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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Mebus Beyler! Tasarruf için memurlar çıkarılması doğru değildir! 
•••••••• ················-················································································ r"trl:..:"'::O'ıı-1" - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aziz Vatandaş ! 

-~Türkiye Dkan Umumiyesin~ ~ Bu kararı geri aldırmak, tasar.. Muvakkat bütçe 
Nafıa vekaleti lağiv mi 

İntişarındanberi maddi ve manevi 
bütün mücadelelere göğüs geren ve 
daima hakikati sana bildirmeği az
meden (YARIN) ı 4 Haziran Per
şembe günü mutlaka oku. (YARIN) 
hak ve hakikat önünde hic bir mani , 
tanımaz, hakikat durdurulamıya-
caktır. 

Türkiye efkarı umumiy,?sine açık 
ve bütün vatandaşların vicdanile müş
terek yeni bir doğuş göreceksiniz. 

Kadrolar henüz tebliğ edilmemiştir! 

Çıkarılan bir usta başı 
kendini astı! 

rufu başka sahalardan yapmak Anka!~i:!:.:; 1 s.M.Mec-

1 k t • • b • ı •• d liıi bu ıün Refı Vekili Refet mem e e JÇJD ır uzum ur Beyinriyaıetindetoplanmıı, 
Ahmet Rasim Bey (lıtanbul) 
ve Muhittin Paıa (Kara}nın 
tahlifleri yapılmııtır, 1931 Bugünün hakiki vaziye· rılacak ve :nihayet tekaüde Bu güne kadar ancak 

ti ıözlerioizin 6nüne Y•· ıevkolunacak. Memleketin ıiyaıi mevcudiyetini muha-
yıyoruz: tasarrufa ihtiyacı bugdnün faza etmek için di<linmit ve 

Günlerin endtıeli dedi· ihtiyacı delildir. Bunda geç bugün kendi huzurunun icap· 
kodularından olan tuarruf kalındığı muhakkaktır. Fakat )arına dönebilmittlr. 
layihası, tenılkat, tenkihat ta.ıarruf, bu değildir. Halk, ıizl bu günün acil 
haberleri buıün tanzzuh edl· BuıOnlerde huzurunuz· ve yepyeni ihtiyaçları için 
yor. Pek a~ memur açıkta dan geçirilecek tasarruf intihap etti ve efklrı unıu 
kalacak deniliyordu. Görü· prenıiplerine müstenit itler, mlye bütün ilmitlerini mem· 
itiyor ki bu denilditi gibi memleketin mali bünyeıi leketin iktısadi, zirai ve ti· 
delildir. üzerindeki cüz'i tesirine mu· cari bünyeıini kurtarmafa 

Her daire çok veya azçok kabil içtimai bünyeıl üze- matuf emelleriniz ve gayele-
bir tensika. düçar olmakta· rinde tahripkar teıir yapaa rlnize ba.iladı. Türkiye an· 
dır. caktır. cak bundan aonra ziraat 

Ve yine ıörülüyor ki ta· , Türkiye, en fazla tıslzl memleketi olacaktır. 
sarruf prensiplerinde en olan yerlerden biridir." Harp· Bu vaziyette Türkiye dün· 
fazla memurlar ön saftadır. lerden henüz kurtulmuı ·we ya lktııadiyatı iıtaUlliklerl· 

Onlar lstenildiil ıtbl henüz benliğini tasarrufa ne ancak bir kaç maddeıtle 
oradan oraya gönderilecek, baılaınıt daha terütaze yarım yamalak ılrebilen bir 

~ çıkarılacak, maaıı kmlabl· Türkiye bugün ne aınaat, ne memlekettir. 

Maarif muallim Ü er eti erini in diri- .. !~~~-~~-~~~-~~!.~~.~.~.~:!~ .. ~-ı-~~.: ...... ~~~~-~-~-~~-~-~-.~~~~~!~ ... !.~.~~~~:.: ...... !~~~~=-~--~--~~-~: ... :~:.!.~~~?. .. 

Nafıa vekili Hilmi B. 

mali senesi umumi bütceıin· 
de mahsubu yapılmak üzere 
Haziran ve temmuz ayları 
zarfındaki hizmetlerin ifası 
için Ankara ıehri İmar mü· 
dürlüğüne 138.307. Seyrfse
faln idaresine 825.425, 
(Devamı 3 üncü aayfada) yor.Tütüninhisann~a60~?1emur Takohi tar~ça:.I Noterler de vergiyi 

çıkarılacağı te~ıp edılıyor dan atılarak oldu t t d• 1 
5~-..~ j Vali muavinine diyor: prO es 0 e ıyor. 

Y .:ni bütçeye göre hii· ...r--------

En 'iolr. ten•İlr.ata utroya 
cafı anlaıılan m'itlrellef 
Mü•lcirat inlai•arı 6inaaı 

Ankara, 1 (Huıuıi) - Al· 
dıiım habere göre Maarif 
veklleU de taıarruf için mu
allimlerden ders ücretlertnin 
bir liraya indirilmesini tek· 
lif edecektir. 

Heyeti vekile umum ve· 
klletlerde 30 ıeneyi dol
duran bazı memurlar için 
kararlar ittihaz edecektir. 

imalatı harbiyeden çı
karılan bir usta batı da 
kendisini aatı. 

-

kiimatçe tıınzim olunan me· 
murin kadroları henüz ıeh· 
rimize tebliğ edilmemitlir. 
Bu huıuata Vali muavini 
Fazlı B. bir muharririmize 
şu fzahntı vermittır: 

- "Kadrolar henüz gel
ml!miştir. Yalnız hususi 
emirle lağvi bildirilen dai
reler ilğa edilmi§tir. Açıkta 
kalan memurların iki ay 
müdetle maılarının tam ola· 
rak verilme11 emredtlmiı· 

tir. 

Yalan haberler 
Dünkü okıam gazeteleri 

Tütün lnhiıarından 600 me
murun açıkta kaldıfını ve 
iki üç ıube müdürlüğünün 

lağvedildiğini yazmıılardı. 

Bir çok memurları telaı ve 
endfıeye ıevkeden bu ha· 
beri inhisar İdaresinden tah· 
kik ettik. Umu mi müdür· 
vekili Nazım Beyden ıu iza
hatı ald~k: 

- " Kadrolar henuz ı•I· 
memiıtir. 600 memurun a. 
çıkta kaldığını ve bazı ıube 
müdnrlüklerinin li.ivedildi· 

Ölen Talı.ahi ve intihar 
ettiği ev 

Dun kumkapıda fOlt. 
acıklı bir intihar 1J11k'a•ı ol· 
muıtur. Madam Takelai 
i•minde bifare bir lt.adın
cafuı evinin taraca•ından 
atılarak intihar •tmiıtir.· 
(Tafsilatı 4 net •alıifede) ............................. 

ği hakkındaki haberler katı-
iyyen yalandır. idarede ya· 
pılacak tenklhat ancak kad· 
rolar geldikten ıonra anla- ı· 
ıılacaktır.,, 

Defterdarlık aleyhinde Heyeti tef
tişiye riyasetin~ müracaat ettiler 

Adil Bey ve Vali muavini ne diyor? 
Noterlerle Defterdarlıfın -

arası açıldı. Her gün ıu 
müeueıe veya makam Def· 
terdarlıktan tikayetçi el· 
makta biribirlerile haklı bir 
yarıt yapıyorlar. 

Bir iki gündenberi de No· 
terlerle Deft!rdarlak ara· 
sındaki ihtilafın gürültüsü 
devam ediyor. 

Defterdarlık, Noterlerin 
üç ıenelik zaruri masraf· 
larınm hesabını istiyor. Bu 
nııktar üzerinden, vergi 
heıap edilecek, yani mae
raflar f çin hasılatı safiye 
veya &ayri safiye hesap 
edilmeden mektum veraıi 
ıibl muamele görmeıi ıek· 
linde hesap ediliyor. 

Noterler, bu huıuıta, 
mektum vergi muameleıl 
görecek bir ıeyln mevcut 
olmayacağını söyl6yorlar. 

Çünkü, maıarlfatı zaru· 

Not•rler me.ele.ine d• vaz
ıyet •den ve tarihi evrakı 
çalanların tevkif edilın~cli· 

fini söyleyen 
Heyeti teftltlye reiıl Adil B. 

riye, musaddak defterlere 
mukayyettir. 

