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Bekliyoruz! Be/ediyevehükiimetten kahhar hareket isteriz Heyet Ankaradan döndü y • f k 

pr:~~:~. dbü-::::::;::!t :: Hepimizin : ~ topraktaki Doktor Iar . " e n ı ı r a 
birde resmen İstanbul Vil6· ••ı ••ı • • ı ki k d ı · A k • " h f"J" l h" d d• 
yetine verilmiştir. Mı:ıııme· o u erınısatana ça ara lZ 1 ar n ara sıyası me a l ı e ın e ır 
lesi yapıldıktan sonra faali· Vali muavini, fırka resmi muamelesinin 
yete geçilecektir. Gaye la"' net olsun· .' . - Vel'gi kaçakçılıgına bir haf tava kadar biteceğini söylüyor 1 
etrafında birkaç söz.. l .., 

Arif Oruç . tene.z.zü etmeyiz Ankara 17 (Telafon)-L6ik Cümhuriyetçi Çiftçi 

-------·- Aylardanberı· kemı"klerı· vapurlarla diyorlar ve ı,çi fırkasının program• ıstanbuı viıtıyetinden 
"L. C. ç. ı. Fırkası prog· Ankaraya telefonla verilmiştir. . •· 

ramı dün ıabah saat on birde Avrupaya nasıl satıyorlarmış? ., -- -- Hakimiyeti Milliye bu meseleden bahsetmıı.ır. 
lstanbul vilayetine tevdi edil- Programa çok ehemmiyet verilmiş ve mehafili 
mfıttr. Program öğleden sonra Ölülerimizin kemikleri ıa· 1 mak flteyenler mezarları boı siyasiyede fazla lehinde hareket uyandırmıştır. 
"YARIN~ ıo ikinci tab'ında tılıyor. Bu mesele etrafında bulunmuılardır. Ankara efk6rı umumiyesind& hüsnü tesir yap. 
tam olarak neıredilmlt bulıı· yaptıifımız tahkikat [bu hadi· Bittabi evvela hiç ıüphe mıttır· • ~ ,1 

nuyonlu. aenln doğruluğunu meydana edllmemlı •e belki yeni bir Diin, yenl teıekklll eden den, kendilerine müsait cevap 
. Vataodaılar, muhtelif me· çıkarmaktadır. defn eanaıında ıağa ve ya ıola LC.Ç.I. fırkaıınr arlrmek üze· verilmemlttlr. Bu muamela-

mleket meıeleleri hakkında, Naııl yapıldığını bildirmez· kaymaıı ihtimali dütünlllerek re pek çok zevat matbaa• tın intacından sonra, L C. 
yeni fırkanın telakki vr dü· den evvel bu itin meydana yanlarındaki mezarlar da açıl· mıza müracatte buluomuılar- Ç. 1. fırkası lıtanbulda faa-
ıüoüılerlnl öğrenmlı oldular. çıkmasına amil olan vakayi· mımııtır. dır. Fakat, henüz reımi mü· llyete baılıyacaktır. 

Fırka resmi müıaadesi ve• den bahıedeceiflz. Bozulmuı Onlar-de 'boş oaadeıl lotfbıal edtlmedlitin· (Deııamı 5 inci ,,;,fıifede) 
rlldikten sonra, üç ay kendi mezarlardan babalarının veya Bu mezarlarda da f: tek 
nolı.tai nazarları etrafında ailelerinin kemiklerini çıka· ölü kemlifl bulunmuyor · ve 
neırlyatta bulunacaktır. Bu üç ra,ak rnftzlmt ı..ı, Knt .. r" koy- (Deuamı 5 inci aayfa./a) 
ay zarfında vaki olacak mura· 
c~atlere cevaplar verilecek, 
arzu' edenlere proııram gönde
rilecek, bilahare de, ·çıftçi ve 
lıçl fırkaıı kongresi latanbulda 
toplanmaita davet olunacaktır. 

1 

1. 

Proııramda da k:ıydedilmlt 
olduğu vrçhlle, ancak büyük 
kongre neticesinde Türkiye· 
alo her tarafında taıkıli t 
yapılıp yapılmamuı meıele.•I 

mevzuu bahıolabllecektir. 

Y~lnız merkez ittihaz edilen 
lstanbuluo 1 bu kayltten müa
teana tutulmau düıünülmek· 
tedlr. Vaziyetin alacağı ıekle 
ııöre, latanbulda lazımgeleo Denaet ve hır11zlık lstanbnlun altına da da kopası elıni uzatmıt! 

'me:~ :ı:k~~;!~dlr~areket edil· .............. R~; .. ·h~;·;ti"-;.dt;~;j'[i;; .. ·;;;;;;;;: ........... . 
------~------------..:;_;..... ____ ~ __ 

Fırka programını tetkik R ı e .ı ı 
zahmetine katlanan vata~· e ı a e t ı · . y a p a n. a r 
daılar, bugün medeni hakla· -

nadan en ziyade mahrum • t• . cek ' 
bulunan Eıoaf, lıçı ve Çiftçi- iÇ Jmaa gırmey~ • 
nln ne gibi •e naııl ıartlarla 

vazlyetlerıoı ıılah edebilecek· Papa Eftim Ef. _, aleyhinde toplanan 
!erini elbet anlamı)ardır, . 

Memleketimizin fU d .. rece imzalarla alay ediyor 
fakre, bu kadar yokıulluAa · R k • ·ık 'ht 
sahne olabilmek lıtıdadı yok· _!_mca _a şam gazetesıne ı ı arımız 
tu Fakat, Halk fırkaunın daha 
çok evvelınden, Türk cemlye· 
tın! teıkıl eden Türk vatandatı 
için cemiyet içindeki sınıf 

ihtiyaç ve menfaatlerinden do· 
ifan zaruretleri tasnif edeme· 
meıl, dah<l doğrusu: herıeyl, her 
varlık ve h•r huıuılyeti ken· 
dl Dt fılnde toplamak lstemeıl, 
muayyen bir zümre hesap ve 
menfaatine, diğer ıınıf ekse· 
riyetlerlni tamamen ezmlf, bit· 
lıin hale g .. tı. mittir. 

Rum meıeleıJ etrafında 

yapt14ımız neırlyatı, •ahibi· 
nin mazlıl muzlim bir Rumca 
akıam gazeteıi diline dola
mak münasebetsizliğini göıte
rlyor. Gazetemize karıı da 
küstahane imalar yapıyor. 

Halbuki bu gazete sahibi 
mütareke ıenelerindeki taıkın· 
lıklarile efkA.n umumlyemize 
ve Rumlar namına dahi söz 
ıöyleyebilecek bir vaziyette 
delflldir. Eğer tlmdlye kadar 
nazarı müsamaha ile gördü
lfümllz tercümd hallgj unuttu• 
ğumuzu zannediyorsa yanılı· 
yor. 

Biz bu nrpiyatı bilha11a 
ve mevzu bulmuı ol(oak için 
(Deuamı 5 ittci aayfada) Entlrlkalara sahne olan Patrlkane 

Dektor/arın kazanç meae/e/erİ 
için Anlıarada teıebbüaatta 

bulunup dün dönen heyet 
aza.,ndan • 

Fahrettiu Kerim B. 
[Yaıısı 2 lncı ftblfeınfzde) 

........... -............... ·---·-·····-···· 
Günahtır! 

Masumlar da inti
hara başladı 

-~ 

Dün gece 13 yaşların-
ı da bir Türk 
çocuğu intihar etti ! 

Dün ııece ıaat dokuz bu· 
çııkta Kumkapı denl.z banyo· 
111 sahibi Yusuf Ef. nin oo üç 
Jatındaki oğlu Yakup taban- ı 
cayı iki el beynine ııkarak 
intihar etmlıtlr. 

Bu intihar ıundan n;ü. 
tevelllttır. Babası, Yakubu 
bir saat evvel yar.amazlık ediyor 
cltye blrodaya hapaetmlıtir. Ço-

clsta bundan fevkalade mütee11lr 
Ofmuttur. Eıasen Yakup aaabi 
lldaaçlı blrço1:uktur. Babasının 
lı:eı:ıdıılne haıarılltından dolayı 
böyle bir ce:ı:a vermeıl izzeti 
nefıhıe dokunmuıtur. 

Anı bir aıabıyet buhranına 
kapılan Yakup, mahpus bu
luoduğu odada babasının 
çekmecesini görünce derhal içi· 
nl açmııtır. 

Çekmecede habasının ta· 
bancaıını görmüı ve bl a te· 
reddüt tetiği ç• kmlıtlr- iki el 
endahtan aoora Yakup kanlar 
içinde yere yiıvarlanm ıtırı 

Tabanca ıeılnl duyan ba
baıı darba! odaya koımuı fa. 
kat zavrllı yavruyu ölü ola
rak bulmuıtur. Polis geç vakit 
tahkikata baılamıı, mahalli 
vak' aya Müddeiumumi de gel· 
mlt'lr. 

Evkafta da bir ha.zinei evrak nıesel.?si 

Milyonlar kıymetinde 
evrak çalındı mı? 

· Hükumet nasıl lakayt kalıyor? 

Evkaf evrak mahzeni binası ve vakıf !<ayıtlar müc'lrl izzettin B. 
(Yazısı 5 inci sah femi:ıdedir) 

Merhum Ziya Gökalp etrafındaki münakaşa 

SQz Talat Pş. nındır 
Aptullah Cevdet B. bir 

gazetedeki ankete verdiiil 
cevapta merhum Ziya Gök
alp B. hakkında baz; rözler 
ıöylemlıtt. Bu rözler üzerine 
hakkında tiddetll hücumlar 
yapıldı. Dün bu netriyala ne 
diyeceğini ıorÜugumuz mu· 
maileyh demlttlr kı: 

Evet, bu memleketin fe· 
laketiode Ziya Gökalp mer· 
humµn düıünüılerinin bü) ük 
tesiri olmuıtur. 

-: (Son Postanın) hal.kım·' 
da n•ırettığl yazıyı okudum. ,.. · 
Betbahtlar mutaassıplardır, ıe · 

filler taassuptan istifade etme· 
meği düıünenlrrdlr. 

or. Aptullah Cevdet B. 

(devamı S inct sayfada) 

Acaba ç.ftçlnl,n vaziyeti ne idi 
ve ne olmak icap ed yordu ? 
İıçl ıınıfı, kollarile çalııanlar
la dlm .•ğ tıçilerl ve memurla· 
rın ibtlyaçlan ne idi ? Memle
krtteki lüyük sermayenin te· 
davü ü kumuıyonculuğunu ya· 
pao küÇük eınafın, bugünkü 

(Devamı 5 inci ıahlf .. de) 1 Hükumet ve Fırka ve Son Posfa pazetelerine ittihaf: 1 
Çiftçiler! 

işçiler! 
Esnaflar! 

Dertlerinizi, şikayet
lerinizi , dileklerinizi 
( şah!tiyat olmamak 
şartile ) "YARINA ,, 
yazınız! 

Süta.,larımız; tamamen 
•İzindir/ 

·\ 
' 

• 
Ne garip bir tecellidir ki Yeni fırka 11üne1i; Çiftçi, !ıçi gibı Türk ye haı~ı~dan doğdu ve on.u uydm_la~t·~ 
Fakat bethah n•Jrİyatta bulunan ue efkarı umumiyeyı da/illete ıevketmek ıatıyen bu ıazetelerın de .)'Uzunu ka~arattı. 
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Sahife 2 

13 ....! 

u iş de her iş gibi 
suya düştü! 

Boşuna bir takım zevat Üz rindeki 
rozetlerin istirdadına çalışıldı 

Yazan : çabılc Halk Fırkası azasından 

- 13 -
Mutemetlerle vl ay•I mu· 

ınutemedl ş.~uuettln Bey ko· 
DUflUo 

Ve nihayet bu rozetlerin 
bu to rzd • h vziloln doğru ol· 
madııiı sabit o~duktan ıonra 

bir takım zevat uhdesinde bu· 
lunarı rozetinin alınması'la 
çalıııldı. Bu if n.emurlara d ğer 
bazı letebbüaler gibi suya 
düııııüttür. 

1 

bir kem'syon teıkil edildi. 
Eıaaf komiıyonunda bazı 

ubiye mutemetleri müıavır 

eza idiler ŞemıetUn Bey de 
riyaset ediyordu. 

B.ttabi bu meıeleden üze• 
rinde pua ka anlar almıf, tah · 
ı.iliı.t tam olmamıı ve'. huıl p•k 
carıp bir netice almıştır. Za· 
ten bu rozetlere o vakit Fırka 
lıeyetini !Uraz ettiği söylen· 
aıe~ te ıdi. 

T ... tbik edilecek reylPrde, 

Bu koıalayon esnaf umuru 
ıle uğraıacak ve yeni teıkllt 
d(iıiiniilen esnaf cemiyetlerini 
tetkik edecekti. 

Bütiin bunlarda taflillttan 
ve intihaptan çekiniyorum, 
okuyucularım•za l&zım olan 
yerler kafidir. 

Bu komisyonda gene bir 
çok tıler g bi devam etmedi, 
o zaman Fırka müfettııl Refık 
lsmail Beydi. · Sonra Refık 
lımail Beyi tlmdikl birinci 
umumi mü'.ettıı lbrahim Tali 

ne mutemet erta f.krl alını· Bey ht b'if etti. Fırkada be-
yordu ne de bundan cesaret men her kafadan bir ses çıkı· 
alarak mutemetler ocakların yor herhangi bir meıe sebatlı 
fikrini alıyordu. ve devamlı olmuyor. 

Bu eırada ... naf lt1erf fçlade {Devamı vor) ....... --........................................................................................... --
Patate altında ilaç! 

Gümrükten kaçırılmak istenirken 
ihbar olundu ve yakalandı 

Dünl<G akıam pz•t~lerfn· J 
den ltriade ipekli kumaılarıa 
gümr k reımi 'ertlmed n me
mlekte (lrdl#f fAzı'ıyordu. 81.'• 
h•ıauata, lıtanbul CO~rilk bat
müdirlyetl ezdi d yaptıl!ı

mız t l kılcatla Ul71e bir ff'Yİn 
varit o madıt tyan edil
miıtlr. 

Yal ız, bundaa üç, dört 
D VV 1 imanımıza celen 

Mr t .. ly•n apurunda bir ka· 
~k v k' au olmuıtur ı o da iiç 
# t a a ve atatU· 
leriıı a ltıa a eczayı bbblyenın 
lı.açırrlmumd n ibarettir. Fail· 
leri haklunda takibat yapılı· 
yor. 

ihracat ne halde? 
İstanbulda ihracat mevaddımızdan 

( 6,778,391) kilo stok var 
lhrecat of el, faaliy~tlnt 

fit.yanı takdir bir surette artı· 

rıyor. Bılha .. a ofis raporlar> 
fevkalmemül blr meaıı.i aıı.rfe

diynrlar. Bu nıeyaQda güırlük 

ve h.ftalık ihracat bültenleri· 

niıa ~eddeceğinl yazmııtı~. 
Ofi 1ı_...ıe.ra ıı:aml eten r·~ 
bir ıet.k daha yapmııtır. 

• hafta Mrfmda 
muhıe f n rdan yapıla• 
lhraoat ve stok miktarı göcte
rlll r. ıralı' •ıotakasıotla 
15472 kilo f 4"I ihraç edil· 

d 

Z61'38k lot\ok'l'ardır •. 

• 

d aç edıl· 

tarı 20500 d r. 
lo evke-

3265 ı. 

ıtok mevcuttur. Tütün sevki· 

Buna mukab l 4414265 kilo 
stok vardır. Üzüm 73266 ldlo 
lhr aç edtlmiıtır. ve 221654 

kil1> stok vardır. Yumurta 
21220 ad".t ııevkedilmlıtır. Stok 
mıktarı 11 .338448 adettir. 

yatı ~e hlç yokt11r. 
.:....:.~~~~~~:-:-~-:-"7"'-=-::---=-

B al ya Karaaydın /Mersin de Hususi ınuha-

letanbul mıntakuırıa ıze
lince: Arpa ıevklyatı hıç 0 ). 

mamııtır. Yalnız, 5 240.108 

kilo kadar stok ta depolarda 
beklemektedir. Afyon iıe 27 
•andık sevkedllmlıtir "e 737 
sandık stok mevcuttur, Ka• 

buklu fındıksa 9.100 ç11val 
olmak üzere tamamen laarlce 
gönclerilmtıtır. TiitWı ttoku 
1537296 kilodur ve bunun an• 
cak 51.847 kiloıu ıevkedtlmtıtır. 
Yumurta miktarı da 350 ıandık· 
br ve 38 •andığı ihraç edil· 
mtıtl•. 

faaliyele geçecek mi? . sebe müdürüne işten 
Balya Karaaydın tirketinin eJ çektirildi 

yenide. faaliyet• geçecefl h il· k f Mül iye uıü etııolıuo aöı· 
kında yezı · an haberlerin baki· 
katını öğrenmek için tirketın terdlğl lüzum üzerine Merıtu 
1 t L.I ı L huıllsi .muhasebe müdllrll Bt-.h-• anuu mQdürü 1 e 1.1ir muhar-
rlrimı,. görütmüıtür. Mumal· çel Beye tıten el çektlrit.n!ı 
lcyh demi~tır ki: ve yerine Baıkatlp Hamit 

- Bu haber Ankaradan Bey vekaleten tayin ed~· 
telefovla alınmıf. Ben de gaze· tir. 

-·-

Hala 
ar em 

Darülfünun harıl ha
rıl bu işin arkasında 

Darülfünunun Daram ıne
ıeleıl henü.ı: kat'iyyet keıbet· 
mtı df'ğildir. A11k11rada bu 
mesele üzerinde tetkikata de· 
vam edlhnektedlr. M. Raıit 
B. Fransaya gittikten ıonra 

kend sine vekalet eden Fen 
fakü!teıl reill Mustafa B. bir 
kaç gün evvel Ankaraya ça· 
tırılmııtı. Dün d d Hukuk fa· 
k ültesl relıl Tahir 8. dil vet 
edllmlttlr. 

Tıp fakültesinden çıkarı· 

lan R. A 1 B. hakkında Tıp 
faklllteılnln Şürayı 

hazırlıyacatı rapor 
tamamlanmamrıtır, 

drvlete 
hen Ilı 

' Çamların tedavisi 
Adalar elektrik! tevıl edl· 

lerek Göztepe, Erenköye ka· 
dar temdit edilecektir. 

Ada çamlaronıo tedavleine 
da devam edilmektedır. Bu 
tedavide daha çok DarQ.füoun 
müderrhlerınden Frao11z M. 
Ün'ün y.,zdığı "Çamların teda· 
visl. eeerınden iıtıfade edl· 
lecektir. 

Evkaftan 
4 memur açıkta 

kalmıştır 
Evkaf mlldlriyetlertnln kad· 

ro!arının geld itini yazmı,tık. 
Kadrolarda umumly•tle ten· 
kihat yapılmııtır. Bu ıne7aoda 
Vakıf kayıtlar müdirlyetlnde 
.bir müm~y)lz t!e l.ç lılt p 
-kadro harici bırakılmııtır. Hal· 
bukı Vakıf kayıtlar miidlrl)e· 

tinin kad,oıu esasen g•vet dar 
olduğuodıın bu ıon tf'nsik te 
mulıür müdlrlyet ır.uamelii.tını 
tamamen felce uğratmııtır. 

Ali o Allo! 
Müddeiumumilik
çe dün toplattırıldı 

"A lo Allo,, mecmua4ıaıo 4 
üncü nü bası dün pollı tara• 
fında toplaomııtır. Müddt.i• 
umumilik gazete aleyhine da
va ikame etmtıtır. Evrak 4 
üocll bllı>tak bAklmllğinı:e 
tetkik edilm•ktedlr. 

İsllntak hakimi üzumu mıı· 
hakeme lıararı \'crlue mı hake· 
maine baılanacakur. lı.ame 
edilen davaya clnst ah'ii.k 
hakkındaki memleketlrı Alim 
ve büyük doktnr ve müderrJe· 
lettn yaptığı anketin sebep ol
duğu anlaıılmııtır. 

Belediye 
teftişleri 

Mülkiye ınüfetliılerl Bele· 
diye muamelatını teftı,e bllf· 
lamıt'ardır. Bu maksat a Şilede 
tertı,lerde bulunan müfet•ı, 

Hı mi Bey de f Jırimiz_, get. 
mııtlr. 

Baro inzibat meclisinin Fevkalade ictimaı 
• 

Fikirler toplanıyor! 
Kazanç meselesi etrafında bütün 
şifahi cevaplar tetkik olunacak 

Baro 1 ~zıbat mec!iıl evvel· 
ki gün lçtımaında avukatla.· 

rın kazanç verg si mllkellefı. 

yetlerl h11kkındaki takriri 
müzakere etmlı ve meselenlu 

heyeti umumlyeye blldirllme
ılne karar vermiıtir. 

inzibat mecl'ıl dlln ikinci 

defa olarak fevkalade içti· 
maında bilılln avuk..tları ıl· 
f .. hı fıkır dermiyanına dave
te karar vtrmıt lr. Mecllı ti· 
fahi müracaatları telk k ve 
tasnif ettlkteıı ıonra tebellOr 
eden fikirleri madde halinde 
tesbit ed~rek h y<ll umumi· 
Y"V• bıldirf'cekıtr. 

