lrram luzp.dı. Nele ha basan ..... ~kte " 
ifa matla Hartltla bealmcla muttur. Zahıı. hA~ • • batla aclemı -et lllitj'ete 
a.a Kadri E enclbdaı ..-...~ benlar olar oı_. derlaal tat.. ......... atraıt mu•uenetılal 

~- kik Ye takibe tiaıl•••ı " d te-•- _ ..... _ .... _ 
tlç 1•..-ı•kl CU. baluiu•,.•lma ...... etmcaWUU". 
& po1ı. •-.............. m na- Katolik ıı,..etl~·:lllll.,_.. 

ı ... .,......, •IMll.-r. marab Mustafa Ef•cll lrf&n1 
Jet yenaa,_ LtaalaaBa 1ıfa. pluılamıftır. Katti hakkında 
llıçalu11 çekerek Haqltta ~ MGddeiamamdlkçe tevkif ma-
line h8cum etU. seklt*i'elf ke.delftlr. 

Um ....ı tatll'tta dejll ..aı ,._ 
mbacekı. ~ID •Ç - tli7j 
.... Atdelda .. ma _. 
- Mı cay istiyor.. ~. 
-beDI e'flae aiUlr. ela Wr çay 
ikram et; .,.,.,... ... içeriz. 

YGradGler. Evla P.Dlt mer• 
diye........._ çıkarlarken, Hfc· 
ran, A-... S.bmle F.nlaln 
mlfteıekea kullandıldan oda• 
am kapauoı açık ılrdQ. ite
,.,. daldı. ş ......... Ye -
toawau pkaıila: 

~~~~-llD burada ma 

haUplerf dıaled m, gazete e 
her pa apı mbll•aplit.n 
okuyorma: v~ bitin ~ 
lara 1eJ1rd _.... .,, 8C' 

•bl ohhium ltla .. 
fırka aataab,.larile, bD. tr 
ı. .. aJlflarde AlmaaJ•Jl p.,. 
ıakıntMuaa d&pna,, ıoa.. ~ 
stclea bir a1Je7e ...._.,..-.; 
6Jle bir aile ki. ... ..... 
karpaadalaaha ~fllli 
11raı1a, çoca1s1u • ...._... 
laaftfltlde, aaae, baba,. ten"" 
Wlllde lttlham edl7or. Ye 
..... edip .......... .. 
W&kete ... ,." .. ...... 
daha fena .Were doira "kll
J~lar. 

Blr darbıme-.1 Taidır 
WyqW lefalet 
lak kapıda 

~ ...... r•ı 



16 Haziran 

1 
Firariler tutuldu! 

gardiyanların acemiliği Hadiseye 
sebep olmuştur 

lzmir, 15 (Hususi) - Bugün (Manisa) hapishanelinin du· 
varları delinerek mahpuslar fJru etmivlerdir. 

Yapılan tahkikata nazaran mahkumlar bir ay zarfında 
mütemadiyen ç;hşnak duvarı delmişlerdir. Evvelki ıabah 
tamamen delinen duvarlardan birer birer çıkarak kafile ka· 
ffle kaçrnıılardır. 

Firarilerin adedi 31 olup içlerinde 15, 7 ve 8 senelik 
mahkumlar vardır. Hadiaeye gardiyanların acemi olmaıı ve 
uyumaları sebebiyet vermiıtir. 

Firnr mıntakası jandarmalar tarafından derhal muhasara 
edilmiş ve birer iki§er yakalanmağa başlamıştır. 

Banka memurlarının maaşları kesiliyor 
Ankara 15 (Yarın) - Ziraat bankaaında çalııan memur· 

farın aylıkları bu aydan itibaren 10-15 llra kesilecektir. 
En büyük memurlardan da ayni miktar kesilmesi, küçük 

memurları müteessir etmiştir. 
Nıabet gozeUlmemesinden olkayet edilmektedir. 

Büyük Millet meclisinde 

Sırrı Bey diyor ki: 
''Her icra vekili yaptığı işi Meclise 

bildirmeğe mecburdur!,, 
(Birinci sayfadan devam) 

.. HU.millerin umumi kon· 
feranu neticesinde bir delege 
heyeti Aokaraya geldi. de
legelerin, mali ve iktıııadi 
vnziyetlaıizi yakından tetkik 
ve mütalaa etmeleri için her 
torla vesika ve vasıtaları is· 
tifade'erine arz.ettik. Osmanlı 
borçlarının, Türk!yenin te:.ka· 
tile mütenasip bir hadde ta· 
yini için resmi ve hususi mil• 
zakerelerde bulunduk, dele· 
geler undan so:ıra .. avde~ 
ettıler. Anladığımıza gore katı 
bir neticeye varmak ıçin kafi 
salahiyetleri yoktu. Müzake· 
rata bu sebeple fasıla gelmiş· 
Ur. lnktıa yoktt?r. Zaten keY· 
fiyelf n 11nüfterek bir tebliğ 
ile ilan olundu!Ju malümdur.,, 

Maliye vekili bundan sonra 
28 Mayısta bu hususta taıa· 
feyntn müıtereken neırettik· 
leri tebliğin metnini okumu§· 
tur. Vekilin izahatından sonra 
Sırrı Bey söz alarak tebliğ 
neşri kafi olmadığını , icra 
vekillerinin her yaptikları 
itlen Meclisi haberdar etme· 
lerl icap ettiğini söylem;ı ve 
dayinler vekilleri tarafın • 
dan matbuata yapılan beya· 
natın piyasadakı tesfra.tından 
bahsetmittir. 