Noterler Maliye heyeti 

(Devamı 4 üncü •ahifede) 

Endişe etmevin, yeni kadrolarda memurlardan hiç kimse açıkta kalmıyacak! 

Maaş! 
_ ........,...._ 

Dün bütün 
maaşlar verildi 

Dün memur maaıları 
avans suretile bütün devair· 
de tediye edilmeğe baılan · 
mııtır. 

Eıytam maaşları OÇ 
ayhklara dünde tediye edil· 
miştir. 

~------~ DiKKAT: 

İngilizler 
Türkiyeyi 
50,000 
İngiliz lirasına 

nasıl satın al-
mak istedi? 

F evkaltide ifşaat! .. 

Yakında 
neşrediyoruz! 

' 1 

Heyeti vektlede - Bütçe ha11ayı bozuyor •.. 
Aman ıöyle bir 11ğınalım!. 

- Emredersiniz Patam!. 

- Aman müdür beyler, müıteıar beyler, 
idare meclisleri azaları açıkta kalmaıın! Nede ant satanak ! Hiç tahmin etme

mittik ! Acaba hava neden bozdu? 

1 

- Ah 'ah! •• - Oh oh!.. İyi oldu. 
kalmadı! 

Kimse açıkta 

- Siz merak buyurmayınız Paıam! 
- Siz endite buyurmayınız Paıam ! 

- Hay hay Paıam ! 

teld t eno~ bu un umun ı ıuz· 

.. 
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2 Haziran YARIN Salıife S 

Muvakkat 
Bütçe 

aayladan deoam 
sulama idareıine 

İstanbul darülfünu-

(Birinci 
Konya 
2587, 

Bu kararı geri aldırmak, tasarrufu başka sa.! ~~h~f~z 
halardan yapmak memleket için bir lüzumdur y~~~:::,ü 

•••••• 
nuna 142 bin, Yüksek mü
hendis mektebine 54;870, Tuz 

inhthar:idaresine 237.221, Müs
kirat inhisar idaresine 400 
bin, Tütün inhisar idaresine 
1 ,500,000 liralık muvakkat 
tahsisat verilmesi hakkında
ki kanun layihaları kabul 
edilmitlir. Mezkur kanun 
layihalarma göre bu tahsi
sat 1931 mali senesi için 
Meclise verilmiş olan bütçe 
layihasının fasıl ve madde
lerine eöre tevzi ile fasıl· 
lar arasında münakale ,icrası 
Heyeti vekile kararile yapı· 
lacak ve bu idareler kava
nini mahsusalarına tevfikan 
tahsil etmekte oldukları 
varidabn Haziran ve Temmuz 
aylarında da tahsil ve ciba· 
yetine devam edeceklerdir. 

Deıniryolları ve liman· 
lar bütçesi 

(Birinci •ahifeden deoam) 
Tasarrufun memleketin 

itsizliği ve iısizleri hesabına 
zam yapan tekli tasarrufta· 
ki maksadı kaybettirir. 

İşsizlik ahlak ve seciye 
üzerinde, ruhi kıymetler üze· 
rinde en muzir amildir. 

Dünyanın her tarafmda 
hükumetler ( Şomör ) deni· 
len işsizler sınıfına yardım 

elmeği prensip kabul etmiı
ken burada İ§sizlere bir kat 
daha iısiz ili.ve edecek· bir 
şeklin tatbikine mücbir se· 
bep nedir? 

Eğer tasarrufsa beı yüz, 
bin memurun Memurin ka
nunu, Teşkilat kanunu ve da· 
ha bir çok kanunlarla mukay· 
yet ve muayyen haklarınm 
kesilmesile ele kaç para ge· 
çer? Bu pek cüz'i tasarruf 
içfn baıka yer kalmadı mı? 

tün bu günkü1 ıstıraplarının diğer bütün layihalardan da 
candamarına dokunmaktır. daha fazla kıskanç olun uz. 

Bu gün için tasarruf ya- Bir çok kanunların siya· 
parkeu bir günlük beylik net ve muzahereti altına 

beyliktir diye düıünmemek giren snemur işleri size bir 
ve yarına karşı bu taıarru- çok kanunhrın ta.dili ica· 
fon neticelerini ince ele hını da tevcih edecektir. Bu 
mek, sık dokumak lazımdır. zencirleme bir tadil vaziye-

Haklkati gizlemeğe lü- Un kabulü mahiyetinde ola· 
zum yoktur. Meclis te, hü· bilir. Herhangi bir sebeple 
kiimet te, herkes te ıtiraf et· olursa olsun kanunların 

tik ki: Bu memleketin bu ancak kabUiyeti tatbikiyesi 
günkü vaziyeti, acil ih- olmıyanları üzerinde tadil 
tiyaçların zaruretlerile.karıı doğru olabilir. 
karııyadır. Bir prensibin bir cüz'ü· 

Ve zaten tasarruf fikir- nün husulü için büyük ka· 
ilerJ bundan doğdu. nun cüzü'terinin heyeti mec· 

Memlekette işsizlik faz· mu asını değiştirerek teatn-

ladır, bir hakıkattir. tısiz müllerJmize, ırkımıza, adet· 
çoktur, bir hakıkattir. lerimize, yaşayııımıza giren 

Her memleketini seven, ve memleketimizle tamamı 

vatanını seven, samimi Türk 
bu hakıkati gördüğii gibi 

söylemekten ürkmeyendir. 
Memleketin hastalıkla· 

rına teıhtsimizi koymadan 
tedavi edemeyiz. 

tamamına intibak edecek 
a1ııkınlık bulan mevzuatı 

kaldırmak, bozmak doğru 
değildir. 

Velev az, velev çok Biz 
diyoruz ki büaıün memurla· 
rın vaziyetleri üzerinden ya· 

bik edildiği takdirde memle· 
fret için faydalı olacağında 
da ıüphemiz yok. Fakat bi
taraf bir memleketçi görüıü 
ile bir noktada hem taban-
tabana zıttız. 

Biz diyoruz k;. memleket 
ifsizlikten bunalmı§tır. Henüz 
yeni iktisadi prensipler bu 
memleketin yüzünü güldür· 
mek için hazırlandı. 

Memlekette itıiz çoktur. 
Yeni iktısadi prensiplerin 
icapları bu ıınıf a da muin 
ve muzahir oluyordu. 

Bu gilnkü vaziyette ub· 
raba şifa verileceğine bu ıstı· 
rabı çoğaltacak mahiyet alan 
her hangi bir tedbirden ıid
d~tie tevakki etmek lazım· 

dır. 

işte hükumetle bu nokta
da ayrıyız. 

Ve Meclisi aLinize geldi· 
ği zaman bu layihanın red
dedilmesini ve tasarruf icap· 
larının baıka sahalara dö· 
külmesini memleket namına 

Müteakıben Devlet De· 
miryolları ve Limanları 

İıletme Umum Müdürlüğü 
bütçesine 91.2. 177 lira mu
vakkat tahsisat verilmesi 
hakkındaki kanunun müza
keresine geçilmiıtir. Bu 
kanun layihasile Devlet 
Demiryolları Umum Mü· 
dürlüğü, işletme ve inıaat 
umum müdürlükleri namile 
iki ayrılmakta ve inıaat umum 

Trenlerden kesilebilir, 
binlerce liraya baliğ o~an 

Avrupa tetkiklerinden ke
silebilir ve nihayet kırta

siyeden, harcirahlardan ke
ıilebil!r. 