Polis müdiri Ali Rıza B. ne diyor? 

Polis maaşları 
Borçlar . maaşların dörtte birini 
geç~emek üzere kesilemez mi ? 
Polıılnln maaıhrından ke· 

ıl'e ke•ile ellerine ayda 24 25 
lira geçtiğinden tlkfıy<'t ettık· 

lrrl bundan baıka da pollı tea• 
vün ıandığından yüksek para· 
lar alarak uzun müddettenberl 
ôdf')'• m•diklerl de söylenmek· 
tedlr. Bu huıuata dün polit 
mc dilrü Alı R za Beyden ıu 
izahatı aldık: 

- PolfA maaılarından 20 ay 
müddrtle beıer lira Devlet bıı.n• 
kuı bisıeıl keıilelecek,ır. Buııun 

haricin de kesilen p·ıralar vaua 
onlar da nafaka, borç ve emsali 
ıahsl taahhüdır.t 'te düyunatltr, 
T d&Yiin nn tından lltıkra:ıı 

ed .. n bir polıain maaııncfaq 

borcunun tak11tl tebli kesi· 
lir • Maaıından haczedilen 
para tabii katedillr. Hıç bor· · 
cu olmayan bir poli•in eline 
ayda 24 • 25 lira geçtfjli va
landır. Söyledi$lım gıbi kesi· 
len bet lira Devlet baokuı 
hi• ıeıldJr, Şimdi teavün 1&n· 
dığından yap•lan istıkr11zlarrn 

öd .. nme mOddetinl 6 aydan 
10 aya çıkardık. 

Eskiden 20 lira istikraz 
eden bir polis, bu pnayı altı 
ayda verlrkeQ timdi on avoa 
ödeyecektir. Bundan baıka 

faız miktarını yüzde on beıten 
on fidye indirdik. 

Q" ıuret e polisleri Devlet 
bank eı hıaııed olarak ayda 
verdikleri beı lira yarıyarıya 

indlrılmio demektir. 
Acaba po'islerln maaıların• 

daıı borçlarına karıı dörtte 
bir lıesmek kabil değllmidlr 7 
Bütün borçlara ayrı ayrı kee· 
"' k bunları sıkıntıya dllıürü· 
yor. 

Adliyede 
tayin 

Trabzon Müddeiumumisi 
Atif 8. latanbul mabkemei a4" 
liye azp lığına tayin edllml•tır. 

Mumaileyh bir kaç güne 

kadar f<'hrimiza g"!erek yeni 
vazıf.,olnf' baıl11yacaktır. 

Oda meclisi toplandı 
Borsalar için yeni talimatnameler 

ihzarı üzerinde görüşüldü 
Dü" Ticaret odaeı mecllıı ı 

top!anmııtır.fçtlmaa Nemli zade 
Milat Bey riyu..t etmlıttr. 

Ru1na,,ıd ,,.üzakerahn baı· 
l c a ın' tunl• .. tetkıl t .liyor<lu: 

Tıcaret oda ve bo<aaları 
hakkında yeni kanun laytbalvı 
tanzimi, 

Oda kitapbaaeel için ••· 
ıarifatı g~yrl malhuzedea 
200 lira tefriki 

1930 lılnunueyvelinln ~a 
billnçoeun ... te•.nbı. 

Eczacılar kongresi 
Eczacılar birliği yakıqda 

J<ongre akted ~!<tir. Bu 
i<ongrede eczacı ve dııçılerlıı 
Darlilfünı•nda lılr falıii!te Jıa· 
line gelmeleri d ~vıııuu 

bahaol cektır, 

Beden terbiyesi 
Mekteplerdeki beden ter• 

biyNI uaulled timd;Wr uğft
t rılmlyor, 

Tenalli.tlı aatıtlar için 

mrvıim ıonu olarak mart ve 
eylül aylarının tayini. 

Seri nakil ve derhal nakil 
tabirferlnln tüc~ar beyninde 

ne manada kullanıldığı hak· 

kında Pire Ticaret odasının 

sualine cevap yazılması. 

Fındık nizamnamesi hok· 
"kındald 14'are heyeti kararının 
tasvibi. 

Yeni ba;ı:ı azanıo teselli. 

Esnaf 
Kurtuldu! 

Dün iki berber Be 
lediyeden cüzdan aldı! 

Etoaf cemlretlHiQden ya· 
pılao plı& :retler hllhaeM ..ıı. 

hat cüzdanları lçtndır. 

Bizden söylemek 
Tevzi hakkı cemlyetJdare 

be7.tlerine bırakılan t 
cüz olarını cemiyet eaaafa 

Pclis müdürü Ali Rıze l'Y'&aştan pa a kesild ini verirken büı 11 aidatını da Is· 
Bey polis maaşlarından itiraf e~iycr. 
bahsederken memurlel'ın Bizim derli§imiz de za- trındı:te ldJ. Oü.n haber ~eril· 
etme az pııre g~çtiQini an bu deOtl i? Topu, dlğılle $&• berb.,rler r. z an· 
~Qya 1.ekzip ediyıır. Fakat topu 57 fİ1'8 lr maa'" larıııı art•" cemiyetten değil 
be yen atının sontaNll• tan bin lılir • rü kat'iyet Be edıreden ,Jacaklardır. 
d9WU gene kendi .Oz• çıktıktan soera geri ka· suretlit cemly ferin telerde okudum. Bize bu 

husu a henüz bir heber 
gelmiı deği!ıllr. Maamafih mü· 
dürü umumi Edip B. An· 
kara bu husuıta bir taktın 
teıebbüs!erde bulunmuıtur. Bir 
iki aüne kadar belki bize de 
hır mal'1tnat gelecektir •• 

1 ·le k · . . rh 1 lan p•rav• h616 kesil- f 1 _..ı ki 1 1 Halk bilgisi derneui erı e 11ını oe · ı aa üzer ,,...e vers ar· 
P yor. ÇünkQ bey.enattn«la memiş azeı-lte bMan hın• enzeyeo aldat tarhı 

Halk bilgisi dernell k9n· t•evün sandı§ına, tarij( müdür eyin f~erinl •üeyyedesl •llerindeıa alınmıı 
gresi için ha:ı:ırlıklar d- bedelintı, devlet banka. İster dini ~yor drmektir. 

yor. ••adolude'd f'l'b.Cw- sına, muhtelif borçlara ister din•eme Dlin eki berber itte ılefa 
den murahhaslar lııte mlf" eıhhat dlır;daaını Beled ye mu• 
tir 

"",.... __________ ._. __ _,, __ ................ __________ .,.. ____ , 

hasebeıtndeo almıtfardır. 

.. -

Heyet Ankaradan döndü -
Doktorlar 
kızdılar 

Vergi kaçakçılığına 
tenezzül etmeyiz 

diyorlar 
Doktorların kazanç veral· 

!erinden tllıayet ederek dert• 
lerlnl Vekalete bildirmek için 
bir heyet teıkil ettikleri 
malümdur, 

Aı icara ya giderek S·hhlye 
VfkA eti nezdinde ve aıılr ala· 
kadar makamat ile görüıen 
bu heyet dün ıehrimlze avdet 
et mittir. 

Doktorların trşebbüsatı ne
ticrıi hakkır.da D<. F . hrettln 
Kerim 8. kendiıile aörtııeo 
bir muharrlrimize atideki be· 
yanatta bulunınuıtur: 

"-Hryetimiz vngl meselesi 
için Ankarada Sıhhiye ve· 

• kaleli ve d ter ali.kadar ma• 
kamlarla yakından temaı et• 
mittir, 

Bizim kazancımızla mllo 
tenaslp olmayan vergiler hak• 
kında VekAlete karıı vukulıu
lan bu ı;k&yetimlz hüsnü ka· 
bul görmüıtür. 

Mt>zkfır mese'eyl tetkik 
için bir hafta sonra Maliye 
encümenine hav lVale oluna• 
caktır. Encümenin t•tkikınde 
müdafaa! h•k lçi0 ayni heyet 
Ankaraya gldf'c.,klerdfr.~ 

Bir ıabah gaa<l< ı · n o Dok· 
torlanmızı ltllh•ın ed>en ha• 
beri doktorlarımız llrııaında 

uıa>umi bir teeııür uyaodır

mııtır. 

Bu hususla doktorların 

fiklrlHI bir noktada toptanı· 

yor. •Bu bir ithamdır. Hiçbir 
dol<tor böyle bir küçüklüğe 
tenezzül etmez •• 

Bu meıele etrafında ez• 
cllmle doktor Oıman Şera• 

fettin 8. diyor ki: 
- Doktorlar hük!imete 

vergi verme~e her daim ama• 

dedirler ve h 1ç bir zaman d ğer 
mükel eflerden kendilerinin 
farklı tutulmalarını dütüome
ıniılerdir, 

>.dlil halıkanlyet dahilin-'• 
k<Pndilerine ı ... ı.et edeıa ver• 
g yl itada tereddüt etmiyecek 
olan etlbbaoıa aym:a mesld<t 
mükellefiyetleri dahi oldııfunu 
nazuı d.kkate alınak lazımda, 

Biz muayen<'haoelerlm ze 
mOracaat eden her haıtaya 

bakarız. Bazıları az verir, 

bazıları da hiç vermez. Bu hal 
hiç bir meılek erbabında yok• 
tur. Böyle bir vazıfet lnıarıtye 
lfuile mükellef olaµ hrklmle
rtn dahi vergi altında ezilmo
meleri icap eder. .................................................... - ., 

Tuhaf şey! 
Ekmeklerin boyu 40 
santim olac4kmış ! 

lzmlr Belediyeıl cayet tı•· 
rlp bir karar ~.ermittlr. JJu 
karara nazaran ekDJelderha 
boyu tam 40 48ntlıaı olacaJı. 
tır. 

SıkletJ, ptfkıolljt t am d& 
olaa l'kmeğio boyu 38 un
Um geldi mi Belediye memur

ları ıeritle ölçüp bual.rJ mtl· 
sadere etmektedirler. kmtr 
fırıncıları bundan flddetle 
ıilı.ayet ediyorlar. 

Raşit Riza operti 
Edirne, 17 (A.A.) -Yuna• 

nlstandaa nıuvaffakıyetı. 41o 
nen Raıit Riza ve ••kadaian 
dlln fefırtın3e C' 1 rek1cü1BhU• 
rfJet ılnemuı bahçeılnde tem
alllerllle balamııtır.: 

Raııt ftıq Bey bur da bet 
tenısll verdlkteıı ıonra lıtan· 
bula dMeaktfl • 
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Bazı 'fiıii'lmlarda garip -garip 
• aner'ak vardır. 

K·a at m 'rakı. 
f>uı mera'k•. 
Av merakı V. S. 
Bazı gazetelerde de bir 

an.ket mera'kıihr rıdiyor, h .. ttl 
İllet ı• k ınl almı ı .. 

B r takım adamlıı.1' 1cafa la· 
rındll yer etmit1 muıtas.I on· 
lar• •oruyorlar. 

e •orduk!an, ne yazdık· 
lan her ke•çe malün'ı o . duğu 
IÇln tekrarlamıyorum. ihm bu 
gibi anketi .. , temcit pilavı gibi 
uıtı'i•, lmtı!ır ÖoÜn•fze getirilir. 

K• hramanlan dil ayol fil• 
a;11hlrıı11· 

t,ı.. ize en yenf, en ııze (!) 
bir l"ke d&ba: 

.IJfö'C eb:i, tıi ~ ını ~'O .{ mu?• 
'tier ıe'ı'ımezcle bu anketi 

yazan gazetenın bir ıkl ıene 
ev'\-e 1 k'C)ıt .. ltıiyonlannı 1-:arıt· 
tıhrianı:ı:, hemen, hemen ayni 
mev7'0fu bir nket· gödel'ınlzi 
1''a nıçı ar i:n\ harıa çe.ulen za· 
vallllat'da, 'flvrıl 'fah ılardır. 

ı tıı ıah ... ô -. ... 
Bızım bi dıdığlz bir adıı· 

Iİiill b;r fikri vardıl', bu fikir 
ı;ncn'lıı ıeridl ı bt saniye 
geçtikçe değıımezyll. 

Şııhalde f'debiylll için bir 
ıene <evvel bıldi :tını, 'gördüiü· 
nü iôyliy<"D ayni adamdan, 
bugün akıl danıımak gülünç 
olm.i: ını? 

'Bu an'kt>tl Üfenmrclen k•
pı, kapı cioı,.·,aralc tcplıyan 
muharrir mevzu ve adam kıt
li'ğın~ mı da, 'ıı l:lerslniz? 

Ei"'r m . .. , .t, t• neke ma• 
hal~ 1 oltı ulan gibi çi5melip 
cırdır etmekse o muha'rrlre 
ta v·s~ 'ederiz biraz dil IÜc· 
caı lıı konu,sun ve ıorsuun: 

Biz~e butfran vlıt iııı yot mtıf 

BüRHA'NETTIN Ali ............................ 

Ta a sur 

Zabıta muharririmiz yazıyor: 

Bu kavga~a _ ne olmuş 
Hatice Hanımın karıncığı 

hı çare 
aolmuş! 

Bir ev kirası yüzünden çıkan bu kavga o kadar bü-
yümüş ki polis müdahaleye mecbur kalmıştır 

Diin sabah D, fterdarda ten mak•adım sırf, po.ramı alıp ıöyrenmeğe baıladı. Bu ııra-

J.arım milyon \'r vı 

ürkıy 
em iyet 
Planf arı satılıyordu 

lngiltere sizi ihya 
edecektir, ancak •• 

-12- , Aırlt Mustafa para mahal.eıinde nafakamı temin etmektir. da ben de, koca'D da be.,nl· 
4 kadın ile bır erkek ara11nda Oç aydanberl naaıl para al mlz en vnrulmuııı. ~ndllk. lntell~Jln servl•ln'e ben biz• 1 c•red,.0 yine köpük'Q ma.-
ı,11vıık bir kllvga olıruıtur. dığımı bir ben, birde Allahını - A Klml.e Hllnım, ııın- met edeceğım???!!. r-ıu•ya, fırtına ıılıkl•r, geceo 
Kavganın mahiyeti ıudur: bı lr. Onun için onlara ne Y"P- diye kadar kaç ay.ı bor- Kartımdaki lngillzlD kib• . n n hayaletıle karllran ufuk· 
Kamile Hanım kimdir? sam llZ, hem de çok az. cumuz kaldı ki bir aylık borç t,.hl.ğıoa hayret eımlt yüzılne lar• bakmılğ• baıladı. 

Kamile H. aslen lstanbul•u F•kllt ne oldu ise gene on· için bu hak•retl yapıyoraun1 blllgam atm•mak, ·bunu çiy Ben bu muhavereden billıU. 
ol~p otuz beı Y•tl•nndll orta faril olm•dı, kırk yıldll bir dedim. çiy yeD"ek f\,ID bır !Ah1a, n f. fııde m!Hekkereml toplamlf, 
!ıoylu esmer, etine dolgun bir misllflr gelen zavailı kadınc•· 1 O yine bir çok •i•z• ıre alınle mücadele ettim. Manevi t:ıu itibari e bu f, v"ala.ıe 
k, dırdır. Yirmi ıene e••el ğızll oldu, dedi ve utık •Övie• dile alınmayacak ıözlerlne müClldeleml anlıyan kurnaz 1 üstahlığı gÖ•teren ad1t.ml•• 
Ha••n Efendi n•mınd• bırlle yrcek bir ıözii olmadı&ıoı ilave devamla: ve, h•llH ve tt>crübelı Cllsuı, Jı r lbret de11l ermek tiUyor 

h b - Ben onu buna brl-evlenmıı, çoluk çocuk •• ı 1 *ttı. Grltaya teveccüh t>dertk: <.um. 
mem, .t:.ramı tsıerım, dedL K. t ı ıh imde fıkrl aablt Olmlı•tur. s.kız une n·vellne H 'f h d' ? p - Mlldllm N ,f,le, K. 'e z n • anı e anım ne ıyor Bu ıöze ben de öfkelenerek : h 1 d b t k 1 k d 1 b 1 ' Bey sizin uzakt•n tllnıdı"'ınız a in e ır e ıey erç n e-11 ar ça ıımıı, ça a •mıı •r 1 dl ö - Vermiyect""'im, verml· " K hl bı lb netıceile kendilerine dllrt odlllı • ahi beycl"ğizim. ye 1 Le " g bl ceHur d4ıllncell cenur ınlttl: ü•ta •r• r ret 

bir ev il mafa mu':affak ol· bııı'ıyan H•oıfe Hanım de- yec •ğim, itte ne y•p•caksın, bir •dam maalt:aet d.-ftl. d~rsı vermek... Bu naııl 
1 
o~: 

v•ml•: deoi•n. _ Mlıter iiz fal• mı bak· caktı? Şımıek·ı düıünce ere ""' mu~'ardır. _ Allah hiç bir kiracıyı SözümQ henüz d•lıa bitir- tınız? ı•lim•ne takurür edemezdL 
Bu ev Defterdudll Atik Muı· h d b ı 

bu k•dın gibi bir ev •• ıbı . mem·ıtım llzerlme oturarak Karıınızd•klol tetkik etml· Ooun için ü~ünün• l ncı,. 
t,.f,.paııı mahalleı nded.ğırmen ne J11l•lp ve kıımet etmeıln. ben altına a:dı 'Ve: yor mu,un1.z? klldar bu casusu ı'av "am•k 
ıokag"ında 17 numar•lı hane- t ı d G d " 1 " 

Oç llydanberl evinde otu. - Vermıyecek mtsln, n tı Sade bır te life lrarıı glls- Azım ı. ritll liıunce 1 ul:• dır. Kamıle Hanım bu evinin 
ıkı dda ınd• kendııl oturmak· rııyoruz. Bu müdd t :ı:ufın- verm!yecekm •in bakayım? terd fı belec•nı nlçın gllrmek f,.rime baktı, ıol elimi pamuk 

da her A,lahın günQ bir bil- diyerek dövml!'jte haıladd fltemtyor -.unuzl' gi!:ıl iki ellnlft içine aldı, limit ta, ~ki odasını da kır•y• •er- B d k t ı b k ı k ı 
hane ile mutlllka kavg• et- u ıır• " ocam il m Sil Grlta, Mısıer Berin ıözle- veren a 'I arı, titre sesi e : mı:ktedir. f t H H d K ' d d - 1 lrım o •n atıce llnım a _,_1 ııtı•ı•r ederek·. orkıun mu • e i. t b d 1 m•k ve ajzını açıp ıoy en· k .... · 

ıte un an üç ll'J eır•e meden duramıyordu· b .. nı ayırmağll Oflu llr. O sı- - S,z iıtihbuat mealeğl:ı· - Hayır korkacllk nevarl 
eıl.i bir klrllcııı eYindeft çık· rada bllna diye Hatice Ha- de gerçekten t• crüb,.ye mal k - Bılmem ı zl dilıuniir 
mıf, yerme Şe'Vkl Efenıll t1o Kavga başlangıcı ,nıma bir tekme atarak Zil• ve meııekinlzde h•kık•ten gibi, korkllr g bl gördQm de. 
mi ıde birbl taıınmııtı•. Dün ı•bah gene, ı•bahle- valfı k•dını yere dtitllrdil. hilrmet k•zaomıı•ınız, fak•t Siz öyle z .. onedlyorau. 

Şevki Ef. kimdir? .,ta erkenden k ılkmıı, b z dil· Cürülttl "e pahrtımız• poliıler lnllln haleti ruh.yeiinl tetkik nuz. 
Şevki Efendi de 11ıılen lı· hll yllzümüzü bile yıkam•mıı· y<.tıteıek b•zl avırd•, fak..t ne edemem! siniz. K. K beyin - Oh ne güael ü , verl• 

lanbulludur. Ticaret alemine tık od• kap•mızı vurarak: oldu ·ıse ZllVlllh Halice H•nıma helecanı çok tabiidir. lnaan )"oraunuı, hıma zıınnt>diFcru,. 
ablmıı, hayli müddet mQıı•kll lf - Hanife hanım, hu Hani· oldıı. birdt:n nf•ha, •••dete ve nl· dejtll mi? Aılındll 6yle b.r 1-1 

Y"\>lıktan ıoorll terki ticaret edip fe hanım hu, diye ••ıleomejte Hatice Han m ne diyor? hayets z bir IPrveıe kavuıtın• )Ok f. 
b !ad Can l llvll il f 1 Y K ı. d bl 1 fi 1 f ca h·~ecan duymaz mı? Çok - "' "' • R"J'ide tütün ame!elığine b•ı· "f ı. 1 e ıra •· - u,,. yı il rm •• r · 11 r, Mt 
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rak kap yı açtım ve: aeldım. Fal.at :..etd<Mme ve t•btl olao bu h•v canı menll ' er ar: la mıo ve bir kaç •~ndenberi ,. " .... 
- Hayır o!a ayul, ne var? )ıe' ceflme de p 1f'11io oldum. addetmek ,,,.a .. n? - Ne eliyorsunuz K. K.Bey 

Loylece çalıııp ı.oluk çocuğunun d• 'ım. Bunaan oıı ı*vbe e ti r · •ı d G t 1 •1 -' 1 k 
natakaıını temin ed, rmlı. ~a u " il am r anın çev rme - " a<:ellm il onuıuyoruz. 