M lliye Vekili buna ceva· 
ben timdi .;e kadar Meclise 
izah < dilmiyen bir mesele 
hatırlamadığını ve M. Dec'o· 
ıier'nin beyanatı ne mahi· 
yelle olursa olıun imzaladığı 
metnin ne.Ş;redilen teblii ol· 
duğunu söylmiştır. 

r.1aarif Eminlikleri 
Bundan sonra maarif emin· 

liklerinin lfıivi ile beıinci de· 
receden birinci aıntf maarif 
müfeti~lt!fi adedinin ikiden 
-ıediye ve altınc~ de"rec~de~ 
lk!nci sınıf maarir mufetı~lerı 
aaed nin alt:ıd n 1:2 ye iblağı 
hakkındaki kanun layihasının 
müzaker:esine geçilmiştir,, 

Rasih B. (Antalya) söz ala· 
rak kanunun birinci madde
sinde maarif müfettioleri ade
dinin tezvidine l\it fıkranın 
kaldırılmasını istemiştir. Rasih 
B. emioliklerin )ağvi üzeriae 
maarif müdürlüklerinin tak
vıyesi zaruri bulunduğunu ve 
burada açıkta lealacaklarm 
maar!f müdürtüklerine tayin 
edilmeleri lazımgetd .ğinl ve 
teftlı teşkilatının arttırılmasına 
lüzum olmadığını söylem;~tir. 

Maarif Vekili Eıat Bey ce-
vaben kanunun teklifindeki 
ıebepleri izah derek maarif 
eminlik eri lejk lalı lağvedilir· 
ken bunlara ait tefti~ salahi· 
yetlerinin ipka: edildiğini ve 
bu ıtiba.rla kanunun t<Jclif edil 
d tını ı5ylemiı ve ilk tedrisat 

harkindeki mekteplerin sene• 
de hiç olmazıa üç defa teftiıe 
tabi tutulması zaruri Lulundu· 
ğ'JnU ve bunu çocuklarımızın 
gerek terbiye ve tedrisleri ge• 
rek ahlaki vaziyetleri noktai 
na zarım a a mühim telakki et· 
tfğini ilave eylemrıtir. 

lsmail Kemal bey(Çorum) 
eskiden teftiş vazlfeıinin ma
arif müdür tükleri tarafından 
yapıldığını ileri sürerek maarif 
müdürlerinin takviyeslle . bu 
vezaifin onlar tarafından ya
pılmasını teklif etmfı. Bu ıu· 
retle hem tasarı uf edilmf ş 
hem de tef ti vazlf eıi ifa. 
edilmiş olur,, demi~tir. 

Maarif vekili bu mütaleaya 
karıı Maarif müdürlerinin yal· 
nız ilk tahsile ait olan kısım· 

lar üzerinde teftlfte bulunduk~ 
larını ve bunların yüksek tnh· 
sil üzerinde teftiıte bulunma
larının nıüşkü, fltı mucip ola· 
cağını beyan etmi~tir. 

lbrahim Alaettin Bey (Sl· 
nop), Maarif eminliklerioio 
ihdasıodakl gebepleri izah ede
rek bilahare çıkarılan kanun
larla eminliklerden beklenen 
faidenln ortadan kaldınldıgını 
söylemi§ V*" bunların müfet
Utliie ka b' dilmelerinin iyi 
neticeler vereceğini ilave ey· 
tem:,tir. 

Rasih Bey (Antaly.ı), har· 
ciralı taluiaatının mevcut mü· 
fettişlere bile kafi gelmediği 
ve müfettiıler kadrosuna 11 
müFettif daha ilave edildiği 

takdirde müfetti§lerin harcı· 
rahsrz lcalacağı noktasına te· 
mas ederek demiıt1r ki : 

"Şuha.ide yapılmıyacak bir 
vazife ihdas ediyoruz, onun 
için heyeti celiledcn istirham 
ediyOl'utl'; maddeyi an:ettfğım 
ıeki'de tadilcn kabul buyur
sun,, 

Maarif Vekili Esat Bey, 
müfetUtlerln lf a ettikleri vazi· 
f el eri iz h ederek müfetti~Jiğe 
tayin edilecek olan maarif 
eminlerinden azami derecede 
istifade e.dileceğini söylemiıtir. 

Reıit Bey (Gaziayıntap), 
maar.f eminlılderinden bekle· 
nen hizmetlerin elde eclilme
dif ini söylemi~tir. 

Bu muzakereyi mtea.kip 
kanun layihası tadil tekliflerile 
bera.ber encümene tevdi edil· 
mişttr. 

Bunda. o ra 1930 mali 
senesi bütçe&ine merbut olup 
1931 senesi haziran ve T .. m. 
muz aylarında mer'i olan (D) 
cetveline. l:fe baıladıkları ta· 
rihten itibaren fstihkaklan te .. 
viy:ıe edilmek ıze.re kukar 
lira ücretli 750 süvari mübaıiri 
ilavesi hakkındaki kanun mü· 
:zaker• ve li:abul edilmiıtir. 

Meclis Cumarteıl günü top
lanacaktır. 

YARIN 

Dert dinleyen kalmadı mı? 

Liman müdürünü utan
dıracak cevap ! 
