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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Nafıa vekilinden Millet namına soruyoruz! 
~~~~~~~~~~~~~~ .... ,~~~~~~~~~~~~~~ 

Mudanya hattı bedava alınmak mümkün iken Nafıa vekili 

I ........... !?.~~!!? .... !!!!!!~!!!! ... ?..9. ... ~.!~ ... !!!.~.~?!?! ... !~~.~.!! .... ı«:.r.~ .... Y.~!.~!~!~~!. .. ?. ........... . 
Hak ve vazife meselesi - Gümrük varidatı- iş şirketi işe başlıy'E:.:.: Ali iktı~at meclisine 

mız soyuluyor! f k b • . J ne luzum var! 
Hak teslim edilmeden vazife beklene
mez. Beklense de tamamen alınmak· 
ihtimali yoktur. Hükumet, bütçe muva
zenesi, ticari muvazene meselesini 
ehemmiyetli görüyor. Halbuki, mu
vazeneyi bozan: Siyasi hukukun mey-

danda bulunmamasıdır. 

lılerin bozuk.luiundan bah· 
seden vatandaıların ıikayet 
leri, hükftmet mehafilinde 
bazı yanlıı tefsirlere 
uiratılıyor, bu meyanda da, 
ıtkayetçilerin haklarını arar-

Arif Oruç 

siz bir takım umumi hizmet· 
lerio ifasile mükelleftir. O 
hizmetler nam ve hesabına 
vatandaıları Lir çok vazife· 
lerle mükellef ve mukayyet 
tutar. Cemiyetin intizamı, 

ken daima memlekete karıı refahı, umranı, selamet ve 
ifasına borçlu bulundukları saadeti için katlanılan kül-
diğer vazifelerini ihmal et· fetler mukabilinde, bir de 
tiklerinden bahsediliyor. Fa· nimet vardu: Vatandaıa 
kat nedenıe, idare edenlerle ıerbeat çahımak, hukukça 
edilenlerin, karıılıklı mü· müsavat temin etmek, şahsi 
kellefiyetlerinden hükumete masuniyet vermek ve ni-

düıenler üzerinde aranan hayet, vatandaım en medeni 
her hangi bir hak, hoı gô· ihtiyacı olan hürriyeti siya-
rülmek iltenmiyor. Niçin? siye te'min etmek .. 

Hükumet edenlerin, en Şu ıartlardan en belli-
büyük zaafları işte bu nok- baıh bulunanı demir kafes· 
tadaki hassaıiyet ve taham· 

ler içinde hapsedilen bir mem· 
mülıü:ıdüktedlr. Bir defa, va· 

lekette, vatandaıları vazlfe
tandaıların, vaziyetin ilcaatını 

lerini yapmamakla tttiham 
diıünerek mükellef bulun· 
duiu vazifelerini hakkile etmeğe meaağ var mıdır bili· 
yapmasını, Devlet müesae- nemez? Bir vatandaı, verıi 
seıinc:len istiyeceklerile bek· verir fakat sarfedildiği ciheti 
lediklerinde daima tek ta· bilmezse, verdiği paraların 
rafla düıünmemesini istemek gittiği yerleri hakkile kont-
lçln, evvel emirde her ımıf rol etmek hakkından mah· 
halkı tatmin edecek bütün rum bırakılırsa, elbette şi· 
medeni hakları teslim etmek kayet edecek, sızlanacaktır. 
lazım gelirdi. Muasır ha- Vergiler ağar veya hafif 
yat, vatandaılara ondan ıon• olabilir. Devlet hidematı 
ra iki tarafla hak ve vazife nafıası namına yapılan iıler 

tanıyabilmektedir. hayati kıymeti haiz bulu-
Y eni dünya telakkileri, na bilir. Fakat, netice 

artık eskimif, köhne zihni· itibarile sıkıntı çeken, yü-
yetleri hazmedebilecek ka · kü yüklenen mükellef te va· 
biliyette bulunmadığını yer· tandaılardan baıkaları de· 
yer iabat etmiyor mu? Dev- iildir. 
Jetin dahili, adli, iktisadi, Bu itibarla da verdikle· 
mali siyasetinini tanzim eden rlnin mahalli ' sarfını bilip 
hükumet, onun idaredeki öğrenmek mecburiyetinde-
tatbikatını da gözönünde dirler. Bilmek, öğrenmek te 

20000 liralık bir a at u ışın a tın- tasarrufla iş hal. 
kaçak daha! dan iş çıkacak! ledildi gitti! 

Bu seferki de ecnebi! ş·k.. l b ğ l l k .k. . Meclis toplanamıyor 
. ı a~et er • o u. uyor, mem e et ı ı!1c~ Ali iktısat meclisi bu 

bır Lıman şırketın~ mütahammil değıldır gün Ankara'da toplanacaktı. 
Halk f k t f ı ·ı • • • d k! Fakat hükumetin son karan 

ır ası u ey ı erı mı zengın e ece - . Al" . kt t meclisi uzerme, ı ıs ısa . 

Milletin hazinesinin öteki 
beriki tarafından soyulma· 
sına artık bir nihayet oer· 

mesi lazım olan 
Maliye vekili Abdülhalik 8. 

(Yazısı 3 ncü sahifede) 

İhracat itleri yapmak Ö· 

zere teıkil olunan İı ıtrketi 
nihayet iıe baılamak üzere 
hazırlıklar görüyor.Bu iıtede 
bütün neırlyatın,tüccar ıiki.r 
yeti erinin umurlanmadığı 
anlaııhyor. Memlekette her 
yeni icat edildiği aannedilen 
fikrin tatbikinde dikine 
gidildiği malumdur. 

Tekrar edelim ki lı ıir· 
ketinin 500,000 lira serma
ye ile ve bir, bir buçuk 
milyonluk kredi ile Türk 
ihracat tüccarı lehine yapa 
ca f ı ıey ıöylenen rekabet 
Iaıey mesabeıindedtr. 

(Dsoamı 3 üncü sahifede)) 

······································································································•· 
Darülfünundaki kıyametin sırrı ne? 

Aşkolsun koca Tıp 
Fakültesine! 

Eski ıerefli Tıp fakül· j 

. r 

olmuı bir müderrisler he
yeti bulunduğunu, bu Fa· 
kültede birlbirini takip eden 
ıon çf rkin hadiseleri mey· 

(Devaır.ı 4 ncü sahifede) -................. _._ .. _ 
Bir mütekait 

intihar etti 

f çtimaı tehir edilmi§tir. 
Bu tehir miiddetinin ne 

kadar olduğu tamamen 
malum değildir. Kuvvetle 
tahmin edildiğine göre, Ali 
iktisat meclisi eylut bidaye· 
tinde toplanacaktır. Anlaıı· 
lan Ali iktısat meclisine 
son vaziye karıısında ya· 
pacak bir ıey ka\m;\mı,tır. 

Son dakika: 
Bursa hatıı bedavaya 

Ankara, (H.M.) - Bursa 
Mudanya hattının 50 bin li· 
raya alındığını bildirmistir. 
Bursa da bu itle ali.kadar 
bir çok mühim tahsiyetler 
hattın 600 bin lira gibi 
fahiı bir fiata değil, be· 
dava bile alınacağını iddia 
ediyorlar. 

Bu baüer • Ankara hal· 
lş bankası gibi lş ıirketini· kını son derece tt:esaüre 
de kendiai idare edeceTfi gark Nafıa Vekaleti aley· 

söylenen hine de çok fena tesirler 
lş. bankası müdürü CelA B. uyandırmııtır. 

-Müskirattan 240 memur açıkta! 

Maaşların verilmesi 
için emir geldi! 

Dun Maliye vekaletinden ı 
vilayete gelen bir emirde 
umumi maaıın avans sure
tile verilmesi bildirilmiı
tir. Defterdarlıktan maaı 
alan devair bugünden itiba· 
ren maaılarmı malmüdür
lüklerinden alacaklardır. 

Lağvedilecek memuriyet
lerden açıkta kalan memur
lara açık maaıı verilecektir. 
Açıkta kalacaklar maaıla

rını iki ay ve tam olarak 

İngilizler 

Türkiyeyi 
50,000 

lngiliz lirasına 
nasıl satın almak 

istediler? 

l 

bulundurmak mecburiyetin- milli idareyi, milli hakimi· Tıp fakültesi rei•i 
de bulunuyor. yeti temsil ederek, millet Tevfik Recep B. 

Kendini kuyuya atarak 
intihar eden Hamdi Bey 

(Tafsllitı 4 neü sahifede) 

alacaklardır. 
Bunlardan yalnız 20 se

neyi dolduranlara nmf, dol
(Deoa mı 3 üncü Sayfada) 

Fevkalade ifşaat .. 

i 
.................... I 

.__D_e_v_ıe_t_m_ü_e_ss_e_se_s .. i,_.tü .. p._h_e_· __ r._D_e_o_a_m_ı_4_1ü_n_c_ü_•.ay_~_a_d_a_lrııtıl' tesi yerinde bugün kongre 

1 
Ağla, zavallı, çiftçi ağla! Ağla, zavallı Ziraat bankası ağla ! 

Yakında neşrediyoruz .................... 

1 

Çiftçiler Ziraat bankalarından medet ı Hatta tasarruf için Ziraat bankası birçok ı (Para yokf) diye, çiftçi ajlıyor ( pil.ra ı Sonra 10 kiıiyi 8 lngiliz yevmiye ile 6 
umuyor, Ztraat bankası (para yok!) didor! memuru11u kapı dııa.rı ediyor. yok!) diye Banka afbyor ! aylık tetkik qeyaltatine ç•ka.r!yor ... İnsaf! •• 

• --- ..-w·-·,. ı mııur. 



Sahife ! 

•~~~~~~~~~5 l~~-~---~-H--ı--ll--illllliiiii~11111i11ii~ ======== Te,kilah esasiye: 'I"~ 
Dünya cümhurjyetlerinde HABllllLll İ 
Teşkilib esasiyeler nasıldır? Esnaf cemiyetleri IJ h• d k k 
Ameribt-eşkilitı Raporları n ısar a imse açı -

~ Ta.tlik.JilmeJi ta kalacak mı? 
Amerikada konarelerı·n Eınaf cemiyetlerinin il· 

e • · BQ• lahı fçin Ticaret odaıı mi· 

lahiyetleri nedi ? raldpltfl tarafmclan tan-
zim edilen raporlar, heniz 

- 13 - lktı•t veklletlnoe tuclik 
Yedinci laftl ı -dt.. N y9rU kaltde.._ U. ve teallp .tilmlfllr. Ba iti-

l. - Bir versbaln dba· carett tamtm etaaek, barla, '""6•cla itibaren 
yeUne aft herliydia eonel& 4. - Batla m8tteldt ha. mesk6r 11la•at teklJlerJ tat-

Mlllllelalller mecllıüade mtlza· k6aaetlv dahillnde bir sek· blk edllemlyecekur. Yalnız, 
kere olua-.cakbr. Fakat • ... k tab119t namı Ye tf· bitin eı•f C9fBIJ'etlerlnJn 
A.,... meehıd, .... l&.,aha· llalara dair yebe1&k ka· mahaMbe defterleri yekne-
lar q olduiu ıJld bnnda da nunlU teiU etmek; Mir olarak tutalmafa baı· 
tadJllt tekbf Te kabul ede· 1 - .... claıp ile ıerek lae•ııtır. , ... ,, e1Daf ce-
btllr. bunlann Ye ıerek ecanl mlyetlerl k&Ubl umuaallerl-

2. - MlmeulUer mec- ddreleıfla ..,_...,, tarta Dfaı •wup ohlaktan mın
lllladea we .lyıut mecbain- «mek ewjaa veek,alba ara· taka Ticaret mldlrltlldertn-
den aeçenla,..a, bak6 ... ta nnı teıblt eylemek; den maaa almaları da heniz 
mettehlde rehhle uaoluaa- 8. - Mlttehlt htık6met- tatbik eddemlJec:ektir. 