- Hayırı rrrl yok para- lı•t, büyllk ı:ıy'eo'ıeylm baba- manevrası, M ıter B rın (ev• beni endi~ ediyor •r d .... 
Şevl.ı Efendınln iki çocu- mı btnım ıöyle koc•na aa mın evine d:ılıı mit ,fırl · fi kalide hcıuo• gıtmlt gibi ıe- Ben de bu levd•F 

u ile H .. nıfe ilminde biıde '-• K vtndı. b .nziyen muh,bbete ortak 
L a Vetlln, dedi Ve: giımiyrceffm, ÇunKU amfle· 

r •. fı11<ası var ır. - Ne utanmaz'ık nearl•n· nln tekmell canıma tak dr Htı•lyatımı temelinden tah olın•k laterlm dofruıu, 
Hanıfe Hanım kimdir? maz'ık bu bey hu, diyPrPk dinli. A • S. rff etmem t olm~k ç n prn- , (Devamı V01') 

•'.:d~::·~~~t~::::::~:~~; ........ Id~-;ıa~~ .. ıst~~a1r ........... Bir.iJ~:;-·· ·~y~~ı~~il~i 
Efendi ıle evlenmlf, bid•yetten 

Y • b" 'bu ane klldar ıen ve flltır ge· Alı" çavuş ı·ıe Hu""seyı"n Salı"hı· bo- Merkeze nasıl A.sabiye kongresi enı ır papaz çlnmeğe bııtl•mııla·dı. götürü!dü? komitası şeçildi 
kurbanı daha! hte bu aile bund•n iiç y g" arak 0""ldu""rmu .. şler. Bem'de umu •·İ merkezJ 

.. -
1 K• il H L ı d s~bıkalı g4ruh:mdan s noplı "vve am e anımın ev 0 e hulunao B~ynelmilel aıabi'Je • ı d t t ıl· • il ~ YmuF ilütı, B ılıkpaz•rınil• bıttır - On iki ıene evv~I ·~ 0 

• u muı, 1 ıp sup r- Çat•lcad• Domuz dereıln· her lfd maznunun da fd•mla· 1 
0

,,grui Türkiye komıtuıoı 
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M · i!rri~!: Mütercimi : 
Rai'nonde nachard Ahmet Fürk6n 

- han ız ~eblyatıHdan bfıylık aşk romanı -

J 70 lnı: !;>inden !f>rcQ ..,e edil mittir ... 

yaıııyııcak; cevabını aldım. Ve 
ondliıi r•hri. kendimi tulotof 
rm rttııık.,ıine t• rkeltııtı. 

- Zıvanı l\fart!. Ana Jı:.,ı. • 
bini lıılltiıln lozım, oıaman 
ne ~li:tlm; gltfım, koi:llmt ça· 
ğırdıifıı iiır Çara aıye ona sız· 
faııdım. Ruhum çıkmadan hlr 
çıırP.. blyordunı. Ö da bunu 
db~ünüyordu. lıte o aır•d• ope
ra16• nrı sesi ltldll il : 

Karınızın hayllh t.ehllkeye 
11ı i1(l·, 

Kora, ke ,.ı ainl gliç!ükle 
·zapt t:ı 'e 11· e vata muvaf•· 
k.;t etti. ve muvatfa.kat cevabı 

\.erir ken ıunluı aöyledı : 
;- Fakat, çocuk yaı•ma· 

hdır. 

- Ah annl'ciğlm , onun 
Omıaını bıbeydiniz? Ne ile .• 
Kenaimi! gelinci! doktora sor
dum: Çocuk ? 

Doktor cevııp verdi : 
- G!lzel bır kızınız oldu, 

mai:lıım. 

Onıın erkek veyll k12 ol· 
m wıdan hanlı ne? Atl.!,,.nzın 
ilk lemer si, ilk ve ebedi t•bı· 
tası yaı·yordu ya ... 

Koc~mı lıted rn. Yanıma 
geldi, Oda dil y ln:td ·k. Yllzll· 

ne bili.tığım Zllman onun çeh. 
reılnde ki tPıfrl derh~t far ket
tim. Kalbim be ecandan pat· 
lıyordu. 

Elınl •ldım. O beni ôpme
m'ıt;, f•kat onun elini gene 
kalbimin nıtilne kovmaih a,. 
kımın bir lf deıl addettim Ve 
çektiğim ıatıraplardan onun 
müteeralr olu'u"u görmek 11-
Uyor, bunu bekliyordum. 

- Piy<'r, Piyer, S<'Vgil'm, 
çok bahtiyll? mı•ın? Dedim. 
Bana acıyo·du. B•n• t•tlı bir 
ıeı ve iyi bir yllrekle cevllp 
ve•lyor.ıla. Ve ıualıme ıöyle 
mukab .. le etti: 

- Hııyır, Mart, m•alesef 
b•htlyar drfllim. 

- Niçin? 
Eu k .. Jıme. bojtarrmı yır 

llln bir fjne gibi fırlamııtı. 
- Bir ojtllln lıtıyordum, 

of lan .. 
Şaımııt•m. Korku ile 'ebe

blnl ordum: 
- Bir kızın yerine nl\ .• 

bir otlan? 

Açıkç• Cf''tıtp vndı. 
- Bır oğlum olsaydı, onu 

kendim glbı büynk bir ilim 
•damı yapacaktı 11. 

Onun ld alt itle btı idi. O 
a•kı düıü ~müyordu, beni dii· 
fÜomüyordu ••• 

Bunlu kllfamd•n lıir tin> 
ıek gilJI gPçiyo du. lıte llnne 
o zaman ölöaıli ka111mdıı ba• 
na bakarken gördüm. Ve ona 
ellerimi uzatmak ıltedim. 

- Zavallı yavrum, timdi 
anlıyorum, 'eni titreten bu 
ha•talıjfın sebebini. inan ki 
kızım, bu sebı p ı•nln!e be· 
raber 1-enl de titre ti yordu. 

- Benlaı iyi ve iyi yll· 
reklı a neaı. 

- Şimdi hlll IYf olma· 
dın mı? 

- Evet, beni iyi ettJ. 
- Analık ıeol tehlikeden 

kurtarnıııtı 

- Male•ef hayır, anne .. 
Gene 11,k bt .. fl için de 

kaldım. F~ t bu iı~, aık· 
ıız bir •ık oldu. Bu boılıAc 

önünde bu duğum çare ıu 

ıdı. Bu adamın ka'binl fÖY· 
le kuanac ktını. O, llm:nı 
mtraa bırakınak için benden 
bir ollan ço~uk lıttyor• 
du. Beh he, kızımı onun 
haylllın ·n ojlıı yapacaktım. 
Madanı Kurt ve daha birçok 
kadın !ar bütün aleme lsbllt 
ettiler ki kadınlar dllhl ilmen 
pek ylll<sek ıeref er k•zan•· 
bilecek kabillyetted. rler. 

K'od'd• lae baba11nın ze· 
ka11ııd11n ~ıer vardı. Uzatma· 
yayım, l>tnblr dütünceden 
ıonr çocıılumu verdim. 

Gtın h ız bir insan nuıl 
Allaha kurban edilirse, ben de 
onu iiyle bllebl'e, istıye lıtıye 
kurban itim. 

- Z • Ilı ı:ı:ımf 
- Ban• acıyınız, anne, 

acım•kti çok tiaklısınlz evet, 
itte ben bu çocuiu böyl .. ce 
b le, fltlye kurban eltfm. Fa· 
ıı::.t ... O ıiinlı:ll deltltl!ln ııcıa nı 

bugün hiss~dıyo•Uttı; YDktı c!Q-O 
yuyorum. 

Fakat b'eniın yetlmde bir 
haıkuı o1•aydı, °ogfiıt lielı; 
ıareketimıltn hıı§lc ne ın

retle h. tekel ed ·raı? 
Bır kuvvet beni Ç<'k:yordır: 

ocuğumun dimağını elın-cİ 11 
bir bal mumu gibi kull•nuak 
ona 181 ed fliii ' kil veri yol au 

lık h .. m•em onu hassu\:. 
yt:tl ilzerlne o~du. Genç kız. 
ı~ın btn bir his tel .erim elem
erle çek• çeke kop• ıp par· 
çlllıyorJu m. Çccuğu.nun l:iana 
olan merbuUyetıni iıtemlyor
dum. O evvelll. babuınınld 
ile latınsas • tmelı fdl onua 
evgl mfmba'larını kurutaı•k 
Çin ıenelerce Çllhtı~ orum.Bea 

onu ö'i:lü·mÜj!Ü'ti ve onun 
st,.dıı, ııtk ihtiyaçlarını aldt-

r ~ıın bo,luğa madaıyet ve ihaı 
ı,tıy•lü ao. Juruyorauın. l mi 
ona hayatın en feyizli güneıt 
gibi göslc-mittlı;ı:ı. ' 

(Dcım mı var) 
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Esrarkeşler arasında 
BİR Al[M ... 

Yazan: Ahmet Sjleyrııarı 

-12-

Esrarkeş dalg, arı .. 
Japoı1 Mehmedin düştüğü pek 

lat1f dalgalar ! .• 
l<orkudıın büyük ve kü· 

çük yan bcliı.e kadar ... ! 
l,te, ayı:. kafa ile bu ha· 

linı gören Baba Saffet: 
- Ereı.ıler, bir dalgaya 

dr.ıtüm amma ne ıiz ıorun, 
ne de be möyleyrylm., dedi ve 
Leınen k •hveden fırlayarak 
tem zlenmek için evine gitti. 
Celeliaı biz diğerlerine: 

s~ beı ldıi, ha"a dalgala· 
nnda. Kendi kend•lerlne gülü· 
JOr, oynuyor, kimlsı de aflı· 
Jordu, Acaı,,, bunlarıo da • 
fllları ne Jd 7 

Ne ld.kı bu kadar uzun 
ıllrru;j, ve o ane kadar arı!a. 
mamıı!ardı. B ro1ını tonra gö· 
ftcek ve anlayacağız .. 

Yeni biri daha 
Baba Safettin gıttiğinden 

haberi olml\yan bu beı earar
lı.eı, tam dalgalarınd~ iken ka· 
Lved.,n lçerıye birltl daha gir· 
di ve: 

- Uyanın ulan keıler, 
Ü;klldarda ıabah oldu! diye 
bir nara attı. 

Bu narayı duyan dalgacılar 
Lepıl Jerinden fırlayarak 
ayrı ayrı dikildiler, Kimisi 
gözlerini ovalayarak, kimlıi 
plFplı eıniyerek, kim si de 
ıöz yaılarile ıalyalarını sile· 
relt h•ıı bir ağızdan: 

- O·dumu ya Lu, dcdıı 

ıultı"ıl, dediler. 
Dede •ultaa dl\: 
- Ayoouız ıı:ellyvr da onun 

için oldu, dedi ve hemen 
laba4f fi la ortadan kaldırdı. 

Kabak ınklanmıı, earaı keı· 
kr de kahve.,, in kenar bır, 
Jerine oturmuılardı. Bu ara 
içlerinde bulunan Pire Ali, 
ayağa kalkarak: 

- Haydi bakalım Dede 

Ded~ Sultan da: 
- Eyvallah, eyvallah tn· 

hım, diverek ellerini açtı ve: 
[uüz büıil b:r il ,,;ııi ctı 

r akır' fıl,Jr.ı. 
Z('rgınlik b.1~.ı lCl:ı 1 
fık rlık ne f~· ı. 
İki t.ıkla bır baıda. 
Allalıın sc~ ktŞi• ri, 
K ızıdan ve he 3.daıı sald 
\'1f, >Üf Yc11de, 
Çı.sın iki ı:oıii tle, lıii 1 , 

diyf!rek dua11nı Littrdlktf'n 
!..:.'11 a tatlıdan b!r tane aldı. 

Bunu müteakip diğerlt:rı 

de Y!meğe baı'ndı. 
Üç saniye aürc.ıcden tat'ı 

tabağı bocalmııtı. Herkes kalk· 
tı ve ağzı:ıı c;alkalıyarak yi· 
ne yerlerine oturmuştu. Bu 
ara o.de sulıan ? 

- Haydi bakalım ' çocuk· 
!ar, aıra ile da1ganızı anlatında 
hem dinleyelım, hem gene 
hafıf haf;f dalgalara düıel:m, 
dedi. fu •Öz üzeılne b .. vıa 
duran Japon Mehmet: 

Sırayı ç.,kiyorum Derle 
ıultan dinle bak ~ablcim. 

diye hıkayeıine ıöylect: 

baıladı: 

-S, bahleyin kalkmış,Beılk· 

tatR doğru voltamı 14 J ılmııtı 11. 

Tam, gül ve gülüıtaıılığa ben· 
zer bir yerin önünden geçerken 
arkamdan birinin baoıı ıcılen 
dt~inl tıittim. 

Arkama dönerek baktın . 
Aman a\.lcim ne göreyln? 
Bir dudağı yerde, bir duddj/ı 
kökte zebellanın biri drğıl mı? 
Son derl'ce korkmuı ve firk
müıtüm. Yanıma g"lerekı 

- Güzelim, seni blra:ı 

' aultan, dalı;amızı kaçırdığın 
için cilalık l 1 J ıamarla da ka· 
7alım, (2) dedi ve avucnnu 
açlı. Dede ıultaa da: 

Hanım ıu'taa latiyor benimle 
bırllkte gel, dedi. Düıündüm, 
ecaba ne yapacaklar, beni ne 
t decekler diye hayli dfiıiin· 

düm. 
Neticede, yaradana aığ .narak 

cız etmektr.nıe gırmek daha 
iyi olur diye karar vererek 
ht:men arabın arkaaından büyük 
ve aynalı (5] eve v<>ltamı aldım. 

I 
1 

- Eyvallah f'hım, alda 
kayalım, dedi ve cebinden 25 
lııruı çıkararak Pire Al ye 
•~nlı. Bet dakika g~çmed"n 
Pıre Alı elinde bir tabak lok· 
ma tatlıaı ile geldi. 

- l!uyrut'uZ Sultanlarun 
dedi •e tabağı ortaya koydu, 
Bu ıöz üzerine fiyakalı Tah· 
ata dtt: 

- Haydi bakalım Dedi'! 
Sultan, duasını yapta ıtpıak [3) 
koyalım, dedi. 

(J) Cil!hk - Esrarın Oy erine 
yenen tatlı. 

[21 Kayalım . Vıyelim. 
13] ~pşak - Çabuk. 

Arap önde hen de ark.ı.Ja 

kıyak ve aynalı halılar iizerln· 
den yürüyerek bir odadısn 

içeriye girdik. Oda amınR, 

n .. 111 oda biliyor musunuz? Üs 
tfine vnr.a domlaa. lıte bu 
oda da kıyak ve aynalı bir de 
paçoz f6] V'lrdı. Enayi arap, 'n .. oamı ııar) -----Pi Volla - Gitmek. 

l5J Aynalı - Güzel. 
[~) Paçoz - Kadın. 

l rııuharriri: Hüseyin Zeki 
Adnan Salim, usulca kalk· 

tı, dıtarıya çıktı ve bu ıüp
hell ~lftl takip edebilmek için 
bir tarafa gizlendi. Az sonra 
onlar da çıktılar. Ct ne bir 
kapalı otomobile binerek uzak· 
laıtılar. 

Genç romancı, takipten 
••2_ ıeçtt· Bu garip tesadüfü 
dnıune düıilne evıne gitti. 

Erteıl ailn, ıaat ona doğ· 
ru, Hicranın evine gitti. Orada, 
a•kadaıına tea.adüf elmlyece· 
ilnden emlndt. Oda ht:ımel· 
~al Adnan Salimi aalonda yal· 
nıa bıraktı. 

Çe) rek •aa\ ııeçtı. Arkaıında 
haHf bir allrlhtQ oldu. Bir 

etek fııırtııı duyarak döndll. 
Hkran, gülerek ona doğru 
geliyordu. 

- Efendim, böyle •abah 
aabah, ılzl hangi rüzgir attı? 
Yokıa bir ıeyml •ar? Şayet, 
Enlı, bir ıaat evvel çıkmıı 
olmasaydı, beni korkutacak· 
tıuız! .. 

- Hanımefendi , eıuen 
hen de, Enlılrı evde bulunma· 
dığı bu saati intihap etmlı· 
Um. 

- Ya! Ona teıadüf etme• 
mek mi lati)ordunuz? 

- E\f•t. Buraya , yalnız 

tize ait bir ıey için ıeldım 

YARIN 

Poliste: 

Ceset 
Kim olduğu he
nüz anlaşılamadı 

Sirk.elde ıandal ı.keleıin· 
de 35 yaılarında hüviyeti meç· 
hu! bir ceıet bu:unmuıtur. Hii· 
vly,.tinin teıbltı için zabıta 
tahkikata baılamııtır. 

Denizde müsademe 
LimRnımıza geleı:ı İtalyan 

batıdıralı Arılan çlda vapuru 
dün, ıamıındıra)a bağ amak , - ı uzere manevra yaparken ne-
bolulu Oımnn idaresindeki ıki 
tonluk mavnaya çarparak ha· 
tırmııtır. Taifeler kuı tarılmıı· 
tır • 

Baskın 
Sabık Kayıerl otelini korı· 

trol eden kumı mahsuı me
murları dün, otelin muhtelıf 
odalarında zamparaları ile bir· 
lıkte Adalet, Mürüvvet, Anj"I 
ve Hatice iıimlerlnde kadınları 
yakalı:.mıı, otelci de dahil ol· 
dugu halde hak!arında tı.hkl· 
kata b11ı'anmı1ıır. 

Zorlu Adam 
Takılmde Eıç.cı ıokağında 

oturan Melek Hanımın hane· 
ııae dün, dostu Kiaıthanell 

Ahmet gelerek zorla içeriye 
g rmek lslemiııe de feryat üze
rine glremeyıp kaçmııtır. 

Kaza 

Adliyede: 

Katil 
Salibin 

hapsi 
15 şene 
istendi 

Şilede yolculukları eına· 
tınd" puasına itamaaı:ı aı·ka· 
eaıı H&1anı ö:düren ŞlleU 
Salibin muhakemesine dün 
Ağırc~zada devam edilmlıtır. 
Makamı iddia, maznunun 15 
ıene ağır hapıe mahküm e· 
dllmuinl laleı: ~tmivtır. He· 
yeti hakime karar için mu· 
hakemeyl baıka bir güne ta· 
ilk e•mittlr. ........................................................ 

Sarkıntılık 
Sirkecide Cümhuriyet bira· 

haneıi garsonlarından H .. kkı 
dün, arkadaıı lnebo'ulu Meh· 
met ile Tarla baıı cac'.deılnden . 
geçer~eo aar'.:.:ıntılık yaptığın· 

dan der deıtedilmlı, haklarında 
tahkikata baılanmııtır. 

Göz göre göre 
Üıküdarda oturan ııoför, 

Recai efendi dün otomobilinde 
bulunduğu bir sıra<la bir ıahıı 
meçhul radyotör kopağı ile bir 
tulum it elblıeıinl çalmıı kaç• 
mı ıtır. 

Ölümle tehdit 
C .dıkpaıada ıakin lfıiımcı 

Ali ağa dnn, iplikçi hanındaki 
kalıvedr oturmakta iken yanına 
g .. len 11rkadaıı Oıman, lfe gö· 
türmedlğine muğber olduiuau 
kendlılnl bir daha lıe götfir-

Pastaneye alt 17 numaralı ~ed.ğl takdirde ö dürec .. ğlnl 
motoıik1et dün, Tarlabaıı cad· ıöy\emlıtır. Ali ağa bu tehdidi 
desınden geçmekte iken Agop pollıe ıh bar etmlf, pollı te 
iıminde bırine çarpmıı, hafif Oıınan hak kında· tahkikata 
surette yaralamııtır. baot.ımııtır. ...................................................................... _ .......................... ,,. 

Ti: 
• 9 Sene sonra idam mahkümu 

Yüzbaşı Sabri 
Burnovanın Işıklar köyünde, saba

ha karşt nasıl yakalandı ? 
lıt~nbul logiltzlerlo l{gall 

altında iken iti af de•letlcrl 
beaalıına cuu•luk yapan l&· 
mirli )'ü:ıbaıı Sabri bey l·tan• 
bul harp divanınca idama 
mahküaı edilmlttl• Sabri b~y 
o zaman firar dtlğtnden bu 
karar gıyabında verllmtıti. 

T11m sekiz aene Türkiye top· 
raklarında kendisini gizleme· 
ğe muvaffak olan bu vatan 
haini Burnovanın Iııklar l.ö 
yündeki evinde yakalanmııtır. 