Mavunacılar muhasebecisi neler anlahyor? 

Liman tirketl, gün geçml· • ı 
yorkl yeni bir: haksızlık yap· 
ma11n veya yolauzlukfarı te:ıa· 
biir etmesin. Gt'çenlerde de, 
liman tlrketi ınüdürü Hamdi 
bey Liman Şirketinin teessüsü-
nden evvel tahmil ve tahliye 
ücretlerinin daha ucuz olduğu 
nu iddiaya kalkmıştır. Hatta, 
hakıkatı değiftlrerek aksi ka 
ziyeyi bile müdafaa etmek 
htemiıttr. 

Böylelikle Hamdi B. bir 
taı la iki kuı vurmak yolunu 

tutmuıtur. Biri, acentaların za
manındaki ücretlerin timdlki za 

mandan daha ucuz olmadı~ını 
teapitdlğeri mavna v ~ romorkör 
kollektif tlrketl muhasebecisi 
Hüsamaltin Beyin hakikat olan 
beyanatını Tekzip sevdası! 

Hüsamettin bey cevap 

ucuz yıtpsa, hatta gelecek 
vapurlara mükafat vene ıeııe 
bu günki limanın faallyeUne 
bir nihayet vermez. Çünki 
esas nokta Türkiyenln 5- 600 
ıenlik makanizmasınm pren· 
slpsız ve idaresız ellere geç· 
mit olmasıdir. 

Bu büyük hatanın kabre• 
manı Hamdi Beydir. Eier ar· 
zu ederse ben bunu ispata 
muktedirim. 

Şimdi gtlelim Hamdi Bey 
yin beni tekzip etmeelne: 

Beyanatını resmi vesikalara 
istinat ettirmfıtlm. Fakat 
Cumhuriyet gazetesinde . nok· 
san olarak çıktı. 

Hamdi Bey de beylik ve 
indi cümlelerle hakikati istedi. 

esikalar bizzat şirketin 
tarifeleri veriyor 

Hamdi beyJo hakikatle ali.- Bunun üzerine Hüsameddin 
kadar bulunmıyan sözlerine Beyden mezkur vestkalann 
Hüsam ettin bey atideki mü del- ne:erden f baret olduiunu tor 
lel ve mufassal cevabı veriyor: duk şu cevabı verdiler: 

- Cumhuriyet gazetesinde - Ne veıikaaı istiyorsunuz 
fnttıar eden beyanatıma Hamdı bunlar bizzat Liman oırketınin 
Bey mukabele etmek iste- tarJfeleridir. Bakınız izah edt-
mJo Vakıa ne söyledfgfnl yorum: Milli servetimizin en 
okumadım. Yalnız bana an· mühimini teıkll eden ihracat 
lattıkhırına göre HamdJ Bey eoyamızın kömürlerimizin ha-
dediklerimt ret ve cerhederek rice satılmasına imkan bırak· 
~ahsımın Liman inhisarı düı- ımyan inhisar fir.keti maaden 
manı olarak göstermiı. Filha· kömürünü vapur ambarların· 
kika ben Liman lnhisarının dan mavuna ve romokör ile depo 
müfrit aleyhtarlarındanım • nun rıhtımına nakli için beher 
Fakat bu aleyhtarlığım Li· tonundan elU ve g~mllerin an· 
manan inkitafma matuftur. ' ;barından alınarak mııvuna ve 

Gazetelerde okunduğuna ramorl<örle deponun rıhtımına 
oöre Hü.kümetimiz lstanbul yaoaşma11 için beher tonundan 
e 70 kurus alm ktadır. 
limanının ıslahına doğru ) 

(Tarife: Sahife 11madde4 
bir hatve atmak istiyormu•, 

v binaenaleyh Zongutdaktan vü-
amma limanın is1ahı için neler rut eden meııela 3000 ton maa-
düıünüldüğü ml'çbulümüzdür. den komürünü vapurdan nh· 
Liman şirketi lağvedil- tıma nakl için birinci ııkta 

ıneJi ısuo ikinci ııkta da 2250 lira 
Fikrime göre limanın it· alınıyor. 

tabına inhharm lağvından baı· 925 lira yerine 2825 lira 
lamalıdır. Ben Liman inhisar Liman Şirketinin tee116 
ıirketinin tahmil ve tahliye sünden evvel bu ameliye 
tarifelerinin eski acentalar za. için fU para sarfedillrdi : 
manında olan ücretten yükı k Amele ücreti 450 lira, elli 
olduğunu cumhuriyet gı.zetesine mavusıa yevmiyesi 375 lira, 
beyao'etmekle bu tarifelerin tadi .romorkar cer ücreti behPr 
ille li~an itTerinln düuleceğini mavuna için iki liradan 100 

kastetmedim. Bu İııhiaar fir- lira: ki ıninhayaelmecmu 925 
keti b"I'. vakit nakliye nıas- lira. 
raflarını fazlalaıtırdı ve son Şu halde birinci oıkın 
gönlerde azalttı. Fakat lima- vukuunda lohilar Şirketi 
nm vaziaeU gene eski halini aynı mıktar hömürün ndli 

için 575 lira ve ikinci tıkın 
muhafaza ediyor. Bu mesele vukuunda da 1325 lira 
hiçte bu kadar baıit bir ta- fazla ücret alıyor. 
rife işi değildir. • Bu açık hi!sap karımn• 
Mükafat verilse yıne da Hamdı Bey ne l>uyuru-

nafile yorlar? 
inhisar ŞirkP.tl tahmil ve Bu izahatım1zın cevabını 

tahlıye tarlfı•le"inin ümtlçsl lütfen veıebtlirler mi? .......................................................... ~.~·~•H•H• ..... 

