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\..Gönderilen evrak iade olunmaz 

Muhterem karilerimize "' 
zarurı itizar: 

•••••••• 
Evvelki gece makinamıza ariz olan ani bir sakatlık yüzün· 

den gazetemiz fena ve silik bir şekilde çıkmıştı. Bu itibarla 
gazetemiz binlerce nüsha az basılmış ve birçok talepier karşı
sında ga~ete müvezzileri de ihtikar yapmışlardır. Bozulan 
makinanın aksamı dün bir fabrikaya verilmişti. Ayrıca karile
rimizi tatmin etmek için üç, dört matbaa birden kiralandığı 
halde, gece yarısı bunların bazıları telefonla makinalarını 

Samimi 
hareketler! - -

Samimi teşebbüs' er
den memleket fayda 
görür.Vatanınıseven
ler, kendilerini bihak
krn onıı verenlerdir. ........................................................ 

Arif Oruç 

Türkiyenin samimi vatan· 
daşlara, samimi hareketine 
ihtiyacı vardır. Ancak böyl · 
likle memleket işleri düzenine 

girmek uretile yolunda gidebilır. 
Sa re imi, riya sız hareketle· 

ri kendi huıuıi menfaatlerine 
' uygun bulamıyanlar, etrafların· 

da daima ıüphe, tereddüt ve 
vehim uyandırmakta, ne
dense menfaat görmektedir
ler. Her ıeyden evvel, vatan· 
daılarla hükumet araaında 
mütekabil emniyet ve itimat 
teessüs etmek ıarttır. Bu 
takdirde büınüoiyet erbabıoıo 

Vah zavallı mavunacılar ! 

Zarar vermek rekoru 
liman şirketinde! 

Haraca dayanamıyan mavunacılar 
Vekalete müracaat ettiler 

Limanımızda Liman ıirketine keşktıl vazifesi 8Ören mih· 
netkeı maounalar 

haklarına tecavüz edilmemlı Liman ıirketlnln teeuü· ı manavcıların yeni bir 11zlan· 
olur. Bir vatandaı cemiyetin ıündenberl gün ıeçmlyor ki ( Deoamı 2 inci aahif•de} 
ahengint ibli.l etmemek, mem· ....... .......,., • • ' '' ''' '• • • • • • • • • • • • • ......................... ,,,,, •• • • • • • • • 
tekeun yüksek menfaatıerıne Darülfünün meselesi halledilmedi! 
uygun düımek ıartile istediği 

gibi düıünerek hüküm ver· 
mekte elbet serbesttir. 

Onunbu medeni ve ıiyaai 

haklarına, ancak müstebit !da· 
reler, tegallüp ve tahakküm 
ıevdaaında bulunanlar, ınü· 

dahale etmek ! hakkını haiz 
bulunduklarını zannederler. 

Cümhuriyet tar':ıınt kabul 
eden cemiyetlerde, reıml, hu· 
suıi iki cepheli hak vardır. Bi
ri Devlet hakkı, öteki vatan· 
daı hukukudur. Devlet vatan· 
daıa karıı idare hukuku nokta! 
nazarı.ıd~n esaılı taahhütlere 
girmiı, bir takım mes,ullyetler 
deruhte eylemiı bulunan müe· 
11esedlr. 

Vatandaılara gelince: Ün· 
!arın da Devlete karıı müı· 

terek ve ferdi mükellefiyet· 
!eri vardır. Meı'uliyetlerl de 
olduğu gibi. 

ftte bunun için iki taraf· 
tan biri, aradaki mukaveleyi 
nakzetmemek mecburiyetinde· 
dir. Türkiyede a1ri bir inkılap 
yapılmıştır. Türk heyeti lçtl
malyesl medeniyet sahıı.sında 
tekemmille doğru yürüyor. 
Halbuki, inkılabın, hassaten 
cümhurlyet inkılabının, pek 
çok nokıan tıuafları kalmır 
tır. Vatandaılar, Devlete karıı 
olan vazifelerile mükellefiyetle· 
rint mfııkül ıartlar lçerhinde ifa 
ettikleri halde siyasi hakların· 
dan mahrum bırakılmakta 

devam edilip ıidilm ediği gü· 
rülilyor. 

Darülfünün emini 
yus döndü 

me-

Hukukcular davayı kayıp mı ettiler 
Tıp fakültesi galebe mi çalıyor? 

Dün Darülfünun M. Raıtt 

B. Barem meıeleıl için gittiği 
Ankaradan döomüıtür. M. Raılt 
B. in ıon vaziyetten hiç mem· 
nun olmadığı anlaıılıyor. Ken· 
disl öğleden ıonra Darillfll
nuna hiç oğramamıı, Telefon· 
larlarla cevap vermemiıtır. 

Malum olduğu üzere Darül· 
fününd bu ıene Barem tat
bik edilecekti. Ve bu yüzden 
Darülfünun divanı bir kaç de· 
fa içtima etti, bir tatbik pro
jesi de hazırladı. Ankaraya 
gönderdi. Bu projede müde
riıler bir kaç aınıfa ayrılıyordu. 

Kıdemli, kıde'llsiz, Hariçte 
iti olanlar, olmıyanlar, Teka 

yüt edilmiı müderrisler. 
Bu sınıfa göre de Barem 

teıbit edtlmittl. Baremin bu 
ıekline Tıp faklllteal, Edebi· 
yat fakült .. si mııarız bulunu-

çalıştıramıyacaklarını söylemişlerdir. Bazıları da, mürekk?pleri 
makina başında bırakarak savuşmuşlardır. 