cakbr. Tuvtp ederle ..... lerde seçer akçe kalpazan- B ı J/ _, 
eclecek, tasvip etmedlil ...... " ....... • .... ye e e ryeue 
takdirde laJl)ıanın (kanun ahteklrlan•• tıialyellni Umumi meclis diva-
mahayeUDI lkU..p etmeden telDID eylemek; toplandı 

7. - POlta dalrılerl •e nı 
ft'Yel) teklif olanduia mec yollan tem etmelr; Dlaı Belediyede Umumi 
lt1e ltlrazlartle beraher oau & _ MGelllflere " mıh· meelll dl•anı, ikinci relı 
pderecektlr. Ba mecllı terlllre k_.. yamlan •e SadetUn B.tn rlyateUnde 
Relllclmhurun ltlrulannı •ttralaıı ......ı., .. hclut top•aaarak ılhlr meclillaln 
••la:• (,..& Mıfl,..) aabıt mlcW.t c11..,._1n lçla, tecari bu dtt....,e &it sabıtlan 
cstdı .. ae aePrecek " il- .._ mlal olacak halmk a.lnln m tetkik etti Te tab'ı için de 
,...,. ,.. ... tıetklka bq- ederek, lllmlerla ye ,.,_la fıtthsaratta balanda. 
lıyacalrtır. lktnd defa tet· 
ktktea 10Dra llMClta aDUDm .. atlana terakblnı tıe,.ık Bozuk çikolatalar 
llltı.uaı kanana kabalde ~Alt diftlllll el • l.taabulda çikolatalann 
lutfak edl,ora, Reltlclm· hL 1_ .. u bo:ınıklupndan Ye çocukla· 

•• .. •eme...- tetldl et- b zcl d IUlnm IUrulartle birlikte meki nn ııhhatlnl o utun an 
llytha dJter mecllae eevko- 10.- Hulnıb beynel•i- ılk&yet eddmektedir. 
l•acaktar. Butla onu ıktnd lele kal'fl lrtdrlp olun•uı s.bhlfe mGdlılJetlnln 
defa olarak tetkik edecek- .... illan o14ata sllll, &Çak çoculdanm._ •alalaatlle ..a-
Ur; bu meelltla llil .alW deDWie litlk&P ohm· ......... ktuma• ba .... ı. 
tarafıodaa tuvlp ot-ar•, maı kona lık~ ve btaia· ili allkalf& olmaa lltent• 
111'ha kun~t ke.IM7ll- ldilert teYldf ve tecziye et· yor. 
,..:ektir. Fakat IMı aıld ah· mek. Bu ne kırtasiyecilk 
valde, kabal nya reci IU• 11. - Harp ilin etmek, Otelciler, BHberler ve 
reule rey verecekttr ve her kor1a11hfa çakmıı mllallih Fırıncıların rala1&t1Je ...... 
biri de ubıt certdelerlne .......... IAllbfJet Ye mu· leal bir Hlrlü hallecldemeclf. 
leh veya aleylate rey veren· kabelebdaillll •mlna-..el•i Otelciler diyorlar ki: 
~ ltllllllerlal kaJd ... cek• ._..-. ae'8k k...U. ve - Artık bızde ıl"'1etwa 
Ur. K,eacllllne arsoluaduk· lerft .ı.ltlde IBUilNlere· baldık, kime flk&7et edece· 
tan oa ... IODI& 111' .. DlD lere (ıanalm) dair al· ,._... de f&llrcblr. Belki 
llelıic9m1Mar taramadan ... ........... ,.pmak; Jlz •• Beleclıyeye mira· 
• •'-••d•la ala•a1de, Re ... , • ..... , ~~!..~!.. eaat eftdr, lbiaunda cevap ta 
lllelmhur a- etmlf ıd>t, D k ala ••.W. ..._ •afta Bele-
la,daa baualJet k .. We• aya diye btzclen ceza11nı abyor. 
cektlr. Ne u•aa kurta•acaiız anh· 

3. - Talik .... 1e1er1 Atan polisler mi yamadık. 
bartç olmak tıw., Mecillal Beletll,. nül muavlale· 
l ftf& Mlmeı•H imiı ? rl de: 
..........._ lfUrakhıt ltUl•m Beykosda Park ıa•IDOIU - Raluat11e mneletl 
eclea her emir, her. karar Mhlht Cemd Bey , bundan vekllete a&atlertlecekU. G6n· 
ytıpı w •Y bGkAmab ..Ot- hir mtldclet ewvel Mlddei- derlllp ıl .... rllmedllfnl de 
lHld,t ~lllae anolun•k umamıltfe mtlraeaatle Ber bllm17orus • .ti r. Ş6yle 
ve ~9hiama.Ua ewel k9& polla memarlarlle mu- O:ara bayle olat .,. vakıt 
oaan taüfmaaa tamp tfiJ. ana tarafmclaa dlrildqtına .............. oteH1111a ır 
_. ._..,.liar lcldta etmtf~ Bu tcldayı lerl de bir an enel slrllae 
e...m.-.a. ata.1114!..a•-tuvlp .. - ......,. tllbltıra .ıa. Maddet- fua mı olar? 

ıdla· um-dik ve lılNlrtn •I- Kmu11edllkte1a •• •· 
.... feWtlill tahkikata Mtla maa kurtalac•la·s? 

1111a1a •••11 .............. ı ·~...:.-.a_ cemıı 8 _..._ Hin inhlltirttda llftdn•••• -, ..._,,.~ ... ..,... 
ymldea kabul ....... ol- ayene ~dtbalf, kabuqa k• açıkta kalacak)~ 

llsımchr hdD kınldılı teıbit edtJ. Ankara.,a tiden Tateıa 
S.Jminci luıl •iftlr. Fakat bununla bera- lnhll&r mtldtlrtl latanbula 

Koqrenta ............. ber eJadltlDID de 1&rhoı ol- d6ndopnclen idareden çıka· 
~luclar. ata anla•b ....... Tahkl- caldar bu ıGa aalaıal-. 

ı. - Mattelüt hlkblet· kata dev.. ol ..... ktadll'. olaeakbr. 

ferin 1&adettnı ve mtıtterek Koope 53 bin lira 
mlclafaallDI telDID etmek idare ti . .._ L-..l-- il 
• •ermek ipa 1 - IUlu.1" 

, ..... Ye teklllfl tar• - edildi 
ref etmtk, fakat ......... 
••• •• t•llıf ........ ;J 
lalb .. tlerde felmeu •· 
caktır. 

2. - Mlfttehlt htlkOmet· 
~r.-• iltllPulu ,., 

Dtler 18iffetlerle, 
allliW hlkametler ara-

Be1Mlt~ece bla&Deitcı 
teecdfae batlM111ıtbr• 

Kartal ilk mektebin4.e 
Wt.ı ilk •ıldı•' ... 

... aonu olmak mtlaaMbe
Ule ldr ml1&mer'9 •erthali
Ur. 

. ~. 
lstanbul tütün Başmüdürü bu 

hususta ne diyor? 
DGn, bir akta• l'Rzeteıl kabe kadroma• 9J •itidir. 

Ttltiba lnhl1ar ldarealnde Bu mtktann 80 ••71 ti td 
bası ıube mldlrltlklerinin ılye lncllrtleceit cloinı de· 
llfvedlleceilnl yazımıtı. Bu ilidir. 
huıuıta TGtGn tabur idare- T üt/J:ncülük 
mule tahkikat yaptık, 1ala-. Kongresi 
lüyettar bir zat ltize ıu iza- 18 Haziranda Balkan 
hab •erdi: 

- ti idaremizde ki ıube t6tllneOltık konpeet aktedl 
mGdilrltlklerinlD Jaivedlle lecelıUr. 
celf hakkındaki haberler Koqre tehrlmi•de ak· 
aulusclır. Çtınkl çok vlu tolunacak ve on 8ÜP devalll 
telldllta olan idare ancak edecektir • Konareye bil-
ıabeler va11tallyle idare tGn Balkan hilklmetleri 
ecldmektedlr. E1aaen ıubeler lftlrak edecektir. 
alellde ıuabatt•n de111, hep t 00 Paraya 
birer lhtlaaa ıubealdlr. Dai-
remizde tenklhat yapılacak- Bu kadar ucuz çorap 
tır. Fakat ıayledlflm stbı sabldığuu 
ıube mOdtlrlGklerl bu ten- "rd.. .. .. ? 
ldhata tlbl dettldır. tenkıla, go unuz mu 

Son samanlard• pfya1&· 11.umauz tıler ve mem · ı rl· 
Jetlerde olacaktır. da Ruı militana ... • ucuz 

latanbal tattın b&fmüdl- ,eyler 1atılmaktadll'. BAai 
rlyeU kaclro1Uada yapılaca- sa lıportalarda teki lGO pa· 
it yualaa teıakthat ha .. r· raya çoraplar aablmaktacbr. 
lerl etrafında tahkikat icra Halk, ba bedawa eatııa 
ettik. fevkalade ralbet ,a.termek· 

l.tanbul Ulttla batmbdirl, tecltr. 
bu haıuıta demlıllr ki: lıportalana inü bir 1e-

Sl1lenen ,.ylerl tekzip jır yer•stbl dolN» dolup 
edeblllrllnlz. Mevcut mira· buıalmaktadır. 

ı =ı•••crr 

Tüccan nı-........ 
dolandıranlar 

Son afhılerde Tkaret 
llemlade real uıul Itır do
landırıcılık bat 1lıterml1Ur. 
8a humda ecliia--tı 
maltmata alre ltlr tala• 
a~k,ası ac1 .. 1ar k•dlle. 
rfae Rua mallua ticaret 
mlmellllt .CU. .......- il 
fal ettikleri bU .. ~~ 
dolaachr ....... 

Bunlar 
mal 
deli aatıt JMNilletaı ... 

2 

' 

lemek ıuretlle dolandırı· 
cılıklannı 1apmakta ve fatura· 
lan alı~dıktan IODra orta· 
dan fel'aJJGp elme•ıtllr. 

Şimdiye kadar bu ne"fl 
clolandlneı1ıia utramıı Jae· 
men eDI llad'ar tGccar vardır, 
Zabıta bu mahil' Cfolandırı· 
edan aramafa baıfaıblıtır. 
Diler taraftan Ticaret oda
sı da dolandıncıfar hakkında 
talakıkat yapaaaktaclrt. Ele 
'lefeceldert tGaJheti•dJr • 

Suiistimal 
ikinci 

bi 
aşkitibi ve azadan 

........... ~meye verildi. 
Peloryacla "Fllarlyum. 

lllllincleld Plaj ve oteli hak· 
kında seçen ... lldncl 

•wkcak ••W.mellnde '* 
dava açalmıfb. Mahkeme.. 
ikinci laukuk mahke•etl 
uık&ttbt Maclt L tar.U.. 
dan "yediemin,, ufaUle 
elel ve PlaJ&n Jdare: ... ._,. 
11na karar Yenn11U. 

Şimdiye kadar ela Plaj 
Maclt B• tarafuıclan f4a. 

re edtllyordu Fakat ._. 
lenle Anlud lılaatafa Ha)'l'l 
B. AdllJre Uae • 
caatte bu ba 
... 20 tılD it .... 1Ullltl 
edtdlllnl ı1er1-..... ~~ 
B. hakkmda kan1111l takibat 

B. le bafklttp Maelt 8. 
haldunda ltbudl'U muhake
me karan YennJitlr. V eki 
fet, lzmtt mahkemeatntn bu 
kararım tudik edeıe.k eualu 
ı-.nbal Middefumumfljflae 
..... ., •• tur. 

Alarceza mabkemeıln· 
ele bu c1a .. ,. ... Ha, ...... 
baılaa,c:Utar. 

Mekteplerde 
Jmtihaıllar bqlıyor 

Mekteplerde lmUbanlUJL, 
a,g ay ıçtaie batletiı.-r. 
-1.atthaalar T-•• 
15 e kadar iWecekt1r. 

elli h*8 . ;tr 
mJyenlet 

Y.,q# ar '* 
yen bademe ve acılar 
dll}- IUb ,ffle~tleaı 
c 'ı n'-nia b•ılutmfbr. 