Fırkadan olunuz veya 
müstakil olunuz. Memleket 
endi ıeleri karıısında elbette 

pılacak tasarrufu daha baıka istiyoruz. Tekrar ediyoruz ki 
aalı.a!ardan kurtarmak ka· bu noktada bütün Millet 

müdürlüğü nafiyaa raptoi 
lunmaktad1r. Nafia vekile 

tine ,.aptedilen Devlet Demir
yolları ve Limanları ıinıaat 
kısmı maaş ve ücretleri 
mezkur vekalt-.t bütçeıine 

mevzuu tahsisattan verile· 
cektir inşaat dairesnin ta· 
ahhüdatmdan mütevvellit 
ve haziran. dairesin tea
hüdatı ndan mütevellit ve 
Haziran, Temuz 1931 ayla
rında tediyeıl zaruri me
baliğ 6 milyon lirayı geç· 

memek şarUle Nafia Veka· 
leti taraf 1ndan tediye edi· 
lecektir. Devlet Demir yol· 
ları ııletme umum müdür
lüğü için verilen iki aylık 
tahıisat mezkur idıuentn 

Millet meclisine tevdi edil
mit olan 1031~ senesi 
biitçeıi layihasıom fasıl 
ve maddelerine göre tev" 
zil, müdiriyetin ııteklifi 1 ve 
Nafıa Vekaletinin tasvibi 
ile yapılacak ve müstahdem 
ve memur?arınm ücret ve 

µ_ 

Tefrika No: 17 

Fakat bu vaziyette, mem· 
lekette İf olmadığı ve itsiz yalnız memleket 

dansınız. 

fırka sın· 

çok olduğu ıu zamanda tısiz· 
Bugünün dertleri, ıstı· lere itsiz katacak, işsizliği 

bir kat daha arttıracak .ıııe- ' rapları, yaraları üzerinde 
murlardan kesilemez. vereceğiniz hükümler çok 

Vaziyeti endiıeli muha· mühimdir. 
keme etmek lazımdır. Bu Huzurunuzdan geçecek 
iı üzerinde yalnız para ta- tasarruf prensipleri ve hun· 
sarrufu gibi dar bir muhit larm tatbik usul V.? kıymet· 
yoktur. Bu, memleketin bü· leri üzerinde bütçeden de, 

........... ························································ ·;:;;:i;;i~;~ .. ··b·;.-···hf;metleri iılerin daha salim bir ıekilde 
ifa için 1931 bütçesile ve· cereyan edeceğini söylemiş· 
rilecek tahsisat yekununu tir. 
hiç bir suretle tecavüz ey· Bütçe encümeni reisi Ha 
lemiyecektir. Umum Mü- ıan Rahmi Bey devlet De· 
dürlük iı\etmekte o~duğu miryolları bütçesinin encü· 
Demiryolların , Limanla· mende henüz tamamile tel· 
rın ve iskelelerin varidatını kik edilmediği cihetle bu 
cibayete devam edecektir. idarenin ikiye ayrılmasıada 

elde edtlecek tasarrufun de· 
Bu kanunun müzakeresine recesini rakamla ifade ede· 
geçilmesi üzerine Eskiıehir 
meb'usu Emin Bey söz 

cek bir vaziyette bulunma· 
dığını söyliyerek demtıtir ki: 

alarak bu idarenin "Bu yeni teşkilat ile 25-30 
ikiye tefrikdeki sebepleri ve milyonluk bir ıarfiyata mü· 
yeni teıkilatla bir tasarufu rakabe altında almıı olmak· 
temin edilip edilmediğini ta bir faydadır. Bizim için 
sormuıtur. Maliye Vekili hükumetin bu teklifini mem-
cevaben,,tamamen ticari bir nuniyetle kabul etmek icap 
mahiyette bulunan tıletme eder." 
itleri fenai bir it o'an inıa· Bunun üzerine kanun 
at işlerinin · ayrılmasındaki reye konularak kabul edil· 
lüzumu iıaret ederek bu 
suretle devlet demiryolları 
inşaat ve işletmesine Ait 

mittir. 
Meclis perıembe günü 

topl,.nacakhr. 

OKADI 
bulunmağı teklif etti ise, 
bunu, Hicrana olan mubah· 
beti içi .. ya pmıftı. Bir gün, 
büyük yoldan geliyordu. 
Aparlunanm kapısında, iri· 
yarı, eamer, sert bakışlı, po· 
mRtla parlayan saçlarile, 
kmnızı boyunbağma iliıti· 
rilen san bir halka ile, yu• 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
mia te değildi. Ekseriya Enis· 
le Adnan Salim salonda 
beklerken Hicranın odasında 
konuıulduj'unu duyuyorlar· 
dı. 

Bu ıeı, daima Hicranın
ktle karııan diğer bir kadın 
seaiydi. Enis veyahut S1'.lim 
bu ciheti sordukları zaman 
Hicran sükutla : 

- Halam, bir arkadaıım, 
veya süt annem .. 

Diye c~vap veriyordu. 
Bir gün, Enis, merdi..-en· 

de, Süt nine ile karıı kar· 

§ıya geldi ve tanıdı. Bu ka· 
dın, Erenköyünde Hicran 
ile beraber gördüğü kadındı. 

Sordu: 
- Bu yaz, yanında otur· 

duğunuz hanım, timdi ls
tanbula mı geldi? 

Genç kadın kızardı ve 
cevap verdi: 

- Evet, zavallı fakir 
oldu da... Evini ıattı, oğlu 

ile beraber lıtanbulda otu· 
ruyor. 

Ya! Bir de oğlu mu 
var? 

Evet, süt kardeılm. 

tek\ı ennr~. bu ün umunıı hız· 

muıak bir fötr ıapka ile, 
tıpkı azılı bir bayduta hen• 
zeyen bir erkeğin, kenc!isine 
bir göz atarak, önünden cı· 

garasının dumanını savura 
savura geçip gittiğini 1ıördü. 

Kendi kendine : 

- Ne it yapıyor ? F ai· 
desi olunabilir mi? 

- T eıekkür ederim, ça
lıııyor ve hayatmı kazanıyor. 

Hicran, ıüphesiz, muha· 
vereyi k11a kesmeğl arzu 
ediyordu. Enis, ısrar etmedi. 
Tanımadığı bu ıah11lar, ni
çin onu alakadar etsindi? 
Süt kardeıine muavenette 

bildir ve bu imkan mem· 
leketin içtimai bünyesi üze· 
rinde hiç bir vakit memur 
meselesi kadar müessir ola-
maz. 

Memur, bütün hayat ve 
ehliyetlerini artık meılek 
olarak kabul edilen vazife
sine hasretmiı ve memleket 
hesabına emilmekte olan 
insandır. Memur, sermaye
ye istinat eden sınıf değil
dir. 

Bunu vazifesinden baıka 
bir sahaya ıevketmek bir 
layiha ile kabildir. Fakat 
baıka saha olmadıkça ve me
muriyet hüviyet ve benliği
ni temessül etmiı bulundukça, 
memlekette müteharrik ser· 
maye az oldukça hu, bugün 
kurtarılmak istenilen vazi· 
yetintiıtikbalini de çürütmek 
olur. 

Hükumet bir prensibin 
tatbiki için müfrit hareket 
edebilir. Fakat Meclis bu 
ifratı haddi tabiiye irca 
eder. 

Tasarruf lazımdır. Bunda 
hükumetle beraberiz. Kahili· 
yeti tatbikiyesi olmayan icra 
kanunu gibi bazı kanunların 
tadili 16.zımdır. Bunda da 
hükCtmetle beraberiz. 

Buııünkü pren8ip1er;n tat-

- Vay köpoğlu ! diye 
söylendi, tam bir haydut! •. 

Bu erkek, Enise o kadar 
tesir etmiıti ki, bundan Hic· 
ran hanıma da bahsetti; ak· 
ıam Üzeri kapılarını iyice! 
ka paınasını tavsiye ederek 
herifin ıeklini tarif etti. Bu 
esnada Adnan Salim geldi 
ve baıka ıeyler konuıuldu. 

Üç ay olmuıtu ki, Enis, 
Hicran hanıma kur yapıyor· 
du. Lakin ilk gününkünden 
hiç bir farkı yok deitldi. 
Eıkisi gibi ciddi ve çok 
teklifli de görüşüyorlardı. 
Genç kadın, Enise, onu sev· 

diaini itiraf etmiı olmafla 
beraber, Aııkının en ateşli 
arzularına mukavemet edi
yordu, 

Bazan, kendilerini, biri· 
birlerinin kollarında unutu· 
yorlardı. Enis, sevgilfsinin 
buselerile sermest ve mes'ut 
iken, o anında herıeye malik 

meclisi bir tek muhataptır. 
Müstakil de, farkacı da, çift· 

çi de memleketin ıstırapları• 
na Jakayit olamaz. Kanunla· 
rın tebdillerini, tadlllerini iı· 
tilzam eden ve memurları 

haklı enditeye sürükleyen 
bu vaziyet kurtarılmalıdır. 

Hükumet için tasarruf 
sahası geniıtir. 

Tekaüt kanununun icap· 
larına her memur mutava· 
atle mükelleftir ve buna za· 
ten hazırdır. Onun iç\n le· 

kaüde aevk meselesi bir 
hükumet itidir. Fakat buglln 
mukabil göstermeksizin lagiv, 
memur tensiki bir meclis ve 
yani bir memleket itidir. 