l~giliz kabinesi 
Avam kamarasında mağlup 

olarak akalliyette kaldı 
Londra, 15 (A.A) - Avam kamarasında hükumet bütçe 

kanon layıhası hakkıeda muhafazakarlar tarafından verilmif 
olan tadil teklifinin 203 raye karıı 232 reyle kabul edılmesi 
üzerine ansızın akalliyette kalmııtır. 

M. Mac Dona!d bu tadil tekhfinin kanun layihasının eaası·I 
na tealtüK etmedrğlni ve kamaranın müzakerelerine devam, 
edeceğini söy~emiıtir. 

Binaenaleyh hükumetin uğradığı moğlübfyetin afyaei hfç hir 
neticesi olmıyacalhır. 

Mu haf azakatlarırı l>u kanun laylhasına ait müzakeratın ita. 
patılması hakkındaki diğer teklifleri 232 reye karfl 243 reyle 
reddecl 1rniıllr. 

ispanya' da halk biribi~ine , ~ir~!or! 
Bad.ajaz, 14 (A.A.) - Montemonlin den bi dırd gıne nazaran 

halk, yeni intihap olunan beldiye azasının dün belediye daire
sinde ıve ba-vlamalarıoa mani olmuş•ur. Bunun üzerine bir ara· 
bede çıkmıt ve bir polrs l™!muru halk tarafıodan linçedtlmlştlr. 
Hidisye zabıta kuvvetleri mudahale ederek hd.lkıo üzerine ateı 
açmı~tır. iki sivil ölmüı ve bir çok kişi de yarlanm11tır. 

Zabıta bıızı tevkifatta bulunmuıtur. 

Japonyada kasırga koptu! 
Tokio, 14 (A.A.) - Kw agıAuO adasında bir kaııraa 

muıtur. 

Sahife S 

Sovyet ticaret Reisinin Turkiye 'intibaı 

Ticaret ReiSi mühim 
şeyler söylüyor! 

Türk çiftçisinin hayret veren işini 
görmekle mahzuz oldum 

S. S. C. 1 Ticaret müme1- ı 
sili ve Soyyet heveU ticariye 
reisi M. l Hodorof ık inin ıa· 
yanı dikkat beyanatı: 

" S. S. C. lttihadının Tür
kiye Cümhurlyetile olan ticari 
ve iktisadi münaıebatını tep· 
zim ve idare eden S. S. l. Ti
caret heyeti reisi olmak m~ 
naaebeUle Türkiyenfn ıerek 

kendi mallarını bize ıatmaıı 
gerekse mallarımızı bizden 
satın alması hususunda her 
an için haiz oldufu kabiliyet· 
le tabiatile fazfa alakadarım. 
Bunun içindir ki iki memle· 
keUn yekdiierlle olan ticaret 
devrinin vüı'attnl tayin ve 
tahdit eden bathca avamil
den sayılan yeni mahsulün 
idraki arife&inde, Türkfyenin 
iktlsaden en mühim olan mın· 
takalanndan bazılarını gezip 
bir fikir edinmeyi muvafık 

gördüm. 

Tetkikatamı lzmlr, Maniıa, 
Adana, Merein, Konya, Ak· 
ıehlr, ve Eskitehlr mınta· 

kala1'1nda fua ettim. Mezkur 
merkezlerden memleketin en 
içerlek köy ve tarlalarına ka· 
dar uzandım. Seyahatim es-

nannda gerek hükuır.ab ma· 
halJiye (Vali, Kayrnakaıa, Ti· 
caret Müdlriyeti erkanı ve sa· 

tre) gerekse mQessesah fctima· 
iye (Tıcaret odaları relılerl, 

banka ve kooperatif müdür· 
lerl ve ilh ... ) mümeulllerile 
mülakatlarda bulundum. 

Bu fazla nazari dikkatimi 
celbeden iki '"ydl, birincisi bu 
seneki hububat mahıufün6n 
bereketi, ikincisi ahalinin Sov· 
yet iktiıadiyatına ve Sovyet 
mallanna karıı gösterdikleri 
büyük alakadır. Türk çiftçisi
nin mucibi hayret çalııkanlı· 

ğının semerelerini görmekle 
çok mahzuz oldum. Adana 

mın takasındaki bufdayın kı1-

mı azamı hasat edllmif ve çok 
mebzul mahsul alınmııtır. He

niiz hasat edilmemiı yerlerin• 
de ekinler baııı klannın dol· 
gunlutD boylarının uzunluğu 

ve keaafetlerile göze çarp 
maktadır. 

Bu mmtakanın yulaf tar
laları dahi aynı manzarayı 

frae etmektedır. Diğer mın· 

takalarda ise (Konya, Akıe· 

hlr ve Eıkiıehlr) hasada an 
cak 20-30 güne kadar batla• 
nacaktır. Bu mmtakalar mah• 
ıulü de memnunlyetbahı gö

rülmektedir. Bol yağmurlar 
(Seyahatim eanaaında bir çok 
defalar yağmura tutuldum) 
toprağı mükemmelen Jıba et· 
mittir. Bu , hale nazaran ge
rek kftçük çiftçilerden gerek· 
ıe büyük at azi sahiplerinden 
afatı ziraiyeye bilha11a haıat 
makinelerine karıı aörülen 
canlı alaka çok tabiidir. 