ı Hamail 
73 1 FSC 

J_ ...... -, ... Pı--a-~-,-;;o 
Siyası 
Jakvi11 

Taze haberler 
Baza •azetel6r llall~rllz 

mi kaldılar ne ir 67le t•' 
f4' JUIJOrla kl elj. 

rl ~· ... J 
pan mGe11e1eler olarak k 
bul lazım aelecek. 

MeMll: 
- Artıli: blStçe m cll"9 

Şubat ayı verilecek. 
t:;eleeek Marta bilme 

neyJB llnqe,11 Wt'lllı ola•eli. 
Bu hal>erl•r lii.r alma -

tan fula t4'1ts1LI in ay .. 
ve MDelerce unutulmamatı 
lcabma Ye yeat tmhl.-ıali
na iıUnat eden fa cabkt t. 

- Bu it olacak. a~ ... 
blrtlh mld ... , hJr ay .. 
deı~. biı.Mne 9M cleaemt! 
llzlne aır~ oluyor. 

Bu ildrı1e meJ.l n.uh•· 
liflerin afznfdan f&Yle bJr 
-ber ya.ıacak: 

- Bundan aonraki devret 
içtimaiyecle lımet Pı. B--
ve1'11 olmayacak. 

Fakat bunu eİer muhil· 
ltf gazete yazaraa hen;t 
ertesi gtla htıkQmel w 
Fırka ıafeteleHDCle ~"•· 
radan a1mmrı hJr telef~La 
111 haber eıka'r. 

- Tahkik tttuk ken4-

':- ... ,.~ 
IW1Det Pa.. ~t ecleee 
tir. 

Ve 

t
efend Uert 

MlllaJ,UUlf.. '9mea• 



~ 
Roboto'lar 

Bazı inıanlar vardlr ki, 
bunlara ' Röboto. Makine adam» 
demek daha doğrudur. 

Çünkü bütün hareketleri 
makineletmittir. Evinden 
kurulup çıkar, aktama 
evine girinceye kadar o, 
c<kurulma» ile it görür. 

Bunun yapacağı it te ba
ıittir. 

Şunu alıp turaya koy
mak, kalemi hokkaya ha· 
tırıp izma etmek, el sıkmak, 
selim almak ve vermek .•. 

«Röbotoıı )ar gibi ayarlarla 
itle ... 

a. Röboto:ıı lar gibi ayarlarla 
güler. 

a:Röboto.ıı ]ar gibi ayarlarla 
yürür. 

Muayyen zamanı gel
meden, mukannen vidası . 
iı1emiyen bu adamlardan 
vazife harici it beklemek, 
bulanık suda bahk avla· 
mak demektir. 

Vakit gelmedikçe yemi· 
yen, ıaat çalmadıkça kol-
tuğundan kalkmıyan, bu 
cı: MakineD insanlar, cemiyet 
için füzuli değil midir ? 

Zira insanların kendiJe
:ine has düıünceleri, fikir· 
leri vardır. Bu gibilerin iıe 
iradeleri, onları iıletenlerin 
zekiıı ile ölcülür. 

Şubalde «Kurma adamlar:ıı 

birer «Röbotoıı durlar. 

BÜRHANETTlN AL/ 

• 
iş şirketi işe baş-

lıyor. 
(Birinci aahifeden devam) 

Çünkü ihracat yapan 
ecnebi tlrketlerin her biri· 
nln sermayeleri milyonlarca 
sayılır. 

Binaenaleyh T6rkler le
hine reke bet ikinci derecede 
kalır. 

Tftccarın asıl ıiklyet et· 
tili ve her türlü oyunlara 
müsait olan cihet, bu lı 
ıirketinin difer tüccaran 
malını kontrol etmek hak 
ve salihlyetl almaaıdır. 

Vakıa lı Bankaıile ıerik 
olan diler zevat b6ımü nl· 
yet sabJbf dahi olsalar bu 
salibiyet ıiipheH görünmek
ten kurtulamaz. 

lstanbul limanının katili 
olan, ve memleketin milyon
larca varidatının günahına 

siren Liman tirketl de ite 
böyleihüsnüniyet lerler baıadı· 
fını hiç klmıe unutmuı 
değildir. 

Nasıl ki lstanbul Liman· 
ları yirısna bir me'kel ha· 
linde tereddi ettirildi ise 
lı ıirketlnln de bazı tufeyU 
yaranı kim ve ıaf aya er· 
dirmek sebebi olacaiı fÜp· 
besi haklı :olarak ileri sü
rillmektedir. Şirket istediği 
adamı himaye etmeyecek 
midir? Bunun aksini temin 
eden miiyyide nedir? 

Yaran uğruna zaten ıaJlan. 
makta olan ihraeatımıza da el 
atmak doğru olamayacak· 
tar. 

.. fnhiıar değil! lnhiıar 
defli!,, Diyorlar. it tirketi· 
nln izah ettiğimiz manada 
da inhisar olmadık• kimden 
ve nanl gizlenebilir ? 

Binlerce ihracatımızın 

bnr hukuku namına bu 
haklı endtıelere karıı mü· 
eyyldeler konuf up konulmı
ya cağı açıkca söylenmeli· 
dir. 

Gümrük vaidatı
mız soyuluyor 

20000 liralı bir 
kaçak daha 

Bu seferki de ecnebi! 
Son günlerde gümrük ka· 

çakçıhğı nazarı dikkati cel
bedecek derecede çoğalmıı· 
hr. Haber~ aldığımıza göre 
ita lyan tebaasından bir kart 
poıtalcı ve kumusyoncul bir 
zatın Gümrükten külli· 
yetil mıktarda ipekli kumaı 
çorap ve iskambil kafıdı 
kaçırdığı anlaıılmıttır. 

Kaçırılan eşyanın güm· 
ruk resminin 20 bin küsur 
liradan fazla olduğu söy
lenmektedir. Kaçakcılık ha· 
disesi gümrük idaresince 
haber alınmıı ve mütecasi· 
rinin takibine baılanmıtlır. 

Fakat gümrük ide.resi 
nedense bu itlerde ketum 
davranmaktadır. Bundan 
baıka Karadeniz sevahilin· 
de de birçok kaçakçılık 

vak'aaı olduiu bildirilmek
tedir. Karadenizdeki kaçak
çılık bilhasaa ıampanya , 
teker ve manifatura gibi 
ıeyler üzerinden yapılmak· 
tadır. 

Gümrük umum müdür
lüğü kÜmrüklere gönderdiği 
son bir tamimde kaçakçıh-

ğm, tezayüt ettiğine tıaret 

ederek men'i !çin fevkalade 
tedbirler alınması hususunu 
bildirmlıtir. 

Müskürata 
240 memur açıkta 

(Birinci aahifeden devam) 
durmayanlara sülüs maaş. 

verilecektir .30 seneyi dolduran 
memurlara maaı verilme· 

meıi hakkında henüz bir 
emir gelmemlttlr. Lljve
dilen muhadplikl~r memur-
larının vezifeleri de 30 ıe· 
ney~ dolduran memurlar 
gibir. 

Kadrolar henüz 
gelmedi 

Diin akıama kadar ne 
reımi dairelere ve ne de 
inhisar dairelerine ait kad
rolar henüz gelaıemfttir. 

240 kişi açıkta 
Müskiratinhisarı İstanbul 

Batmüdiirlüğü kadrosu dün 
Maliye vekaletinden Raımü· 
dürlüğe gelmiıtir. Bukadroya 
Dtlzaran ıehrimiz Baımü

dütlüğü teıkilatına mensup 
200 memur açılc ta kalmıı· 

tır. Bunlardan ıehrimiz Bat· 
müdürlüğünde çalııan ya
lnız otuz kiti Iıten çıka

rılacaktır. 210 klıtyi m61-
hakattaki memurlar teıkil 
etmektedir. 

itten çıkacak memurlara 
bugün tebligat yapılacağın· 
dan çıkarılacak memurlar 
ancak bugün anlaıılacaktır. 

Eytam maaşları da 
veriliyor 

Muhaasıaatı zati yenin 
evrakları dün Defterdarlığa 
devredilmefe baılanmııtır. 

Eytam ve eramil ma
aıları bugünden itibaren 
Malmüdilrlnklerinde veril
mefe baılanacaktır. lık 
tediyatı Sirkecide Hocapata 
Maliye tubesi yapacaktır. 

Medeniyeti bulunan 
şehirler 

Anadoluda, 31(H.M.) -
450 ıehir harabesi bulun· 
duğu, 100 medeniyet devri 
teıbit edilmlttir. 

enıv~, DU un uu.ıuu anı .... -
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/ Ma:h--;;;.- Osman B.fuküpeleri J lstanbul cinayet şehri mi oluyor? 

Doktor mahkemede! Valde hanına gitme-
Çalınan küpeler için geçen d• • d• k 
isimlere göre şahit dinlenecek ın mı ıyere ... 

Dr. Mazhar Osman B.in 
Pırlant küpeleri davaaına 

dün üçüncü cezada devam 
edilmiıtir. 

Dr.bjzzat mahkeme dava
sını ıpyle anlatmııtır: Mev
zuun bahoJan küpeler P latin· 

den ve Pırlant taılıdırlar. Va
ktile bunları 1100 liraya al-
mııtım Altı ay evvel de 
salmak istedim ve Fuat 

müracaat ederek ef. 1700 Ura 
dan aıağı satmamak ıartile 
verdim. 

Aradan bir müddet geç· 
tikten sonra Fuat Ef. _gelrti \ 

küpelere 1600 lira veriyorlar, 
dedi. Ben sattırmadım ve 
kendisinden rehin istedim. 
Bana baıka bir küpe tle bir 
senet verdi. Bundan ıonra 
bir kaç gün geçti. Elmasçı 
Feridun B. yazıhaneme tele
fon etti ve Fuat Ef. ile gön· 
derdlğim küpeleri aJmaya. 

cakıanız geıl iade ediniz. dedi. 
Bu sual karıuında ıaıırdım 
ve Fuat Ef. nin bu küpe· 
leri bana rehin olarak hı· 
raktığını söyledim. 

Bu sırada Fuat Ef. gel
di. .. Şu adamdan beni kur 
tarmız ben size başka re· 
bin vereyim" dedi ve on· 
ları:l yerine 2400 lira kıy
metinde iki tat bıraktı. Fa
kat bu ıefer de TGtüncüyan 
Ef. isminde birisi kartıma 
çıkarak 11Taıları alamıya-
caksanız fad~ ediniz,, dedi 
Buna da ayni cevabı ver
dim. 

Gene Fuat Ef. geldi ve 

ayni birinci defaki gibi söy
liyerek benden tatları aldı. 

Bu sefer de Aptüsselam Ef. 
isminde bir zatın mücev· 
herlerinden rehin bıraktı 
ve kendi küpelerimin geti· 
rilmesini tenbih ettim. Ni
hayet bu son rehinleri de 
Karnik Ef. btedi. Bu zat 
ta ayni surette, almayacak
sınız iade ediniz, dedi. 

Ben büsbütün taıırarak 
polise mftracaat ettim. Po· 
liı yaptığı tahkikatta Fu· 
at ef. inin küpeleri birine 
satarak 500 lira aldığını 
fakat bu adam caydığından 
kaparo a' alarak verdiği 500 
lirayı geri iatediğinı ve Fuat 
ef. de küöeleri emniyet san· 
dığına yatırarak 500 lir" 
aldıklarını, bilahare vasil 
isminde bir kuyumcu ile bir· 
ltkte küpeleri Emniyet san
dığından çıkararak parçala· 
mak suretile ıattıklarını ve 
tatlarından birisinin Nsil 
zade Nuri 8. el\ttıklarını 
meydana çıkardı. Zabıta 
her iki ta,1ıda bulmuttur. 
Şimdi taılar Adliye emanet 
dairesindedir. Fuat ef. em· 
niyetimi suiistimal etmittir. 
Davacıyım dedi. 

Bununü üzerine Fuat ef. 
isticvap edildldl buda vaka· 
yı tıpkı Mazhar Osman B. 
gibi anlattı yalnız O m6cev· 
herleri rehin olarak bırak· 
madan aatm alacak diye bı· 
raktı'D demlttir, 

Heyeti hakime hadisede 
geçen kimselerin ıahit B1fa· 
tile celple~ i içil.l mu hake· 
meyi 14 Hazirana talik et-

n ittir. 