Bu cini ve pek mühim mazeret dolayısile ~ece yarısından 
sonra güç halle ve ancak bir makina tedarik edilebilmiştir. Bin-
11etice, (Yarın) bugünlük dört sahife olarak çıkmak mecburiye· 
tinde kalmıştır. lfllakinamızda yapılan tamirin bugün biteceği 
tahmin ediliyor. Muhterem vatandaşlarımızın bizi mazur gör
melerini pek ziyade tica ederiz. 

Adliye ,,._ yeni 
vekili 

Fırka: 

Mütekaitler ve icra 
kanunu için ne diyor. 

Adliye vekili Yuıuf Ke· 
mal Bey dün adliyeye gele
rek müddeiumumi Kenan B. 
ile ıörilımüı bilahara baı· 
muavinlik binaaıoda me1aul 
olmuıtur. 

Vekil Bey bir mu harı iri· 
mlze de ıu ma'dmatı vermiı· 
tir: 

- Adliye kadroıunda le· 
beddül yoktur.D.ğer devlet de· 

valrlnde tasarı uf makıadile ya· 
pılmakta olan tenzili.ta Adliye 
kadroıunda yapılmasına imlti.n 
ıörülmemlıtlr. 

30 senelik memnrların te· 
kaütlüklerl kanunu Meclhten 
çıkmadı. Ne ıekllde çıkarsa 
ona ıöre hareket edoceğiz. 

icra ve lflaı kan mu Adli· 
ye encümeninde tetltik edil· 
mektedir. 

Kanunun yeni f'lıli biltiin 
ıtklyetlerl ve tatbik güçlükle· 

(Dao•mı 2inci aehifede) 

iki kadın 
Bıçaklaştı ! 

Yeni "Laik Cümhuriyetçi Çifçi ve 
• 
işçi,, fırkasının programı 

Evvelki gece makinemize 1 
arız olduğunu bildirdiğimiz ıe· ı 

bebi henüz bizce meçhul aa
katlık üzerine gazetemiz okun· 
maz bir halde ve gaytl az 
mıktarda çıkabildiği için bir 
çok karilerimlz dün verdiği· 

miz haberleri okuyamamıılar· 
dır. Bu itibarla bu günkü 
gazetenıizde aynen tekrar edl· 
yoruz: 

Hakikat durdurulamaz. 
Memleket derin ve büyük ih
tiyaçlar karııaındadır. Bu ib· 
tiyaçlar, derin halk tabaka· 
!arını 11zlatmaktadır. Tek fır
ka ile memleketi tam bir ıu· 
rette idare etmenin sakatlığı 
görülmüıtür. Karilerimiz, yeni 
doğuıu cümlemizin vicdan 
heyecanlarımızın müıterek ol· 
duğuna ıüphe etmediğimiz 
yeni doğuıu haber veriyoruz: 

Memleketimizde bir Çiftçi 
ve İıçl fırka11 teıekkül ede· 

Teıkili tasavvur edilen 
hrka programından, birkaç 
esas maddayi neırediyoruz: 

Vasi bir iıkan ılyaaeti 

tatbiki. Arazisi olmıyan 
köylüye arazi temliki. Miri 
çiftliklerin iıleyen adamlar 
namına ihaleıl. Huıuıi çiftliklerin 

tedricen istihlaki ve küçük 
çiftçiye muayyen takıitlerle 

tem ilki. 
2 - Çiftlikler, muayyen 

dönü.11 !ere taksim edilerek 
bizzat ailelerile çalııan arazi 
sahiplerine bırakılır. Fazlası 

tedricen ıatın alınır. 

3 - Toprak sahiplerinin 
mabıulleri çiftçi kooperatifleri 
vaaıtaalle ihraç ;etlilir. latihli.k 
eıyaıı yine çiftçi kooperatifi 
marifetile tevzi olunur. 

4 - Toprakla uğraıanlar 

arazi, ıi.y ve iltihıalleri niı· 

betinde Ziraat bankasının 

tabii azası addedilirler ve el· 

intihap hürriyeti bu cüm· 
!edendir. Yirmi dört ıene evvel 
tatbik edilen usuller, 24 sene 
ıonra ayni mevziden blr!kade· 
me bile ilerliyememlttlr. Meı· 
rutıyet devrinde lntlh 'P )hilr· 
riyetlnin tahdidi b ~iki o za· 
man için faydalı olabilirdi. 
Uzun ıenelerdenberi cümhuri
yete l\hııp ısınılan ıu zamanda 

hali. hükümdarlık devresinden ar. 
ta kalan ıekillerin devamındaki 

~ Horr.. Horr •. Horr ! .. 
1 

- Horr ••• Horr .• Horrrrr .... 
Kara öz_ Yahu t Etrafındtt neler oluyor. baksana! 

1 
_ K~ndl kendilerine gelin güvey otuyorlar. Buna halk 

karıt.r mı ? .• 



Sahife 2 

ncaııı~niçin 
( Muhalif Oldum? ) 

YARIN 

Sokaklara idam beyan- Valı muavini 1 Tütüncülerden işlerini terkedenler 1)~ 

ı ıd Peygamberi Bu sene zeriyat tedenni 
name eri ası ı 

Memlekete fay dalı olacağına kani 
bulunduğum 

hakikatleri bildirmezden evvel ... 

Ferit Paşa hükumeti - İz.mirin işgali -
Sadaret teskeresi - Fetvalar 

Yazan: Sabık Halk Fırkası azasındau 

Bi• cok nııhiye ve kaza heyetlerinin 
' 

bulundukları Letafet 
apartımanı 

Birincinin hüllıısası : 

le görüştü! gösteriyor! 
-

Peygamber Bakırkö
yüne gitti! 