Pamuk mahsulünü ehem· 
miyetle tetkik etmek niyetin· 
de idim; fakat bozuk havalar 

yüzünden zerJyatm geç icra 
edilmesi dolayısile ben orada 
iken mahsulün derecesi he
nüz belli değildi. Türk pa· 
muklarına olan alaka~ aul
aız değildir. Türklyeden ihraç 
olunan pamukların mühim 
kıımmın tarafımızdan muba· 

yaa edildiği herkesçe malum
dur. Türk yapağılarına karıı 
olan alakamız da aynı mer
kezdedir. Nitekim bu ıene 
mühim miktarda yapafl mu· 
bayaa etmlı bulunuyoruz.,, 

Bir yarış kazası 
Le Mana, 14 (A.A) - 24 

saathk mukavemet yarııına 
İftirak eden otomobilJerden 
birı lastiğinin çıkması üzerine 
htikametinf değlştirml§ ve se· 
yfrcilerfn arasına gir mittir. 

Şoför hafif surette yara. 
lanmı§tır. Seyircileı den bir 
klıt ölmüş, bir diAeri alır 

ıurette, iki kitf de hafif surette 
yaralanmıel& rdır. 

lı..-•K•UIİÇU·K-l.L11AN•L•A•R-·· 
Satı ıl 

Cihangirde Komrulu cad
J destnde 343 ar~ın arsa sahibi 

'ı tarafından satı1.ktır. 
Müracaat Be§tktaıta Azi-

l 
ziye caddeıinde 132 num&rrah 
dükkanda Asım Beye mü
racaat. 

Muharrıri : E. Laboulaye 
Mütercimi: Huseyin Cahil 

Naşiri : Kanaat Kütüplum~•i 
Garbın en milhim muhalledatını UsanuJ' ıza nakil 

tercüme ile "Oğlumun kütüphanesi,, gibi bir sllsilel oe~riya-t 
meydana getiıen 1=~yıa Cııhit Beyin son zaoıaular~a 
bu çok mGfit ve hayırlı meeaJaine yeniden baıJadıj&PI gor· 
mekle memnun oluyoruı.. 

Geçenlerde Et. \1 acherot'nun iki ciltlik deıno!craı sinin 
tercümesi ile baılıyzıo bu ıllsilel neıriyata H&seyla Cahlt 
Bey ikinci bir kitap olarak ( Vatandaıın kitaha }ın 
eyledi. 

"Vatandatın kitabı,, Franeanın hürriyetperver muhaırlr
lerinden E. Laboulay'ın (Devlet budUtları) ile (Liberal 
Fırka!ı) namındaki iki eserin mubte ·Jyatından br~ alaka· 
daı ed~n ve bizlın için pek ıayanı iltffade olan mev:ula.rı 
aynen diğerlerinin de pyanı dikkat ınütllleaları havi 1:-azı 
parçalannı kısmen ihtiva eder. ru eser ber zaman için br~ 
vec.ze kı1ymetiııi muhafaza edecek ve btze bir takım ha.ki· 

katler öğretecek mahiyettedir. 
Laboulaye Frnnsada Librral mektebhıtn derin kanaatli 

ve ateı·n müdafilerfndedir. Yazıları kıyme~ ve teravettnı 
hlç bir zaman gaybetmez. Hürriyet mücadeleıhıe g!riıen 
kuvvetler için her vakit canlı k&lacak olan b~1le b .. r eserin 
Hüseyfn C fiit Bey tarafından lls~uımoa :..akledilm1t 
o'ması onun kıymet ve ehemml)'eUnl bır hat daiıa artlır
mıııtır. 

"Vntandaıın kitabı,, bir vatandaı ruhu taııyan har ferc!·'l 
her -ıar..ıan ve her yerde okuyablleceAI b r eserdir. 

FlATI 150 kuruştur 
• ·"'l --~·· c.· - . ·. . -- . 
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Za ıf ve iştihas z 
olanlara Fosfatlı Şark Malt Hulasası Kullanınız. Her 

eczanede satılır. 

rler 

Refik Spor 
Eski Ye le metJi bir ıpor

cumuz olan Refik Osman 
beyin çıkarm.ı ta olduiu bu 
mecmuanın üçüncü ıayuı çık· 
IDlfbr. 

Bütün ıp lar bu mec· 
muayı mutlak okumalıdırlar. 

Caialojlu • Mahmudiye 
cadJeai Ça alçeıme ıo· 

kak No. 5. 
Her giin ğleden •OD· 

ra altıya kadar haıtala· 
rını kabul <'< er. 

murlufundan: Mahcuz ve 1&

blma11 mukarr r muhtelif cins 
tlteler derunı da ecnebi ve 
Jerll $arap, Konyak, Likör 
ft ıaire Şuru lar, Reçeller, 
Konserveler; ve saire bakkall 
Je)'e alt Avru p ı •' yeril me
klllt ve me rubat 17·6 931 
tarihine müaaciif Çarıamba 
alnG aaat 15d Tünel meyda· 
11111cla 8 No. d kklnda aatıla
cafmdan tallı• olanların yev· 
mtl mezkdrda 931-1639 doıya 
aumarannı ha ilen nıahallln· 
de hazır bu unmaları ilin 
olunur. 