Bir tacir yakalandı 
15.000 liralık bağırsağı 680 

liraya almak İ9temiş· 
Dün Gatata rıhbmında bağırallk tacirleriuln mağaza· 

mühim har hırsızlık vak'ası larına aıtmtılerdir. 
olmuı ve bir tacirle bet sa· Meıruk bağmıakları b'azı 
bakalı tevkif adilmiıler~ir. . tacirleri her nekadar aatın 

Bu mühim sirkat hid11e11 1 k . . · 
b kk d ld i 1-'" t • ma ıstemıtlerae de tçlerın• 

a ın a a ı ımız ma uma 
ıudur: den Jak Lui hmindekl tacir 

Evvelki giin Rusyadan mesruk bağıraakları, iddia· 
Sovyet bandıralı (Çarıl Mo- ya nazaran mesruk olduğu-
rlı, vapuı u ıehrlmlze gelerek nu bildiii halde 680 lira 
Galata rıhtımında demirle· gibi cüz'i bir fiat iize• 
miı ve Memleketimizden rinden 1 harice ıevkolunacak malları satın a mııtır. 
almağa baılamııtır. lıte bu Fakat tam pazarlık bit· 
tahmil eanaıında ıabıkalı mek üzere iken zabıta hem 
gurupundan Çil Hüıeyin sarıkları ve hem de çalın· 
Tatar Osman, H6ıanıet· mıt malı, çalmmıı olduğunu 
tin ve Süleyman gözlerine bildiği halde satın alan Jak 
keıtfrdiklıui yedi sandık Lui Efendiyi tevkif etmiıtlr. 
bağırsağı ka yık1arı vasıtaatle mesrku .mallar vapur kap-
çalmağa muvaffak olmuı· lardır. tanına aynen teılim olun· 

Sarikler 15000 lira kıy· muıtur. 
metinde olan meıruk bafır- Jak Lui ve hırsızlar bu· 
aakları derhal elden çı- gün Adliyeye teslim edile· 
karmağa karar vererek cekler. .......................... , ............................................................................ . 

rnıAiR Vt0MôEsS[sAtTraRESiı:I 
Nazarı dikkatine: 

1 Haziran 931 tarihinden itibaren gazetemizde neşredile
cek bilOmum devair ve müessesah resmiye ilanatmm, taahhüre 
uğramamasını ve muntazaman neşrini teminen yeni teşekkül 
eden ve merkezi lstanbulda, Ankara caddesinde, Kahraman 

zade hanında üçüNCO KATTA bulunan 

RESMi iLANLAR 
TOR K l i Mi T E Ti ~ i R KET i NE 

Gönderilmesi lktıza ettiğin~ devair ve müessesatı res
miyemn enazm ittilaına arzeyıeriz. 

Tela fon: 20960 

Bu bir sual yüzünden bir Acem cocu-
' tu arkadaşı Sabahattinin yüzünü us-

tura ile lime lime bir hale soktu 
Kulağıma bir seı geldi: 
- İki aenç bir hiç yü

zünden biribirlerini yarala
mıılar. 

Derhal tahkik ettim. Me 
sele ıudur: 

Bakır köyünün Osmani· 
ye köyünde oturan iplik 
fabrikası amelea.tnden 18 
yaılarında Sabahattin Ef. 
her zaman olduğu gibi, 
fabrika yorgunluğunu din · 
lendirmek için arkadaı· 
larının toplandığı kahveye 
aitmit·· 

Tavla lıkanbtl, daima 
oynayanların arasında kö
püklü kahvesini içerken, içe
riye gene kendi yaılarında 

bir genç girmlf, bu gelen de 
köyde boyacılık eden Acem 
Hüseyin ofludur. 

Sabahat biraz ıakacı bir 
çocuktur boyacıya takılmıı: 

- Y abu, böyle Acem ilk 
olurmu, Valde hanına niye 
gitmf'din, bugün Mubarre· 
min onu! 

Acem oilanı buna kız· 

mıı, ve Sabaabattlne bir tokat 
atmıı ... 

Araya girenler, mini ol· 
muı1ar meselede kapanmıt 

gitmiı ... 

Takip ve Ustura 
Gece ıaat ona kadar 

kahvede oturan Sabahattin 
arkadaılarına veda ede ek 
evinin yolunu tutmuı: 

Hıncını bir tokatla yene
miyen Hilıeytnlzade, kozunu 
adamakıllı oynamak beve
ıile çocufu takibe baılamıt,. 

Ayakkabıların mü
manaatı 

Fakat, iki üç adım at
madan bakmııkt ayakkap· 
ları gacırdıyor, hemen bai· 
larını çözerek koltufuna 
almıı.. Bir hırsız mahareti· 
le önde atden gölgeyi taki
be baılamıı .. Tam yeri ••• Kö· 
ye giden tenha yoldur .. Bo· 
yacının oflu cebinden çıkar· 
dıfı usturayı bir hamlede 
Sebabattinin enıeılne PÜrt· 
miiı. 

fık · acı ve ... 
Enıeılnde birden bire 

bir ııcak)ık duyan dellkan· 

lı, düımüı ve bağırmııtır. 
Fakat,bu feryadına rafmen 

iki, üc,dört darbe daha boy
nunda, yüziinde, kulafında 
yaralar açılmıı •• Blrer fiskiye 
atbi fııkıran kanları gö· 
rünce Sabahattin, hasmını 

yere yatırmıt iki pehlivan 
otlar lzerinde boiutmafa 
baılamıılar •• 

Acem oglunun usturası 

gencin etlerini lime, lime 
yaparken,Sabahattln de yer
den aldığı bir taıla basanın 
kafasını ez'tleye baılamıt .. 

Bereket versin 
Bu kanlı bofuıma yarım 

saatten fazla devam etmlf, 
bereket versin, teaadOfen 
g<?çen bir yolcu imdada 
yeltterek, etrafı ve poflıi 
haberdar etmit··· 

Kanlar içinde bitap ka
lan bu kanlı gflreıciler, 
h --nıen hutaneye. · kaldırıl

mıılar. 

Sabahattinin yaraları ağır 
olmakla beraber tehlikeli 
değildir. 

Doktorlar, efer boynun· 
daki çiziklerin bir milimet
re daha derin oldutu takdir· 
de Şah damar kesilerek 
mevti intac edeceğini söyle· 
mektedtrler. 

Mutearriz taı1ardan m6-
tee11ir olmıyacak kadar sağ
lam bir kafaya sahip oldu
ğu lçtn yalmz panıuman 

yapılarak evine iade edil
miıtir. 

Bir namzet pro
testo ediliyor! 

Aydın 31 ( Hususi ) -
Münhal fstanbul mebus·~ 

lukları için C. H. fırkasının 
namzet göstereceğini haber 
alıyorum. 6 Mayıs 931 günü 
mGıtakil namzetliğimi koy• 
dutum lstanbul intihap 
mebusan heyeti tefliıiye 
riyasetine hitaben telgrafla 
vaki müracaatlma cevap 
verilmedifini goruyorum, 

usülen her müracaatıma müs
bet veya menfi bir ce
vap veribnesi ica p eder. 

Namzetllğim kabul ve 
ilan edildiği takdirde b izzat 
lıtanbula gelerek C. H. F. 
muhalif olan programı, Da· 
rülfünunda, Tıp fakülteıinde,"" 
Sanatlar birliğinde, Hukuk .. 
ziraat mektebinde müteaddit 
konferanslarla ilin edeceğim. 

Eier müıaade ederlerse 
radyoda da ayni konferans· 
larımın bir hulisasını mem· 
leketlme bildireceğim. 

Türkiye cümhuriyetinde 
muhalefet acı da olıa mem
leketin ve t6rk vatanının 
saadetini klfll olacağına ima
nım olduiu için her halde 
ıifa verecektir. Gazi Haz· 
retlerinln taavip ettiği ve 
mnsaade etmek kadar tinas
lık gösterdiği muhalefeti 
yaıatmak türk gençliği ve 
mefkQrecllerf için en yükıek 
ve ıerefli bir gaye olacaktır. 

Dr. Etem Vassaf 

Maarif eminlerinin 
maaşı 

Ankara, 31 ( H.M. ) -
Meclis Maarif eminlerinin 
a1 ni maaıla müfettiılikle· 
rini kabul etmedi. 

Ankara ya 
Şehir mütehassı 

geliyor 
Ankara, 31 (H.M.) -

Meıhur ıebir nıüteha11ısı 
M. Y ansen imar planlarının 
tatbiki için vahi olan davet 
(lzerine yakında ıehrimize 
gelecektir. Yanıen planına 
nazaran bir çok deiitik· 
ilkler olacağı muhakkaktır. 

Bilba11a imar müdürlüğü• 
niln teıekkillGndenberl ya· 
pılan birçok resmi ve husu
si binaların yapılması li.
zımıelmektedir. 

Malullere ikramiye 
Ankara, 32 {hususi) -

Malôi gazilerle ikrapıiyeler 

1 •imler üzertndeJtesbit c ti· 
mittir. 



Efendiler, ileri! 
Bizde atletik sporlar ilerlemiyor, 

niçin? sebepleri var •• 
Sofya muhteliti gelecekmi? - Buafin. 
Muhafız gücünün yıl dönimüdür 

Blsde lpOI' elenince akla 
derhal futbol ıellr. 

Hakikaten de b6yledtr. 
Bundan ıayri .,orlarla ulra· 
140 kaç pnclmts Ye acaba 
kaç teıkllltımıs •ardır? Hiç 
yok deNk hemen hemea ca· 
iz olur. 

Bqia için ıporun her •· 
haunda çalıııyora• idcliuı• 
da bulumnak bata olur. Çin• 
ki her tene faaliyet 1&ba ... 
da 16rdtıltlmlz pnçler h6p 
•JDI lrll•..W .,_ ...... 
parmakla •,.labtlecek mik
tardadır. 

iste raldpliz kalaa hak· 
kile bu pnçaerdea ele 
Wifade edlıe.ı,_ •• ecb
lemea de. 

Btsde ..- d.uace ak· 
la ba bir kaç kiti mi .. ı 
melidir? Ne )'dik ki bu 
b6yle. 

Halbuki eatlam bir •tl
cut, kuYYetll bir dlmai 
için lpOI' her ıeace lbun 
•• elumdlr. 
Batıl her ebeffJID ço

culdarmı clau kl~lk tat
ta ıkela apora alqtır9alı· 
--.. kt ata lçlD ,,....cek 
-çlerMD ....... ..... 

H• ne hal ı... Bı.tm 
aaıl derdlaiz ıençlenalzl 
t91Yik • edecek faa;jyete 
ıetirecek bir sabanıa ve 
bu zavallıları bir ar&J'a top
la)'acak idare adllmlanDID 
bata.mamaucbr. 

Ha laaldkatler karp11aclı 
" blSlm ....- ............ 

latlfade bir lalç dalaa dol· 
rum keadlıadal anbaak 
olar. 

Her 19ydeo •Y•el tetldllı 
ba ........... r..._ .. ... 
fedaklrbiı ,. .......... . 

41181 talullnle ba ...... y...,...._ kurtulamar& 

Cuma sini Robert Ko
lej -ıa....ı. atletbm .._mtı
ıalMlralan ,.pılda. 

..._ ............ kaç 
eeae ttnehctne ••raa ~ok ........ 
Y.ı..~mt? 
Han-~A .. larums, 

bltta her l.at.M. • ı.-.ı. 
megal olclala ~ thl .. 
ne tedenni et~ık~. 

o,ıe balit, ı,ie ~. 
ıporlar Yarclırld Ws lar· 
dan da ı.ufade etmealla bll
.a,.oruz •e bildlrmlyorlaiaa 

itte Voleybol, iıte Baıketbol. 
Ba aporlan blbalddn ya· 

pao il.aç kallblmllz vardır? 