Dün Karagümrükte çok 
gülünç ve o kadar da acıklı 
bir hadise olmuıtur. Bu hadise 
nin kahramanı 50 yaılarında 
Abdullah isminde bir macun· 

<udur. 
Abdullah senelerdenberi 

İstanbul sokaklarında sessiz 
ve sadasız dolaıtığı halde dün 
Karl\gümrükte cadde ortasın· 

da avazı çıktığı kadar: 

- Ben Peygamberim, ben 
Peygamberim! Diye haykır· 

mıttır. 

Abdullahın bu ıekildf" tid· 
detli bir buhran geçirdiğini 
gören halk, Abdullahı der 
hal Poliıe teslim etmlıtır. 

Polh, Abdullal11 derhal 
müdüriyete ve oradan da vi· 
!ayete seyketmiıtlr. 

Vali muavini Fazlı 

Beyin gualine kart ı Abdüllah 
ber mutat: 

F ö kat üzüm mahsulü iyidir ve 
köylü işi bağcılığa döküyor 

Bu aylar Türkiye iktıaadi
yatının her yeni sene için lnkl· 
ıaf, ve intizar mevaimidlr. 
yeni sene mahıülleri henüz 

tamamen ahnmadığı için va zlyetl 
lam manaalle görebilmek için 
biraz beklemek lazımdır. Ay· 
ni zamanda iklim ıeraitlnln 
nasıl bir safha arzedeceği de 
bizim memleketimiz için mü· 
ıait olmaaına nazaran inklıaf 
aksi takdirde de kıtlık saiki· 
dir. 

Ticaret odalarının yaptık
ları istatistiklere göre, bu se· 
neki hububat rekoltemiz, ge
çen seneden bir az dundur. 
Mesela Ege mıntakasının kıt· 

lık zeryiatı tatıhaalat yekunu 
araaında ıöyle bir fark vardır: 
1929-30 senesi rekolte yekunu 
=7,447,813. 1930-31 ıenesl 
rekolte yekunu= 7,211,135. 

Bu fark diğer mıntakalar· 
da da mahsustur. 

cağını ümit etmek,ıtmdilik,müm
kün değildir. 

İhracat mevadımızın bat· 
licalarından olan tütün, afyon, 
yapağı ve üzümle incir fiatları 
düıkündür. Y apağılarımızı 
Amerika satın almayor. Çün· 
kü, kendilerinde stok mal var. 

Afyon plyaıaaında da, ka
çakçılığa mani olmak kastile 
Cemiyeti akvamın tahkikatta 
bulunması, iyi tesir hini et· 
memiıtlr. Buna, umumi buh· 
ranın tesirini de ilave eder
sen, afyonculuğumuzun, diğer 
memleketler gibi, ıayanı mem· 
nunlyet olmadığı anlaıılır. 

Tütünlerlmfzln vııziyetini 
de terakkiye değil, tedennlye 
doğıu gitmek ıeklinde ifade 
edebiliriz. Anadolu'nun muh· 
telif yerl<rinclekl bir çok tütün 

zürraı terki ıan'at etmektedirler. 

7 Haziran 

l KUŞ BAKIŞI J 
Tanıyorum, 
Tanımıyorum: 

Eıir müıtakil mebus vali 
Beye müracaat etmiı, demlıki: 

- Efendim ben müstakil 
olarak namıetliğlml va:ı.zettim, 
•ize de istida ile b ldirdim. 
İımlmi kara tahtaya neye 
yazmadınız? 

Muhittin B. cevap vermiı: 
- S 'zi tanımıyorum! 
- Nasıl tanımıyorsunuz 

beyim? Bendeniz istidada is
mi yazılı Mustafa Nurlylm. .. 

Tanıyorsun. 
Tanımıyorsun, ıigaıı üze· 

rinde bu kadar iarar ve me· 
baretle bahıelmenln sebebini 
vali B. bilahere muhatabının 
anlayabileeeğl bir ıekllde 
lzap etmiıtır. 

Meğer had . ıe, müstakil me
busun derecesi ve hüviyeti 
meselesiymif ... 

Bu va'ka ehemmiyetsiz bir 
"Formalite. muhavereıinden 
baıka bir ıey değildir. 

Fakat vali Beyin karıı· 
11nda Muıtafa Nuri B. yerine 
mesela bir Halk fırkası nam· 
zedi çıksaydı ve vali Beye 
a ynl suretle hitabetseydl -
Merak buya - Muıtafa Nuri 
Beyin aldığı cevabımı alacaktı. 

Yoksa bu ikinci ıahıiye· 
tin ismini H. F. sı nainzeti 
olmasına hürmeten derhal ka
ra tahtaya ve bizzat mı yaza· 
caktı? 

Banun cevabını gene ke"n· 
dim vereyim: 

- H4y, hay .. 
BÜRHANETTlN ALI 

Benim git f zorla muhalefete sev
kedilmiş yüzlerce Halk fırkası mensu
bu var. 