Nasıl yakalandı? 
idam mahkümu Sabri beyin 

tam ıeki:ı ıenedenberi Burno• 
vanın lııklar köyünde bır ev· 
de gizlendiği geçenlerde zabı· 
taca h.ı.ber alınmııtı. Bunun 
ilzerine pallı nıüdür:üğü sıkı 

bir tertibat almıt ve Sabri Be· 
yin gizl,.ndlği evi meydana 

ve konuıurken, rahataız edıl· 
mem• ğl arzu ediyordum. 

Genç ke d ıı, b!r parça ıa· 
rardı; nazarları bulandı. B r 
kelime· ıöy'emeden Adnan 
Sdlime yer göıterdi. Kendıal· 
de oturdu. 

Romancı, gözlerini H:cra· 
na çevirdi: 

- Af buyurunuz, hanım· 

efendi, doğrudan dojtruya 
meıelrye temas etmek lıtfyo

rum: Dün akıam, saat altıya 
doğru Bryoğlunda bir barda 
yanınız~a haydut tavurlu bir 
adamla ne yapıyordunuz? 

Genç kadının ki•p klerl 
bile oynamadı. Çok ıakln bir 
aeıle cevap Terdi: 

- Ben mi dün akıam? .. Du· 
ru1'uz h .. le.. Düıi pazardı .. 
bütiln güo evde idim .. Hızmet• 
çllere lz·n verdim; ben evi 
bekledim ... 

- Bu kadar bir miltabeh• te 
lmkin ıörülemez, Hanımefekdi. 

çıkararak kontrol ettlrmel!e 
baılamııtır. Sabri Beyin hüvl· 
yeti meydana çıkarıldıktan 

ıonra poliı miidürlüitü Burno. 
•anın l1ık ar köyünde taharri 
memurlarını S.bri Beyin evJ. . . 
uln etrafına ııralamıı ve en 
ufak tedbirlerde ihmal göste· 
rılmemlıtır. 

Saat beşte 
' Artık Sabri beyin evinde 

olduğuna ıüphe kalmamııtı. 

Sabri beyin bulunduğu evin 
etrafı Bumova jandarmaları. 
le emnlyf't altına alınmııtı. 

Polıı müdürü feyzi bey refa· 
katınde Burno•a nahıye mü· 
dürü Edip bey ve taharri me
murları olduğu halde Sabri 
leyhı e•lne gitmltler ve kapı• 
yı çalmıılardır. 

H rkesuykuda olduğundan 

Bahsettığim Hanım, yalnız ıe

kll itibarile dlğıl, hareket, ıeı 
ve isim itibarile de ı zlnk.nia 
ayol idi. 

- lımlm 11>1 ? .. Nasıl isim? .. 
Bu da ne demek? 

Genç kad nın yüzü, bir· 
denblre korku 1ç hır hal al· 
m ııtı. 

- Konuıurlarken, hazan 
Hicran, hazan da Rukiye lılm
lerl g•çlyordu. 

Hicran, boğuk bir heye
canla tekrar etti. 

- Konuıurlarken mi? Sız 
lflttlnlz mi? 

Evet, Hanımefendi. 
- Peki, ne diyorlardı? 
- Geçen ıene yapılan bir 

cinayetten bahsediyorlardı. 
Genç kadın, tlıreyerek doğ· 

ruldu: 
- Beni, böyle li.dt, ıefıl bir 

kadın a mük11yese mi edlyor
ıunuz7 Y aptığıaız biı ıaka ml 

(D J" .ımı oar) 

18 Hazinn • 

YA.Rl.N ıN 

HALK GAZETESi 
Bu sütunumuzun muharriri, muhabir', r üd1rü biz1at halkın 
kendlı:ıldır. Vatandnşlar - şahsly t haricinde - etrafiarı.ııt..a 
gördükleri fenohkları kendi gazeteleri olan bu: sil tunu •. nıa ser ... 
bestı;e yazar ve millete bildirırler. 

)Yolcular tehlülcede ! -· 
Vapurlardan pek cüz'i bir tasarruf 

için telsizler kaldırılmış mı? 
Ufacık bir seyyah!l!im es· 

nasında nazarı d>kkatl celbe · 
drc•k bir ha!e tesadüf ett:m, 
Bütün halkı alakadar ettiği 

için (Y arın)ın halk gazetemi· 
ze yazıyorum: 

Marmara vapuru ile Mudan· 
yar ' aıı gtliyordum. Bu vapurda 
telıtz telgraf olduğunu bl iyor· 
dom. Görmek htedim. Kaldırıl· 
mıı olduğunu hatta .Marmara 

den1zi sahillerine iıleyen bilü· 
mum ikinci ııoıf gemilerden 
telolz telgrafın yeni bütçe do· 
layısile lağvedildiğini ve çok 
gaılp bir taaarruf olduğunu da 
ıöyledlfer. 

Hakikaten bu derya üze· 
rlerJnde gezen ve binlerce 
insanları hamil bulunan ve 
kaz'l vukuu her vakit için mel· 
huz bulunan vapurların ruhJ 
meaabeılnde bulunan bu tesi· 
ıatın ref'i çok acafp bir mua· 
mele olduğunu tasdık tabii 
oluyor eıasen bunların miktarı 
mahdut birer san'atldir olduk· 
ları halde cü2'i bulunan ma· 
aılardan vukubulacak istifade· 
den ziyade h zmetlerinden daha 
çok lıtlfade hasıl olacağı malum 
olduğur u ıöylece iıbat ede· · 
ylm: Gülcemal vııpurunun iz. 
mıre giderken Marmara hav· 
zaıında Mürefte açıklarında 

kayalıklara oıurdujtunu ve 

1 
telsiz telgrafla istimdat edil· 
dlğml bu ıuret!e içindeki y-01• 
culısr ve vapur tah lı edıl· 
diğini gazete!erde okuduk. K::.• 
radenizde bir amerikan ı'le

binln bır kazaya kurban gittlğlıi 
telılz tefgraf antenlerinden 

dünyaya çektiği imdat lıaret• 

ler'ni ve fırtına fazla olduğun
dan bu vapurun tallsine gtdlle-

~ 

mediğinl gazetelerde günlerce 
okuduk bunları itltllğimhı bil· 
diğimiz halde neden elli alt· 

mıt lirayı feda etmiyorlar? 
Acaba bu kadıu parayı ver· 
meklcmi iflas edecekler? Ecrıe
lıllerden hiçbir yo'cu vapına 

binip lf' seyahat ed~ceklerl 

vapuru ilk ıef~r: acentaıına 
vapurun telsizi olup olmadı· 
ğını ıoruyor acaba onların 

canları bızim halkımızın ca· 

omdan daha kıymetli midir ? 
Ecnebi vapurlarının en uf•k'a· 

rında telıiz telgraf varken b zdek'. 

1000 · 15u0 tonluk tüccar va• 
purlarımız milyonlarca insan· 
lara mezar olan Karadenize 

yüzlerce insanı, binlerce ,,. 
raya baliğ o'an eıyayı hllml· 
len nasıl çıktıklarına hayret 
ediyorum. N~den liman ida· 
reel bu mese e ile alakadar 
olmuyor? 

F atilı : R. Sadi. 

Dedik o aşa-....-1 

Naşit Bey muga!ataların sahibine 
zararı olduğunu söylüyor 

Türk tiyatrocular cemiye· 
ti umumi katibi Ertuğrul Sup· 
hl B. e Naıit, Enver beyler· 
le aı k .. daıları bu sefer de ıu 
cevabı vermiılerdtr : 

• - Güzel ııan'atlıır birliği 

tiyatro fUbeıinden alınan ve 
ılkalardakl imzalar, herhalde 
yeni yapılmak istenilen ce
miyette ki idııre heyeti aza•ı· 
nın lmzalarır.dan çok itimada 
ıayandır. Bunu biz değıl her 
zııman ispatı mümkün olan 
vak' alar göstermlıtır. 

Maceraları anlatmağa ne 
lüzum var. 

Ha'lt Bev kendi beaııbına 
kumpanya tıleten biri değil· 
midir?. 

bu kafileye içeriden ıea veren 
olmamıı•ır. Fakat knpı ık.nci 
defa ayni ısrarla vurulunca 
70 yaılarında ihtiyar bir ka· 
dın kapıya gelmlf ve kt p•yı 
açmıtlır. Bu l.adın Sabrı be
yin ihtiyar valdesl Zeynt'p 
Hanım bu beklemedljii ziya
retçileri görünce bi• dt:nbire 
t•ıırmıı ve ne d yect>ğinl bllc· 
meC:en pollı müdütü, nahiye 
rr üdürü ve taharri memurlnrı 
eve glrmiılerdir. 

So bri Bey bu eınada uylrn· 
da bulunuyordu. Bir taharri 
mt>muıu Sabri Beyin uyumakta 
o'dujtunu yatağına yaklaıarak 
ka kmaıını bildirmlıt•r. 

Sabri Bey korku ile uyan
mıı ve: 

- Ne oluyor, ne latlyor&u· 
nuz? 

Gibi ıözlerle heyecanını 
meydana çıkarmııtır. Burada 
kendiılne tf'vklf kararı tefhim 
edilmlt Vf' Sabri Bt>y bir oto• 
mobile bindirilerek lzmlre ııe· 
tlrmlıtlr. 

Sabri Bey pollı müdürli • 
filnde ifade vermlıtlr. ffod~ 
~erirken hüyl1k bir teeuOr 
içinde bu!ınuyordu. kendlıi 

thndlye kadar geçırdliii hay111 
hakkı~ <la ıunlnı ıöylemlıtır: 

- J,mır laUrdat edıldlıil 

Bizzat Ertuğrul ~uphl Bey 
çalııtığı zamaıı böyle ç.ılı~mı· 
mıyor mu? 

Naılt B., Ahmı:t, Mf'hmet 
bilmem ne Beye itiraz t:lmlyoİ 
Cemiyct'n baıına daha ehil 
ad mların gelmesini lıtlyor. 

Enver B. e gelince kims•yl 
fikrinden dolayı ııçlığa mah· 
kü rn etmeğl asla aklınd"ı:ı 
gl'çlrmez. Fakat bu teo-kkülüo 
kuruluıunu gayrıtabli bulu• 
yor. 

Tü~k tiyatroculuğunda he· 
nüz patronluğuq teessüs ede· 
medığınl "O,uülbedayl" canla 
bir mlıaldır. Her halde mu
galata onu yapanları. zarar 
v .. rPn bi• vol a••11 lrf'•f'k .• 

günlerde Yunanhtanda bulu· 
r uvordum. İ•tirdadı müteakip 
Türkıyeye geldim, Zabıtırnııı 
beni ele g· çlreceğlndcn çok 
korkuyordum. Vapur ıo.hiUn 
yakınında idi. 

Hıç klmıenin o1madığı bir 
aırada halatlara ıarılarak ıtcele 
ile Kordona çıktım. Karııdan 

bir poilı memuru ge'lyordıı. 
Kıılbim heye~andan duracak 
gibi ıdı. Bu memur beni tl'vklfe 
kalkıııroa den'ze atılarak inli· 
har etmeği karıırlaıtırmııtım. 

Burnovanın lııklar lıöyiiG• 

deki evimizde annemi bu'dum. 
N-ıfuı teskerem! ularak lstan• 
bula gittim. 

lstaobulda idama ma hkilm 
edildiğimi öğrenince lzm!re 
döndüm. 

lııklar lıöyfindekl e•lmize 
yerletlim. Bu evde tam aeklz 
sene on bir ay h•rkeıln gözle· 
rlnden uzak ka'dım. Zaman 
old:ı ki hukümete teı:ım ola· 
~ak' : 

- Beni ne yaparaanız, ya· 
pınız ! .. 

Demek için kendimde ır"r'p 
bir arzu duyuyordum. FAknt 
beni idama mahl.ü.n etmderl 
doiru d ilidir. Çünkli ben bir 
ıey yapmadım. 



Bekliyoruz! 
(11111 rnalraleclen cl· vam) 

dev:et ttkl.fleri karıısında da· 
t 1 lı>klıafa ınazhar ol;ıbilme· 
lfıı• lmk an olabilir milyi ? 

Halk fırka11 ve onu tamail 
tden ıtmdıki ekaeriyet bükü· 

eti, senelerdenberi meVZ" U 
baha noktaların üzerinde itle• 
meAI, nedense ihmal etmit bu· 
lunuyordu. • 

Bir dera lıöylünlln vaoi,etl· 
111 ulah etmek hükftmetin ken· 
dl uıenfaatl lktlzaıındıın iken, 
onu bizzat Devlet müeıaeıe
leri çı\-m~ zlara ıevkedlyorlardı. 

Bu gün için Tü k köyliisü 
fU vaz yelle bulunuyor: 

1 - Borç, altındi\n çıkıl· 
m•z yekü-ıa varmııtır. Teda· 
vül bankalarile çok az faizli 
kredi muamelesi yapan tufeyli 
fa zdler çok yerıle köylünün 
lop ağına ıahlp vaziyete geç
tıklı rı sibi, lıöylüyü lı ndl top• 
r ğı ve kı ndi hayvıvııle kiracı, 
Jl'rıcı derekeıine dilıürmüı· 
l rdlr. 

2 - Ziraat bankaaı ayni 
ııuafoz'ıkla hareket etmek· 

ted r. 
3 - Devlet vergileri büyük 

lf hir lhllya çlarına ıarfedil· 
111ekte, l<üçük clftçl bü ün 
arne ancak faiz, vergi rarı· 

cılk hakkını j;demekle meıııul 
olnıal tadır. 

4 - lkııaadt buhran zahire 
fiillerini büıLütün ö!dürdüliil 
için, (lflçi ekip blçmekteft 
vazıJr(nek büyük tthırlerdt: 

' it aramağa koımaktadır, 
H .. lbukl, onun vaziyeti Je• 

nelerle evve:dım tedrici surf'Wt 
ulah edi.mek çok mümkün 

idi. 
Esnaf•n, tezgah sahiplerinin 

va z yelleri de, köylüden aıağı 
değ ıl dır. Bunların hayatı, mOı· 

la hail 11nıfm iıtlhllk miktarı• 
nın artıp eksllmealle iyileıtr, 
ıahut ı.atö!eı•"le mahköm 
ulurdu. Halihazırda old ııiu 

r 

lbi ... 
Türk esnafı bir kere mıı· 

il~ v<'rııilerin, Belediye mal· 
hlarının altından kallıablle· 

cek nz;yetle defild·r. D .. vı .. t 
mllkel(ıyetlerinin nlabeblz'lil de 
ayrıc • onu çok müıkül,çok zorlu 
ıadı melere maruz bırakıyordu. 
Büyük ıermaynln doimdan d!'i• 
ruya müteeılr plmuııun, k • 
çülı: ıeunayenin ilıkitaf ıahıı•a 
bularoa11'111ının ıkinçl bir sebe
bide l ura dan ııelmektedlr. 

Ser-nave küçük unafı tutma 
ktan Küçiık esnaf sermayeyi te'· 
minde, açiz bulunursa, yani: 
Kredi a.l ıımaz ve bulamaı:aa, 
elbet netice bu günkil "•inek 
avlamak. buhranını ııettrtp, 

memltkde muıallat edec.,kti. 
lıte rı ü .,madlyen l&leyerekı 
le&• Ya11talarlle cebren alına• 
la n k ra ııetlccd de bu ol• 

muttuır. 

işçi .ınıfına 1r9ltnee: Dü• 
ada Türk iıçial kadar bed-

Q.ht bir 11nıf glhterebilmek 
i ı.a~ v r dır\' Kilçük çiftçi, 

üçük eanaf ve lıçl aruındaki 
tihsal ve istihlak mübadeleai 

1111oe1>hı.atleri bir ıııerke:ıde bir-
ı .. ,ırler. Küçük ~lftçl kolu ve 
küçük sermaye ile istihsal edn, 
kü ülJ .. n.af kilçük tereıayeai 
ve zetl ılyl 1e aradaki kıymet 
müh~delt·sinl tanzim eyler. 

Kol iıçllerl, toprak11z çift• 
çi ve kendi toprağında ken· 
dini gC"çindıren köylü 11nıfı. 
nıı:ı. lnıani menfaatleri!• ta· 

aM<' alikadar bulumnak. 
t ı!.ır. l1çiler sermaye heaabı· 
na ÇAi ıar. .. k hayatlarını te· 
qaln <'•le• ler. Çiftçiler, k ı:a 
etrm ıre huabma ueraeınak 
ı\11etUe l"çinebiiirler, K!lçilk 
enaf \a atni ermaye hesabı· 
na ko§up boiutmak mecburiye
tinde bı.ıluomııyAr mu? 

tPblr lıçlılnln kall'aneıııdan 
yüzıfe ltııtıı elısik " çalııma 
hakin " a)abllmektedlrler • 
Kendi topralında ,ololu çocu• 
lu ile ıüneı altında plıen bir 
çifıçf, ancak fıılz ve vergi 
ven biliyor. 

Gayri 11hhi yaııyor, gıda 
alamıyor, okuyamıyor, lıuan~ 
lık haklarından tamanıen 

mahrumdur. 
B!iyük eeblrlerdekl kol lıçllerı 

de,onlar gibi gayri aıhhl yaeıyor 
lar, çok çahtnıak mecburiyeti 
karııaında az para alıyorlar,ge· 
çinemediklerinden küçiik ço· 
cukları iıletmek zarureti ile 
karıılaııyorlar. llunluın da ço· 
cukları mektep )'Ü'-Ü görıpii· 

yor. lı k!lnunu yoktur. Maarif 
kanunu tatminkar değildir. 

Oimat lıçilerlnln memurların 
bank•, 9irket, büyük tlc:•re~· 

hııne mij tahdomleriıdn kol ltçi· 
l~rlnilen ayrılan geçinme tarz· 
ları, sadece •yekalık. ve 
"kıravıt. farkı ile tahıll gÖP. 
müı olmalarında değil midir? 

lıte: Yeni fırkanın gideceiil 
ıol bu !.alabalık ve fakat mah· 
rum kii.lenin h,.klarını arauı•k, 
oııların vaziyetlerini ıslaha 
ealıınıak, valandaıların inıan 

Jlbl yaııyabllmelerinl temin 
yolunda ıneıru mücadelelerde 
bulunabilın klen ibarettir! 

Hak v rilmeıse, yav t•f k t 
ıükOnetle ve en emin tarzda 
varilmlyenl lllmak,. 

Azim, irade nefia itim dı 
lıoca Sa . kanları yerinden oy· 

tır ve oynatagelmlttir l 
• Arif OrfH/ ............................. 

Abdullah Cevdet 
B. ve hücumlar 

( 1 inci sahifeden devam ) 
Ziya Göka'p hakkında 

lnh ;zaından ıonra Ber:ıııde 

Aptullah efendile gö iiıen 
Talat Paıa ın söılerlrıl 
ıa\>ık Nev•york b ı ıebbende· 
rhııiz İzmirli Ali Şefik beyden 
allklettim. Ta1at Paıa d .. mıı 
tir ki: (l>iyarıbekirll bir mecnn· 
ının fozune uyarıık meml4· 

eti ve kendım;zi batırdık.} 
u söz Talat Paıanındır. Ziya 

C lca p it fiklıl r e b n de 
lıtıram etmem. Bir fikre itti· 
rak etnıeıv.ek VI\ a'!I aleyhin· 
do ulunmak d.,li)d r. 

Vatan ne Türkiyedir biz· 
lere ne Ttirlcis an 

Vatan müebbet bir öfkedir 
turan 

Sö:ı;il ne demektir ? Bu 
mleket, bu fikir~tn ne ı.. 

tlf•de duıiıtır. Bu fikrin ta· 
ka eli tllP\IUlll da .. \>ittir ki 
bu ıünkO hi!kCı etimiz Tür
kiyeyi yalnız Türldye bilmek· 
tedlr, 
Turan hayat\tı, Türklere çok 

paha'ıya malo'du. Ve açtıit 

yaralar hala kanamaktadır. 

Hususile Ziya Gökalp cemi· 
yetinden zıyade bir Hakancı 
bu hayalpener 4)!ıııuıtur. 

Ziya CökalıJ B. merhumun 
luymett·olduğunu lbilidm. Fa· 
kat onun l•lenıeüne r1ığ11;t4Q 

hiç lhti•a ı olm.adıit halde 
filen Hariciye, De.biliye. Maarif 
nazırlıitı etmeıl, k~ndilinl 

memlekete muz r kı'mııtır. Ve 
benim teukit ve talıl il !Jtt fiaa 
cihette budur. 

Siyui itlere karıımayau 

Ziya Gökalpı benden dahil 
ziyade seven ve takciir · eden 
yoktur. B<1n ona kardeılik et· 
mlı v.e kendidal lıtaaltula 
getirip baytar ınektebioe 

yerlefUrm ti 

(De11cımı var) 

Balık yağı ihracatı 

J\i)ylerde, metleni kanunların 

Tı;ı.b.zon, 16 (A.A..) - T,.. 
bl!o.11. ~lı.k yağı fabrik ıı kQı. 
ı· et 1 f cat )' pmakta • 
F b a, 1 lı !'fll. ltıliluall 

l11&m\ıl 1 ı· ndeıı. c;.ıf\ hlı· 
met"I\ Jarı IJÜDd• 011bet sa· 
ııtten fazla çahıtıkları he.ide, ç hı atatlır. 