Bir samanlar, ·ba ,Onktl 

aleUzml blytlli Itır llka7ch 
ile idare edea laeJet bir de 
Volay ve Baıket t.Qlu Gzerl• 
ne almı1t tik tec..&.'J,1 Vote1 
bolda 7apmııtı. So 3 
netice abadı? Htç do...,.. 
meclen ıece yarıları te~ 
~ bu __.bakalara bit 
bir kal6p raltiet ,aottermecU. 
Ç~ ..... ~riJeD ea
atlel\te bile J& .. lmyotclv· 

oel>tlerlo bu ıporlara •er
dikleri ehemmı,.et ve allka 
bizim pnçlerlmlzln daha 
dofruıu tetkllAtçalarumsıo 
IAkaydllini 16rmekle bisi 
mAteeutr edlJOI' ye pek 

l.akla olarak dlpmdlrlfor. 
Geçen hafta Beal berit 

mueeYl mektebine kup 
Alman lbellolo aalebealle 
nettceleoeo Baeketbol ml
aabab11nı le1ollaY.M.C.A. 
aalonuncla bcı,&k bir zeyk 

Ye heyecanla eeylr ederken 
bir yandanda mGtee.ıb' olu· 
yordum. 

Zira bu aGzel apor bts 
de h•ls lpUdal bir tekti· 
de, hattl yok bile. 

Niçin bu aperlar blw de 
olm ... 7 

O,.. ua=ederls ki bu 
eporlarclaa ha.al olacak 
fa~.a.. her alo meem 
top arka11odao futboldan 
çok •• pek çok faslam. 

Vo1ey ye Baıketbol at· 
lelik bir oyundur. Bil..._ 
lldıad.ı. 

Bu oJUn ea1e8'ade aea~ 
ler de mahakemefi bede
aı,.,_,~ ~ ~...,tU 

•• leabet&le •'\ta. 
1904 de meaaleketlmlze 

ıtren bu Amerikan . oyunu 
bir zamanlar çok fazla raf
bet ıörm6fkea bqla yal· 
nıs bir lpç eçnebi me•tebe 
mı•- kalmap. 

Bu raporları ihmal etme
mek lbımdır. 

Bu dheilerl aallkadar 
te;kdlt nuat1 ltlNra abina· 
bdar .. 

ÇDnldl .piDrda her 'flfch• 
enel atletik .....,_ ...... 
clır. A. R. 

Sofya ~lehli 
Te••• l)lciQettDde Sof· ,.a mvlatelüla.., phrlmlu 

ıelenk iki maç yapacatı 

t61leamektedlr. 
Heniz kat'ı bb .. y )'ok· 

tar. 
HiW kulübü çalıııypr 
... ku'lr'•""ı ... .olan 

Hilal .... Wlbl ,...ı .... 
lçla b6flk Mr faallJete ..,....... 
........,..... lllaafon karfı· 

...... ;8ae1 bir Voı.,ltol 

...... ••• ,.unlmltUr. 
a. ...... rdaher lllamaD· 
._ .....,.ı.ıer, eu .. 
•• itw&.cli h.anl •aolaw 
,...,.....t.dır. 

Yalml '* .akitte Ht
lllliret .ı-.w. cJe pllf111&· 
la! batbJ&"ldardtr. 
. Muhafız güc • yıl-

21 l&teıl&k '* atiı••'• 
~111110 ....,_.,. 12 ~ ıdartttüti ,a.eaden 

bu çok lhamla, falcleb epor ldflllls lal d lzt bN.a ele Kara 

,anda lraJdL 
Halbuki beri fanda ee-

ve ...... ,.. ...... , .. 
.. ,.hat.,.... ...... . 

TAIUI 

f Halk ve vazife 
meselesi 

( Ba,ınalıaletlen tleoam) 
oamma h8"6metln mira· 
ka._..e memur buluau 
Millet mec:llıinde her ıınıf 
vat&nclaıın vekili bulunma• 
aile kaltil olabilir. 

Mulatelif aanıflara mea
ıup vataDdaflar, keacltı.t. 
nl temeli Ye icabında mi· 
dafaa edecek atyul tefek· 
keller yapmak, onlara eer
.,.. lftlrak etmek halda. 
nadan mahrum l.almnar
lana, elbet meammalJet. 
alslik pterlrler. 

EYet, Btltçe açıktır. Ti
cari mtlYazenede dehfetll 
Dlebetalzllkler Yardır. Dine 
bclar muteYasln 8Gtçeı.. 
yaptıtını dlD eden acaba 
batb bir btık6md mi ldt? 
Daha eneldeo tehlike ıö
rllflp ıedlmadt mt bulu· 
nayordu? MIHet mecllllocle 
Bltçe tetkik ecliltrk•, oaa 
kllıtlar lnrlacle tevslae ma• 
qfqır=oldafanu fah~ llb 
edn hlk6metln dlktql 
rakb•lann eeaılı kontu. 
rollara tibl tutulmama11nm 
1ebeplerl, lılk._tlerl ne idi? 
Tabii bir Millet mecllat •anlı. 
Meclitte tlç ylz ıukadar muh
terem mebuı ta buluau
yorda. Şulaalde, abloe 
olarak lalktmet kuYYet ye 
Dlfuzan- Millet mecll .. ae 
teatr ebntı oldala .-lan 
varit olmaı ltalunmaz mı? 

Geçen ... terden alman 
tecrGbe •e clenlerln, icra 
heyeU tb:erlmle mlDeiblh 
tealr ~ ............. . 
..~ ...... Mt .... 
..-.:· ........ iMal lraliiı-
mıı ola1or demektir. 

Çünk6: Htıkametln, blll 
vatandaılardan te•ekkGlle 
her teJI kendillDe bırakma· 
lan laa1Uau, lateoip bekle-
niyor. Hattl beklenen ... 
)'in Yasifa _..nyetl 
teldbacle maneYI yak haline 
ifrat edilmek iltecllll blle 
16rOIGpr. 

•idil• ...., ı Bliçed• tatarraf 

,.,...,.... ·- ..... tncllafa 
•lr•tılaJ1ard, Bltçe •••uennl, 
ticari ••YaZea• .... ,. edftncetrtlr. 
Bmthlrlıı ...,_., ola•118Calı ula
ı:ı.lftir .. 

Şa ll1İeoenlerln, amn, çok 
um t'••ao:ardaaberl im· 
laklar dQJ.u lfldlltllitDI, Jtl• 
ol ,.,.ı. olmadılrlaruu kay· 
de bile IGnm ...... . 

Bıllklı memlekette lç
tlmal luıkak ,..... etme· 
dtil takdirde, •• B~ teY
slo edlLiltlhr, ne de ttcart 
muvazene 111111 olur • 

Bltçe dalma açmk lrala-
cak, •erplet dalma nltl.et
ıiz tarh ye tefti edil.ak, 
lktıaat lflerl ,_. ftırb.te1e 
eayacakbi. Sebet.I : 

Se .. btid. '* ........ 
m,k iıtemekten farll olma.__...lalr ._aim hlldm 
4ılılaak ı.temetlnd• aramak 
lllfıdtr. Ba itler• ~ 
MiDi Diyet kifayet ede· ..... 
5000 kiti 
çıkta/ 

Ankara, 31 (Hu.ıııl) 
a.lya Kara A yclm ıtr\:etbaın 
-•• olaa iffq...,,... 
... ite aıerek fllltah ... 
•11Nmar9'prelueamele 
alıiırak çabppta ••• lralan· 
le mlktan (5000) klfkflr. 

e.81aıdamblrk..._.. 

~ ...... iatlhdamı ı,m çala· 

i , Y·••Jiii 

CUM 

Mütekait Hamdi Bey kuyuya 
ablarak intihar etti! 

Garip ve can yakıcı intihann sebebi hakkında 
refikası bakınız ne diyor? 

Din aabah, Oeldldar ela O mltemadi1en dlflnl· ı oda bana ceYaben: 
aekertyeden mtltekalt Ha• yor, mtltemacll1eo kendi - HaJdl een çık, bende 
di be1 namıncla blrlal keacll- kendine : il d clL 
tini kuyuya atarak lnUhar - Vah vah. •• Ketke eat• ıe yorum e Bu ..,.,u. 
etmlftlr. bu feci inttharm iç maaafdım dlJtı .aylena,..clu. annemde AfAlıya aelmlt 
y6z6 hakkında ahiut oldu· o ara Yaldeat : GçGmtızcle mutfakta bulu-
tum mufaual mal6mab bil· - Haydi caDUD evi&· nuyorclak. 
dJri1orum. dım, üallme ne 1apalam, O ara Hamdi B. kapu. 

Ham .. l B. Aılao lıtaobul· baıka evtm•s yok deill ya ouo yaaıoda durdu. btr bana 
lu olup 55 J'•tlannda lellls orada otururuz, dedi. birde anneme bakarak: 
Ye aaklo bir utbr. On._ O ıene kendi bılcqıine: - Çocuk aered.e7 l;)edl. 
aeoe ev•el ukerl ketebeclen - Sizin aldmız · ermez, Burada demete b ...... 
tekaGde MYkedllmlf, bu aae ıis kadıo11nı• dı,.erek kalk- Hemen kuyunun kapafnll 
kadar bir ite lntlaap etmlre- d tak d ... ele 
rek ,eçlamekte de•am et- 1 

" ya 0 •ıma •• açcla Ye keodilini atmak 
-•·tir. rek Jatb. latedi. Ba laall ..&rdük 
-. Gelbı kaynana bunun bu •• ... 

Ha,.atta bir valdeıl, bir hallol belenmemtttlk. Biri• ne çare Gzerine k..........._ 
reflka11 ve bir de on alb blrlmlu bakaıtık derdlefC- zaman 1..._,stlde ltmlf, yere 
Jatlannda erkek çocuiu rek ha pc:e UJUIDIJ'arak bu dGflrmlftl. 
•arclar. nu bebaell brarlatbrdık. itte biz , .. da,. -dtit-

Olkldarcla, Şalacık ı.. lkımts ele o pce aruya· mu keadtalal atta. F...,.t 
kele aokafmda bet odadanl mıyarak •büa kadar laek· ile eokata fufachk ve lıom-
•baret muteaarrıf bulun· lemiıtık. Sabah oldu ,..hmet talardaa imdat lltecllk. Ye-
dufa bir hanede otur- olıun canıaa erk•• .,.. tlfen ko•plar fenerle '*' 
maktadır. narak bize bakb Ye blr..,.. ip •ldalar veı 

Bu eYlodn ı•Jrl de re- ler 161lemeden af&fıya ba- _ Hamdi •- H dl 
fıka11Dm iki eyi olup bedel mek lateclL -7• am 
lcarlarlle pelamekte •e Arka .. adao ben de in· :-.!,. dl,. ........... batla· 
Ecllrne dYanncla barat ıtır• mlttlm. Mutfakta ıe•in mele 

1 
• 

mektedlr. ve kuyunun etrafında do· Fakat, ne aeı "De bb-
Hamdl B.~ prek mahl- laımata baıladı, ba halı aefet vardı. O ua pallller 

tlacle •e ıenk Yaslfeel ba· 16rlnce btıabtıttın lrkmele 1etlfll Ye kayu1a adam eal-
11Dcla iken kendlılni eon ye ha......_ laatlamır dırdı. 
derece 1evdtnnı1 Ye herkella bm. Kuyucular lnmlı, fabt 
lalnaeUDt n••••• bir satbr. ·- Hamdi B. ae dıara- keadlalnl diri -.ı 116 olarak 

~alJ'I~ J'OflUll 7 Yalran1a -. çakarllUfb• Decli ve atla..-
,WJ. ·liiılllıiıilİla • , ............ 
edindim. Elli beı yatla a D 
olmauna rApnen dinç Ye arülfünundakikıyametin sırrı ne 
,Orba. bulunu Hamdi B. (Birinci MıylaJan dnam ealtanata mezanaaoua!: • 
bir kaç aene enel birden· auu balalı ederek aaun _.. iraclelbae mallkuler, 
bile ra~ dO...lt ve bir elaya 1asdık. Fakllte derin Dola,.. laer Jenle ay-
mlddet usun rahataıshklar Ye lldl1ar ıalltıuau ma· Dl lracle,ı Wlmal .._... ı ..... 
leeinalıtlr. Son amanlarda hafua etti. Fakat Barem lerdı. Şbacll ı.e Dara1f8mia 
dlae ..... fıbt berlade bir •e maat meul..ı meuu._ Hakakcalana • .... .oN.ıtu, 
dalııalak ._ ller daim baha olanca. Tıp fakllteel anlar kanun haricinde ..... 
bir d(lftlamek lllett kalan..... ayakl.a& Kıyuaet k ..... • it fapmadddarı için doktor-

.,... I• batladı. lu çeke.ı1orw, ikide 'birde 
itte bu illet zaYalh adamı Bitin milletler aruında darllflnaa Mlslaacla cled&-
Diha)'et sinin ltırlnde taz- derhı meeel hlkmlndekl koclUlar •nJorl 
yik etmlt •e hayabna kaJ- hakikat herkelln mal6mudur: Esc:llıile et.la:~ cllKI 
.._ ... .,. Baruını biaat MenafU huauat1ellol en .ve eczacı mekteplerlaln Tıp 
ref•a-•D alamclaa tlbale- çok latlhkar ed• ilim faktılte.tndeo a,nldr .. h•k· 
,.hm? atla•landw. kmda Davan bir karar ,..., .. 