Anadoluda hareketi milli· 
yenin zuhuruna teıadüf eden 
bu tarihlerde Vahdettin me
lanetine açıktan açığa baıla
mııtı . Ferit ka bineıi ( Sevr 
muahedeıi ) ile memleketin 
eaaretini tehiye etmiıti. O 
zaman Anadoluda beyanna
meler neıredilerek memlr ke
tin düıtüğü feci vaziyet hal· 
ka iblağ olunmuı ve elele 
vermeleri isttnmltti· Ve hare
keti milliye bu tarihten itıba
ı en de lıtanbuldaki Fnit Pı. 
hükull'eti ile mücadeleye baı· 
lamııtır, 

- "Ben peygamberim, Pey· 
gamber. , Cevabını vermitli•· 
Her suale karıı ayni cevabı 
veren abdullah vllayetce, nh· 
biye müdürlüAüne gönderilerek 
muayenesi icra ettirilmiıtlr. 
Neticede Abdullahın mecnun 
olduğu anlaıılmıı ve Bakırköy 
tımarhanesine göndeı ilmiıtlr. 
Abdullahın iki erkek çocuğu 
ve bir kızı vardır. 

ihracat mevadının bulaca· 
ğı flat miktarı da timdilik ta· 
yin edilemez. Çünkü ihracat 
mevsiminin hülülüne daha 
i:.01 ay kadar bir zaman var
dır. Eger, bu aene hariçle 
olan muamelemizde nümuneye 
muvafık mal sevk ederek, iyi am· 

balaj ve kafi derecede reklam ya· 

Peynirlerimiz lıe Yunan 
ve Bulgarların rekabetinden 
mütee11ir olmaktadır. Fakat bu 
husustaki meı'uliyetln mühim 
bfr kumı da tüccar ve müstah· 
sillere aittir. Çünkü, hileye 
müracaat etmiılerdir. 

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

Hakikatleri açıkça yazarken birçok 
hAdiselere temas edeceğim - Halk fır
~ası mü ~alaal hukukun istihalesi de
ğildir. 

iki mim tetekkiıl : 

büyük ve tehdıtamiz be-
yannameler yapııtırılarak 

her hangi siyaıi veya 
ihtllalcılık hareketinin idam 
cezası ile tecziye olunacağı 

bildir i lmiı ve bu tehdit vazi· 
yeti karıuında İllanbulda le· 
ıekkül etmr ğe baılayan Mü 
dafaayl hukuk çok gizli hare
kete mecbur olmuıtu. 

Buraya girmeden 
hareketi mllliyenln bir 
tarihçeıinl yapacağım. 

evvel 
hüçük 

Hareketi Milliye tarihçesi 
Mütarekenin meı'um ve acı 

tarihini hiç bir vatandaı unut
mamııtır. 

Bu zaman milli hareket 
epice yol almıf bulunuyordu. 

(335) ıeneai nihayetleri 
i'.e ( 336 ) seneıi ıon Pa· 
diıah Vahdettin ve Damat 
Ferit için pek korkunç bir 
tarih oldu. 

Vahdetlln, salta!latının te· 
zel:ı.ü l e uğradığını ve ecnebi 
h imayesinden bir felah haaıl 
olmıyacağını düıünerek o za · 
man mevkii ıadarette bulu
nan Salih Pı. kabinesini isti· 
faye davet etti. 

Ferit Pş. hükOmeti 
5 Nisanda Ferit Pı. kabl· 

neyi teıkile dordüncü defa 
olarak memur edildi. 

Hazine, caauılara ve (Sevr 
muahedeıi) nl imzalıyanlara 
ve hareL eti milllyeyi boğmak 
için vaitlerde bulunanlara tev
zi olunuyordu. 

(Devamı var) .................................................................................................................. 
Vah zavallı mavunacılara! 

(Brinci aahifeden devam) 

ma11na ıahit olmayalım. Her 
zaman hak11z muamelelerle 
karıılaıan mavunacılar;Lıman 
tirketlnin yolsuzluklarından 
maddi, matınevi zarar görü
yorlar. Bılha11a ıon günlerdl', 
Liman tirkell kıyıdan kıyıya 
nakliyat yapan ma vnacılara 
kanca atmağa baılamııtır. 
Limanlar kanunu mucibince 
kıyıdan kıyıya olan nakliyat 
ıer belltir. 

Meıela Haydarpaıadan 
tahmil edilen ticari eıya Sir
keciye naklediliyor. Fakat, 
tü:>car malını, bu eınada An 
karaya aatınce; vapura ak· 
tarma vermek icap ediyor. 
Böyle bir zaruret karıuında 
kalan mavnacılara, Liman 
man Şirketi hotbehot c• za 
keımek tabirile anlata-
bileceğimiz bir vaziyet 
takınıyor. Çiinkü, kendi tarif· 
lerinl mıky ,, addeden Liman 
tlrketi, bir mavunanın bir gün 
lük yevmiyeıf olmak üzere 
(925) kuruı tahıl! ediyor. 

Mavunacılar bu husu•la 
İktuat vekalellne ıikayelle 
bulunml ılardır. 

İktııat vekaleti, madde 
ve mıktar tayini ıuretile 

flyetl teapit etmeılnl Tica• 

re ti bahriye müdürlüğüne 
btldirmiıtlr. 
T:ca·eli bahriye müdür! yeti, 
kıyıdan kıyıya nakliyat yapan 
müe11eaelerden meseleyi sor· 
mLılur. Onlar da numara, 
tarih beyan edilmek suretile 
ve gümrük kordon pusu
lalar! e Liman tlrkelinin nasıl 
bir ha ksız'ığı yapmaktan çe· 
kinmediğini anlamıılardır. 

Bunlardan maada, mavu· 
nacı'ar, Liman tlrketinin keı· 
mtJ olduğu (925) kuruıluk 
makbuzları da irae etmiılerdtr. 

Bu husuıtakl tahkikat bit· 
miı olduğundan vekaletten 
yakıı.da cevabım geleceği Ü· 

mit ediliyor. Bu ıon garip ha
rcketile, manavcıları zarardlde 
etmekte ıahıer bir rekor ~ ı an 

Liman tir ketinin böyle hakuzm u 
am<" l ·rlne nihayet verllmelid r. 

Adliye vekili 
(Birinci sahifeden devam) 

rlni bertaı af edecek m hiyet· 
tedir. Hukuk usl)lü muhake
meleri kanun t.t.dilatı teyizde 
tetkik edilmetedlr. 