Rum heyeti mütevelliye re%aleti 

Rezaleti yapanlar 
içtimaa girmiyecek! 

Papa Eftim Ef. aleyhinde toplanan 
imzalarla alay ediyor ! 

Rumca akşam gazetesine ilk ihtarımız 

( 8irind soyfoclan Jeuam) 

yepmıa defiliz. Blzıı:at hl.dlsa· 
tin bunu yaptııtını bu leıtkiyeal 
iyi olmayan Rumca ıazete iyi 

bilmeli. 
Bahusuı yazdık! rımııı: ge- • 

ne kendi cem atlarından olan 
lldıımların •öyledıklerl ş(lzler
dir. 

Diğer tnraftan maliiın Türk. 
lllfü tahkir rezaletinin lçyü· 
zünü biliyorın:. Rum heye· 
ti mlltevelhye•I azaıındap Dr. 
Ml\nnil oğlu ve" tQccardan Ka 
raman oğlunun içtimalara lı· 
tırak edelllemPal için verilen 
emri na11l kıı.rfal!ldıkları efka· 
rı umumiyenln ın çhulüdür. 

Bu heyeti 11110tevelliye aza· 
tarının bazıları mut t celıelere 
gelmemek ıuretile aankl bir 
proteat9 hareketi yııpmıı pldu· 
lar. Böylece ekseriyet hiaıl 
o'madığından lçtımala{ ak· 
tedilemedl. 

Maluat t aaıt Ardır: Dr. 
Mannllc ııu~ile Karaıoan ııllu· 
nun heyeti müleYelllye içtima. 
!arına tekrar gır,bılmelerlne 

müsaade di1me.ı. 
Papa Eftim Ef. alay ediyor!. 

Bir taraftan da Rum orto· 
odıı!. !ar, Türk ortodokıla· 
rı rel i ruhaniıl Papa Efıım 
efendi alt yhinde h,.rıJ harıl 
çalıııyorlar. Dünkü rıüshamız· ı 
da bu dolllınbilçlı faaliıetln 
hulAıa11nı yazmııtık. 

Bunlar• Türk ortodo~sları 
reisi ruha1ıi l Papa Eftlııı Ef. 
ıu cevabı veriyor : 

- Kilile\erimlzdekl va:ıl· 

f tim h kkıııda ) apı' an hil· 
cuntlar cev p ermek lü
zumsuzdur. Zira mubaliflerlmfı 
bu hu oıta icap eden nıak•mata 
möteaddit müracaatlarda bu· 
lundular. Oralar<lan aldıkl11rt 

covep ~t.flcl!r. HaU& ıon defa 
Reisicümhıır [Hil:ı:retlerine Y•· 
pı 1 an •tbaeaaUa tiiyt.l.lr e•Yap 

v ril•i Ilı: 
1'11 ter, 8"rly licra • 

kanu kanunlyeye tevfikan a 1 
dine aalik müatedılerin haiz 
o'd\&k1"n eyıt hukuka malik 

-

bir cemaat tıırafından lıgal 
edildiği nazarı dikkate 

alınarak, kendilerine herhangi 
bir müdahele hakkı tecviz edl· 
mlyeceğl ve edllemlyec · ğlnio 

müıtedllere teb'lfl •• Bu cevap· 
tan hukul<i vazlyetlmhı ıarahat 
keıbetmiıtır. 

Eıaıen biz, ıskata mecbur 
etmek için baı Yurlnıadık yer
ler kalmadı. Bir canillıli lanat 
etmediler. lıte ıop bir bir ümit• 
lerl da bu bv forlzayı vermek· 
tir. Talıl .. rınl terrübe etalnler. 
Ancak Rum · cemaati arasın• 

da feaat ika ettiıllml ıoy'.üyo,.. 

lar. Fakat lamel Pt· nın Atına 
Y• ı,.yahatl eınaaında Venlaelo•la 

halitemute iken böyle bir ııka· 
uızası vermek, hangi sünir .. 
nin feıal çıkarmakla meıgul 

olduğunu JÖ&terlr. 

Kıllaelerdrkl kıymetli eıyayı 

çalmak meself'line gelince, 
bu hususta Müddelumumtlikçe 
tahkıkat yııpılmııtır. Aldığı· 

mız edemi mea'ullyel karari· 
le vaki !inatların ırtıra olduiu 
anl,.ıılmıttır. 

Halihazırdaki v•aiyell ru· 
banlyem etrafındekl fil:ıull 
ıaralara gelince; 

Bu mevkie intihabım hiç 
bir papaza nasip alamıyacak 
ıurette yapılıııııtır. Y e.ni, Ana• 
doluda saki u um orıodol<ı 

haltyl temsil eden cemaat ve 
lr.lliselerfn reyilmlle lntlhep 
edıtd m. 

Bu, yedimde mevcut ewakı 
ıreımlye ve müıbite tle sabittir. 
Hiç bir cemaati temsi! etmedi
tıme dair yapılan tezvirat ta 
çirkindir. ÇunkQ böyle bir temsil 

ıek l i mevzuubahaolamaz. Zira 
t tkilitınıız laık eaaılare. iıtlnat 

eder. Ben f,ncak reisi rubanl-
7lm ve her kılıaede lcrayl ayl· 

e ıerbeıtlm. 

Ayazma bile yaptıratDlya· 
cajıqıa gelince, böyle bir fey 
ilıünmeğe lü:ıum görııoc:dl.aı 
1 yaptıre.yı'1'.ll 

Nod n der~nlz, bütün kl
ıııeler bizimdir! 

Belediye ve hükumetten kahhar 
. . hareke isteriı: 

(Birinci ıaltiicden cleocım) 
meıar kaıau e.dıı.rııda ha 
aeyl hayretle karplıyes. V azlyel 
böyle ani ıldıktaıa ıo,.ravakıf 
yerlesd n rduk, ta'hki 4ttik. 

Anlatılıyor ki birçok me· 

11 ,ı ır biylıe 'ıoıtur. 
l.tanbulun tehir içindeki 

'9ezarları mü l~na olınak üze
'"• Eyüp, Edirnekapı, Karaca· 
ab t meaarlıkl•n gibi bY,yük 
me:ı:atlantı bekçileri yoktur, 

Bu bekçistz mezarlar lıte 
mevzuulıahıettlğimlz ölü ke
mlil taclrlerlnin itine yaramıl" 

tır. 

K 0 kler ııe o!uyor? 
Bütün buıtlardan ölüleri· 

mlzlo kemiklerinin çıkarılarak 
ıatıldığı anlaııhyor. 

Ancak kemiklerin mahre• 
reel de harlçtir. Bu nokt,.:d 

anl ıılm ktt.dır. 
Zwa kemiklerdeu bu~da 

ı.tıft.de edeı;tk bil' fabrika ve· 
ya mües- yoktW". 

MaliUB effhıt11 tız-k- • 

ı.,den ıekerlerln tasflye•I, boya, 
f for için lıtlfade edilmek· 

tedlr. 
Gerek ınilı.W•len INJra· 

d lıtifade edilf'cek bir fahri· 
b veya müeıaese olmamıiaı Ye 

rekıe lttill olunan telde 

zaren bu k•mikler Avrt1~& 
• Yk olunqaaktadır. 

Nasıl 9ıkarılıyor? 
Kemiklerin nasıl çıka· 

nldığı da ~l•ıı4yoı_; 
Mezarlar ııece tqtı,ılan bu.ulf 
zıcılar larafındaıı açt~ıl.a· 

yer ve ölülerin kemikleri alı· 
nar k tekrar örtlllilyor. Nite

blrçolc lcaMr topraklan· 
nm ta:ıeleııc:Uıli de ı6r ı-ı..· 
tedır. 

Ancak bu o ıuretle yapılı· 
y r ki bel'i olması güçtür. 
Çünkü geoit .. IJ muh:t · kabir 
~ahir ka:ııılıyor Ye böyleee ilk 
b kııta farketmek imkan baaıl 

• 

yor. 

Çuvallar içinde 
Kemikler çıkarıld.ktan ıon· 

ra çuYalt.ra konuluyOI' Ye me· 
:ı:arlıklarıu civ rla.r ~a.ıur· 
1 nan yerlere kQnuyor. 

- et reçtnceye ka. 
dar bu ada aıuhaf•:ı o,luauy•r· 
Anlaııldığın.a aöre çuval tçiade 
kafa ve kalça ltemlfderl bu· 
lunduğu tein bunların belli ol· 
ıınama11 için kırılmalıuı ciheU• 
ıııe aldili lyor. 

Bundan ıonra en yakın 

•ahile (ellrlferek burad•n çıı
Tallarla nakil oluouyor. 

Bu auretle b:nlar.k 610 

Evkafta Ja bir lıazineyi evro f:.?,7 

Milyonlar kıymet"'~~· 
evrak çalındı mı : 

Hükumet nasıl lakayt kalıyo 
D01'kü nOıhaını:ı:da Evkaf \ gelince: Hu ıöyJ,.d fimlz gibi 

müdürlyetlerlpln An karaya bir kaç bin lira ıa rfedllmeıl 
nakledlleceklerlnden bahset· icap eden muazzam bir meae-
oılıtık. Bu meyanda vakaf ka· ledir. Yeni ıene kadroıunda 
yıtlar mlldlrlyetlne alt bulu· nakil keyfiyeti vardır. Yalnız 
n•n ınahzenl evrakının ne.klin· henO:ı: bir emir almadık, yani 
deki mütkOlltı da kaydetmlt· tarihi belit deılildir. 
tik. Halbuki bu mesele etra• Mahzen evrakının n•kledilen 
f,nda pek ıayanı dikkat ma· sonra tekrar tasnifi hem za• 
lüınat aldık. Vakıf kayıtlar man, hem ihtlıu itidir. 
müdlrlyetlnln mahzenine ait Fakat esn• yl naki'de aöy. 

lediğimfz v .. çhile bir ıl kat ih· 
bir kısım da Ayaıo ya tabaka· tlmalıne mani olmak için icap 
tında mahfu:z:lur. Fakat Aya· ed .. n tedbirleri alırız. Esuen 
ıofya tabakatındakl evrak mahz .. n evrakına herkl'sln du· 
maaleıef taınlf edllememlt bir hulll memnudur. Bu bul'.ıata 
vaziyette ve aandıklar deru• ben ve Sab ir b yle Hazim b .. y. 
nunda bulunuyor. Halbuki bu den mOteıekkil bir komisyon 
evrak fevkalade tarihi bir tarafından bir talimatname 
kıymeti haizdir. O kadar ki vücude getlrilmlıti. 
allkadar makamat kıymetle- Ayıuofya tabakatındakt 
rlnin baha biçilmez bir derece- sandıklar derununda bulunan 
de olduğunu ıöylüyorlar. evrakın ılrkatl ihtimaline ııe-

1 
lince: Vakııı, ııındıkların rlvl· 

ıte zıyaı cidden mucibi ı .. eri sö'<ülmüıtür. Fakat evrak 
endife olall mezl<ür mahzen taınif l'dilmemlı o' duğundan 
evrAkınının sandıklarının çivi· 11 bı·r ı k ti • ı ~ ı a n )'• pı ıp ye.pı amı· 

feri sökülmiitür. Tab.idlrki bir yacajını, b6yl., bir ıeye htimal 
müddet evvel vukua g•len bu vermemekle beraber kat'ı ola· 
hidıaeden efkarı umumiye ha• rak bl'emeın •• 
berdar edılmmeiıtlr. Sandıkla· Bu m ... ele h•kkında ge,.. k 
rın çıvilerlnln bhlsebep sökül• Evkaf müdlrly ti umumlyf'I•• 
mlyeceğl aıik!rdır. H~tıra g.. nln ve e~rek hükQmetln ebPnto 
len en kuvvetli zan bir aırk&t mivetle nazarı dikkatini celbe

ihtimalidir Ye eYrak tasnif 
edilmemiı oldulundan ne nla
bette bir zararın yapıldı~ da 

anlaıılaroamııtır. 

lzzeddin B. ne diyor? 
Bu hıuıta malümatına müta• 

caal ettlmi~iz Val.ıf kayıtlar 
r.ıüdürü l:ızeddin Bey, gerek 
mahzen evrakının kıymeti hak· 
kında, gerek bu hadiae etra· 
fında atıdekl luhatı veriyor' 

-idaremize ait val<fiye'erin 
adedi 40 bine yakındır. Meh· 
zende bulunan evrak ta 8 bin· 
den fazladır. Mütebakiıl henüz 
tasnif edilıın••ıiıllr. Evvelce 
müdlriyele alt enak tamalOeD 
taınif edilmıı dttilldl. 

llkönç" eıbak aıüalepr 
Şevki bey, bllinere de .. bık 
mildir! umumi Rüıtü bey za· 
manında benim tetebbüıümle 
kıtmen ta•nlfe ınuvaffak ol· 
duk. Hem de bu hususla meı· 
gul bir meaıurumuz vardır. 

Mahzen evrıı.kımız içinde 
hicri 440 tarihinde tanz m 
edılmiı • E.aeyylt Şerif Halıl 
Oıvani • nln P'aıl:ı kaza11na 
alt bir vakfiye mevcuttur. 

Bu Abbutlerden •Mute
ıem BlllA h" tn znmanı aalta· 
natına teıadllf eder ki en ea
kl vakflyemlzdir. 

Evrak mahzenini• nakline 
& W US Lll.- - _:;:;:z 11 

kemıkli ahnmamıı kabır he
men pek a:ı gibidir. 

Mezar taşları 
Bu cümleden olarak kabir· 

!erdeki mezar taılarının da ça· 
hn ı anla -ladU'. 

Yeni kabırlerlo kınlıp teı· 
ların alın ... aı da gösteriyor ki 
mezer~rd• geceleri ~bt n 
muhtelif ethas va.rdır. 

Kimler yapıyor 7 
& meMle bıttahl kat'ı 

bir li.aa ile tayin ve te•bll 
edil z. An<ak kemik
lerin iki elde ngeçUğl &lllAfıl· 

aıaktadır. 
Birinci el, kemiklerin para 

etti ini tıdeadfr. lkind el bu· 
oan değeri Qld11iunu ıöyllyeTelt 
bmik eri ucuzca alan eldir. 

lttılımıza nezuan bu it• 
1 rl yapaolerdaa ildncl eko 
Avrupa ile tenıa1t va sıüaa.se-
1>.tı vardır. 

Maahaza lıdbaoa mezufa
flD buJ11aduitL t.r rda elli• 
ranlu uasında bu ethasın 19u· 
lıındup anlatılıyor. 

EaaflmM - f.azla kewllrleJ 
at.aıı me..,.lıı.raraauula Edima
lı pı mezarlıfı vardır. En fa:ı:la 
t ıları çalınan mezarllll' Ma-

11nd11 dıı. Karacaabmet vardır. 

d t riT:, 
Korkarız ki ikinci bir h~zl· 

ne eYrııkı faclas le karıılaımı• 
yalım. Vakıf kayıtlar müdlrt
yetlne alt m • hzen l'Yral<ının 
muh'\faza ye tıun!f l'dllmeı o. 
de Evkaf müdirlyetl umuml
yealnln göaterdlğl laka ydı.,ı 
tanifte müt•hayy'rlz ......... ~···················· 

Yeni Fırka 
(Birinci •alıifeden Jeoam) 
Conlerdenberi teıekkül edece. 

flni muhter"m halkıın • za tepftr 
ettiğim z •ç f ı çı ve l çt. fır· 
kaaı nihayet Ôün progr~mını 
bir istida ile Yiliyete Yermlt!il' 

Bu müracaat üz~rine evrak 
vilayet tarafından fırka•ı ter 
kil rden zevatın hüviy tlHinla 
tahkiki için pııliı müdür.üğG-

11e havale ~dilm•ııır. 

Pollı mildli•liiiiil eYrala 
derhal fırkayı ttsiı eden zaYa• 
tın oturduktan merkezlere 
önclermiıtır. 

Vali manini fi• diyor] 
"Çıftçl ve lıçi. fırlıanııuı 

teıkiU etrafında Vali muavini 
Fadı B. bir mubarririmı&e 
ıu iuhatı vermiılerdir: 

" .... Çıftçl ve l1çf fırlcaıınıa 
tefktll için müracaat oluııcu. 
Evrak cemlyetl:r k•nanu mu
cib nce f.,kayı teıkil eden ze. 
vatın lıüvüyetleri tahkik olun. 
mak üzere poliıe ha vale edif. 
dL Po.iı tahkikatından aon. 
r• da evrı k t~tk•k ed.lmelı 
ü:aere Uınoru hukukiye lft\i. 
dürlü~'1ne tevdi o:ıınacak ve 
ondan ıonra o.bil ye orekaleu. 
ne gönderil•c~kllr. Bütün bu 
· lerln bir bafta zarfımla bit· 
meal ihtimal dabılind ·dir." 

t.iÇU lti.~L 

ş arıyoruın 

Yeni ve eakl türkçryl iyi• 
ce biliyorum. Sıtbah saat 9 dan 
akıam 7 ye kadar çallfmak 
lçl'n mte..esat Ye ticarl'tha~ 
ndeırtle ayd 3' IUa m •tı• 
çabphıu.ı.a. Sıhhatim ta• 
ol lr ıukesütı.t Y•ııa
madun. Her it elimde. ı.::lı .• 
Beai kabul edecek :ıevatı. 
muhteremeyl memuun edece
ğimi •Özümle temin edrr m! 

Sultan Ahmet Alemdar 
ıineması yazıcm M. Kadri 

·* Satılık 
Cihanıı:;rde Komrulu cad. 

deli • 343 aqın antı. aa i.bl 
tarafın.dan ıat . ktır. 

Müracaat Delilıtat,ta .Azı. 
:ılıe ceddeainde 132 nUmaftlll 
dükkanda Aaım Be:re mii· 

racaat. 
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,- ZAB 1 A MUHARRIRiMi AHADELERı: -

.,..-ş er a asında 
BİR AlEM ... 

Yazan: Ahmet S.Jleyıoar. 
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Esrarkeş dalg, ar .. 
Japo Mehmedin düştüğü pek 

lat1f dalgalar ! .. 
Korkudan lüyük ve kü

çük yan bcliı.e kadar ... ! 
l,te, ayı' kafa ile bu ha

linı gören Baba Saffet: 
- Ereuler, bir dalgaya 

df•ttüm amma ne ılz ıorun, 
ne de be möyleyryi~, dedi ve 
hemen k •hveden fırlayarak 
lem zlenmek ı çin evine gitti. 
Gelellnı biz diğerlerine: 

B..ı bet 1<1,1, ha'a dalgala· 
nnda. Kendi kend•lerlne gülü· 
Yor, oynuyor, kinıllı de af lı· 
yordu. Aca:ı.. bunların dal· 
&alan ne ld? 

Ne ld.ki bu kadar uzun 
ınrmii, ve o ane kadar arı!a
rııamıı!ardı. B..ır .. ıını $onra gÖ· 
recek ve ani yacağı'l .. 

Yeni biri daha 
Baba Saıetlin gıtıiğinden 

haberi olmayan bu beı earar· 
k f, tam dalgalarınds iken ka· 
hveden lçerıye birlal Jaha gir· 
dı ve: 

- Uyanın ulan keıler, 
O.knJarda •abah oldu! dıye 
bir ntı.ra ahı. 

Bu narayı duyan dalgııcılar 
Lepıl yerinden fırla yare k 
ayrı ayrı dikildiler. Ktmlli 
ıözlerlnl ovalayarak, kjmlıl 
plıpiı esnlyerek, kim ıl de 
&Öz yatlarile ıalyalarını ılle· 
rek hrıı bir ağızdan: 

- O'dua)IJ ya bu, dcdıı 
ıultıuıl, dediler. 

Dede •ultan dıı.: 

- Jl.yn .. ıız ırellyvr da onun 
için oldu, dedi ve hemen 
kabaitı fi An ortadan kaldırdı. 

Kabak ıııklanmıı, earaı keı· 
!er de kahvenin kenar bir, 
)'enne oturmuılardı. Bu ara 
içlerinde bulunan Pire Ali, 
&yafa kalkarak: 

- Haydi bakalım Dede 
sultan. dalgamızı kaçırdığın 
için ci!alık [ l) ısmarla da ka· 
Jalım, [2) dedi ve avucunu 
açtı. Decte ıultan da: 

- Eyvallah 11hım, alda 
kayalım, dedi ve cebinden 25 
kurns çıkararak Pire Al ye 
•udı. Beı dakika grçıned"n 
Pıre Alt elinde bır tabak lok· 
illa latlm ile geldi. 

- Euyruı>uz Sultanlarım 

dedi Ye tabaifı ortaya koydu. 
Bu ıöz üzerine Fiyakalı Tah· 
•in dP.: 

- Haydi bakalım Dedf! 
Sultan, duaaını yapta flpfak l 3) 
koyalım, dedL -----(1) Cilfüık - Esrarın il~erıne 
Jmcıı tatlı. 