Mebus Beyler: 
On dört milyon Türk yeni 

iktısat inkılabına sizi memur 
etti. 

llk ve en büyük kararı. 
nızı memleketin vaziyeti ma
liyesini teıbit ederken vere· 
cekılniz. 

Bu aralık,lyarınının en· 
dtıeleri hesap cdilmekıoizin 
elinizden geçecek heıhangi 

bir iıde yarına hesap verilmeıt 
mukadder olan kararlarınızı 
verirken hasis olunuz. 

Türkiyenln gerek iktııadi, 
gerek ticari ve gerekse iç· 
timRi bünyE"si üzerinde biJi.-

olabileceğini sanıyordu. La· 
kin bir hareket, bir söz, 
Hicranı kendine getiriyor ve 
uçurumun la yananda iken 
her tehlikeden ıayanı hay
ret bir soğuk kanlılıkla çe· 
kili veriyordu. 

Enis, deli oluyor, en az· 
gm ihtirasları, en acıklı in· 
kisarlarla neticeleniyordu. 
ıevıllisinin evinden, kulak
ları uiulduyarak , dizleri 
titriyerek, periıan bir su
rette çıkıyerdu. 

Hicrana ne kadar yal
varmııtı ! O kaei bir suret· 
te reddediyor : 

Metresin olursam, diyor· 
du, seni kaybederim. Arzu 
ettiğin ıeye malik olduk
tan sonra, benden yüz çe· 
virinin. Ya sonra, ben ne 
kadar bedbaht olurum, bili· 
yormuıun ? Senin olursam 
büsbütün olmahyım. 

~il 

Ankara, 1 (A.A) - Mu· 
hafız alayı ve muhafız gü-
cünün dokuzuncu yıldöııü· 
mü bu gün öğleden sonra 
istiklal spor sahassnda ı:en
gin bir proğramla tes'it 
edilmittir. Klüp reisi İs
mail Hakkı Beyin hitabesini 
müteakip eğlencelere baı· 
lanmış ve bu meyanda ağır 
siklet alaturka ve alafran
ğa güreı müsabakaları ya
pılmııtır. Davetliler ara· 
unda Büyük Millet Mec· 
lisi Reisi Kazım Paşa 
Meclis reisi vekillerinden 
Vasıf Bey ve birçok meb 
uslar, milli müdafaa nıüs~ 
teıarı Seydi Paıa ve daha 
birçok erkan ve ümerayı 
askeriye ve zabitan bulu
nuyordu. Ayrıca kalabalık 

bir halk kitlesi de sahada 
şenlikleri seyretmiştir. 

Ankara, 1 { A. A. ) -
1\'iuhafız gücü atletleri bu 
sabah aaat 6 • da mukarrer 

seyyhatlerioe çıkmışlardır. Bi
siklet takımı da bu akşam 
yürüyüı mebdei olan Sıvasa 
trenle hareket etmiştir 

---
vasıta müessir olacak bir 
kusura düşmeyeceğiniz ümni· 
yesini müntehipleriniz taıı· 
yor. 

Jııizlere bütün dünya 
milletlerinin yardım etme· 
lerinde elbette bir sebep 
vardır. 

Bugün fuzuli görülen 
masrafları kısarak memle· 
ketin mühtaç olduğu tasar
rufu yapınız. Fakat meınurun 
maaıı fuzuli masraf değildir. 
Hele bugun için iki manası 
ardır. Biri memurdur. Ka
nunlarla siyanet edilen 
hakkidır. Biri de it sahibi 
dehadır. 

Bütün taleplerimizi va
hide irca ediyoruz: 

Müesses kanunları zen
cirleme deiittirmek doğru 
değildir. 

Memurladan tasarrufu 
reddediniz ve mesela Türk 
ocaklarının milyonlara ba
liğ olan borçlarını ödeme
ği tehir idiniz. 

Bn acil değildir. Tasarruf 
vapılacak baıka maddeler 
bulabilirsiniz. 

Maksadımız hem size,hem 
bu tasarruf prensibi etrafın-
da faaliyette bulunan hühu
mete hakiki Yaz:iyeti birde 
efkarı umumiye ağzından 
ifade etmektir. 

lıte hakikat! Bunun kar· 
ıııanda milletin mukadderatı 
hükurnlnini7 e bnğlıdır. 

a::::::s: _ ~ 

İşte bu, apaıikar idi; 
H. , 
ıcran, ev enmek istiyordu. 

Enis, anlamamazlığa geli
yor, hayatının sonuna ka
dn~ ıadık kalacağına ye· 
minler ediyordu. Hepsi bo§! 
Genç kadın, git~Jği yolu iyi 
biliyordu ve o, daha kuvvetli 
idi. 

Bu kadar h'araretli bir 
rabıta, Enisin hayatında de
ğlıiklikler hasıl etti.ei ;çin 
ailesinin naza rından kaça· 
mazdı. Delikı:..nlı, Hicran-
dan baıka, Hicrana ait olan 
fe} lerde ı baıka her ıeyi 
ihmal ediyordu. Hatti an
neıi b 0 le... Firuze hanım 
oğlunun bfr budalalık ya. 
pacağından korktu, mese
seleyi kaymakam Sabri Ef .. 
ye açtı. Sabri efendi, bır 



S..lııfe .t 

lzmirde spor ' . 

İntihapta kimler kazandı? 
Altay - Apollon maçına hazırlanılıyor 
İzmir, 31 (H.M.) - Man- spor, Fevzi K..S.K, Ahmet 

taka merke.z hey'etile futbol Altay, Mehmet Ali İzmir 
hey'eti azaları arasındaki spor. 
emniyetsizliği mucip bazı Boks ve Güreı: Mubllı 

ahval fevkalade olarak bir ( K.S.K) Refik (Göztepe) , 
toplantıyı hi11ettirmi1tlr. Ba ı Hamit, Nuri Altunordu. 
münasebetle Cuma günü Atıcıhk ve binicilik: Refik, 
eıki Türk ocaiı binasında Ahmet Toıun, Hakkı ve Nu· 
toplanıldı ve mutat kongreye 1 rettin Beylerden teıekknl 

kadar muvakkat heyetler 1 etmlıtlr. 
intihap edildi. 

Merkez heyeti : Kazım ' 
paıa (Göztepe), Reıat (AJtn 
ordu}, (K.. S. K.. ), Sadettin 
(Buca, lsmail Hakkı (Şark 
spor. l 

* K· S.K nın teniı koı tlan. 
Cuma ailnft bu ku1ftb6-

m6zün bilyGk bir gayretle 
vücuıda getlrdlii kortların 

reıml kilıadı yapıldı. 

Kiiıet resminde sehrlml· 
zin tanınll'iı simaları ha-
zır bulunyorclu. Emir Hüse-

Futbol heyeti: Saim (Al- J 

tınordu}, Rıfat (K. S. K), 
Bihter (lzmlr ıpor), Sırrı 
(Şark ıpor), Salihattfn 
(Buca). 1 

yin HilınO paf& da bu da
vetliler arasında idi. Her 

Atletizm: Hilseyin ( Al-

1 

sene bilyOk muvaff aklyetler 
kazanan teniıçilerlmlzden bu tınordu), Cemil (Şark ıpor), 

Adnan (lzmir ıpor), Ali Rı
za t,(Buca),Fevzi (K.S.K). 

Denizcilik: Mehmet Al
tın ordu, Sadi K.S.K, Mef· 

,. tun Göztepe, Muıtafa Şark 
spor, Zeki lzmir ıpoı. 

Voley ve BaıketboJ: 

1 senede iyi neticeler bekleniyor. 

Apollon takımına 
hazırlık 

Alta7lılar 5 haziranda 
Apollon takımlle yapacak
ları maç için muntazaman 

Ihsan İzmir spor Hikmet 
K.S.K Muıtafa Attunoıdu,, 
Nz ma IJ,qlzmir spor, Cahttl 
Şarkspor. 

8i11tkJet: Muıtafa Şarl-. 

çahımaktadırlar. 
Bu maç ıehrimlzde bO

yük bir alika uyandırmııbr. 
Sporcularımız neticeden 

6mitvardırlar. 