Hukuk mezunlarının 6 ay· 
!ık stajlarını ücrtt~e yaptırmak 
için meclioten tahsilat lıtedik. 
Alabil! sel.. bu it halledilmit 
olacaktır. Sair günü Apkaraya 

gideceğim. 

Ne Büyük iş! 
Nün1erotaj niçin yanlış 

olurmuş? 
fatih mıntakaıındaki Nüme· 

rotaj muamelesini yanlıı ol· 
duğu, bir çok ı i kilyetler vuku· 
buldudğu söylenmektedir. 

Fatih kaymakamı bu hu
ıulta demitlir ki: 

- Mıntakamızda çü kol· 
dan tahriri müsakkafata de· 
vam edilmektedir. Ne kadar 
ıüreceğl belli değildir. Heyet
ler bazı yerlerde belediye 
tıırafrndan konulan numara
ların yanlıı olduğ•Jnu gör· 
müılerdlr. 

Nümerotajdan ıonra bına 
vaziyetlerinin değtımesinden mi 
ileri gelip gelmediğini bilmi· 
yorum. 

Süvari mübaşirlere yem 
bedeli de verilecek l 

Eskiden Süvari mübaılr 
vazifeıini jandarma yapıyordu. 
Fakat Adliye veka'eti bu itin 
daha seri bir surette if!ass 
için bu ıekli düşünmüıtür. 

Süvari Mübaılr olanlar atla
rını kendıleri alacaklardır. Yal· 
her ay maaılarına, bu at be· 
deli için muayyen bir para 
zam edilecektir. 

Darülfünun 
meselesi 

(Birinci •ahifeden devam) 
halde en çok zarar gören 
eıki müderrlıler olduğuna 

göre, buna mukabil diğer 
müderriılerln vaziyetini ıtm

diden tesbit etm< k kabil de· 
ğildir. 

R. Alı B. in evrakı he· 
nüz Darülfünundan Tıp fa· 
kültesine gltmemlıtir. Tıp fa
kültesi "15. gün içinde Şu
rayı Devlete bir cevap hazır· 
lıyacaktır. 

Bu cevabın bir nüıhaıına 
R. Ali 8. yine "ıs. gün için 
de bir cevap hazırlıyacaktır. 

Bu cevaplardan sonra Şürayi 
Devlet ıon kararını verecek· 
tir. 

parsak, sayanı memnuniyet bir 
netice almaklığımız mümkün· 
dür.Bu sahada lı limitet tir· 
ketinin müıbet bir teıir yapa· 

Üzüm ve lnçirin satıı mev· 
ıiml de gelmemittir. Yalnız, 
köylüde bağcılığa karıı bir meyil 
hluedilmektedir. Temiz ve clnıi 
iyi mal yetiotirebilirlerae, bağ· 
cılığımız ve dolayııile de ıa· 
ra pçılığımız için güzel bir ne
tice elde etmek mümk<indür. 

Verem kurbanlarına .. 
Verem sanatoryf' mu yapılması için 

30.000 lira tahsisat verildi 
Verem mücadele cemiyeti, 

memlekette günden güne ar
tan verem illeti kurbanları 
için bir sanatoryom rçmağa 

karar vermlıtlr. Şehrimizde 
veremli hastaları tedavi eden 
iki diıpanıer vardır. Bunlar 
da biri belediyenin emrinde 
olan yerebatanda, diğeri de 
Eyiptedir. 

Halbuki memlekette mev
cut binlerce haataya bu dis· 
panserler kat'iyen kafi gelme· 
mektedlr. İtte bu sebeplen 

ıehrimiz verem mücade'e ce
miyeti merkezi umumiye mü· 
racaat ederek bir sanatoryom 
inıası için tah&isat illemiıit. 

Merkezi umumi bu hayır

lı itin derha icraıına karar 
vermlı ve ıanatoryomun lnıa· 
ıı için ıehrimlz verem müca· 
dele cemiyetine 30 bin lira 
göndermlttlr. Sanatoryom ıeh· 
rin müna•f P bir mahalinde 
inta ediltcek ve 75 yataklı 

ola•aktır . .................................................................................................................. 
Y_e_n_i .f.ır_k_a_proğramı 

(Birinci aahifeden devam) 
9 - Umumi hizmetler<! 

ait bütün müeueseler devlet 
leıtlrllir. 

Tramvay, Su Şimendifer 
Elektirik, Vapur, ve ilha .•. 

10 - Türkiye uri bir Av· 
rupa devleti haline girmlıtir. 
Binaenaleyh Avrupa Devlet
lerinin umu 'ili hareke.tile mü· 
tenaslp bir ıiyuet takip et
melidir. 

11 - Düyünu umumlyenin 
yeniden yapılacak müzakerat 
üzerine ve bir niıbetl adile da
hilinde takarrür edecek miktar 
üzerinden tediyeıi,. Yeni Düyu· 
nu umimiye Devlet bütçeıln· 

den ödenmez. Gelecek ve it 
yapacak beynelmilel sermaye 
çalıaır, kazanır, borçlar Devlet 
hiueıl temettüünden ve ken· 
dlliğlnden ödenir. 

Riyaaeti Cümhur intihabı 
Arayı umumiye ile yapılır. 

Reilicümhurun Devlet ı i· 
yaıetilllle kaldıkları müddetçe 
fırkalara kartı bitaraflığı ıart· 
tır. 