- Oç d6rt aydanberhltr- Halbakt Tıp Fak'*-t· meclea M. Rapı B. batcNet 
ki otarclqamus e'fi aatmak Din baa hocalan aeftı fera· ayrı ıa.tererek Aalluap 
lltercll. itte bu flkrlal birkaç ball'8Jl ı&aderdl .. ı.La-aı-• 
L le ıatlade, metlek aıkıada, _,.,...... 
aum.-JODCUJ'a .ay mit Ye tecayia etli dire laU • 
mtlfterl ,çıka..ak ~:rhta hak Ye hakikat pereılltkte çakardalai. 
-a..t.-•-" l:akat ....,.;_ W•ı• lalltla millete otlmune ofa. 
•-•.....-- ~- _ ....... .,_ d Bu met•ll•l•Mı .-arlka• ne dQılnlr, ne taflllll' YU c:a-a1an )'er e ıenç ve al· 
ıeçercll. Bu hal blrdd kere zide doktorlarımızı FakGlte UDi ~.-lkt 
tekerrlr eblllttl· den usaklaıtırmalr, ıalllet EcAca Ye clitci ...... 

Ndaayet ıeçen balta JI· hiç bir 19yden antamas dl· krl Tıp f akületellne tı... 
ne bir mtııterl çıkarak bin ye onları 19vk" llflir a•· merbuttur, b&tptl a._ Mr 
1ecb ,.cıs llraıa •Yl •tmıı lan lçlade befinak ılbi ;;~~e!ili..faktıltealoclea aJn 
ye talairlnl Yermlftl. O ıe· •aı--L.as mahaeeder .-,. B d 1 • .,.... •v u •nede her 1eae 0 (. 
ce dl....,, laDfhl ı yine termektedirler. Barem Ye dulu ılbl aJn liadmldt. 
cafar •bl olurken: maaı menua bahlı olanan- Bunu &Jrl bir mMle 

- Artdı bey, toluk ço- ca ela ortahlr kanpyor. halaae -...akta • *'Da 
çak Of'IDO&fma f"i....., .&:.k la '9U anlema4ak • 
.,.. ..,...,enk kararın4an ,.,. o UQ bu r., Fa- 1 

-•-hk kllıeat Gttatlanmısal lla .......... ..,. 
•a• rw--- • Din 'itin bU tıl.lieele- dedllsod...,a •ar•• ._., 

Saklı .aWaaı, komı.. met1 • ıartp ~ tecelladlt, 
1oncular aehııdttt. Hep bir- rln iç , .. Gaclekı ellm haki-
1.1.a- Tapa itlueel• ..,.1Uk katlan bar sat tlJlece llaret Bir heyet te i'Öllderf ... 
.... •• verecek ,.ette teptla et ......... f 

Ye takriri verdi~~ . llUaaa •ittir : ~.Y::\~ 
berine akta• ....._,_.. Tıp '9Mtt..a .... ..._ 
evftlld aL ... _. - DN'llftlou •'ri81 ~L .---

.,.uk. G hlr ka~ defadır Tıp WaG• 1 A-Anp, Akıl Muldu 
ıeldlk oturd bel P mlclerriılerloe bıralalaff!l'du. ıca..ı 7qe r1 
sel yedik içtik we konar Ha\laukı bu MDe lalllnlkca- ~ w P ............. .._ 
mala batladdr. Fabtlllrdm lara •~ itte bu •c1tkocla- ~.... laeıtt 9'ecl•••IH •tre t6d jble •• •11ıflıll· lana •eabaı budur • 
ae lottllal ettlrerel: ı Tıp falrillt ... m8«1errllleırl Bunlar .......... t..tllidN 

- Haaım evi attılı- ell•rtacleia ealtan• dola,. 'f9 fakllı..t •O· 
masa tok fena ettik, IODU• ainl tatemlJorlar. TIP fakll- t-,...._.la sarar ıltdiiii; 
••• v~ olacak dlJIB 117 teıl mtld4nlılerl f6JE ııt bl· erlul blldlıece~. 
lmmele bafladL hrlerld doktor ~ • ~deın ~~ o4~o· 

Liıtllalıid tı•t"1r•• .. elercle Şahalatıintn n .. Lsknl .det ... ~)~ .... ..-ı - •ıc.,ı. ma~ ıcr~ı· ra1a ,atm1tn ... 



l Hutraa 

Unutulmuş Bir Tekke 
Beybilhavzın Esran ... 

Poı"ste: 

ölüm 

YARIR ....... 
IAdryede: 

Açık 
Manevi bir maktel. .. 
lleybilhavzda işe bafiııyınccı 

ıte garip şeyler gördü:m? 

Zabıta bunu Neşriyat davası
şüpheli görüyor na devam edildi 

tensikat vapılıyor ! 

Posta idaresinde 

•• 

Beıasıtta'Tavıan taıı ma· 
hallesinde oturan 50 yaıla
r .. tramYay makascısı 

Mustafa dtba gece evinde 

U ı tt kt ' 6biatlttGr. Zabıta bu ölümü 
Z e en Çl Jm • ..... eli görmilı,cesedl Morga 

fakat etrafımda tiksindirici mit- irm.-Ç. k 

Müddeiumumilik tarafın
dan Akıam Gazetesi mes'ul 
müdürü Feridun Hikmet 
B. le muharrirlerinden Vili 
Nurettin B. aleyhine açılan 
açık neırlyat davauna din 
birinci cezada devam edil-
mittir. 

litş şeyler gördüm... OCU 
- 28 - Kamyon altında 

Heyeti hakime bazı ha· 
'uaatın ikmali içln muhake· 
meyi batka bir gün., talik 
etmiftlr. 

Bu cehennemden lr.ur
tulacaiım ümidile artık bir 
çocuk ıtbl sevfntyorduqı. 
Zavallı Nec .• nin enhılerinl 
artık duymak lltemiyorduıo. 

Çıkmak bir aır evvel 
fiu mahzenden çıkmak, io.w 
1411 ve gGneı yüzft göt -
mek istiyordum. ı... 

,,. * 
Udet hncre~cm çıkah 

hemen bir afin oldu. Dünya 
ne tabaf, bayat ne aüzel 
lmt1ıı.. Allaha vasıl olm•k 
masallle kan atbi yüzlil bir 
il~ milyonerin metreıi ol· 
mak ae acı teJmlt- Orada 
Mlaa1dım, kim bilir daha 
taaıdajım n tanamadılım 
-.e herifin tasalliituna ui· 
r..-calr, ne maddi ve ma· 
.neyi ezalar du 7acaktım. 

Gtonç Past6r bent bu 
:Amerik,ilı miıyonerleiia a.
... .._ ~y. , •. 
iie bunun delilettt. maal 

ıubem deilttirildi. Artık ben 
tw (N.... un 111besfn· 
~ıldım. K.u,f>, mu• 

kac?deı ıf rketinde çafıtma• 
4• ba,ı.QaıfluQ. Doktor 
(N ••• ) nun yG&finG 
6'.a.._ 
ve 'korkunç iortdorJann ara· 
~an kof&rak geçiyor, 
"mlarda bir 111- bıl'e 
beklemlyor,dum. 

titr löa lltç unutma• 
a. t.apnda J•hiaa gen) 

~• aaaum bir kıa utdL 
l.IQI Mef •.• idi. Be,.bilba.,. 
teikesialn kitaplarından bfl. 
'h.. ~enç\ete IDdl :.&.Jıi 
mala memur o mtnebllft 

.ytblil korkunç papazlardan 
aed, -•alb •Mef •. ,,ı 

loı koridorun bt, branlı· 
jı~a aıkııtırmıı, .b~are 
1'4-"'UDUD dudaklarını bir 
l~lü1r aibJ emiyordu. Ge· 
•• bir ıiia, ihtiyar bir 
Paat~ - bu bir kiUbiumu
mW idJ. - Gene ıenç bir 

orta uahktald teaba 
lee'~ ••'fhl'mtfe l.er ta
..-fıaaı la1rpalarken ıarmüt' 
tam. Bütftn bu haller ba· 
na vahıı bir ttklteltk ve
rip.rcW. 

MeclJ•e dfiter gibi bir 
talthliz delilim düıtüğüm 
tiu çfrkiptan bir an evvel 
kurtulmak için art.ık çare· 
fer aramafa ba.lamııtmı. 
lllftlenbire kaçmalC ve '1nı· 

tib flzladen kaybolmak 
doiru defstclı. Çtmki ade
mi babamı clanltmııbm. 
!pice zamandanberi onla· 

ı~at ve uvoJJnden ....... 
UJradıtım acı akıbetten 

d.y, mGddeiumumlli~e mü· 
r__, -.ltp mütecayizler 
aMfid.ılde da:va tkaaıe et· 
~- fW ~ten dolayı 
benim için mlmktln delil· 
eh. Sebeplerin bir taneli : 

Acı akıbetimi bütün ile· 
me bilha11a akraba taallii
katıma ilandan çelctnmek 
mecburiyeti, dijeri de bütan 
bu acı ve elim taArruzla
r1n gayri kablU iıbat bir 
mahremiyatta ya~lıdır. 
Her ıeve rağmen doktor 
(N .•• ) nun taaallfllunu tev· 
kif etmek benim için milm· 
kün değltdl. Binaenaleyh 
mahkemeye, mOddefumu
mi liğe müracaatta benim 
mahvolan istikbalim fçfn 
ümit veren bir netice def il
di. Ya ne yapmalıydım? 

[Esrarengiz bir faaliyet gös
teren ıubemdeki maıamın 
önünde ıtlnlerce bunu ve 
kurtulmak çarelerini diltftn
düm. 

................................................... 

can verdi 
Dtln sabah Şııllye git· 

..-Jrtt oı.n bir kamyon, 
4Giilzhane yokuıunda mukim 
F11t•cı Hasan Efendinin 
:5 1atlarında bulunan izzet 
iımlncleld çocufuna çarp• 
mıı ve öldürmüıtür. Firar 
eden ıoför aranmaktadır. 

Yakalandı 
Diln öile iizeri ,Beıik• 

taı Saranca Bey yokuıunda 
sakin Nedbe Hanımın evi· 
ne, Nevıeblrli Salim ismin• 
ele biri glrmif, etya çalar· 
ken yakalanmııtar. 

Ellerini ısırmış 
Dlln, Belediye nizamatı· 

na mubatlf olarak 2593 nu· 
marala otomobil caddeyJ tı .. 

-·~ Şofaril bulpan Raad· 

ayfi,eler ~ pe ae il tmaa>ı:~:.·: 
Bu aene rafbet /aer nun &zenne polls mem.,.. 

vcikitt'n fa~liil ıoförü karakola davet et
mtı, bu davete de riayet 

çünkü endişe ve gıda- etmiyen Ramız , memu

sızhktan herkes hasta! run ellerini 11ırmıı ve ha· 
Bu "8be y., blf-as geç kuet etadJtlr. 