OSMANLI BANKASI 

Srmayası 10,000,000 
İngiliz lirası 

ISTANBUL ACENTALIÖI 
T•l•fon: J.ıanbal 3318 

BEYOCLU DAiRESi 
'T.ı.tonı Beyofla 1303 

Senedat •e poUça muka

bdmde mua)'yea •adell 

YeJa heaabı cari ıureUle 

avamlar, poliça •e bkon· 

tosu. 
Tlrklye C6mburtyeU • 

alD bq1ıca 19hlrlerine Ye 
memalikl ecnebl)'eye le· 

aedat, çek, ıubar mek
tupları •e telıraf emir
nameleri lraallb. ( Heaabı 
cari) kaaadı, 1enedat Ye 

kıymetli eıya muhafaza11, 

kupon tahıillt1, Türkiye 

•e memallkl ecnebl1eye 

kqlde edilen pollçalann 

tenlyeıl, bun• muamellb 

lcra11, akçe bey'ı ve te" 

ruı, aair bllcumle ban

ka muamelfttı, kaea icarı. 

Selanik Bankası 
Tarihi teılll: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmit: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: lıtenbul 

TiirlıiyeJeki ıubeleri : 
Galata, lıtanbul, lzmır, 

Samıun, Adana, Merlla 

YananütanJalıi ıa6eleri: 1 
1 Atloa, Selinfk, Kava~ 

latanbul birinci ifllı me
murlqundan: MGfllı: Elblaeci 
Ahmet Nuri Efendinin ala· 
cakhluma alt p&)'laıma cet· 
veli tanzim ve 10 ıGn m\id. 
4etle alacakhlann nazarı tet
kddne arzolunmuıtur. Bundan 
batka m6f1Jı namına bakiye 
borçları için konıordato tek-

edtlmltUr • lıbu teklifin 
•..tıceresi için ala~akhlann 
ZZ-6411 Tarihine müıadif 
Pasutell abl 1&at 13te ..... 

Sıhhatinizi) çocuklanmzı, yemeklerinizi ıe kendinizi muhaf azı ediniz. 
Sinek, tıhtıkurusu, pire, bit, güve ve emıaii hıtarat, tehlikeli haıtahk1er tevlit, 

yemeklerinizi telvia eyler. Uykunuzu kaçırır, rıhıtımzı ıelbeder. 

11 şarattan ve hastalıklardan ve ıstıraptan kurtulursunuz. FAYDA haşaratı yumurta ve tohuml.ırile beraber kat'iyyen 
in ve ıfna eder. Yerli malıdır. Türk zek:isı, Türk amelesi ve Türk parasile yapılmış olup daha mfıessir, daha 
mühl k clduğu gibi yanyarıya ucuzdur. Kat'iyyen leke yapmaz. Kokusu hafit ve latiftir. insanlara ve çocuklara 
z: rarı } oktur. Bütun devairi devlet, ecnebi müessesat, Seyrisefain, Şirketihayriye, hastaneler, f1il.llıahmer, yatı ınek
t p rı, vap ır kumpanyaları, DeVlet demiryolları, Am rikan Ford kumpanyası, büyük oteller, Yalorn kaplıcaları, 
Bursa h rnamlan ve butütn müe~sah milliye f AVDA istimal eyler. 

f AYDA diğer bazı fena müstahzarat gibi serseınletip bayıltmaz. Kat'ı olarak öldürür ı,;e Jıa~arat bir daha 
dirılınez. Aksini iddia edene beş bin lira tazminat verilir. 

Servetimize acıyalım ve ecnebi yaldızlı reklamlarına aldumıyahm. 
Kutusu 50, büyük 75, bir kiloluk 125, pompaıı 75 kuruttur. Hasan eoz• deposu 

1 Seyrisef ain 
Merkez Aoentesı: Galata 
K6prGbatı 8. 2362 ıube 
acentaıı Sirkeci Mobar• 
dar zade Hanı Tel. 227 40 

Ayvalık sür'at postası 
(Menin) 16 Haziran 

17 de Sirkeciden kalka· 
caktar. 

Bartın muntazam 
Lüks ya sürat Postası 

Asri her türlü teçhizab haiz bl· 
rlncl ve ikinci kaman.lan ve eQftl'te 
yolcularına mahsus mahfuz mahalle
ri ve ayrıca lüks kamaraları havi 

B vapuru l 7 Hazf· ursa ran 1931 

Ç b gününden iti
arşam a haren saat 18 

de Sirkecı rıhbmından hareketle 
Ereğli, Zongnldak, Barbn, Amas 
ra, Kuruca Şile ve Cideye bir 
gecede azimet ve avdette ayni iske
lelere uğnyarak cumanesi aabahl 
lstanbula gelecektir. 

Vapurda ehven fiatla mükemmel 
büfe ve yemek vardır. fazla tafsilat 
için Oalatada Küçük Rıhtım hanında 
idarehaneye müracaat. Telefon Bey
oğlu 913. 