·······························································-······················· .. ·········-· 
Noterlerde vergiyi 

protesto ediyor ! 
(Birinci cahif eden devam) 

teftiı iyesine müracaat et
mtılerdir. Maliye heyeti tef· 
Uıiye reisi Adıl B. bu me. 
sele hakkında mubarririmlze 
atideki beyanatta bulun· 
muıtur: 

- Böyle '.bir mftracaat 
vakiıoldu. Meseleyi tetkik 
edecefiz. Tahkikat neti· 
cestnde, Noterler hakb aödlr 
lene, tabii hakları teılim 

edilir. 

Hazinei evrakı satan
ların tevkifi 

Haztnei evraktan tarihi 
kıymeti haiz veıtkalann 

satı lmasında meı'uliyetl a6-
rü:enlerlo tevkif edlleceji 
de ıayi olmuıtur. Adil 8. 
bu hususta tenvir için va· 
ki olan sualimize iU izaha· 
ta vermiılerdir: 

- Tevkif edlhntı kimıe 
yoktur. 

Noterlerle defterdarbk 
arasındaki lhtillf hakkında 
Vali mua vmı F azb Bey de 
ıu lzahtı vermiıtir: 

- Noterlerin mibtah· 
demlerinden kazanç •ergili 
alınma ıı huıusu kendilerine 
teblli edtlmlftir. 

Noterler, Defterdarhtm 
bu Terıtlerin tabılli hak
kında verdill kararın uıulO 
dairesinde olmadıtını iddia 
etmektedirler. Efer bu 
karar usuli dalreıinde ve
rilmemi ı se her Noterin alt 
olduğu Kaymakamlıkta· 

ki tetkik komisyonununa 
müracaat etmeleri llzımdır. 

Tetkik komisyonu da 
Defterdarlaiın Dol& tal naza 
rının taıvlp ederse Noterler 
Temyiz lomisyonuna da mft· 
racaat edebilirler. Defterdar-
1 .. K verdiii her hanıi bir ka· 
rarı aeri almak salihlyelinl 
haiz delildir ,, 

Müstemlekat nazırı M. Reynaud diyor ki: 

Fransa kuvvetlidir 
Zafın ilk kurbanı olacak yerli 
halkı Fransa himaye edecek 
Pariı 31 (A.A) - Müs

tcmliki.t uazırı M. Reynaud, 
m üstemlekelerde vaktile 
Frooaayı temsll etmiı 

o1anların teıkil etikleri 
frderasyon tarafından vrilen 
ziyafette söylediği nutukta 
l<omünlstlerln Annam, ın 
tlmallnde karaaıalıklar çı
karmak için milracaat etlik· 
•eri tethiı uıullertne imada 
bulun mı:" v ' demiştirkt: 

_ rctn a lı uvvet?ıd ir. Göe-

1 

tereceğl cOzl bir zafın flk 
kurbanı olacak y~rli ahaliyi 

1 

Franıa himaye ve müdafaa 
edecektir.,, 

"ıtLeral bir devlet olan 
Franıa, müıtemleklt lll m~ 
liıi tarafından taıvip edilen 
11'lhat programını tatbik 
edecektir. Komibılıtlerln 
yaptıkları tabrlklt bu pro· 
araman tatbtldnl - velev bir 
stlne tacil ne de tehir ede
biliriz.,, 

ihtar 
-~·--

Dr. Fuat Sabit 
c. 

. . , . -_ .. 
B. ne diyor? 
Eubba odaaı haysiyet di

vamnm doktor Fuat sabit 
hakkında karar verdifini 
ve kararını mumaileyhe teb
lii ettiğini duyduk. Mesele
yi tahkik etmek üzere bir 
mubarrirlmizi Fuat Sabit 
beyin muayenehaneıine 16n-

Takohi, taraçadan kendini.atarak 
parça parça oldu ve öldü 

Takohi ölmeden evvel Marika isminde 

derdik. Fakat, doktorun bir 
kaç ıün evvel lzmirin Kemal 
paıa kazasının Çam yel kö· 
yündeki bir veremlinin te
davisi için telgrafla davet 
edilmesi üzerine lzmıre ıftti
ğlnl duy•n muharrirtmlz 
geri dönmiiıtür. 

bir kadından bahsetmiştir 

Dün doktorun seyaha
tinden avdetin! duyduiu· 
muz cihetle bu meıele hak
kında mumuileyhin fikrini 
öğrenmek istedik. Bize de
diki: 

- Ettbba odası be7etl 
divanı bir mecmuadaki ma· 
kalemi, bu mecmuayı AvatDa 
mahıuı bir ıazete addederek 
böyle tabii bir meseleden 
bahsedtlmeıini propaıandal 
mahiyetinde telakki etmlt ve 
böyle ıeylerden tevekkt 
edilmeıini ihtar etmlıtlr. 
Bu meıele bundan ibarettir. 

Milliyet f azeleıi bu mes 
eleden bahHderken divanın 
ıize ( Frldman aıııı eıkl ve 
faldttiz bir aıı olduğu için 
tavsiyesi lüzumsuzdur) diye 
tebliaatta bulundufunu ya· 
zıyor dofrumudur? 

- Kat'iy7en böyle teJ 
yoktur. Esasen bu meıele 
ilim meseleatdır: Divanın 

eallhlyetl haricindedir. Yine 
seyahatten 'avdetten sonra 
Milliyetteki o fıkrayı aör· 
düm ve tekzip ettim. .......................... 

Bağlar 
Şiddetli doludan 

mahvoluyor 
Manisa, 1 ( A. A. ) 

Y afmurlar fasalah ıurette 
devam etmektedir. Seyllp 
ve doludan Demircinin ilç 
yerindeki ekinler harap ol· 
muı ve aıirete ait 29 ııiır 
telef o'muıtur. Demirel. Bo· 

f rlu yolunun dart metrelik 
k11nııı harap olmuıtur. 

Manisa, 1 (A.:A) - Ala· 
oehrln Akçeli ve Karumuı· 
luk mevkilerindeki baflar· 
da doluda n yüzde iki nlı· 
betinde haıar vardır. 

Maniıa, 1 (A.A) - Mer
kf'z kaza11nan ıu yollarına 
i\lt 115 bin Uralık muaddel 
keıfin tanztmt ikmal edil· 
di. Yakında münakasaya 
konulacakllr. 

Dün kumkapıda bir ka· ' 
dın kendisini evinin taraça-
ııııdan sokağa atmak ıuretile 
inttbar etmlıtlr. 

Bu feci intiharın iç y(lzünü 
bildiriyorum: 

Kadıiı kimdir? 
22 yaılarındaki Takohl 

aslen teklrdaih olup muha· 
ceret eınaıında ıehrlmlze 
ıe1miı, yerleımtıtir. 

Bu kadının kimseıl ol
mayıp, hemıirealnden yetim 
kalmıı 13 yaılarmda Hlraç 
17·yaılannda Şake lıminde 
iki yeleni vardır. 

Hlraç mektebe aidlyor, 
Şake de kumkapıda bir e<'
zabanede çalıııyormuı, lıte 
bu kim.esizler kendi halle
rinde Mubıine hatun mahal· 
lesinde Tekin Alp sokaiın
da 9 numaralı hanenin bir 
odasında haıır neıtr oluıak

tadırlar. 

Evin sahibi 
Bu evin sahibi, o cıvarda 

rakıcı namile maruf Koço
nun karııı 50 yaılarında Ma· 
rika isminde biridir. Marika
nm ela kocan ölmüı biri 20 
dijerl de 18 yaılarıeda iki 
otlu lralanfbr" 4 odadan lba• 
ret olan evlnln bir odaamı 
bundan iki sene evvel ki· 
raya vermit Te kira~ılarlle 
bu ane kadar btrlikte otur· 
mata beılamııtır. 

Güzel geçiniyorlar 
• Bidayette aüzel ıüzel 

ıeçinmtıler ve blribirlerln· 
den son derece memnun 
olmutlardır. Fakat ıitıtde 
aralann4a bir aeçimıizlik 
ve bir dedikodu baı gös
termitllr· itte bu dediko· 
dular ve bir silrü aayrı 

ahllki s6zler Takobiye ca
nından besdtrmtı, nihayet 
don sabah öl6miyle bu ite 
nibaJet vermiıttr. 