121 l<ayalıııı - Yıyelıın 
13] ~ırışak - Çabck. 

Ded• Sultan da: 
- Eyvallah, ey va ilah f"" 

hım, diverPk ellerini açtı ve: 
h. ı büzü r ıı , mı eti 
r akıri fı (Jra 
Zen '11'.:ı·· lı , L 
f kırlik ııe f 
İkı 1 kiJ bır tuk'a. 
Allahırn seıı k ş <ri, 
l< ız ıdan ve bclid~ ı sak 
Y f, } üf Yrnde, 
<;ık ırı iki ı;wiı de lıü ! .. 

diyerek duasını bltırdlktf'n 
~:ıı a tatlıdan bır tane aldı. 

Bunu mütt'akfp diğerlen 

de y~meğe baı'adı. 

Üç aanlye ıürıı eden tat'ı 

tabaifı boralmııtı. Herkeı ka • 
tı ve ağzı:11 çaikalıyarak yi· 
ne yerlerine oturmu~tu . Bu 
ara Dtde ıultan? 

- Haydi bakalım çocuk 
lar, aıra ile da'ganızı anlatıııda 
hem dinleyrlım, hem gene 
hafıf haf;f dalgalara düıel m, 
decll. eu ,Öz üzeılne b~ıta 

duran Japon Mehmet: 
Sırayı çt:kiyorum D.,de 

ıultan dinle bak "ablcim. 
diye hıkayeılne ıöyleı;e 

batladı: 

-S, bahf.,yin ka kmış,8eıfk. 
taıa doğru voltamı [ 4 J ılrnııu.-ıı. 
Tam, gül ve gülü.tdnlığa ben· 
zer bir yt-rln önünden geçer ktn 
arkamdan birinin bana ıcılen 
dil!inl tıtttlm. 

Arkıımıı dönerek baktın . 
Aman ahlcim ne göreyln: 7 
Bir dudağı yerde, bir duddRI 

kökte zebellanın biri dtj!ıl mı? 
Son dertce korkmuı ve llrk· 
müıtüm. Yanıma g"lerekı 

- Güzelim, ıenl biraz 
Hanım ıu•tan htiyor benimle 
bırllkte gel, dedi. Düıllndüm, 
acaba ne yapacaklar, beni ne 
~decekler diye hayli düıün
düm. 

Neticede, yare.dana ııj!.narak 
cız etmektenıe gırmck daha 
iyi olur diye karar vererek 
hemen arabın arkuından büyük 
ve aynalı (5) eve v.>ltamı aldım. 

Arap öode ben de ark.ı..Ja 

kıyak ve aynalı halılar üzerin· 
den yürüyerek bir odadan 
içeriye girdik. Oda amma, 
n .. 111 oda biliyor muıunuz? Üs 
tüne vıı .. a domlna. lıte bu 
oda da kıyak ve aynalı bir de 
paçoz (6) v-ırdı. Enayi arap, 

' n«Vamı ııar) ------/1) Volta - Gıtrnek. 

(5J Aynalı - Oiizcl. 
(~) Paçoz - Kadın. 

l l'ı1uharrirl: Hüseyin Zeki 
Adnan Salim, usulca kalk· 

tı, dıtarıya çıktı ve bu ıüp
hell ~ıfu takip edebilmek için 
bir tarafa gizlendi. Az sonra 
onlar da çıktılar. Gt ne bir 
kapalı otomobile binerek uzak· 
!attılar. 

Genç romancı, takipten 
••z ııeçtı· Bu garip teıadüfü 
dütüne dütline evıne gitti. 

Erteıl gün, ıaat ona doğ· 
ru, Hicranın evine gitti. Orada, 
•• kadaıına teaadüf etmlyece
ilnden emindi, Oda hizmet· 
~lal Adnan Salimi aalonda yal· 
naz bıraktı. 

Çe} rek •aat geçti. Arkaıında 
lıaflf bir aGrllıtll oldu. Bir 

etek fııırtııı duyarak döndü. 
Hkran, gülerek ona doğru 

gellyordu. 
- Efendim, böyle aabah 

ıabah, ılzl hangi rüzgAr attı? 
Yokıa bir ıey mi yar? Şayet, 
Erıiı, bir aaal evvel çıkmıt 
olmaaaydı, beni korkutacak· 
tını:r.! .. 

- Hanımefendi , eıasen 

ben de, Enlıhı evde bulunma· 
dığı bu saati intihap etmlt
Um. 

- Yal Ona teıadüf etme· 
mek mi lati)ordunuz? 

- [~f'l. Buraya 1 yalnız 

·~e alt bir ıey için aeldım 

A"I"' 

YARIN 

Poliste: 

Ceset 
Kim clduğu he
nüz anlaşılamadı 

Sirkecide ıandal lakeleıln· 
de 35 yaılarında hüviyeti meç· 
bul bir ceıet bu:unmuıtur. Hü· 
vlyet'nln teıbitl için zabıta 
tahkıkata baılamııtır. 

Denizde müsademe 
Limanımıza gelen ltalyan 

bandıralı Aralan çlda ve puru 
dün, ıamıındıra)a bağ amak 
üzere manevra yaparken lne
bolulu Oıman idaresindeki ıki 
tonluk mavnaya çarparak ba· 
tırmııtır. Taifeler kuı tarılmıı· 
tır • 

Baskın 
Sabık Kayaer! otelini kon· 

trol eden kumı mahıuı me
murları dün, otelin muhtelıf 

odalarında zamparaları ile bir· 
lıkte Adalet, Mürüvvet, Anjel 
ve Hatice iılmlerlnde kadınları 
yakalı:.mıı, otelci de dahil ol· 
duğu halde hak!arında tıahki
kata baı'anmııtır. 

Zorlu Adam 
Takılmde Eıç.cı sokağında 

oturan Melek Hanımın hane· 
ııne dün, doıtu Kagıthanell 

Ahmet gelerek zorla içeriye 
g rmtk lıtemlıse de feryat üze
rine giremeyip kaçmııtır. 

Kaza 

Adliyede: 

Katil 
Salibin 

hapsi 
15 şene 
istendi 

Şilede yolculukları eana• 
nd,. poraaına ltamaan aı·ka· 

eaıı Haıam ö:düren Şileli 
Salibin mu1ıakemeıine dün 
Ağırctzada devam edilmiıtır. 
Makamı iddia, maznunun 15 
ıene ağır hapıe mahkum e· 
dilmuinl taleı: ~tmiıtir. He
yeti hakime karar için mu
hakemeyi baıka bir güne ta
lik etmiıtlr. ........................................................ 

Sarkıntılık 
Sirkecide Cümhurlyet bira• 

haneıl garaonlarından H .. kkı 
dün, arkadaıı lnebo'ulu Meh· 
met ile Tarla baıı caldeainden 
geçerken aar!untılık yaptığın· 

da" der deıtedllmlı, haklarında 
tahkikata baoranmııtır. 

Göz göre göre 
Üşküdarda oturan ıorör, 

Recai efendi dün otomobilinde 
bulunduğu bir ııra<la bir ıahaı 
meçhul radyotör kopağı ile bir 
tulum it elbiıeıinl çalmıı kaç· 
mııtır. 

Ölümle tehdit 
G 'dıkpaıada ıakin liij!ımcı 

Ali ağa dün, iplikçi hanındaki 
kalıved~ oturmakta iken yanına 
g .. Jen llrkadatı Oıman, ııe gö· 
türmedljiine muğber oldujiunu 
kendlılnl bir daha ite götür-

Paıtaneye alt 17 numaralı ıted.ğl takdirde ö dürec,.ğlnl 
motoıik1et dün, Tarlabaıı cad· ıöylemlıtır. Ali ağa bu tehdidi 
deaınden geçmekte iken Agop polııe ihbar etmif, polis te 
laminde bırine çarpmıı, hafif Oıınan hak kında. tahkikata 
ıurette yaralamııtır. batlAmııtır. .... , ............................................................. ..... 

IWLI Ti: 
• 9 Sene sonra idam mahkümu 

Yüzbaşı • a rı 

Burnovanın Işıklar köyünde, saba
ha karşı nasıl yakalandı ? 

lıt~nbul lnglltzlerln !{gali 
altında iken iti af devletleri 
hualıına caıu•luk yapan I&· 
mirli yüzbaıı Sııbrl bey l·tan• 
bul harp divanınca idama 
mahküm edilmlfti. Sabri bry 
o zaman firar ettiğinden bu 
karar gıyabında verllmlıli. 

Tısm aeklz sene Türkiye top
raklarında kendiıinl gizleme· 
ie muvaffak olan bu vatan 
haini Burnovanın lfıklar lıö 
yündeki evinde yakalanmııtır. 

Naııl yakalandı? 
idam mahkumu Sabri beyin 

tam ıeklz ıenedenberl Burno· 
vanın lııklar köyünde bır e•· 
de gizlendiği geçenlerde zabı· 
taca h.ıber alınmııtı. Bunun 
üzerine poliı müdür!üğü aıkı 

bir tertibat almıı ve Sabri Be· 
yln glzl,.ndiği evi meydana 

ve konuıurken, rahat11z edıl· 
mem• ğl arzu ediyordum. 

Genç lıad ıı, b!r parça ıa· 
rardı; nazarları bulandı. B r 
kelime· ıöyemeden Adnan 
Salime yer göıterdi. Kendıal· 
de oturdu, 

Romancı, gözlerini H:cra· 
na çevirdi: 

- Af buyurunuz, hanım• 
efendi, doğrudan doğruya 
meıel .. ye temaı etmek iıtfyo

rum: Dün akıam, aaat altıya 
doğru B .. yoitlunda bir barda 
yanınız:la haydut tavurlu bir 
adamla ne yapıyordunuz? 

Genç kadının ki•p klerl 
hile oynamadı. Çok aakln bar 
aeıle cevap •erdi: 

- Ben mi dün akıam? •• Du· 
runuz bt-le.. Dün pıı zardı •• 
bütün gün evde idim •• Hızmet· 
çilere lz·n Yerdim; ben evi 
bekledim •.. 

- Bu kadar bir mllıaheh• le 
lmkAn görülemez, Hanımefekdi. 

çıkararak kontrol etllrmeğe 

baılamııtır. Sabri Beyin hüvl· 
yeti meydana çıkarıldıktan 

ıonra polıı miidürlüitü Burno· 
vanın 11ık ar köyünde taharri 
memurluını S .brl Beyin evi· . . 
uln etrafına aıralamıı ve en 
ufak tedbirlerde ihmal göıte-

rilmemlttlr. 
Saat bette 

·Artık Sabri beyin evinde 
olduituna ıüphe kalmamııtı. 
Sabri beyin bulunduğu evin 
etrafı Bumova jandarmalarl· 
le emniyet altına alınmııtı. 

Pollı müdürü feyzi bey refa· 
katlnde Buruova nahıye mü· 
dürü Edip bey ve taharri me
murları olduğu halde Sabri 
leyin evine gitmlıler ve kıt pı
yı çalmıılardır. 

H rkeı uykuda olduılundıın 

Bahıettığim Hanım, yalnız te
kil itibarile dtğıl, hareket, ıeı 
ve isim itibarile de ı ztnk.nln 
ayni idi. 

- lımim rol? .. Naaıl iılm? .. 
Bu da ne demek? 

G.,nç kıı d nın yüzü, bir· 
denblre korku ıç bir hal al· 
mııtı. 

- Konuıurlarken, bazan 
Hicran, b11zan da Rukiye isim· 
lerl g~çlyordu. 

Hicran, boğuk bir heye· 
canla tekrar etti, 

- Konuıurlarken mı? Sız 
ltlltlnfz rnl? 

Evet, Hanımefendi. 
- Peki, ne diyorlardı? 
- Geçen ıene yapılan bir 

cinayetten bahsediyorlardı. 
Genç kadın, Uıreyerek dof· 

ruldu: 
- Beni, böyle adi, ıefıl bir 

kadın a mükayeıe mi ediyor· 
aunuz? Y aptıtınız blı ıaka mı 

(D ••Unu oar) 

18 Haziran 

YARIN ıN 

HALK . AZETESi 
Bu siitunumuzun muharriri, muhabfrr, r üd1r0 biz~at halkın 
kendiRfdır. Vatand:ışıar - şahsly t haricinde - eıraf'.aruu.a 
gördükleri fenalıkları kendi gazeteleri olan bu sütunu .nza ı;er· 
bestçe yazar ve millete bildirırler .. 

. Yolcular tehlülcede ! -· 
Vapurlardan pek ciiz'i bir tasarruf 

için telsizler kaldırılmış mı? 
Ufacık bir ıeyyah!\!im es· 

nasında n&zarı dikkati celbe · 
d~c·k bir ha ~e tesadüf ett-m. 
Bütün halkı alakadar ettiği 
için (Yarın)ın halk gazetemi· 
ze yazıyorum: 

Marmara vapuru ile Mudan· 
ya< an gdiyordum. Bu vııpurda 
telaız telgraf olduğunu bi iyor• 
dum. Görmek istedim. Kaldırıl· 
mıı olduğunu hatta Marmara 

den'zl ıahillerine i,leyen bilu· 
mum ikinci 11nıf gemilerden 
teldz telgrafın yt!nl bütçe do· 
layıatle lağvedildiğini ve çok 
gaılp bir tasarruf olduğunu da 
ıöyledlfer. 

Hakikaten bu derya üze· 
rlerlnde gezen ve binlerce 
insanları hamil bulunan ve 
kaz~ vukuu her vakit için mel• 
huz bul1>nan vapurların ruh.1 
meıabeılnde bulunan bu tesi
ıatın ref'i çok acaip bir mua· 
mele olduğunu tasdık tabii 
oluyor eaaıen bunların miktarı 
mahdut birer ıan'att.ar olduk· 
farı halde cüz'i bulunan ma· 
aılardan vukubulacak hlifadc· 
den ziyade h zmetlerlnden daha 
çok lıtlfade hasıl olacağı ma lüm 
olduğur u ıöylece isbat ede
yim: Gülcemal vapurunun iz. 
mıre giderken Marmara hav
zuında Mürefte açıklarında 

kayalıklara ot urdul!unu ve 

Dedi 

telsiz telgrafla latlmdat edil· 
diğml bu ıurrt'e içindeki )-01• 

culllr ve vapur talı lı edıl· 
diğlni gazete!erde okuduk. K::.• 
radenizde bir amerikan tile
binin b:r kazaya kurban gittli!la'. 
telılz te!graf antenlerinden 

dünyaya çektiği imdat ııaret• 

ler;ni ve fırtına fazla olduğun• 
dan bu vapurun taliılne gıdile--mediğinl gazetelerde günlerce 
okuduk bunları itlttlğiml:ı bil
diğimiz halde neden elli alt· 

mıf lirayı feda etmiyorlar? 
Acaba bu kadar parayı ver• 
meklemi iflas edrcekler? Ecne• 
htlerden hiçbir yo'cu vap H& 
binip tf' ıeyahat edtcelderl 

vapuru ilk aef~rJ acentaıına 
vapurun telsizi olup olmadı· 
ğını ıoruyor acaba onların 

canları bızlm halkımızın ca· 

nından daha kıymetli mldtr? 
Ecnebi vapurlarının en uf•k"a· 

rında telsiz telgraf varken b zddt' 

1000 • 15Cı0 onluk tüccar va• 
purlarımız milyonlarca lnaaıı· 
ldr& mezar olan Karadenize 

yüzlerce insanı, binlurce li• 
raya bııilğ o'an etyayı hliınl· 

len nasıl çıktıklarına hayret 
ediyorum. Neden liman ıda• 

reıi bu meae e ile alakadar 
olmuyor? 

Fatih : R. Sadi 

Naşit Bey muga!ataların sahibine 
zararı olduğunu söylüyor 

Tilrk tiyatrocular cemiye
ti umumi katibi Ertuğrul Sup· 
hl B. e Naıit, Enver beyler
le ar kadaıları bu sefer de fU 
cevabı vermfılerdir : 

" - Güzel san' .. tlar birliği 
tiyatro ıubeainden nlınan ve 
ılkalardakl imzalar, herhalde 
yeni yapılmak istenilen ce
mfyrtte ki idere heyeti azuı· 
nın lmzalarır.dan çok itime da 
ıayandır. Bunu biz dej!ıl her 
zıınıan bpatı mümkün olan 
vak'alar göstermlıtır. 

Moceral&Tı anlatmaita ne 
lüzum var. 

Ha' it Bey kendi hesııbına 
kumpanya tıleteo biri delili· 
midir?. 

--
bu kafileye içeriden aeı veren 
olmamı§'ır. Fakat kapı Jkınci 
defa ayni ısrarla vuruluncoı 

70 yaılarındo ihtiyar bir ka
dın kapıya gelmlı ve ke p•yı 
açmııtır. Bu lı.adın Sabri be
yin ihtiyar valdcsl Zeyn<'p 
H.ı.nım bu beklemedij!I ziya· 
retçileri görünce hl• den bire 
taıırmıı ve ne d yec<'itinl bile· 
meC:en poliı müdürü, nııhlye 
rr üclürü ve taharri memurları 
eve girmiılerdir. 

Sd brı Bey bu esnada uy"u· 
da bulunuyordu. Bir taharri 
m•muru Sabri Beyin uyumakta 
o' duitunu yatajtına yaklaıarak 
ka kmaıını bildlrmlotır. 

Sabri Bey korku ile uyan
mıı ve: 

- Ne oluyor, ne htiyor&u· 
nuz? 

Gibi ıözlerle heyecanım 
ııneydana çıkarmııtır. Bun.da 
kendisine trvklf kararı tdhim 
edilmıı ve Sabri Bey bir olo· 
mobile bind!rtlerek lzmlre ge· 
tlrmltılr. 

Sabri Bey pollı müc!ürli'. 
ğnnde ifade vermlıtlr. (fode 
"erirken hüyGk bir tee11nr 
içinde bul .ınuyordu. kendlıi 
tlrndlye kadar ıeçırdli!I hayal 
bakkı~~a ıunl•rı ıöylemlıtır: 

- l~mır r.urdat edıldtiil 

Bizzat Ertuğrul Suphl Bey 
çalııtığı zaman böyle ç.ılı~mı· 

mıyor mu? 
Naıit B., Ahmet, Mf'hmet 

bilmem ne Beye itiraz tlmlyoİ 
Cemiyct"n ba§ına daha ehil 
ad mların gelmesini istiyor. 

Enver B. e gelince kim&f'yi 
fikrinden dolayı açlığa mah
ku rrı etmt-ğl aı1A aklındıın 
grçirmez. Fakat bu teı .. kkülüıı 
kuruluıunu gayrıtabli bulu
yor. 

Tü•k tiyatroculuğunda he· 
nüz patronluğu teeuils edc
mcdığınl "Ddrülbedayl" canla 
bir miıaldir. Her ha ide aıu• 
galata onu yapanları, zarar 
v"r"n bir vol alR11 R'f''<•k .• 

günlerde Yunanhtllnda bulu· 
ı uvordum. l•tirdadı müte !.ip 
Türkıyeye geldim. Zabıtanın 
beni ele g• çlrecel!lnden çok 
korkuyordum. Vapur ıııhılio 
yakınında idi. 

H•ç klmıenln o1madığı bir 
ııra<la halatlara ıarılıırıı.k acele 
ile Kordona çıktım. Kıırşıdan 

bir poilı memuru ge'lyordıı. 
Kıılbim heye<'andan duracak 
gibi ıdi. Bu memur beni tevkife 
kalk.ııırsa den•ze atılarak mtl• 
har etmrğl kararlaıtırmıştım. 

Burnovanın ltıklar köyün• 
deki evimizde anneıni bu'dum, 
N.ifuı teskerem! ufarak lstan• 
bula gittim. 

latanbulda idama mahkı'lm 
edildiğimi öğrenince lzm!re 
döndüm. 

ltıklllr Löyilndekl evimize 
yerleılim. Bu evde lam ıekl.z 
&ene 011 bir ay h•rkeıln göde• 
rlnden uzak ka'dım. Zamııı> 
old~ ki hükümete tes:ırn ola· 
tak: 

- Beni ne yaparsanız, ya· 
pın12 !.. 

Demek için kendimde gıtr•rı 
bir arzu duyuyordum. fakat 
beni idama maht. uın etmeleri 
doitru d fildir. Çünkü ben bir 
ıey yapmadım. 



Bekliyor z! 
( B111 molıoleJen J. vom) 

de v!et ll klıfleri karııaında da· 
lnıl inklıafa mazhar olabilme· 
efıı• imk ln olabilir milyl 7 

Halk fırkaaı ve onu temııl 
eden ıimdıkl ekıeriyet bükü· 
meli, senelerdenberi mevz· ı u 

babı noktaların üzerinde ııle• 
nıeAI, nedenıe ihmal etmlt bu· 
lunuyordu. • 

Bir defa köylünün va•lyell· 
nl ulah etmek hük6metln ken· 
dl uıenfaatı ıktızaıındıın iken, 
onu !;ıizzat Devlet müeııe•eo 
lerl çıkm~ zlara ıevkedlyorlardı. 