Doktor feyzi Ahmet 
Cilt, saç ve zGhrevl has

talıklar mGteha11111 Cu· 
madan maada her ıGn 
aaat 10 dan 6 ya kadar 
haıta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddeli 
No. 43 

Telefon: l•tanbul 3899 

lıtanbul ikinci icra me
murlufundan: Beyoflunda As
malı meaçilte 29 No. lu dük· 
klada mukim iken balen 
lkametılhı meçhul Antonyo-
nun lzldor pataya olan bor· 
cundan dola)'I mahcuz port· 
manto berber koltufu ve aalre 
21 6 931 pazar ı&nll ıaat 9 
dan ona kadar mahalli mez· 
kürda açık artbrmayla utı· 
lacaiından isteyenlerin ma· 
halltndekt memuruna mtlra· 
caat!an ifan •e olbaptald 
maddeyi kanunlyeye teTflkan 
ıhbar •arakasının tebhft ma
kamına kaim olarak ilin 
olunur. 

Dolctor 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

6incıKeşide 11 Temmuz1931dedir. 

Büyük ikramiye 
200,000 liradır 

Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 
15,000, 10.000 Liralık ikramiyeler ve 
100.000 Liralık Bir MIJkdfat Varclır. 

latanbul 2 inci lcraıından : 1 
Mukadema Beyolluncla Hnae-

Jln ala mabaleılnde )'alancık 
tokaimda 1 N. hınede mukim 
iken tarihten 3sene mukaddem 

Manllyaya stttlll ve fakat' 
Manllyadakl lkametglhının ma· 
lam o'madıtı anlaıılan Ohaneı 
Arakılyan veledi Andon Efen
di1e: 

Bakkal Prodromoı veledi 
Savaclan lıUkraz eyledıilnlz 
765 lira mukabilinde f potek 
lrae eyledlllnfz Be1oflunda 
HG1e1ln ala mahalleıinde Yı· 
)ancık ıokaltnda eıkl 1 ve yeni 
1 numaralı artanın paraya çe
vlrllmeai ıuretlle matlubatı· 

nın tahıilt alacakla bakkal 
Prodromoı Efendi tarafından 
talep tdllmlt ve talebi vaki 
Gzerlne gayri menkul rehnin 
paraya çevlrlmeal hakkında 

namınıza ıönderllen ödeme 
emri lkametgihınızın meçhu· 
llyetl baıeblle teblli edileme· 
dilinden lllnen tebligat lcrau· 

na karar verllmlıtlr. Tarihi ilan· 
dan itibaren 30 ıün zarfında 
alacaklının takibat icrasına ve 
alacafın heyeti mecmua11na 

veya bir k11mma bir itirazınız 
•ar ise ılf ahen •eya yaziyle 
dermeyan eylemenlz lazımdır. 
lıbu mGddet zarfında itiraz 
edllmedfil ıurette bu mGddet· 
tin bltamtnda 60 aftn zarfında 

PERTEV 
Çocuk pudrası 

Ayni zamanda 
Ayak terleı 1e'erine karşı pek 

mük mı ıel bir n ııstalınrdır. 

Or. Hayri Omer 
Aimanya Emrazı cil· 

diye ve zührevJte cemi· 
yeU azaımdan Beyoğlu 
Ajacami karıı ııraıında 
133 No. öğleden ıönra mü
racaat. Telefon: 3586 

Beyo hı 2 ıııcı icra ıııemurluguıı
daıı: 

Fuat Sabit borcun ödemesl lizımdır Bu 60 
ıün içinde dahi borç 6denmedijl 

Ankara cadden Cihan kGtGp· surette merhun olan arsanın 

Beyoğlunda Tarı başında Cehen
nem sokağında 8 numarada sakin 
iken el} e\ m ikamet ahı meçhul 
Kirkor Ü\ a apyan f f rıdinın Kemal 
lialıl, .Mehmet Rıfat \ e şııreUsına 
borcundan nola ı mahcuz 'e birincı 
artırın ı icra d 1 p talıbi znlıur et
memesi ha ebıle ikıı el açık arttırma 
takarrüı eden 2 Q3 numaralı Boik 
markalı kapalı bır olomob 1 31-6 931 
tarihıne müsad f pazar günü saat 
12,30 tc Ş şlıde Doç acentası depo
sunda satıl ın n talıplerin maha
lindc lı z r b un cak memuruna 
mürac ati rı ılan ve olbaptoki mad
dei kaııuı İ} c tevf ık an borçlu} a 
ihbar \arak sının t blıgi makamınıt 

kaim olmak üzere ilanen tebliği 
keyfıyet ol nur. 

haneıl GıUlnde No. 66 meraılml kanuniye dalreainde 

Telefon : lttanbul 2385 paraya çevirlleceli maldmuniz 

- RifltlLll 11111'11111 
AJDI haklar iki lira 
Mira• m ... lelerl Bir • 
Şerhli borçlar kanwın c: c 

clkb•I) kltıphıneılnde 

olmak •e ı•Jrl menkul rehnln 

paraya çevtr 'mealne mütedair 
olan 6cleme emrini• tel»llil 
makamına kaim bulunmak iz• 
re ll&MD tebllit ke7fl1•t olu-
DUl'e 

llRtı Aıap Easaya 
Longa cami •oluılı No16 

Hergun hıstalerını kabul 
v• tıdıvi eder. 