12 Teıktlatı esasiyenln 38 
inci maddeıinln ıu ıuretle ta· 
dili icap eder. 

Relıiclimhur aıfatıle cüm· 
lıurlyetin kanunlarına ve Haki-

miyetl milliye eıaolarına riayet 
bunları müdafaa Türk mil· 
Jetinin ıaadetlne sadıkane ve 
bütün kuvvetle ıarfı mesai 

' 
Türk devletine teveccüh edecek 
her tehlikeyi kemali tiddetle 
men. Türklyenin ıan ve ıere
finl vikaye ve ilaya ve de· 
ruhte ettiğim vez!fenin icaba
tına hasrı nehetmekten ve 
devlet reisi bulunduğum müd· 
detçe diğer fırkalara kabulu 
tamamen bitaraf vaziyette 
kalacağıma ve ilah ••• , 

13 - Buna mukabil riya• 
ıeti cümhur makamına mec· 
lise feaih ıeJU,iyetl verilir. 
Teıkilatı eıaıiyenin 25lncl mad· 
desinin ona göre tadili temenni 
edilir. Yine teıkilalı eaaslye 
102 inci maddeılndeki teıki· 

latı e'aaiyenln tadiline dair 
olan fırka "R.,ial cümhurun 
tanibine iktiran ıartile .... " 
ıekline ifrağı Millet meclisin
den temenni edilecektir. 

13 - Siyi ile hayatını te· 
mln edenlerin rleltlmum İfÇI· 
lerln içtimai vaziyetlerinin en 
medeni ve müteklmil tekil· 
lerde ıılahına çalııılır. 

ı 5 - lııiz\er için devlet 
himayesi eıaaı nazarı dikkate 
alınır. 

Samimi 
Hareketler! 
(Başmakaleden devam) 

fayda, vatandaıların ıiyasi 

hürriyetleri aleyhine kullanıl
makta mahzur görülmlyen 
kaidelerden olacaktır. Cüm· 
hurlyetln, ortadaki nokıanı 
tamamlaması lıtenlr. Hem, ar· 
tık intihap zamanı da geç· 
mittir. Dört ıene için endlıe 
edilecek noktalar, cihetler dahi 
yoktur. Bundan ıonra vatan· 
daıların bekliyecekleri:meclbte 
doğacak ekalliyet fıtkalarile, 
meclla dııında teıekkül ede
cek olan ılyaıi sınıf fırkala· 
rıdır. Bu fırkaların yegane 
vaııfları: lktidarıı göz dikmek· 
ten ziyade, onu kendi hakla· 
rtlll vermeğe alııtırmağa ma· 
tuf olmalıdır. 

Fena ihtlraılar yerine, hüı
nünlyet eıa11na müstenit ted
rid talepler, inkılabın tik ıeyri 
esasında tahakküme alıımıı 
olan hükumeti, tedricen hüri· 
yete alııtıracaktır. 

Bu itibarla, memlekette ıiyasi 
fır kal ar teıkiline ehemmiyet 
vermek icap ediyor. Düne ka· 
dar yap:lan fırkalar, muayyen 
ıınıflara fıtlnat etmiyorlardı. 
Her sınıf etrafında toplamak 
gayeıile taazzuv ediyorlar, 
hakim ekıeriyet fırka11 kar11-
11nda mutlaka iğllip gidiyor
lardı. 

Meırutlyetle baıl •yan mü
teaddit türk fırkaları tarihi, 
hep bC>yle bir-taraf lehine ne· 
ticelenrntı, ikin el ve üçüncü· 
ler muh4kkak ömüraüz kal· 
mıılardı. Çünkü, muayyen 
ıınıfların menfaatlerini temsil· 
den uzak bulunuyorlardı. Halk 
fırkası, bu fırkalardan ittihat 

ve Terakkiye beozer.Ounun gibi, 
kendi sınıfının menfa ati le meı· 
gul olmağıı mecbur olmuıtur. 
V t ziyet bundan ibarettir. 

Demek oluyor ki, memle· 
kette cemiyet içindeki mevki 
ve sınıfları itibarile menfaat· 
leri birleıen vatandaıların, 
meıru ve kanun dairesinde 
haklarını aramaları için bir· 
leımelerl, her nokta! nazar· 
dan faydalı olacaktır. lıler 
böyl~ce elbirliğiile görül· 
müı, bütün vatandaıların 
faydaları gözetilmiı olabile· 
cektir. 

Samimi olmak, ıamiml
yetten ayrılmamak, hüsrıünı· 

yelin en büyük delili olacaktır. 
Arif Oru9 
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PAZAR 

"Yarın " kalmadı 

]\ 

Dün (Yarın) ın tek nüıhaıı 
kalmadı. Bunu bir gazeteci 
gözü ile değil, bir halkçı ola· 
rak muhakeme edeceğim. 

(Yarın) niçin kalmadı? 
Bunun tahlili bize memle 

ketin buııünkü vaziyetini ta· 
yln edecektir. 

Bütün efkarı umumiye ha· 
disatın itba haline geldiğini 

görüyor. 
Memlt'ketin bugünkü va· 

zlyeti tasarruftan, iktısa ttan, 
iyi yatamadan ve hatta mad
di huzurdan evvel bir şey isti
yor ve bekliyor. 

Manevi huzur. 
Her ıeyl gizlemekten bar 

ka manaları olmayan üç beı 

hukümet gazetesinin efkarı 

umumlyeri tenvir vazifesini 
unutalı yıllar oluyor. 

Memleketin bütün istika· 
metleri biribirinl tutmayan 
haberlerle taayyün etmiyor.Hiç 
kimse ne olduğunu, ne olacağını 
anlamıyor ve görüyor ki mü· 
temadiyen her ıey güllük gü· 
lüstanlık gösterilmektedir. 

Bizzat acı içinde olana 
ıstırabı olmadığını söylemek 
ne memleketçilik ve ne de 
ııazeteciliktir. 

lıte hadiselerin hakikatine 
aç kalanı (Yarın) a sarıldı. 