Bu gün için Tü k köyllisü 
fU vaz y~tte bulunuyor: 

l - Borç, altından çıkıl· 

maz yeku ıa varmııtır. Teda· 
vül bankalarile çok az fah:ll 
kredi muamelesi yapan tufeyli 
fa zciler çok yerıle köylünün 
top ağına sahip vaziyete geç
tıklı rı ıibi, köylüyü k ndl toft" 
rağı ve k"ndi hayvavile kiracı, 
Yllrıcı derekeslne düıürmüı· 
1 rdir. 

2 - Ziraat bankaaı ayni 
ıafsızııkla hareket etmek• 

ted r. 
3 - Devlet vergileri bliyük 

ı hir ihtıııa~larına ıarfedil· 
ekte, küçük clftçl bü ün 

une ancak faiz, vergi 1arı· 

cılk hakkını iidemekl meuıul 
• 

olll'al tadır. 
4 - lkııaadl buhran zahire 

flttlerlnl büsbütün ö'dOrdüğü 
için,. çiftçi ekip biçmekten 
vaz11~fnek büyük ı~ hırlerdtı 

• it ara ağa koımaktadır, 
Hı.lbuld, onun vaziyeti N• 

nelerle evve:den tedrici sur,.tte 
ulab edı .mek çok mümkün 
idi. 

Eınaf•n. tezgah sahiplerinin 
vaz . yeılerl de, köylüden aıağı 
değ ıldır. Bunların hayatı, mili· 

ta hıil sınıfın iıllhllk miktarı• 
nııı artıp ekıllmeılle iyiletlr, 
1ahut l.iltiileımele rnahl.6m 
ulurdu. Halihazırda old11t1,1 

lbi .. , 1 

Türk eanafı bir kere m•· 
aiti, vuııilerin, Belediye mat• 

r hlarının altından kalkablle· 
cek vaz;yette deilld•r. Devlf't 
mfıkel{ı yetlerinin nlabehtz'tğl de 
ayrıc onu çok 111üıkül,çok zorlu 
ıad• melere maruz bır•kıyordu. 
Büyük ıermaynln doirudıan cloi· 
ruya müteeıir plmuınm, kii. 
çük ıennayeııin hıki*4f •a hıısı 
b11la10alfll•ının ı ktnçl bir sebe
bl de l ı.ıradan ıelmektedlr, 

St'r-nave kiiçük eşnafı tutma 
ktan Küçiık esnaf serpıayeyi te'· 
minde, açiz bulunursa, yani: 
Kredi a lamaz ve bulamaı:aıt, 
elbet netice bu günkil Mıinek 
avlamak,, buhranını ııetırtp, 

memltkde murallat edecekti. 
lıte 11 il euıadlyen lııteyerekı 
lcıa vasıtahırlle cebren al1J1a• 
lann k ra neticeu de bu ol• 
11\UflUJ'-

hçl Mıtıfma ıreltnff! D .. 
ada Türk iıçiıl kadar bed· 

'baht bir ıınıf gö.terebilmek 
ı111kan,ı. v r ...,dul' Kilçük çiftçi, 
küçük e1naf ve lıçl ara aıodakl 
tihıal ve istihlak mübadeleıl 
eofaatleri bir merkezde bir

l~ıirler. Küçük çiftçi kolu ve 
küçük ıermayetlle latihıal eder, 
kü ülıı eınaf kOçük ıerınayeli 
ve uıt ılyl'e aradaki kıymet 
müb.adelt·slni tanzim eyler. 

Kol iıçlleri, toprak11z çift· 
çl ve kendi toprağında ken· 
dini geçlndıren köylü ııoıfı. 
nın in ani meafaatlerile ta· 
a,ane1' al.akadar bqlun111ak
t dır. l:çller ıermaye heıabı
na çal ,.r .. k hayatlannı te
qıln e•le·ler. Çiftçiler, keı:a 
"rm ye huabma uirat8'Ak 
1\11el\le l<'Çint'biilrler, KOç\ik 
ona{ \a atni ermaye hesabı· 
na keşup boğuınıak mecburiye• 
tinde bııluıımuyQI' ınu? 

Köylerde, ı:ı:ıetleai kanunlaruı 
~am·\U J~ıilnden. ~ıf\ hlı· 
uwt~A ları ııünde nbet H· 

ntten fazla çalııtıktarı halde, 

f''hir ltçlılnln kaıraneından 
yüz~e ltmıt el,sik " ç•lııma 
hakin ,, alabllmekt dlrle' • 
Kendi topralında ,olollu çocu· 
llu ile ıünet altında plıen bir 
çifı çı, ancak felz ve vergi 
verebiliyor. 

Gayri 11hhi yaııyor, gıda 
alamıyor, o~tıy•mıyor, lnıan· 
lık haklarından tamamen 
mahrumdur. 

Büyük ıehirlerdekl kol lıçilerl 
de,onlar gibi gayri 11hht yaııyor 
lar, çok çalıtmak mecburiyeti 
karııamda az para ahyorlar,ge• 
çinemediklerinden küçük ço· 
cukları ltletmek zarureti ile 
karıılaııyorlar. llunlum da ço • 
cqkları mektep )'Ür.Ü görrnü· 
yor. lı kanunu yoktur. Maarif 
kanunu tatminkar değildir. 

Diri\af iıçilerinln memurların 
bank,, ılrket, büyük Uc:are~· 

hane mii •tahdıımlerinln kol lıçl· 
lıttlnden ayrılan Keçinme tarz· 
ları, sadece •yekahk,, ve 
Mkıravıt,, farkı ile tahıl! gör. 
müı olmalarında değil midir? 

lıte: Yeni fırkanın gideceAI 
rol bu kala balık ve fakat mah· 
rum kü,lenln haklarını aramak, 
onların vaziyetlerini ıslaha 
calıtmak, vatandaıların inıan 

Jlbi yaııyabllmelerinl temin 
yolunda meıru mücadelelerde 
bulunahilın iden ibarettir! 

Hak verilmeııe, yavaı,f kat 
ıOkdnetle ve en emin tarzda 
verilmlyenl almak,. 

Azim, irade nefiı itimadı 
koca Sa . kanları yerinden oy· 
n tır ve oynatagelmittir 1 

Arif Or"f 
,,,.,,,,,, .................. ..... 
Abdullah Cevdet 

B. ve hücumlar 
( 1 inci sahifeden deuam) 
Ziya Gökaıp hakkında 

lnh;zamdan •ot1ra Ber:ıtıde 
Aptullah efendile gö üıen 
Talat Paıanın söılerlııl 
ıa\nk Nev-york b ı ııhbende· 
rhı:ıiz İzmirli Alt Şe(ik beyden 

akleUim. Ta'at Paıa demlt· 
tir ki; (Diyarıbekirll bir mecnu· 
ııun faıune uyarak memle· 

eli ve kendill\iZi batırdık.} 
u ıöa Talat Paıarıındır. Ziya 

C kal fıklrl e ben de 
lttlram etmem. Bir fikre itti· 
rak etmel\lek Vl\laa aleyhin· 
ele ulunmak deiild r. 

Vatan ne Türkiyedir biz. 
lere ne Tiirldıt•n 

Vatan müebbet bir ölkedır 
turan 

Sö:ı:i1 ne demektir ? Bu 
mleket, bu fıklr"en ne la. 

tlfııde 1cttnl1Ur. 81,1 fikrin sa
ka eti ıuııunla da .. tııttır ı 
bu ,Onktl hlllı: etimiz Tilr
kiyeyi yalnız Türldye bilmek· 
tedlr, 
Turan hayal;\t,ı, Türklere çok 

paha'ıya malo'du. Ve açtı" 

yaralar hala kanamaktadır. 
Hususile Ziya Gökalp cemi· 
yetinden ı:iyade bir Hakancı 
bir hayalperver olı:nu,tur. 

Ziya Cökalıı 8. merhumun 
kıymetı·elduğunu lbilirlm. Fa· 
kat onun l•tenıevne nğ .. eo 

hiç ih!iaa ı olmadığı halde 
filen Hariciye, Dahiliye, M•arlf 
nazırlıltı etmeıl, k~ndilint 

memlekete muz·r kıımııtır. Ve 
benim tenkit ve taht 4l ~t fim 
cihette budur. 

Siyasi itlere karıımayon 

Ziya Gökalpı benden dah• 
ı:iyade seven ve takciir · eden 
yoktur. Sen ona kardeıllk et· 
mif ve kendisini lıtaııltula 
ı•U~iP baytar enektebloe 
yerl.efUrm ı· 

(De11""'' var) 

Balık yağı ihracatı 
Tr•b.zoıı, 16 (A.A.) - T,... 

bi.!oA behk yağı f6'brik tı k~ı. 
l!yet tlu cat yapmaktadit. 
Fabrika, 1 k ret.! ldlJuali 
• ~lıım•t•tlt.r. 

Rum lıeyeti mütevelllye re%aleti 

Rezaleti yapanlar 
içtimaa girmiyecek! 

Papa Eftim Ef. aleyhinde toplanan 
imzalarla alay ediyor! 

Rumca akşam gazetesine ilk ihtarımız 

(Birinci sayfadan deoam) 

yapmıa delillz. Bizzat hldlsa: 
tin bunu yaptıl!ını bu teıtklyesl 
iyi olmayan Rumca ıazet• iyi 

bılm•ll· 
Bahuıua yazdıkl.rımıt: ıre· 

lle kendi cem atlarından olan 
adamların ıö)'ledıklerl e5zler
djr. 

Diğer tnraftaıı mahlm Türk• 
lOjlii tahkir rezaletinin lçyü
zunu biliyoruz. Rum heye• 
ti m!ltevellıy ıl aıaıındaıı l>r. 
M11nnll oğlu ve·ıocçardan Ka. 
raman oğlunun içtimalara it· 
tırak edeoıeıof'ıi için verilen 
emri ııaaıl karfıladıldarı efka
rı umum:yenin m çhulüdür. 

Bu heyeti ınllt velliye aza
larının bazıları mutat celaelere 
gelmemek ıuretile sanki bir 
protesto hareketi )'" pmıı oldu· 
lar. Böylece ekseriyet ha11l 
o' madıl!ından lçtimalat ak· 
tedllemedl. 

Makıat t atl~lırdır; Dr, 
Mannllc ııu;ııe Karauıan olllu
nun heyeti müteyelllye lçllma. 
!arına tekrar girebilmelerine 
müaa11de edi1me.ı. 
Papa Eftim Ef. alay ediyor! • 

Bir taraftan da Rum orto· 
odok !ar, Tiirk oıtodokıla· 
rı rel i ruhanltl Papa Eftlm 
efendi alt yhinde \ıuıl harıl 

bir cemaat tarafındaıı lıgal 
edildiği nazarı dikkate 

alınarak, kendilerine herhangi 
bir mildahele hakkı tecviz edi· 
mlyecejtl ve edilemlyec •ğlnln 

müıtedılere teb'lfl.,, Bu cevap· 
tan hukuki vaıdyetlml• sarahat 
keıbetmiıtlr. 

Esasen biz, ıskata mecbur 
etmek için baı vurlmadık yer
ler kalmadı. Bir canillAI isnat 
etmediler. lıte ıon bir bir ümit• 
lerl da bu bv tr.rlzayı verınek· 
tir, Talllerınl terrilbe etsinler. 
Ancak Rum •cemaati arasın· 

da fesat ika ettiğimi ıoy!üyor
lar. Fakat ismet Pı. nın Atına 

Yll sf'yahatl eınuında Venlıeloıla 
halılemasta ıken böyle bir ıtkiı· 
arızası vermek, hangi ıı:ünir• 
nin feıat çıkarmakla meıgul 

olduğunu ııösterlr. 

, Kıliaelerd~kı kıymetli etyayı 
çalmak meıelulne gelince, 
bu hususta Müddelumumtlikçe 
tahkıkat yııpılmııtır. Aldığı· 

mız ademi meı'ullyet karari· 
le vaki lsnatlann a olduğu 
anlPıılmıttır. 

Halihaaırdaki vaııiyetl r1,1· 
hanlyem etrafındekl fQauU 
ıaralara gelince; 

Bu mevkle intihabım hiç 
bir papaza nulp alamıyacak 
•urette yapıl•ııtır. Yani, Ana• 

çalıııyorlar. Dünkü nüshamız· doluda ıakin umu• orıodoka 
da hıı dola b ~lı faaliyetin ahaliyi temsil eden cemaat ve 
hulasasını yazmııtık. fliaelerln reyilmlle intihap 

Bun! r11 Türk ortodoluları d'ld ı ım. 

reisi r haniıl Papa l!:ftlrp Ef. B d d 
ıu cevabı veriyor: u, ye im e mevcut evrakı 

v,ı. 1 . 
1 

d kl 
1 

ttımlye ve müıbite ile sabittir 
- n..ı ue erım ı: e vaz • • 

ti h kk d 
, h 1 Hiç bir cemaati temıll etnıedi-

ye m ın • apı an il· 
l k 1 

lime datr yapılan tezvirat ta 
cum er cev p verme Ü· 

d Z
. b 

1 
fi çirkindir. Çunkü bllyle bir temsil 

zumsuz ur. ıra mu a 1 erlmlıs 
bu hu"ısta icap eden makam at t•k!I mevzuubahaolamaz. Zira 
mliteaddlt müıacaatlllrda bu· a t tkilitıoıız liıık esaslara iıtlnat 
lundular. Oralardan aldıkları eder. Ben ıancak relal rulıanf. 
c41vap klfitUr. Halt& fO" defa llD ve her kilıaede lcrayl ayl· 
Rei&icümhur [Hll:ı:retlerlne ya· e ıerbestlm. 
pı'an 111ftraeaatta ıöyı. Itır ee•ap Ayaaına bile yaptıramıya. 

v rilai lir; cağ~aıa ııelinçe, böyle bir tef 
1'11 !er, llffriy llcra • • ılilıunaıejıı lüzum eöraedim 

kiınıı kanunlyeye tevfikan ay 1 l ya pbrayıın! 
dlııe ealik müstedılerin haiz N01len dı:rffniz, 'biitüa ki-
o'dwdıırı. •Y•I hukuka malik Jıaeler bizimdir! 

Belediye ve hükumetten kahhar 
hareket isteriz 

(Birai ıolıileden cleoam) 
mezar kazau adaqıda ha 
aeyi lııayretle karplıy- V azlyet 
böyle anlA11ldıktao, •o"ravakıf 
yerlord n ı rduk, tahkl ettik. 

Anlaıılıyor ki birçok me
:ıı rl r ~)!le \ıoıtur. 

lotanbulun ..,hır içindeki 
tDezarları müııl~~ ol-k üze
re, Eyüp, Edirnekapı, Karaca· 
ah et meıarlıkt.rı gihi biiyük 
mezatlarııı bekçileri yoktur, 

Bu bekçiılz mezarlar tıte 
mevzuulıahıetllğimlz ölü keo 
mlil tacirlerlııln iılııe yaramı .. 

tır. 

K• ikler ne oluyor? 
Bütün bwalardan ölüleri· 

mlzln kemiklerinin çıkarılarak 
satıldığı anlaıılıyor. 

Ancak kemıkleriıt mahr.• 
r•d de lıarlçtir. & nokt ~el 
•n.l ıılın kt•dır. 

Zil'• kemiklerden buıreda 
ı..tıf•d• edecek ~l,r fabrika ve
ya ın\ielMM yoktur. 

Mall\111 eımıty - k-lk· 
ı.,den ıekerlerln tasfiyeıl, boya, 
fufor için iıHfade edilmek· 
tedlr. 

Gerek u.mıU.sbn lıtıra· 

de istifade edilecek bir fahri· 
ke veya mOeıaeıe olmamıhı •e 

rekee ıttıta olunan tekle 

ıısazaren bu k<'mikler Avnıpaya 
ı vk olunqıaktadır. 

Nasıl 9ıkarılıyor? 

Kemiklerin ııasıl çıka· 
nldığı ela aulıııılıyor.: 

Mezarlar aece tutulan h•u.ı 
zıcılar tarafındııu açtı.nl,ı· 

yor ve ölülerin kemikleri alı· 
narak tekrar ört!Uüyor. Nı e
kim büçok kaMr topraklan· 
nm tazelendiği de ııör ı-ır
ted ir. 

Ancak bu o ıuretle yapılı
y r ki bel'I olmuı güçtür. 
Çünkü ııen~ iP ınuh:t · kalılr 
k bir kaııılıyQr Ye böyleee ilk 
bakııta farketınek lmkiın ha11l 

• 

uyor. 

Çuvallar içinde 
Kemikler çıkanld ıktan ıon· 

ra çu•altara lcenttluyor ve me· 
:ııarlıl.ların clv rl r da ~
!anan yerlere konuyor. 

aGdd ıeçfnceye lra. 
dar bu .da muhafea olu uy•r· 
Anlaııldı#ın.a ııöre çuval i4iade 
kafa ve kalça lemlfderl bu
lunduğu lcln bunların belli ol· 
ınamaaı için kırılmaları cıheU. 
ıııe al.dili lyor. 

Bundan •oııre e11 yakın 
•&hile ııetırllerek buradan çıı
vallarlıı nakli olunuyor. 

Bu 1111etle k.a !.,ak ata 

Eokafta tla bir hazineyi eıwo. ·~7 
...!) 

Milyonlar kıymet· ~. ~~ 
evrak çalındı mı; .. ~ 

Hükumet nasıl Jakayt kalıyo 
DOııkü nnıhamızda Evkaf \ gelince: Bu ıöyled ilimiz gibi 

mlldürlyetlerlnlo Aokaraya ~lr kaç bin lira 1a rfedilmeıl 
nakledlleceklerlııden bahıet· ıcap eden muazzam bir meaeo 
mtıtık. Bu meyanda vakıf ka· ledfr. Yeni 1eoe kadroıunda 
yıllar mOdlrtyeUne alt bulu· nakil keyfiyeti vardır. Y aloız 
ııaa mahzeni evralr:nı11 ııeklln· henO:ı: bir emir almadık, yani 
deki mQfkOlltı da kaydetmlı· tarihi belli değildir. 
tik. Halbuki bu meıele etra· Mahzen evrakının nakledilen 
fında pek ıayaııı dikkat ma· ıonra tekrar tasnifi hem za· 
lümat aldık. Vakıf kayıtlar man, hem ihtlıaa itidir. 

d 
h ı Fakat esn•yl nakiıde ıöy. 

mü lrlyellnln m• zen ne ait ledlğlmiz veçhile bir ıl kat ih· 
bir kısım da Ayaao ya tabaka· tında -ahfu,Jur. Fakat Aya· tlmalioe mani olmak için icap 

~· ~ ed .. n tedbirleri alırız. Esasen 
ıofya tabakatıııdakl evrak mahzen evrakına herkesin du-
maaleıef tunıf edllememlt bir hulQ memnudur. Bu hua•Jsta 
vaziyette ve sandıklar deru· ben veSab ;r b. yle Hazim bPy· 
nunda bulunuyor. Halbuki bu den mOteıekkıl bir komisyon 
evrak fevkalade tarihi bir tarafından bir talimatname 
kıymeti haizdir. O kader ki vOcude getlrllmlttl. 
allkadar makamat kıymetle- Ayaaofya tabakatmdald 
rlnln baha biçilmez bir derece- sandıklar derununda bulunan 
ele olduğunu ıllylüyorlar. evrakın ılrkall ihtimaline &e-

lince: Vakıa, ıandıkların çivi. 
lıte zıyaı cl<1dc:n mucibi lerl •Ökülmüıtür. Fakat evrak 

endite olao mezkür mahzen taınlf edilmemlt o' duğundan 
evr,,.kınıoın sandıklarının çivi· ~bir ıl • katln y•pı'ıp yapılamto 
lerl ıökülmlitür. Tab•tdirkı bir yacağını, bllylf. bır ıeye hllmal 
müddet evvel vukua ıelen bu vermemekle beraber kat'ı ola-
hadııeden efkarı umumiye ha• rak bı'emem •• 
berdar edılmmelıtlr. Sandıkla· Bu meaele h'kkında ger• k 
nn çivilerinin bi lıebep ıökü\. Evkaf mlldlrly ti umumlyf'I•· 
mlycceğl aılkardır. H.otıra ııe- nln ve ıı~rek hükQmeıln eb"llllt> 
len en kuvvetli zan bir atrkat · mlvetle nazan dikkatini c:elbe-

dtriz. 
ihtimalidir •e enak tasnif Korkanz ki ikinci bir h~d· 
edilmemlt olduğundan ne nla- ne e•rakı facfaı le karıılaımı• 
bette bir zararın yapıldı~ da yalım. Vakıf kayıtlar müdlrl· 
aıılaıılaınamııtır. yetine alt m• hzen n·ralnnıo 

lzzeddin B. ne diyor? muh'\faza ve taanif .. dılmes n• 
Bu hrneta malümatına müra• de Evkaf müdiriyetl umumı. 

caat ettlmiltlz Vakıf kayıtlar yealnin gösterdiği likaydlyl 

rJücürü lzzeddln Bey, gerek .:~ :·:~t~ .. ":~~:':~:~·~.z. • • • • .... 
mahzen evrakın•n kıymeti hak· Yenı· Fırka 
kında, gerek bu badiıe etra· 
fıoda atideki izahatı veriyor: 

- İdaremize ait vakfiye'erln 
adedi 40 bine yakındır. Mah· 
zende bulunan evrak ta 8 bin· 
den fezladır. Mütebakial henüz 
taınlf edilme1Pittlr, E•velce 
müdlriyete alt evrak tamaınen 
taınlf edtlmlı d"t idi. 

llk&nce eıbak qıülleear 

Şevki bey, bilihere de eabık 
müdirl umumi Rüııü bey za· 
manında benim teıebbüıümle 
luımen tunlfe muvaffak ol· 
dıık. Hem de bu busuıla mer 
gul bir ıllemurumuz vardır. 