kalmakla beraber, adamakıllı Bu huıuıta tabkikaJa 

Hakaret davası 
Gaz-atemlzden maada bl· 

tin gazeteler aleyhine ha
karet i.miz netriJ&l dav•ı 
~çan Melamet Zeki B. Ak· 
tam eazetesi aı.,l}lne le 
dava açmııbr. Bu davr•a 
diierlerlle tttı.tt eclilirp 
2 Haziranda 2 lnct ce~a4la 
ril'yet edilecektir. ...... _.._ ................. _ _.__ ... .. 
Hem tabanca 
Hem bıçak 

Dentz ameleıinden RaıH 
diin akpm Galatada Yeai 
ıeh•rlt soMafından ıeçerken 
önilne HiieeJiD '8mlnde biri 
çıkarak zorla para lttemittfr. 
Parasının olmadılını söyle 
IDif, fakat.,. nıiiteca11ir isrtr 
ile tabancasını oetantı, R• 
tide iki eİ atmaflw .. Kurıu 
lar te.at!üf ~tnıf"';,. b~ı 
'iizednt; bıçafıilı çe1'er 
üzerine salCİırmıı ve tehfı 
keli ıurette yaralamııtır. 
Raıit hastahaneye kaldırıl
mıı,Hüseyiö de yakalanmııbr. 

Hayri yakalandı 
Evvelld ala eYIQcle .,_ 

far• hapseden we 1a,ala1• 
ar&baeı bayri y,ak41u ... 
Adliyeye verilmlıUr, seldi. letanbulun ıayfi~ baılanmııbr. 

muhitleri, denile b1htkl 4n - • ; :' ••• ' 
beı günden beri bayık bır Şôyanr dikkat bir cenaze merasimi 
rafbet görmektedir. , ı b ' 

Bütan bir kış mevılmi· ~enaze ~ ecayı•ş 
nl ıehrln b•ttll Vf çay 'iJ 
alemlerfncle aeçfrenler ken· 
dil~rinf Boiazlçln~, adalara Bir ölü, bir başka ölü yerine 
abyo••·.. d B . . ? 

Bu •nenin r.a~ ~aıır- de~p~il İ. D lşİD iÇ yüzü Dedir 
Jıktan fç1nde •~ ~arpa- ~ bir vak'a hat;e.. Bu zatta sonsuz ,az Yat-
cak pek çok ye1a1ıdller ...... Jı 
dır. al lk. lımi .ıH,, harftle bar lanna devamla cesedin ya-

Müsait yerlerde yemtfen L,.. ~ bir nına sokulmuıtur. Sokulmw 
yapılan plajlar, eıkilerin :zenpn birkaç san evvel .okulmuı ama bir aad. 
tamir t'e sl•elleftirllmeaf hasta ol_.t:. ~aTI için -.eriye fırlaJarak: 
en canlı birer misaldir. Y edikulede El'dienl baıta~ - Bu deifl beyabu, dip 

Adalaıa o,lan büÇ.UIQ ban~iııe yatırılmııtır. Fakat feryada beıılamııtır. Bu hali 
sebebilede hJr çok )tml feni eeel baJ&, Yakti ve saati preR doktor Ve fı.clemel• 

l La..:birbı 1.. .. L~ h pansiyon ar açdmııtır. ıelmiı ve Çarıamba ılnü VM~ e --ıauı ye '' 
Bu s ·ne adalarda daha haıtabanede ölmüıUlr. Has- rete dilıliriiılerdir. O va ft. 

ikJ ay evveld~ eYler tutul· )erinden biri& 
muftur. tabane ta•afından telefon _ Dünki a6m6leq cl-

lıtanbulun en ldkr edilmiı, cenazenin alınıp amı' d4Bt -..., • 
muhainin mecma olaıt bu a&· albimıyaeafı torulmuıtur. • • e ttti';?i ay1r 
zel yerlerde bilha11a iıkele A.lakadar zat e~ubea Cuma derken Janlıı gamtllen cese-

a~eml_...., tur safaları bu .... ii: -·1..--i meralim1 icra din kardeıı oldutu anlaııl-
.t .... •"""T- a,........ mqJır. Bu meaele · anlapla 

zamankinden fazla ı.aibet ederek dotrudan dofruya dunun, gelelim yanht ceaede: 
8"atıekteJiJ. lıutabaıaeıe k~ldın)ac~wı Bu ceaet fakir ve klm· 

Adalar belediyesi esnafın bildirm•ıttr. Bunun &zerine seılz b&inlndfr. Adamcafız 
bu lırsa\,tan istifa-• ederek: Cuoıa ohnuı. Ba •t bir çof ç_.tanbert 1-rada yatmakla 
fazla ffat talep etınelert tÇftı ahbapları ile birlikte kilise- iken Perıembe ~k .. ı 61· 
azami gayret göst.efniekt•dk. de •uhani merasimini yan- miit ve kurtulmuıtur. 1,ıe 

Dil, cuma tepftl ve adtr ~, L.. ela i d L 
mıı aonrada yine birllkta ~ a mca IZln cae f, uialm 

elltmee )'erlerfatleld ..,..... his;ahaneye- ıffmtfletd&i. i('jı· dostun kardetlDln c..ıı 
la.no iht~J~rı bilbana Cu· yerine koamuı ve aabalııh-
ma Pazar gdnlerf Ae!alara dullça kalabahk Wr idi• yJn d~ onun )erincle kalıaN-
~detılerfn netelertnl tmclılt le haamlsaep pm.lt v tır. 
nazarı d*kate almarak fl. tenazeyl M"l•DMte ..... ., Netice de anlaplmıı, çar. 
atlar ctddl bir tartfe iz•· ••fbr. Halk tM:ldeye tlu8a naçar bGtlbı haarllldar bu 
rinden heıap ecblmııtlt'. Bu zat içeriye atterei celr blçareye lrıemet olmut ve 

Şehrlmtiln bu birkaç abaak ıçı._ _......_ lll• mutantan blr al•yla cena· 
yazhiı olan 1ayflyefer~ fi- mittir• zeal kaldıralll\ltJ.&r .. ,. Bu•\I 
llyen ....a naklty_. ele Maı.alcle .nrmı,, 'iida- çok ıarip buld..k. 

:::: t!:t!!:!*'::be':~.;!~ ~tinde tldidl•t ıç.;rıyjt Beylerbeyi ICı.ılübünün 
artacaltna ıOphe yokHtt. ~tr. ö ata 'kadırlti ad tenezzülıi 

Seıı•f i.:rll. :keti b biri, cenazenin yilzbl aça• Be7ler.beyi Spor kulilbG 
riyenin bu ci eiferf fli),i'm;~.-:•:~ 26 Haziranda bir tenezzlb 
etmlyecekterini Gmit ederiz. - buyurun, demiıtlr. yapacaktır. 

Hasılat birdenbire yüzde yetmiş 
tenakus etmiştir. 

Hizmet gazetesi )'&ZıJOI': 
Yeni mali •ene milna· 

ae~yle posta ve telgraf 
Baımüdürliijü kadro~unda 
tenıikat yapıldı Ye 70 me
mur açı;a çıkarı~dı. · Açıla 
çıkarıla~ nıemurlar daha 
ziyade Denizli, Mufla, Ay
dan, M-..nıaa Ye Utaktan-
dır. · 

Yeni kadro mucibince 
posta ve telsraf Baımüdür
lüfü kadrosunda (7 43) me
mur kalm11tır. Posta ve 
telgraf 11mupı mGdürlüiün· 
den lz .... r ~tm6d6rl6i6ne 
geletr"~tJ' teı,r.ı;ta lırabil o~ 
duğu kadar az memurla 
muameleleıin g6r6lmeti ve 
bu ıtıretle 1Qemurlardan 
ta•arruf yapılaaaıı bildiril· 
miıtfr. 

Posta ve telgraf baımüd6 . 
lüğü dün •erdiji cevapta 
bunnun kabJI olıuniyacaiJnı 

eaasen 70 memur çı ı dı· 
ktan sonra kad QDUn çak 
daratdıfmı, bu aebeple 

:nn y6züztü kalmak t h ke· 
tide maruz oldufunu btldtr

mittir. 

Posta ve telgraf umUJll 
midürliitünün lzmir kadro
sunda yapmak istediği t n · 

likat varidatın az olm llD 

dan miinbeis bul 1,1maktuilir. 

Geçen ~e nef lzmlrde 
Yuati olarak yevmi telgraf 
baıılatı 2000 lira idi. Şimdi 

lıe ancak 600 fradır. Posta 

hasılatı ise yevmi 600 ı~ 
dan 250 liraya inmfıUr. 

~-

Pamuk 
Fiatlar çok düşük 

•Yeni Aadana. gazeteıt 
yazıyor: 

•1~i.bfaıi al~ ,.,. 
lfle;t eınm1ıt1"'1 ... Alı 
danada bu ~nle~e lıajraz 
hareket eıerf~'it* ı.ta 
amaflh eski aenelere naza· 
ran bir py yok de•tdcttr. 

iki üç haftadanberi ar
pa mahsulü pazara d6k61-
dQü halde borsada henüz 
toptan veya okka üzerine 
muamele yapıhnamıı sfbidlr. 
Pazarda yeni maheal arpa· 
mb ~ ellt ıı. afttmı 
araımda sablmaktatW. 

Bo11ada e4i P•~"1' D~ 
rlne tektilk mua-fe1de ol· 
nıakta •e bu pamuk ftl Şa· 
tali Ye Elbadef: mlleueeeleri 
tarafından J ıpalmaktadar. 
F_.kat pamula verdmekte 
olan ftat ~ dü,tk6ndür. 
Bir batman pamuta azami 
12S·l35. kuruı verilmektedir. 

Afyon 
lzmir borsasındaki 

muamele 
927, 9Zg, 929 ve 930 ıeqe· 

lerinde lzmir .,orsa11nCia 
muunele aiiren afyonlar 
hakfan4a elde etııtımtz ı.. 

:tatletdı GıAll•t 111 •W'· 
kezdeclir: · 

927 ıeneunde Boraa~a 
67124 okka afyon sablm1tbr. 
Vasati flat 2845 kuruftur. 

928 senesincle fJf1t 17 okka 
afyon aatdDllflmı Vaaatl ftat 
.2492 JNruftur. 

929 aeaeunda ı138r31· tkk 
afyon ,,ablmqim. V41att fat 
3879: kuH1ttur; 

.fılliM .W..af-

Hapishanede 
Bir cinayet oldıı 
İzmir, 29 - Buıttn k ttl 

fiilinden on beı sene e 
Qıahlul,p B~ dU"'h Şedd 
~hliv• ....... Ş'öavet
ten 4 eeneye mahkum Me. 
t Hamit ile domına 
oynarken kavga etme e 
baılamlflardır. Münazaa 
büyümüı ve Hamit hıça-
iuıı çekerek Şevkiyi nauh· 
telif dört yerinden atır su-
rette yaralamıttır. Şevki 
derhal ölmüıtür. Katil 
Hamit bundan sonra mab· 
k6mlardan Mehmet Emini 
de bıçakla yaralamııtır. 

ftitil<ira sebep olu
yormuş 

Adanada Tuz inhisar ida
resi küçük esnafa tuz ver· 
miyerek toplAln ff yapan 
ve tfcaretle sabf icra ,,den 
t6ccara y6z ve iki yiz 
çuval birden tuz vermekte 
ve bu ıuretle tuz tbttkirına 
aebep olmaktadır. 

Vecihi 8 • 

J~Bdea Fr~.-ıızcaya, 
iransı~a,dan torkçeye kUY• 

vetJ~ ;tercftmey~ muk\e 
bir daktiloye ihtiyaca Q an• 
lann idaremize te h iren 
müracaatJeri. 