Birinci kavga 
Bundan bayii bir zaman 

evvel, ev sahibi olan ma· 
elam MarJka, klrac111 ma
dam T akobl ile tem.zlik mes
elesloden kavaa etmtıtlr. ara· 
dan bir müddet geçml-; aü
nün birinde ktracıaına hi

taben: 
_ Madam Takhi, sana 

y\lzbln kere mi •öyliyece-

-. ... f s TA N BU 1 Y8 TA $ Hl ÔH 1 

OEVAiR VE lf ESS(SATI RES Mif ( N iH 
IAZABI DiKKATiNE: 

Yeni teıekkül eden ve merkezi lstanbu'da 
Kahr&mau sade hanında 

OÇONCU KATTA bulunın 

RESMi iLANLAR 
T t R 1 L i 1 i T ET 8 i R K E T i 

Haziran 931 tarihinden tubaren ifayl mıaanıeleye 
baılamııtar. Gazet<?mtzde neıredilecek bllQmum de•air 
ve müeueıatt resmiye lllnlannın teahhura aframama
ıını ve muntazaman netrinl temin için mezkOr ıtrkete 
1(6ndertlme•I ikUza ettillnl de•alr ve ma ... aatı resmi· 
.-..ıtn eazatı ftttllına arzeylerfz. 

Telefon: 20960 

fim bu evi temizlemek için 
Demiıtir. madam Takobide 
cevaben: 

- Kuzum ben kendi 
odamı ve kendime alt yer· 
leri temizliyorum, baıka 

neresini temizliyeyim demit· 
tir. Tekrar madam Marika: 

- Evin her tarafını te
mizlemek vazifendir. lıtne 
gelirse yap, gelme11e evim· 
den çık, demlıtlr. 

Takofıtde peki çıkarım 
Jtye cevap vermlı ve o giln· 
den itibaren ev aramaia 
baıtamııtar. 

Başka eve karar 
Bunun üzerine bir kaç 

gün evvel yine o civarda 
bir ev bulmuı ve bu aydan 
itibaren taıınmata karar 
vermiıtlr. İtte bu hali anh· 
yan ev ıabibi Marlka, ne 
ditiinmüııe dilıünmüı ol· 
mala ki yukarıya çikarak 
memnun olmadıiı kiracı· 

una: 
- Yavrum Takohl, ben 

ıana çık dedlmıe sabiden 
demedfmya, hemen çıkma
fa hazırlanıyor.un? demiı
tlr. 

Ta.kohi de: 

- Bunan sahili Te takau 
ol"r mu. hiç, tlelDlf ... kat'i
yen çıkacatını blldirmtıttr. 

Bir taraftan çıkmasını, 

bir taraftan da çıkmamasını 
iıteyerek fikri anlaıılmıyan 
bu evıablbi madam Marlka 
) ine kiplere binerek: 

-Kokmuı karı, ııllık 
karı, sona ille otur diye 
yalv•racak mıyım? Diyenk 
ıözünü y.ummuı ajzını aç
mııtır. 

Kavga büyüyor 
Bu hale maruz 

Takohlde: 
kalan 

- Terbiyesiz kadın, zor
la mı oturtacaksın? Demiıtlr. 
O sırada kavga büyür gibi 
olmuı fakat yetiıen komıu· 
lar tarafından ylltıf ınlmııtır. 

Aradan b:r iki saat 
geçml1t M .rjka yine eli 

ayafı titreyerek ıokaia 

çıktmt 9ft•t •ttjı ~ .. : 
- Utanmaz k r , hem 

c Timi yıktın hem d e t'fJa• 
larımın bir kısmın ı ç11ldın 

çı l..m11k iltiyorfQl\ ha, .. Dlye 
ba ;ırmöıa hatlamııtar. 

Bu feryadı duyan kom
i ular tekl'ar ıokaja fırlamıı 
ve bunun feryatlarmı din· 
lemeye baılamııtır. 

ikinci kavğa 
Marlka yine feryadına deva• 

mla komıular ıablt olıuo, bu 
kadın etyalarımı çaldı evim· 
den kaçmak lıtlyor, timdi 
polise aldfyorum clemiıttr. 

Bunun 6zerlne ko1Dfula· 
rı önOne geçerek bu ı6zleri
nln yan hı ve meı'uliyeti mu
cip oldutunu ıöylemtı Ye 

tekrar kavgalannı yab1llr
m11lardır. 

Kavıa yat11mıı, bu sefer 
de Madam Tak oh • bayılmıı· 

' 
tır. Zavallı komıular içeriye 
koıuımuılar Tokohtyl ayılt
inıılardır. Akıam olmuı, her
kes evine çekilerek yemeli· 
nl yemiı, kahvesini içer· 
ken bunlar gene ka vıa 
baılamııtır. Yarım ıaat de-

vam etmif, neticede yorul
muı olacaklar ki muayene 
ederek yatmıılardır. 

Düşünüyor 
Fazla yorgun olan Ma· 

rJka yatar yatmaz uyumuı, 
zayatlı T okohlde düıilnceıine 
devamla sabahın altısını 

bulmuıtur. Bu kadın saba· 
ha kadar dGıilnmÜf, Marika· 
nın iftiralannı bir bayii dü· 
ıünmüıtür. Nihayet ıereflne 
bu ıözlerl yedirememiıtir. 
Bunun üzerine kalkmıı u1u· 
yan yefenlerlnln J&aakla· 
nndan öperek kendiaini 
balkondan apğa atmııbr. 

Gören komıuların al
zından dinleyelim: 

- Kapının önünO ıüpG· 
riiyordum, 111Pat,, diye IO• 

kafa bir teY düıtü. 
Baıımı çevirdim, ne gö

reyim madam Takohi, boy
lu boyuna yere uzanmıı, 
yabyordu. 

- Yavrum, diye fer
yatla yanma koıtum. O 
ıırada baıka kompalar da 
yetitmiı, düıtü zannile kal· 
dırmak istedik fakat kabil 
mi, her tarafı lapa lapa 
olmuı tutulacak bir vaziyette 
değildi. 

Hemen birimiz merkeze 
koıtuk,birimiz de yefenlertni 
UJandırdık. Y eienleri aıaiı 
fndJler ve zavalh kadının 
baıında aflamafa baı1adı· 
lar. Kadın bayıın bir halde 
yefenlerlni baıucunda gör
dü ve: 

- Yavrularım,ıizl Allaha 
emanet ederim. iki kard~ı 
gü1 gibi geçinip namusunuzu 
muhafaza ediniz, dedi ve 
ıunları da ili ve ederek: 

" Bir ıeyler dem~m Ma
rika, Allahta'l bul.beni böyle 
yap~ılın lçla,, dedi •e göz
yaılnrlle fnlemefe baıladı. 

Bu sırada poli ııler g ·. 
miş, zavallı S.adma h f\st _ 
neye kaldırmııtır. K a.dw 
yo'c' a fılmOş, tat.ldkat baıı· 
lamıflır. 

A. S. 

lnfilik 
Bir zabit öldii 
bir nefer yarah 

Bologne, 31 (A.A) -

Dilo ıece ıehrln muhtelif 
~erlerinde 3 ftıenk patla1D1f• 
br. Bir Jandarma kGçtik ~-
blUoln elinde tutarak mua-

yene etmekte oldufu bir 
bomba patlam11, zabiti öl

dirmGıUir. Bu eanaaada da 
bir mlllı neferi yar alaamır 
tır. 



2 Haziran 

Unutulmuş Bir Tekke 
Beybilhavzın Esrarı ... 

Manevi bir maktel. .. 
Beybilhavzda işe başlayınca 

11e garip şeyler gördüm? 

Meğer kim imiş? 
O genç Selanik mektupçusunun 

nameşru evladı imiş .. 
-29-

Arasıra yanıma gelen 
ve beni uzlet zindanından 
kurtaran genç Paıtörün 

tatlı bakııları bunun için de 
bana bir halas müjdeıi 

oldu. Loı koridorlar, mer· 
diven aralıkJan adeta gizli 
bir aık teli.ki yeriydi. Ben 
de genç Papazla biraz 
daha mahremane ve can· 
dan kunuımak için bizza· 
rure loı koridorun tenha
lığına dalıyordum. Orada 
o benim dudaklarıma sıcak 
bir buse kondururken kur· 
tarmak için bana ümit ve 
teselli veriyordu. 

Macera yaıa:nak için, 
b~r ıeye rağmen içimde 
sönmeyen bir arzu vardL 
Bu Amerikan mektebindeki 
tabill ve terbiyem neticesi 
idi. Zaten orada okuyan 
bizden evvel ve sonraki ar· 
kadaılarım da hep böyle de· 
ğil miydi? Hepsi de macera 
yaıamak için can atmıyor· 

lar miydi? Okuduğumuz ki· 
taplar hep dini ve blze ma· 
ceracılıiı aıılıyan eıerler 
değil miydi ? . 