Mahzen evuk ı mız içinde 
hicri 440 tarihinde tanı: m 
edılmiı • E•ıeyyıt Şerif Halıl 
o.vani • nln P'asl.ı kazasına 
alt bir vakfiye mevcuttur. 

Bu Abbasilerden •Mute
sem BlllAhntn zamanı salta· 
nalına teıadGf eder ki en e .. 
lci vakflyemtzdir. 

Evrak mahzenini• nakline 

kemıkli alınmamıf kab•r he
men pek aıı ııbıdtr. 

Mezar taşları 
Bu cümleden olarak kabir· 

!erdeki mezar taılarının da ça· 
dıiı anla -tad&r. 
Yeni kabırlerln kınlıp tat· 

ların elın ... 11 da gösteriyor ki 
men.'r~rd• geceleri ~abt n 
muhtelif eıhaı vardır. 

Kimler yapııor? 
Bu meMle biltalıl kat'ı 

bir li.•a• ile tayin ve teıbU 
edile ıı. Auc Mı k .... 
lerln iki el.de ngeçUğl ıanl14ıl· 

maktadır. 

8 irinci el, kemiklerlıı para 
ettljiof lıdeadlr. llcind eJ bu· 
0110 değeri olduiunu ıöyllyerek 
kemikeri ucuzca alan eldir. 

lttiiımıza nezaran bu tı· 
lerl yapanl&P~aa ikinci elin 
Avrupa ile tema .. va mO••e• 
batı vardır. 

Ma.ahaaa lııiHıaoa mezad• 
rlD b<alıaadulu. tıaraıı.rcla etlı• 
renlar enamda bu eıhaaın bu
huıdufu anlaf1lıyor. 

E:ı:ııümla - fa:ı:laknaılclei 
al•an mellU'lar ara•m.de EdJma
k pı mezarlıitı vardır. Eo fazla 
taıları çalınan mezarlar IH'a. 

tında da Karacaahnıı:t vıırdu. 

(Birinci aahiletlen Jeoam) 
Cllnlerdeııberi teıekl.ül edec .. 

fin! muhter"nı halkım • za tepflr 
ettlfim z •ç f~ çl ve 1 çl,, fır
kası nihayet diln programım 
bir lıtida ile vilayete •ermlttlr 

Bu müncaat ÜZ<'rlne evrak 
vilayet tarafmdan fırka .. ı ter 
kıl .. den zevatın hüviy tlerlnq 
tahkiki için prılll müdür. üğ~ 
ne havale .. dilm•ıtır. 

Pollı mOdO• liiı}O e•rala 
derhal fırkayı tn ı eden zawa. 
tıa oturduklan merkezlere 
ıön9ermiftlr. 

Vali lftao11ini 11• diyor 1 
"Çıftçl ve ftçı. fırkanııın 

tetkiU etrafıwla Veli mua vlnl 
Fadı B. bir muharrlrlmıze 
fU fz,.hatı vermiılerdir; 

"..- Çıftçl ve İıçl fırkaaınıa 
tepdll için müracaat oluıu:!u. 
Evrak c:emlyetbr kanonu mu
cib.11ce fırkayı tetkil eden ~ .. 
vatın Mlvi1yetleri tahkik olun
mak üı;ere poliıe ha vale edil· 
dl Po.iı tahkikatından ıon
ra da evrı k tetk•k ed.lmflı 
üzere Umuru hukukiye lllÜ

dOrl~One tevdi o'.•nacak •• 
ondan ıonra Dahli ve vekaleti
ne gönderilec•ktır. Bütün bu 
itlerin bir hafta zarfında blt-
111esl ihtimal dahılind·dır.# 

KLİÇIJK lt~l'LAR 

ş arıyoruın 

Yeni ve eıkl türkç,.yl iyi· 
ce biliyorum. Sabah saat 9 dan 
akıam 7 ye kadar çallfmak 
lçfD 1116e-sat ve ticamha. 
ndude ayda 3':> IUa maaı'• 
çaı.,.lıılı.tm. Sıhhaüoı ta• 
ol .. _.. ukcslij Y•,.. 
madun. Her it eli den I" h •• 
Be.a.ı kabul edecek uvatı 
muhteremeyl memnun edece
ğimi •Özümfe temin eder mi 

Sultan Ahmet Alemdar 
ılnemıın yazıcın M. Kadri 

·* Satılık 
Cihanııörde Komrulu cad

de.ı.ıle 341 •111n ana aa!Ubı 
tarafından satıl ı ktır. 

Müracaat Beliktattır Azl• 
zlye caddestnde 132 numal'llll 
dükkanda Aum Beye mü· 
racaat. 
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acenta11 Sirkeci Mühür• 
darzade Hanı Tel. 22740 

Duhuliye 10 kuruıtur 

1.tanbul yedinci icra dai-
rea 'nden: • 

İstefan efendinin Angeliki 
hanıma olan borcundan dolayı 
mahcuz l.tanbul Hatap kapı· 
11nda Demirtaı mahallesinin 
ipçiler cadde•inde eıki 50 ve 
yeni 52 numaralı ve müıterek 
duvarı müıtemil bir bap kar
gir dükkanın n111f hisıeıinin 

otuz gün müzayedeye konu
larak 750 lira bedelle talıbı 
uhdelinde olup ihale! kat'iyyeıl 
icra kılınmak üzere ve yüzde 

beı zamla on beı gün müddet- ı 
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50 numaralı dükkan ıol ta· 

FRiGECO 

VERESiYE 

Satıy~r 
.ELEKTRiK 
ŞİRKETİ 

de bu aleti alan 
müşterilerine hususi 
tarife tatbik ediyor. 

Beyoğlu 

Metro Han, Tünel 
meydanı 

İstanbul 
Elektrik Evi, Beyazıt 

Kadıköy 

Muvakkithane caddeıi No 83 

rafı makaracı Gazila Ef. dük
kanı arkası Ôaıer Ef. ve ıa· 
lre dükkanı ve cepheıi so
kaktır. 

-
'.. Me.ahaıı : Altmıı bir bu

çuk metro terbllndedir. 

BANKA KOMERÇİYA~E 
ITALYANA 

Sermayesi: 700.000.00:> Liret, İhtiyat akçesi: 580.000.000 

Merkezi idare : Mılano, halyanın baılıca ıehlrlerinde. 

Şu!>eler: İnııiltere, İsviçre, Avuıtıırya, Macaristan, Çe
koılovakya, Lehiıtan, Romanya, Bulgaristan, Mısır, Ame• 
rika Cemahiri Mütıehideıi, Brezilya, Şili, Uruguvay, 
Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumblyada Afllyaaonlar. 

lstanbul fUbe merkezi: Galata Voyvoda cadde Kara· 
köy Palaı (Telefon: 2641·2 • 3. 4 • 5) 
Şehir dahilindeki acentalar : İatanbulda Alalemciyan 
hanında Telef. 2821. Beyoıtlunda: lıtıklal caddeıl Telef. 
1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718. 

lzmirde ıube 

EMSALSİZ 
TIRAŞ 
BIÇAGI 

ffr HAKiKi )~ 
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Haliı laveç çeliitinden gayet ihıimamla imal ve 
fenni nılkroıkopla kontrol edifdifinden rekabet kabul 
etmez derecede melin ve diğer bıçaklara nisbeten 
ehvendir • Bir tecrübe kifıdır. Şahıi menfaatiniz 
iç n her yerde arayınız. 

Fazla para verınemek için: 
Mahrukatınızı yazın tedarik ediniz ! 

KO-K KÖMÜRÜ 
Yedikule ve Kurbalıdere gazhanelerinde 

Asgari 10 ton almak Üzere tonu 20 liradır 

Sikleti garanti edilir. 
Sipari! yerleri : 

Satiye, Metro Han, Tüııel Meydanı, Beyoğlu 
Elektr~k Evi, Beyazıt, İatanbul 
Mühürdar Caddeıl No. 13· 15 Kadıköy 
Muvakkıth~ne Caddeıl No. 83 
Şirk.,tı Hayriye lıkel,.ıt No. 10 Üoküd8r 

Tel. B.O. 1161 
" 24378 
• Kad. 355-6 
• " 66 

Büyük T~yyare 
• 

Enafı : Karıılr dükkan ve 
üç kattan ibaret olup zemini 
malta bir taılık maıtaza ve 

! Yazıhane dığer iki lıat zemini 
tahta döıell atelye olup üıt 

katta bir hela vardır. Bina
nın ü1tü tonoz kemerlidir, 
pencereleri demir parmaklık
lıdır ve dtmir kepenklldir, 
terköı ve elektrik teılıabnı 
havidir, derununda yirmi lira 
kira ve her üç ayda aylıitı ve
rıln ek ıartile Vasıl Ef. kiracıdır. 

Taliplerin tamamının kıy
meti muhammenul olan iki 
bin dört yüz altmıı liradan nı
ılf biueye muıip miktarın yüz
de onu nlıbetindtkl pey akçe• 
!erini teıliml vezne etmeleri ve 
7 7 931 tarihinde saat 14 ten 
16 ya kadar ihale! kat'iyyeal 
yıı pılacaıtından mDıterilerden 
daha fazla malümat almak 11-

tıyenleıln 341 5910 doıya nu• 
marumı muıtaıhiben müraca
atları ilin olunur. 

VATANDAŞIN KİT ABl-ıC•~ pıyangosu 

Caıtaloğlu - Mahmudiye 
cadJeıl Çatalçeıme so
kak No. 5. 

Her ııün öfleden •OD· 

ra altıya kadar haatala· 
rını kabul eder. 

İstanbul 1 inci !Us memurlu
ğundan: Müflis .Madam Polekşini 

masası tahkiki ( üyun muamelatı hi
tam bulmuş ve alacaklılar sıra dd
tui tanzim ve askıya konmuştur. 

Muharriri : E. Laboulaye 
Mütercimi : Hüseyin Cahil 

Naşiri : Kanaat Kütüphanesi 
Garbın en mühim muhalledatını lisanımıza nakil vo: 

tercüme ile •Oalumun kütüphaneıl" gibi bir ailsılei neıriyat 
meydana geUren Hüıeyln Cahit Beyin son zamanlarda 
bu çok müfit ve hayırlı meıaiıine yeniden baıladığını gör· 
mekle memnun oluyoruz. 

Geçenlerde Et. Vacherot'nun iki elitlik demokraafılnln 
tercümeıl ile baılıyan bu ıllıllei netrlyata Hüseyin Cahil 
Bey ikinci bir kitap olarak ( Vatandaıın kitabı }ın ili.ve 
eyledi. 

•Vatandaıın kitabı" Franıanın hürriyetperver muhaırlr· 
!erinden E. Laboulay'ın lDevlet hudutları) ile (Liberal 
Fırkaıı} namındaki iki eıerin muhteviyatından bizi alaka
dar eden ve bizim için pek ıayanı lıtıfade olan mevzuları 
aynen diiterlerlnln de ıayanı dıkkat mütaleaları havi bazı 
parçalarını knmen ihtiva eder. Bu eser her zaman için bir 
vecize kıymetini muhafaza edecek ve bize bir takım hakl
kat:er öğretecek mahiyettedir. 

Laboulaye Franıada Libnal mektebinin derin kanaatli 
ve ateı:n müdafilerindedir. Yazıları kıymet ve teraTetlnl 
hiç bir zaman gaybetmez. Hürriyet mücadelesine glriıen 
kuvvetler için her vakit canlı kalacak olan böyle bir eserin 
Hüıeyln Cabıt Bey tarafından lisanımıza nafdedllmıı 
o ' muı onun kıymet ve ehemmiyetini bir kat daha arttır· 
mııtır. 

•vatandaıın kitabı" bir vatandaı ruhu taşıyan her ferdin 
her zaman ve her yerde okuyabileceitl bir eserdir. 

FIA Ti 150 kuruştur 

Eu sırada müflis, alacaklılarına 
kongurdato teklif etmiştir. lkiııci ala
caklılar topl nması için tayin olunan 
9 7-931 tarıhine müsadıl perşembe 
günü saat 13 te berayi müzakere 
alacaklıların Birinci İflas dairesinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

Paris T ı pfakültesi mezunu • 1 .. 

Cilt, ve zü'revl h. •LJ.klar 1 
mlltehassııı 

Dr. Rahattın Şevki 
Babıilı Meserret otelı karşısı 135 
lıı c kaı,s.ıb.ıht.ın akşama kad.ır 

Kadıköy 
Mühürdar bahcesi 

---1 Seici:nik Bankası 
1 

•lliılıııiiıliıiiiiiiiiiiiı .. İllll .. ıııiiiıiiıJI 
İstanbul mahkemei Aılıye 

6 ıncı hukuk daıreıinden : Sa-

• 
Her akıam beıten itiba-

ren bahçede muzi.< var. Per
ıembe günü a~ıamı büyük 
varryete. Duhuliye serbesttir. 

biha Hanım tarafından kocacı 
olup ikametgahı meçhul bulu- 1 
nan Muıtafa Hallı Efendi aley· 
hıne ıkame olunan boıama da
vasının aıyaben tahkikatı icra 

----
Kiralık daireler 
ikdam yurdunun 

üçüncü kah kısmen 
mefruş o~arak kira
hk Dördüncü kat 
dahi kiralıktır. Ga
zete idarehanesine , 
kitapçılık ve müret
tiphaneye elverişli -
dir Görmek için ka
pıcıya müracaat o
lunur. 

Ye ikmal edilmif ve bu huıuıta 
ıahit dahi dinlen~lt olduAun-
dan gaibi mumalleyhin bütün 
vakıaları ikrar etmiı addolu· 
na<:ağı ve bir daha mahkeıı eye 

kabul edllmey. celti nıalüm ol
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 

ZA YI - Dııçı Dl• kıebin· 
den aldıitJm hüviyet Taraka
mı ıayi eltim. Y •nfıinl çıka
racafınıdan eıklılnlo bükmQ 
olmad.ğı ilin olunur. 

227 - Zıya 

·"-·-----~ 

T,.l,.fon R.,voitlu: 4515 

Tarihi tealıi: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edllmlı: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 

TürkiyeJeki ıubeleri: 

Galata, lıtanbul, lzmır, 

Samıun, Adana, Mersin 

Yarıaniatandaki ıubeleri: 1 Atına, SelAn'k~v11la 1 
Dr .Hafız Cemal 

Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

ırün öitleden ıonra saat 
(2,30 dan 5 ) e kadar latan
bulda Dlvan yolunda (118} 
numaralı huauıl kablneılnde 
dahili baatalıkları muayene 
Te teda vl eder. 

r ... ı.ıon: l.tanbul 2398 

6ıncı Keşide 11 Temmuz 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
200,000 liradır 

Ayrıca: S.000, 40.000, 25.000, 
15,000, 10.000 Liralık ikramiyeler ve 
100.000 Liralık Bir Mükafat Vardır. 

11-· UGUR EVi 
ı · B;J<üml• ~~~! :.~~ı~!.!:~~ hu•••IYodo 

1 
Mali, idari, Hukuki ıılerl, Emlak ıab plerlnln emlak erin: 
idare etmek, ifraz, Ferağ, intikal, ikraz, İ•tıkraz, Alım 
Satım ve her nevi muamele takibini deruhte ederler. 

Tele/on: Beyoflu 4515 Galata, Eski Gümrük 
CrrJdeai Utur Ha., No 2 -· BankaF rankoaziyatik 

Anonim Şirketi 
SERMAYESi: 25.000.000 Frank 

Merkezi idare-.i ; 
Şubeleri : lstanbulı 

Paris, Burdo (Boudrean) sokak NO. 9 
Galata, Voyvoda caddesi No: 102 

Telgraf adreıl: Frutabank 
Telefon Beyoğlu 1421 2-3 
Posta kutusu Galata No. 376 

MHarbin Mukden. 

Bilcümle Bank1 muamelatı 
Heıabatı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat_ 

Tasarruf ıandıfı - MekükAtı ecnebiye kambiyo, esham ve 

tahvilat alım satımı - Senet lskontoıu - Eıham ve tahvi

lat bedellerinin tahıllJ - Adi ve sirküler Jtıbar mektupla-

rı - Esham ve emtia üzerine avanı - Ecnebi memlek.,t 
üzerine kredi kütadı - Eıhllm ve tahvilat muhafazı 

~cuk hastahanesi ku· 

lak botJaz burun mü· 
tehaısısı 

Dr. Ekrem Behçet 
BeyoA!u Mektep ıokak 1 

T~lefon: B. O. 2496 ..1 

Dr~ Hayri Ömer 
Aimanya Emrazı cil-

diye ve zühreviye cemi· 
yeti azaıından Beyoğlu 
Aılacaml karıı aıraıında 
133 No. öitleden ıönra mü
racaat. T .. Jefon: 3586 

TRABZON POST ASf 
(CÜMHURIYET) 18 Ha-

ziran 17 de. 

* * MERSiN POSTASI 
( ÇANAKKALEİ f9 Ha

ziran 10 da Galata rıhtı· 

mınd•n kalkacaktır. 

İsbnbul 2 inci İcra ınenııırlıı· 
ğ.ıııdan: 

Bir borçtan dolap mllıcuz bu
lunan karyola, boru, hir ayıı;ı 

20-6·93i tarihine müsadif cuıııırtcsi 
giiııii saat 16 dan 19 a kadar PJpa1-
kö,,rüsüııdc hsliyaıı sokağında 41) 
numaralı hanede bilmüzaycde satı

lacağından talip olaıılarııı ııün ve 
saati ıne1klırda mahallinde lıanr 
buluıncak memuruna müracaatları 
ilaıı olunur. 

Doktor feyzi A~met 
Cilt, saç ve zührevi haa· 

talıklar mütehuım Cu-, 
madan maada her gün 
ıaat 10 dan 6 ya kadar 
basta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddeıl 
No. 43 

Telefon: l•tanbul 3899 

lstanbul Kadıköy ıulh icra 

dairesinden: Bir borcun alın

muı için haciz altına alınan 

karyo1a ve sairenln satılmaaı 

kararlaıtırıldığından tellaliye 
ve ihale '.pul reılmlerl müıte· 

riılne alt olmak üzere talip 

olanların 27 • 6 - 931 tarihine 

tesadüf .,den cıımarteıl günü 
ıaat 13 buçuktan 10 altı bu

çuita kadar O.küdarda pazar 

mahallldde hazır bulunacak 

olan memura müracaat eyle
meleri ilan olunur. 

lffaydar Rıfat 8.in eserler.nj:l 
Ayni haklar iki lira 
Miras meıeleleri Bir " 
Şerhli borçlar kaııunu c < 

ılkbal) kitaphanesinde 

Beyoğlu Dördüncü Sulh 
Hukuk Hakimliitlndeu: lıtan· 

buldll Şehzadebaıında kırık 

tulumba ıokaliında ki 1n bir 
katı gargir iki katı ahıap hah· 

çe ve müıtemilatı aaireyl havi 
(1) numaralı ve tall'amı 8000 
lira kıymeti muhamminell bir 
bap hanenin yaruı açık art· 
tırmaya ç karılmııtır. 

Tellaliye ve ihale pulu 
bedeli müıterlslne a ttir. lıte

yenlerin arttırma gü 1ü olan 
Temuıu~un 19 uncu Paza günü 
ıaat on beıte yüzde on pey ak
çelerlni alarak Beyoğlu dördün· 
ail sulh hukuk hakimliğine n ü
ucaatları lüzumu ilan olunur. - ~ Çocuk hastalıkları i 

mütehassısı 1 
Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 
T • lefon: B. O 2496 1 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddeıi Cihan kütüp· 

haneıi üstünde No. 66 
Telefon: lıtıınbul 2385 

1 j d Hazıran 193 1 = nı ... ır 44 1 
- p b -e - erşem -- -- Arabi Rumi 
1 Sefer 

1• S · H?:ı:İran - -Vakit • J:.xani Vakit • V ••ti 
f',\'~~~ [). fak ,t :,, IJ, 

;, 1 .. 6 41 Sabah 2 25 
4 31 Ü, .• 12 15 

~ 8 32 ikindi 16 15 
,\;.;~, t2 12 Akşam 19 44 
Yatsı 2 3 Y. tsı 21 46 
Jmsiık 6 21 imsak 2 7 

Mesut müdür ve mümess.I 

Bürhanettin Ali 