(Yarın), onlara mühtaç 
olduklar manevi huzuru ve· 
ren haberleri ile bu günün tam 
ve hakiki ıem'asını çlzmlt olu
yor. 

Eğer çümhurlyet Halk fır

kası bu kadar bol azası ve 
mensubu olduğunu iddia edi· 
yoraa o halde (Yarın) ın kapı· 
ıılmasına sebep nedir? 

Eğer her ıey denildiği gibi 
gebe değilse muhalifi, muvafıitı 
ne bekliyor ki (Yarın)a sarıldı? 

Bu gösteriyor ve sarih su
rette iabat ediyor ki okuyan· 
lar içinde (Y arın)ın hii.dhatı 

tenvir eden, hakikatleri bil
diren haberfeıine mühtaç olan
lar çoktur. 

Anlamı.k lazımdır ki her 
ıeyden evvel kari ve efkarı 

umumiye manevi huzur bek
liyor. 

Belki bu güne kadar mem· 
lekeli tek fırka ile idıı.re et· 
mek faydalı idi, fekat artık bu 
tekil muz:urdur. Bunu biz de· 
ğil hadisat, Halk fırkasına 

muhalef ıti l<abul ettirmek 
sureti ile itiraf ettirdi. 

Hem anlamalıyız ki muha
lefet baıka, haklkatçılık baı· 
kadır. 

Biz bir takım prensiplerde 
Halk fırkaaı ile beraberdik. 
Fakat bunların tatbik sahaaında 
deitlıtığlni ııörünce nasıl gözü
müzü kaparız ve bu nasıl bir 
zihniyetle muhalefet telakki 
olunur? Bu hakikatin ifaıle· 

ıidir. 

Bir teyki vakıadır ve bunu 

halk eli ile tutar gözü ile gö· 
rür bunu söylemek muhalefet 
değil söylememek muhalefettir. 

Biz diyoruz ki memleket 
ve millet hesabına asıl mu
halefeti yapan Hükumet ve 
fırka gazetesidir. 

Nemleketin neye muhtaç 
olduitunu anlamak için bir 
hadise kafidir. Yarının tek 
nüsha11 kalmadı! 

Peynir Hatları 
düşüyor 

Piyasaya çıkarılan yeni 
peynirlerden bılhaasa kRıar 
çok lnmlttlr. Evvelki hafta 
150. 175 kuruta kadar satılır· 

ken dün 100 120 kurut ara· 
ıında aatılmııtır. 

Beyaz peynirler de dütm• k 
tedir. Geçen ay içinde 80 90 
kuruta kadar satılırken bu 
hafta içinde 60 kuruta kadar 
tenezzül etmlttir. 

Yarım milyon liraya 

Türkiye 
Artık kadınlar da fena halde bıçak em niye ti 

kullanmaya başladılar ! ı1 • ~--Planları satılıyor~u 
Unkapanında iki kadın kıskançlık yüzünden müthiş Tokatlıyanda 1.lk 

bir kavgadan sonra bıçaklaştılar • 

Carih ve mecruhun anlattıkları neler konuşuldu? 
Dün sabah, Unkapanında 

iki kadın biribirlerini döv
müı, dehşetli kavga etmiş, 

birib'rlerini yaralamıılardır. 

asla bir kötülük geçirmeyerek maz ııllık karı, diyerek ya-~ 
saf temiz kalp ile yine goru- nıma ıokuldu ve: 2 -

Ç ki 
Birinci kısmın hulasası : "••••ıııııııııııııııııeıı 

ıür ve gidip gelmeğe devam - arı arını daha dün 
ederdim. Lakin günü.ı birinde rıhtımda bırakdığını unutarak Tokat ıyan o!ellnln odalarından Emniyet sırları 
bu kadın bana gelerek: el alemin koca11na göz dik- birinde sarışın ve esmer iki adam ko- satıf ı'-'Or f Bu garip vak'a ıu suretle 

lcereyan etmlıtır: K d Z h me"I ne zaman -ğ d· d dl nuşuyordu, Bunlardan biri Türk, öteki 'J 
- ar eıim e ra, iıler 11 o ren ın, e . de bır lngfllz idi. 

lnglliıJer, Türkiyenin em· 
niyet ve muhafazasına alt 
sırları Yarım milyon Türk 
lirasına satın almak hte
mitlerdi. 50,000 Türk lira
ıını nama muharrer bir 
ce kle petin verdiler. 

Bu kavgacılardan biri olan 
Semiha Hanım, aslen İstan
bullu 27 yaılarında, eımer, 

zalf ve çaçaron bir kadındır. 

darıl, ister darılma. Allah bi· Herşeyi gözüne alınca . lngiltere de•letı sizin sadakatle 
lirken kuldan ne ıaklayayım Bunun üzerine: hizmetinizi bekliyor, diye başlıyan bir 
seni kocamdan kııkanmağa - Haydi oradan tıllık karı mübahase devam ediyor. 