• 



Sahife 6 YARIN 1 Haziran 

ANKARA OTEL TAŞHANPALAS 
Bütün konforü hav 

Telgraf - T aşhan Ankara 

• 
1. Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 

-Demokrasi 
Muharriri 

Etienne Vacherol 
Tercüme eden 

Hüaeyin Cahit Bey 

2 Büyük Cilt 
Demokratik devlet ıiıtemi, bir demokrasi hilkümet 

idaresinde vatandaıın mevkii ve vazifesi, Demokraılyl 
doğuran içtimai ve ıiyaıi amiller v. ı. Bütün bu mev· 
zuları bu muazzam ve mühim eserde bulacaksınız. 

Demokrat ve Laik Türk vatandaıı Demokrasinin 
ruhuna nüfuz etmek ve Demokratik prensipleri iyice 
kavramak mecburiyetindedir. Binaenaleyh bu eser 
mebuı, hükumet erkanı, memur, muallim, askar hu
laıa her Türkün ehemmiyetle ali.kadar olacağı bir 
kitaptır. 
2 ciltten ibaret olan bu kitabın fiatı her yer lc;in 

3 liradır 

Turhan valde 
Muharriri: Müderris Ahmet Refik Bey 

Saray kadınlarının, cahil kadın ağalarının devlet 
idare ve ıiyaaettnde oynadıkları rolü ve Osmanlı 
imperatorluğunun Köprülüler devrine tekaddüm eden 
bu devresindeki tezepzüp ve karıııklıkları bütün fe· 
caati ile meydana koyan bu eıer 150 kuruı fiatla 
satılmaktadır. 

Naıirl: Kanaat kütüpane•i 

Banka F rankoaziyatik 
Anonim Şirketi 

SERMAYESi: 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi; Paris, Bordo (Boudrean) sokak NO. 9 
Şubeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda caddeıl No. 102 

Teı,raf adreıt: Fraılabank 

Telefon Beyoğlu 1421•2 • 3 
Poıta kutuıu Galata No. 376 

"Harbin Mukden,. 

Bilcümle Banka muamelafi 

KARADENiZ POSTASI 

E rum ~'lpUru 
lZU 2 Haziran 

Salı 
günil tam saat 17 tle Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Sam· 
ıun, Ünye, Ordu, Gireıon, 
Trabzon, ve Rize) iıkele
lerlne azimet ve avdetle 
( Of ve Sürmene ) iske
lelerine uğnyacaktır. 

DiKKAT 
Hareket günü öğle
den sonra vapurun 
yanına gelecek eşya 
kabul olunmaz. 

Tafsilat için Sirkecide 
elkenci hanında kain 

acentaıına müracaaL 
Tel. 201515 

OSMANU BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 
ISTANBUL ACENTALtÖI 
Telefon: i•tanbul 3318 

kuruıa, daha f azlaıına para vermek 
günahtır. 

yarı yanya daha ucuz ve daha mü· 
eııir yerli malı olan FAYDA yı iı· 

timal ediniz. Sinek, ıivriıinek, tah· 
takuruıu, pire, güve ve ıair haıa· 
ratı yumurtalarile aniyen mahv ve 
itlaf eder. Kokusu llUf. Kat'iyyen 
leke yapmaz. Biitiln devalri devlet ve 
müeıaesatı milliye ve ecnebiye FAY. 
DA iıtlmal eder. Kutusu 50 b6yük 
75 bir kiloluk 125 kuruıtur. Ha
san ecza depoıu. Toptancılara ten· 
zflit. 

Büyük Tayyare 

l 

Doktor 

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

Her g6n öileden ıon
ra altıya kadar haıtala· 
rını kabul eder. 

Cilt ve emrazı zühreviye teda
vihanesi. Galata Karaköy'de bö
rekçi fınoı sırasında No. 34 

Doktor feyzi Ahmet 
Cilt, ıaç ve zührevi has

talıklar mütehauııı Cu· 
madan maada her gibı 
saat 10 dan 6 ya kadar 
haıta kabul edilir. 
Adres: Ankara caddeıl 

No. 43 
Telefon: lıtanbul 3899 

lıtanbul üçüncii icra da
lreıinden : Mhcuz olup 
ikinci arttırma ıuretlle fu. 
ruhtu mukarrer bulunan 
Beılktaıta akaretlerde 20 No. 
lu dükkanda maran11oz ve 
fıçı f•brikalanna ait elekt• 
rikle mGteharrik rende ve 
pılan ya ve daire de.tere 
tezgi.hlarının 4-6-931 tarihi· 
ne müıadıf Per,embe gilnü 
ıaat 9 dan onbire kadar 
aatılacaiından talip olanla· 
rın mahallinde memuruna 
mtlracaat aylemeleri ilin 

Senedat n pollçamuka· piyangosu Ki alık daireler 
bilinde muayyen vadeli r 

BEYOÖLU DAiRESi 
Telefon: Beyoflu 1303 olunur. 

veya heıabı carı •ureu1e 5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir ikdam yurdunun 
avanılar, poliça ve lıkon· 
toıu. üçüncü kah kısmen 

Tiirklye Cümhuriyetl• B .. .. k 1 k . mefruş olarak kira-
nın baılıca ıehırlerıne ve U Y U r 8 m l Ye hk Dördüncü kat 
memaliki ecnebiyeye se· dahi kır· alıkbr Ga-

Hesabatı cariye kGıadı-Vadeılz ve Yadell tevdiat - nedat, çek, itibar mek· 

50 000 
ı• d 

Tasarruf ıandıiı - Mekekkltı ecnebiye kambiyo, eıham ve tupları ve telgraf emir· ıra ır zete )idarehanesine, 
tahvlllt alım satımı - Senet ukontoıu - Eıham ve tahvi· nameleri ıraalltı. ( Hesabı . ' kitapçılık ve mÜret-
lat bedellerinin tahıill - Adı ve ıirküler itibar mektupla· cari) kütadı, senedat ve A S OO l 2 OOO l O OOO tiphaneye elverişli-
rı - Eıham ve emtia üzerine avanı - Ecnebi memleket kıymetli etya muhafazası, yrıca: 1 .O ı • ı • ı k 

8 000 L · l k J'L • l 40 000 dir Görmek için a-üzerıne kredi küpdı - Eıham ve tahvlllt muhafaza ,,esalre kupon tahıilltı, Türkiye • ıra ı Rramıye er ve . 
TIYA.TRO - SiNEMA ve memaltkt ecnebiyeye Liralık Bir Mükdfcıt Vardır. pıcıya müracaat o-

IÇ:cuk hastahanesi ku· 1 
lak boğaz burun mü· 

tehaısısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoilu Mektep ıokak 1 
Telefon : B. O. 2496 

Çocuk hastalıkları 
mütehassııı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoflu Mektep ıokak 

Telefon: B. O. 2496 

Haydar Rifat B.in eserlerinden 
Ayni haklar bet lira 
Miraı meseleleri Bir ,. 
Şerhli borçlar kanunu « o: 

(ikbal) kitaphaneıinde 

"Tayyare cemıyeti lstanbul 
şubesinden,,: 

Mevcut ( 7682 ) adet 
müıtamel iki yüz kuruıluk 
Gçüncil Londra pulları pa· 
zarlık sureUle ıatılıktır. 

Taliplerin 9-Hazlran-931 
Sah 1nnn ıaat on dörtte 
Caialoilunda ıube binaıın· 
dakt Komiıyona mGracaat· 
ları. 

lunur. 
B ık B k 1 P k keıtde edilen poltçaların 

et tat üyQ al e ar 1 Telefon Beyoilu: 4515 
açılmııtır. tesvlyeıi, bor .. muamelatı G 

lıtanbul1Jn en güzel bahçesi. icraıı, akçe bey'I ve ,e· u u R E v 1 Satılık Haneıl olanlara: 
Nefiı biife, mükemmel or· raıı, sair bilcümle ban· Tünelden Şııllye, Aya-
kestra, her akıam Varyete ıofyadan Aksaray&, Beya-

Nezlh aile temıllleri ka muamelltı, kaıa icarı. NUR/ DANİYAL zıtlan Fatihe kadar dart 
meırubat 10 kuruı Doktor • bet odalı ablak haneıi 

D H f C 1 ~"' ş k• 1 ----- - olanların Galatada, Meh· r. a iZ ema azım a il Bilcümle Devalr ve Müeuesatı reımlye ~e buıuıl· met Ali Paıa Hanında 41 

Dahiliye hastalıkları mutehassısı Bey Avrupadan gelmiıtir., yede, Mali, idari, Hukuki itleri, Em ilk ıahlplerfnin emllklerini numaraya mGracaatları. 

Cumadan maada her ' . b J b . . . idare etmek, ifraz, Ferai, intikal, ikraz, istikraz, Alım ... 

0
---------· ıstan u eşıncı ıcra memur- · kt A ( 

gün öileden sonra ıaat luiundan: Bir deynin temini Satım ve her nevi muamele takibini deruh!e ederler. 0 or gop SS8J80 
(2,30 dan 5 e) kadar l.tan· icin mu~hcuz ve fruh~ mukarrer Telefon: Beyoflu 4515 Galata, E•ki Gümrük Lan•a cami •okak Nol6 
bulda Divan yolunda (118) bulunan 2 taraflı ve don silindirli C d'J · , '"' Hı aı 2 Hernün hastalarını ka-. · ı · 'k" · y· • a uell v~ur an no. • 
numaralı huıuıi kabtneılnde tekmıl takıp va 51 1 ısı ıgo uçü bul ve tedavi eder. 
dahili haıtalıkları muayene Nor markalı ve iki ad~t. Blanşister 

ted i d ve nuner markalı ve ıkı adet elek 
ve av e er. ıı· B · k · 

'r l ~ • I b 1 2398 ve bir adet e ı eygır uvvetınde 
ı e eron· ıtan u elektrikli motör ve bir adet 30 

Seldnik Bankası 
Tarihi teılıi: 1888 

Sannayısi 
Tam.men tediye edllmit : 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 

Türlciyetlelıi "'6eleri: 
Galata, l.tanbul, bmtr, 

Samıun, Adana, Merlln 

Yunaniıtandaki ıabeleri: 

Atina, Sellnik, Kavala 

beygir kuvvetinde ve keza l adet 
30 beygir kuvvetinde ceman 3 
adet elektrikli motör dinamo bir 
adet tek dizil buğday }·ıkama mı
kinısı maateferrüat ve bir adet 
Lovos markalı buğday yıkıma 
elvetorile beraber bir adet evrika 
buğay temizlemek için H. O. ve 
bir adet buiday almak için elvetor 
H. O. otomatik kantarile bereber 
50 kiloluk 9-6.931 tarihine müsa· 
dif sah günü 9 ilA 12 ua tten iti-
baren Ciba1i'de Taş iskelesinde 
defirmen fabrikasında bilmüzaye. 
de aatıla~ından talialcrin yevm 
ve vakti mezkur'da mahallinde 
bulunacak icra memuruna müra· 
caatları ilan olunur. 

BANKA KOMERÇİY ALE 
ITALYANA 

ermayesi: 700.000.000 Ltret, ihtiyat ak9eıi: 580.000.000 

Merkezi idare : Milano, ltalyanm baıhca ,ehirlerinde. 

Şubeler: lnılltere, lıviçre, Avusturya, Macariıtan, Çe
koılovakya, Lehistan, Romanya, Bulgaristan, Mısır, Ame• 
rika Cemabiri Müttebideıl, Brezilya, Şili, U ... w .. 

Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumblyada Afil 

lstanbul fUbe merkezi: Galata Voyvoda cadde 
kay Palaı (Telefon: 2641 • 2 - 3- 4 • 5) 

Şehir dahilindeki aoentalar : lıtanbulda Alalemclyan 
hanında Telef. 2821. Beyoilunda: lıtiklll caddeli Telef. 
1046. Kambiyo datreıi Borsada Telef. 17ı8. 

lzmirde ıube 

Rekabet 
Kandreye ıttmek lltt

yenler: 
lzmttte (3) numaralı 

otomobili tercih etılnler. 

Adun baflDA (1) lira beher 
kilo ( 40) para. 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddeıl Cihan kütGp• 

baneıl nıtnnde No. 66 
Telefon : lıtanbul 2385 - .... ,.,. ........ ~ 

Meı'at mildilr ve mtıme-n 
Barlaanettin Ali 