Bu macera ittiyakı ru
humda, fırtınalar, kaıırgalar 
yaratıyordu. Genç Pastörün 
beni Amerikaya, lnglltereye, 
Pekine, uzak ve münzevi 
yerlere kaçırmasını göğnüm
le, ruhumla istiyordum. Bu 
arzumu zımnen anlattığım 
halde genç papaz buna pek 
müıalt görünmiyordu. Bu 

, genç te, ıu Beybilhavz tek
kesinin iğrenç mahiyetine 
yaraımıyan bir aıalet, neca· 
bet vardı.. Sonra öğrendi
ğime göre bu zat, meıhur 
Selanik mektupçusu (V •... ) 
Beyin Ermeni metresinden 
dünyaya gelmiı bir evla· 
dıydı. 

Damarlarında Türklüğün 

aıaletini taııyan bu genç, 
Amerikan mektebinde oku· 
muf, Beybilha vz çirklbına 
düımüt ve onların bir Pas· 
törü olmuı fakat... lnıanlı
ğından milli aıaletinden çok 
bir 9ey kaybetmemtıtt. Bey 
bilhavz tekkeıine milli se
ciyeıi tebarüz ediyordu. Be
ni kurtarmaktaki cehli, hep 
bu seciyenin tabii bir neti· 
ceıi değil miydi?. 

Diğer yaılı ve zahiren 
ciddi görünen fakat tekke 
dehlizinin her loıluğunda 
bir genç kızın memelerini 
ııkan, dudaklarını emen 
küıtah Paıtörlere nisbetle 
bir ıui kaderle bur .. ya düı· 
muı olan Türk oğlu papaz 

·çok necip ve aıil tdi. 
Biltün mesaime raimen 

ıenit bir bütçeye malik 
olan bu Amerikan miıyoner 
tekkeılndeo para almak 
snümkio değildi. 

Bunlar, ne olursa olıun 
insan'ara bedavaya çahıtır
mağa azmetmiı bir haldey· 
diler. lsterllnğler, banknot· 
lar hep kendileri için, hep 
kitaplar, risaleler, mecmu· 
alar neıretmek için aarfedi· 
liyormuı , ınünteıiplerine 
yapılan mesarif, bir boğaz 
tokluğuna ve giyime, hem 
basit bir giyim, masrafına 

inhisar eder. 
Bu itibarla cebimde on 

para yoktu. Genç papaz bir 
gün yanıma geldi. Bana üç 
tane yüz liralık kağıt ver· 
dl. 

- .. Müj Hanım dedi, 
sizin için Şehzadebaıında 
münasip bir aile nezdinde 
bir pansiyon hazırladım, 

bu parayı da ailenizle te· 
maı temin edinceye kadar 
size meıarifiniz olarak ve
riyorum. Bundan kat'iyen 
kimsenin haberi olmıya

calc, müsait vaktinde ılznen 
bu parayı alırım. 

(Devamı var) ................................................ 

Kundakçı 
Dün Ağırcezada 

Y af kapanında Halat ve 
cadır bezi ticareti ile meı
ğulken mağazasını yakan 
Hüseyin ef. nln muhakeme
ıi dün ağırcezada nihayet
lenmiıtir. 

Malumdur ki Hüıeyin 

ef. magazaeını ılgorta ettir· 
dikten ıonra Emlak banka
ıına da terhin etmiıti Bı· 

lahare sigortadan paraları 

almak için harik çıkarmıth· 
Heyeti hakime cürmü 

sabit gördüğünden maznu
nun üç buçuk ıene hapsine 
karar vermittir. .... _ 

Yurt açılıyor 
Dariilfünunun arkasında 

tamir edilmekte olan yurt 
btn o.ıı mn tamiri l-itmek üz
redir. 

Yurdun dahili tefritalı 

için fırka idare heyeti Reiıi 
meıgul olmaktadır. 

Yurt bu sene bidayetin. 
de açılacak ve yalnız Da· 
rülfünun talebeıi kabul e· 
dilecek tir. --
Esnafın aylık muaye

nelerine başlandı 
Her üç ayda bir yapıl

makta olan eınaf muayene-
lerine bu ıünden Lttbaren baı· 
lanmııtır. Ticaret odaıı ea
naf milrakıpllli tarafından 
dün yeni hO.vlyet cilzdanla · 
rı mühürlenmefe baılanmıt
tır. Esnaf peyderpey cüz· 
danlarıoı tedarik ettirerek 
üç aylık muayenelerin& yap
tıracaklardır. 

YARU. 

Adliyede: 

Ihtilis 
1 PoıistSilih 

Sabit oldu 
•• ceza uç sene 

Poliı teavün ıandıfında 
786 lira ihtilas ederek firar 
eden ve Zonguldakta tev-

kif edilen mutemet Ahmet 
Muhtar Ef nin muhakemesi 
dün ağır cezada nihayet
lenmtıtir. 

Heyet hakime cürmü 
ıabit görerek maznunun üç 

sene altı ay afır hapsfne 
karar vermiıttr. 

Komünistler 
Ağır cezada 

Mahkemei temyizden dıll
vaları nakzen gelen komü• 

niıtlerin muhakemelerine 
bu gQn ağır cezada tekrar 
bakılacaktır. 

~yni zamanda Hasan 
Ait Beyin de muhakc~meıi 
Vecahen görülecektir. 

Aydından mevkufen 
§ehrimize getirilen diğer 

komünistlerinde dün ikinci 

istintak hakimliğince iıtic· 

vapları yapılmııta· 

Mezarlık davası 
Sürpagop mezarlığı yü· 

züoden Ermeni haıpepaz· 

lafı fle Belediye araıında 

çıkan mütekabil davaya dün 
dördüncü hukuk mahkeme· 
sinde devam eJtlmtıtir. 

Dünkil celsede Papazhğın 

avukatı bir layiha vermlı· 

Ur. Heyeti hlkime bunun 
tetkiki için muhakemeyi bir 
Temmuza talik etmlıtir. .................................................... 

Fuhuş 
Buna sebep 
Olan yakalandı 

Um 11mhaneci Münevve• 
rin muhakemeılne diin ikin· 
ci cezada devam edllmiıtir.I 

Vak'a ıudur: 
Münevverle arka d a'ı ı 

umumhaneci Sabahat Mn
ıerref isminde bir kız· 

cağızı kandırar.tk fuhıa teı· 

vik etmtıler ve müıteriyd 
çıkarmıılardır. 

Esnayi muhakemede Mü 
ıerref baıından geçen vak'
ayı ıöyle anlattı: "Ben 18 
yaıındaylm, bu Münevver, 
ıana terzHik öğreteyim, 

diye diye beni yanma aldı 
ve sonra müıteriye çıkardı· 
lar. 

Makamı iddia Münevver-
~--

Acaba öldürmek 
için mi atmış? 

Kaıımpaıada oturan 
Şakir isminde biri dün ka· 
rısile ka•ga ederek araya 
giren kainpederine kızmıı, 
tabancasını çekerek iki el 
silah atmııtır. Şakir yaka
lanmııtır. 

Şebeke anlaşıldı 
Poliı ikinci ıube müdiri· 

yeti bir hınız ıeb~keıi yaka· 
lamııtır. Bu ıebeke Röıtü, 

Niyazi, Yaıar ve Feridun 
ismlerinde 4 ktıiden mürek· 
keptir. Uzun zanmandanberi 

llzleri üzerinde takibat yapan 
zabıta bu ıebekeyi meydana 
çıkarmıı ve faillerini Adliye
ye teslim etmtıtlr. 

Biçare hamal 
Ali isminde bir hamal 

ıırtanda yükle tarlabaıından 
geçP.rken kar111ına bir oto· 
mobil çıkınıı, kaçarken yere 
düıerek yaralanmııtır. 

Hırsızlık 
Btr kıptı kadın dün 

Pangaltada bilezikçi ıoka· 
ğında mukim madam 
Aryodohinin hanesine gire• 
rek 22 lira çalmıı ve kaç· 
mııtır. 

Tramvaydan düşmüş 
Şiılide çifte cevizlerde 

oturan 52 yaılarında ma
dam Peroz diln, Bon:onti 

istasyonunda tramvaydan 
inerken düımüf, baıından 
ve aol kolundan yaralan· 
mııtır. 