Bilmiyen Kalmasın! A 

Jııı. FEVKALADE 

esbabı rüçhanı 

şunlardır: 

1 - lıtanbulun en latif memba ıuyu ile sondurulmaıı 

2 - Uzun müddet fıçılarda dinlendirilmeıi 

3 - Çekirdekten yelltmft bir ıan'atkarın ihtimamlle taktir 

edilmesi. Bu Qç ıartı esasiyi clmi Krlıtalden baıka 

.... bir 

KISARNA 
Bu neflı Maden ıuyunu ıofralannda bulunduranlar, 

kum, mide ve banak hastalıklarından kurtulurlar. 

NAKiL_..._~ 
Ankara tabenılzln )'IZıhaneleri bu kere Bankalar caddesinde Anadol• ha· 

nanda 3 numaralı ma~ızaya naklettiğimiz flAn olunur. 
Uzun ıenelerdenberl lromfıyon ve ılgorta lflerfnde hlzmetlerfmlzl talrdir 

ıur t tile muhterem mDıter ilerimizin g6ıterdlf f rağbet üzerine bu hre mezJrtr 
fUbemlzl tevsi ederek ayni zamanda )erli fabrlhlırı temılt ve mallarını teı
hfr etmekle fabrika ffatına aatıııarını temin ettlğımlz gibi lıtanbal lzerlne 
her tiirlü sipariş kabul ve 41 aaat zarfında teallm edfldflf bll8m m tDccarlar· 
la reamt ve hususi mDesseselerln nazarı dikkatine vaz il kesbi ıeref e) lerlz. 
Hı) ım Albulrerk ve biraderi, lıtınbul merkezi: lıtanbul Tahtakale Mena,e 

han 1 inci kat. Telefon: 23411 

KİRALIK V AKiF DUKKANLAR 
Cezayirli Gazi Hasanpaşa takfı mütaveJN kaymakamlığından : 

Zirde mahal ve mevkii muharrer 28 kalem emlAk 20 gDn mDddetle ml:zayedeye 
vazolunhıuftur. Talip olanların 23 Haziran 931 aalı günDne kadar Kasımpap Dlnn
baae karttsındakl Valrıf fdareafne ve 24 Haziran 931 çarıamba ıBnll ıaat 14 t la. 
tanbul Evkaf Mildlrlyetl Eocilmenl idaresine mDracaat eylemeleri illa Olanar. 

Emilir No. ıı Kir Hı Sokağı Cinsi 
1 8GO Atik Tersane kapııı D:lkkln 
7 8GO • • 32 400 • Oda 

3-f 300 • DDklrln 
~-38 ~ • Hane 

15 7~ Mel.tep Düklrln 
37.29 1700 <illlehane Kahve ve odalar 

37-39-41 2(100 KıtlabO) u Kahve 
5 900 • DDkkln 
3 ·~ • • 
ı 2400 

" • 
24-28 152' • Kahve 

2 &O Meacit DDkkln 
3414-38 3300 Mektep Bahçeli kahve .,.. ı.an 

&5 1400 Ka)ık lıkelul DDlllrlu 
68 HOO • • 
49 1000 • • 47 um • • 
45 u:oo • iki dlkkln 

43-21 1700 • Mil faza 
37-39 1300 • Mağaza 
33.35 1400 • • 

BANKA KOMERÇİY ALE 
ITALYANA 

Sarmıyeıi: 700.000.001> Liret, ihtiyat ek9eıi: 580.000.000 

Merkezi idare : Milano, ltalyanın baılıca ıehlrlerlnde. 
Şubeler: lnııltere, lıviçre, Avuıturya, Macaristan, Çe
koılovakya, Lebiıtan, Romanya, Butgarista.n, Mmr, Anıe-
rtka Cemahfrl MGttebldest, Brezilya, Şıli, Uruguvay, 
ArjanUn, Peru, Ekvatar ve Ko umblyada Afilyaaonlar. 

lstanbul pbe merkezi: Ga1ata Voyvoda cadde Kara
k6y Pala• (Telefon: 2641 • 2 .. 3- 4 • 5) 
Şehir dahilindeki aoentalar : İatanbulda Alalemclyan 
hanında Telef. 2821. &yollunda: lıtiklil caddeli Telef. 
1046. Kambiyo dalreıl Boruda Telef. 1718. 

lzmirde ıube 

Dr.Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutahassısı 
Cumadan maada her 

ıGn 6f leden 10nra uat 
(2,30 dan 5 ) e kadar latan· 

('Çocuk haıtahaneıi ku· 

lak boğaz burun mü· 

tehaıs111 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyollu Mekt~p 10kak 1 

bulda Divan 1olunda {l 18) 
numaralı huıusl kablneıtnde 
dahili haıtalıkları muayene 
ve tedavi eder. 

T t-lefon : B. O. 2496-' 

Telefon: lıtanbul 2398 

Zayi 
Balurk6y MalmGdürlGfün· 

den almakta oldufum aıll 417 
kurut tekaüt maaııma alt 483 
numaralı ctızdanımla tatbik 
mGhrGmtl zayi ettim. Yentılnt 

16 HaziNn 1931 = Hızar42 
Salı = 

Rumi 
29 Muharrem 

. o:-
2 ;,::. 

12 14 
16 15' 
19 43 

~caiımdH lalikmO JOk• 1 ._......,....,..-..ı....,.,..., .... -......._.;..:...~ 21 ~ 
2 7 

Maliki mGtekalt zabit 
HaJri 

1 