Sukut 
Kurtuluıta tren soka· 

ğında ıakin 53 yaılarında 

Jozef dün, Maçka garajında 
ioıaatla meıgulken bir buçuk 

m ~tre lrtlfaından düımüı 
vilcudunun muhtelif yerle
rinden yaralanmııtır. 

Tabanca bulundu 
Yakup isminde biri 

dün saba ha karıı keçeciler• 

de bostan arkasında dolat

makta iken polisler tarafın-

4an tiipheli görülerek tahar· 
rir edilmittir. 

Taharri neticesinde üze
rinde bir tabanca bulunmuı, 
tahkikata baılamıştır. 

in tevkifini talep etmiıtir.-
HeyeU hakime bu tale

bi kabul etmit ve ıahit celi 

bi için muhakemeyi baıka 

bir güne talik etmiıtir. 

Bravo tüccara! 
Memleket böylelböyle kurtulur. 
Bu sefer rekabette galipsiniz! 

Yerli mamulitla Japon 
mallan araıında rekabet 
yapılıyor. Neticede, daha 

ucuza imal edebilditimiz, 
her iki memleket ınamu

latından bazılarını piyasa· 
ya biz silrüyoruz. 

Nitekim 1931 klnunusa· 
niılnden beri Japan kaput 

bezlertle yerli kaput bezleri 
araıında tiddetli bir rekabet 
bük6m ıilrQyordu. 

Bu rekabet Niıan ayın· 
da lehimizde bir ıafha 

1 
lerde ise tamamen Japon 
kaput bezleri plyaıadan çe
kilmiılerdlr. 

Çünkil yerli kaput bez· 
lerl daha ucuza mal olmak· 
tadır, Binnetice milıteri bu
lamıyan Japon kaput bezle
ri Türklyeye ihraç edilme
meie baılanmııtır. - .,--.-; 
Devairde c.r mesai saati 

Maniıa, l (A.A) - Bu· 
gilnden itibaren devafrde 
meıai saati 7-30 dan 12, 
13-30 dan 18 olarak tatbik 

arzetmefe baıladı. Son ıin· edilecektir. 

Sabile S 

Hangi devirde yaşıyoruz? 

Marmara nahiyesi 
Müdürü, Sulh hakimini tabanca 

ile makamında tehdit etti! 
İzmirden bildiriliyor: \ 
Akhisar kazasının Mar

mara nahiyesi ~müdürü Fu· 
at beyle ayni nahiyenin Sulh 
bakimi Mehmet 'bey ara· 
sında bir bidiıe oldu ve Na
hiye mildilrü Fuat bey SuJh 
hakimi Mehmet beye ma
kamında tabanca ile ölüm. 
tehdidinde bulundu. Hadiıe 
etrafında bize verilen ma · 
lômat ıu merkezded•r. 

- Marmara nal.iyesi mü
dürü Fuat beyle Sulh bakimi 
Mehmet beyin araları eskiden 
beri açıkmıı. Nahiye müdürü 
ile Sulh hakimi arasındaki bu 
geçimsizlik hemen her za· 
man muhtelif vesilelerle 
tazelenir, halk bu iki idare 
adamını barııtırıncaya ka· 
dar akla karayı seçermiı. 

Bundan bir müddet ev· 
vel bir köylü nahiye müdü· 
rünün yanlıı bir hareketi 
üzerine nahiye müdürü aley
hine bir dava ikame etmiı. 
Nabiye müdürü Fuat B. bu 
davadan haberdar olur ol· 
maz Sulh hakimini ıörmüt 
ve bu davanın salahiyet 
dolayısHe ıuk\Atu icap et· 

Adana da 

tiğioi, esaıen bir sulh 
hakiminin kendisinden yük· 
sek ~derecede bir memur 
hakkında tahkikat yapma• 
ğa salahiyeti bulunmadığını 
ıöylemiı ve tahkikat dos· 
yasının iadesini iıtemittir. 

Mehmet Bey buna ya· 
naımayınca Fuat Bey ken· 
di dairesine gilmiı ve taban· 

caıını alarak Sulh haki
minin makamına gelmiı ve 
b.endisini ölümle tehdit et· 
mittir. 

Bu hadise nahiye halkı 
üzerinde çok fena bir 
tesir baraktı. Sulh hakimi 
Mehmet bey Marmarada 
daha ziyade duramayacağını 

anlıyarak derhal Akhisara 
gitti. Orada Adliye ve Da· 
hiliye vekaletlerine telgraf 
çekerek vaziyeti izah etti. 

Hadiaeye büyük bir ehem
miyet atfeden alakadar 

vekaletler derhal tahkikat 
yapılması zımnında Maniaa 

vilayetine tebliğde bulundu· 
lar.Vali Fuat bey Akhisar

0

a 
giderek tahkikata baılamı§
tır. 

Orduda 
Türk ocağının ocağımı Fındık mahsulü nasıl? 

var mış? 1 Orduda çıkan .. Teka· 

Ada Tü k ğ ..ı müll,, gazeteıi Fındık mah-
na r oca ının uev· ı-· k rinden s 

1 
l . d su u ha kında şunları söy-

oııara para ı eran e 1-açık olduğuna dair bir ıa· uyor: 
yiadan "Y i Ad _ "Bu günkü vaziyete na• 
zetesı· hah end. Aana" ga zaran fındık mahsulünün ge 

se ıyor. ynı ga· • 
zete bu ocağın 40 bin lira çeo senekine_ nisbetle ancak 

"d ld h ld b nısıf dereceaınde olduğu tah-
varı atı o uğu a e ir · d'l" · 
muallime 800 lira bor lu ol· mıo e ı ıyor. Fakat bu mik-

ç tarın artma veya eksilmesi 
doğunu bildiriyor. B\mdan muhtemeldir 
haıka bu ocağm ziyafetlerte M "• d 
ufraıacağına bu muallimin anısa a 
paraıını vermesini düıün· Şakavet yapanlar 
meıi lazım geldiğini ileri yakalandı 
sürüyor. 

T b 1 
İzmir, (H.M.) - Manisa 

or a ıda dağlarında sakavet yapan 

Asarıatika taharriyatı 
yapılıyor 

Torbalı ve Bayındır içer• 
lerinde :zuhur eden aıar·· 
atikayı tetkik ve Efea ha· 
rabelerinde yapılan itleri 
görmek üzere Müze müdürü 
Salahattin Bey T epeköye 
gitmiıtir. 

Torbalının Hamidiye kö· 
yü civarında Vali Paıa ta
rafından keıfedilen kadim 
mağaranın meraka defer 
bir eıer olduğu tahmin edili· 
yor. Fakat bu bapta heniiz 
kat'i bir ıey denemez. Zira 
maf aranın demir kapısı 

kapalıdır. Bukapıyı Sali
battin Bey açarak ıondaj 

yapbracaktır. 

Yağmurlar 
lzmir havalisinde 

hasarat yaph 
İzmir ve havaliline bun· 

dan iki gün eTvel düıen ya
ğmurlar oldukça tahribat 
vapmııtır. 

Uıak, Afyonkarahlaar ha· 
valisindeki afyolar bundan 
otdukça haaarata uiramıı· 

tır. 

Y akup, Zeyriel, Ahmet, İs
mail, Hasan Yusuf, Abidin 
ve Ahmet yakalanmııt1r. 

.. HAikın dertleri ... 

Bakan yok! 
SenelE rce sarf ettiğimiz 

mesai neticesi olarak ancak 
taıı ve levazımı tarafımız
dan tedarik edilmek sure
tile yaptırmağa muvaffak 
olduğumuz Karagümrük ka
rabaı mahallesi kalfa sokağı 
kaldırımından kalan moloz 
yığınları aylardanberi kal· 
duılmıyarak kap.ılarım~zm 
önünde bırakıldı. 

Eskisinden daha fena 
bir vaziyete düıtük vazifedar 
bulunan zevat bu husustaki 
ricalarımızı iı' af etmiyor ne 
yapalım? Mahalleyi mezkur 
sakinlerinden Nail. 

Yarın Mercilnln nazarıdik· 
katini celbederiz; 

1 Küçük ilanlar 1 
Kuvvetli bir daktilo 

Turkçeden Fransızcaya , 
Franıızcadan Türkçeye kuv-
vetle tercümeye muktedir 
bir daktiloya ihtiyacı olan
ların idaremize tahru t oı 
müracaatleri. 



..... 
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