Lu mükllemede lng:ıtere ~evlet!, 
baıladım. Onun için bundan kocam bana akıam açıktan bu sAylnlze mukabil size refah ve 688• 

böyle ne ıen bize gel, ne de açığa beni boıayıp seni ala· det temin edecektir gibi, cümleler var-
Bundan beı sene evvel 

İnebolulu Hasan isminde bir 
biz ıize gelelim, dedi. cağını söyledi, dedi ve he· dır. lngiliz, hayatta en büyük muvaffa-

amele ile evlenmiı, Kasımpa· 

ıada Kulaksız mahlleıinde 

Tepemden vurulmuıa dön· men üzerime saldırarak ras· kıyetln, bir insan için en büyük vazife 
müıtüm. Gayri ihtiyari: gelen yerlerime tokat, tekme olduğunu ve ne olursa olsun kendls: nı 

l·ıe vurma"a batl•dı Bu mes'ut görmekten ibaret oldu""nu 
- Ya, beni k11kandın ha? 11 ~ • sıra· "" oturmağa baılamıştır. d söylüyor. 

dedim ve bir daha gelmiyece- a ıaıırmıı, ah vah diye 
Diğeri de Zehra isminde feryada baılamııtım. olursa olsun mes'ut görmekten 

İ b 1 1 25 1 ğiml de ili. ve ettim. Bunun ne o u u yaı arında orta Bu 11rada elime ıoğuk bir ibarettir.Bunu yapabilen lnıan 
b 1 b 

üzerine yine, Tanrı misafiri oy u ve alık dinde bir ıey dokundu. Dokunmaıile hayatta muvaffak olan insan· 

ık d d ı diyerek kahve plıirme"e halk-a ın ır. Kocası nebolulu 11 sızlama11 da bir oldu. Baka- d 
Ah 

tım. lçmiyeceğlnl ıöyleyince ır. met isminde biri olup bun· yım dedim ve yaktım. 6ir de İıte biz, sizi mes'ut olmak 
vaz geçerek: 

dan Leı sene evvel birlikte ne ııöreyim kanlar akıyordu. lı"akatlnde bulduk. Siz mes'ut 
-Affedersin amma Semiha İ ' 

ıehrlmize gelerek yerleımit· tte bu kanı görürgörmez 
hanım, kocan ile benim aram-

lerdir. aklım baıımdan gider~k son 
da ne hluetin ki heni kıskan· 

lıte bu iki hemıehri Ha- dın, dedim. bir gayretle üzerine atıldım 
son ile Ahmet burada buluı· O da bana: ve Semihayı yere düıüerek 

altıma aldım. 
muı ve ailece görüımeğe - Vallahi kardetlm, senin Bunun üzerine elinde bu-
baılamıtlardır. k k d d k 

O 
açı ıaçı urman an oca- lunan bıçağı alarak ona sap· 

ç dört senedenberi bu camın da ıana dik dik bakı- ladım. 

iki aile biribirlerine gelip git· ıındıın huylandım, dedi ve Kabahat bende değil, o 
meğe, bir arada yiyip içmeğe kalktı ıııttı. kadınındır, diyerek sözünü 
baılamıılardır. Akıam olmuıtu kocama bitirdi. 

Fakat son günlerde bu mi· bu meseleyi anlatarak bir da- Semiha Hanım ne 
ıaflrperverlik ve canci"er h 1 1 d B dı"yor ? " a g tmememlzl ıöy e im. U· 
ahbaplık bozulmuıtur. lıte nun üzerine kocam da meıleyl Semiha hanım, öfkesini ala· 
Luna da sebep, yaılıca iki ka· kapattı. ı k k k mamıt o aca 1 endisini Ad· 
dın arasına giren kıskançlıktır. Aradan bı'rkaç .. 1. h d gun ıye nezaret anesin e ziyaret 

Burasını bizzat Semiha ve • etmek lıterken: 
Zehra hanımların ağızlarından geçınce _ lntallah buradan çıkar 
dinleyellm: Aradan bir hafta daha çıkmaz Zehra hanımın, daha 

~Zehra hanım ne diyor? ııeçmı1t1 yani, dün sabah ıdi. doğrusu hanım artığının ıeti· 
Üç sene evvel bu kadınla Erkenden kalkıp Rejide çaht· ni sokak ortasına serdiitim za· 

tığım itime gitmek üzere Y0 • man gel de bol bol ifade ve· 
tanııtım. Çok güzel ve çok ti· la çıkmıttım. Unkakanı köp-rlrı bir kadındı. reyim ve resmimi de çıkart!'-· 

Allahın hafta11 onlar bize, rüıüne geldim. yım, dedi. 

olmal11ınız, zengin, namütenahi 
zengin olmalııınız. Bunun içinde 
ılze biz çareler ihdas edeceğiz. 
Akıl takdirde bütün tU parlak 
zekanız, tümullü kabiliyetiniz, 
nihayetsiz meıalniz her zaman 

liçln mahvolmağa, olduitu yer· 
de sönmeite mahkiimdur. Bir 
defa düıününüz tu son gün· 
!erdeki heyecanlı meıaillerinlzi, 
neler !ve neler yapmadınız, 

bir insanın tahammül edeLile· 
cefl kadar zekanızla, varlıfı· 

nızla çalıttınız, elinize ne 
geçti, hiç? .• 

Her zaman için bu hiçlik· 
ten ayrılamayacağınızı 
ihtar etmek isterim. 

size 

- O halda ne yapalım, 
hırsızlık mı? 

- Haıa,size bunu yakıt· 
tıramam, siz ki ..•. 

- Ya ! ... 
yahut ta biz onlara giderek yer - Zehra dur, dedi. Israrlarım üzerine sadece 

B 1 k d - Sız zengin olmak lıter 
içer ve eğlenerek vaktimizi ir ıey ıöy eyece zannile tetrlyen çeneılnl gıcır atarak: 

durarak : - Kocamın önünde bol misiniz?. 
geçirirdik. Fakat ıon günlerde - Nevar? dedim. bol cilveler yaparak kendlıine - Bunu iıtemiyen adam 
hunun mldeıl ıııcıklanaıak O da bana patlak gözlerini bendettiğl için kıskandım ve tasavvur eder misiniz? 
beni kocasından k11kanmağa açarak: vurdum, dedi. - Dünyada öyle ahına k-

•• ~.~.~~~~~-~~~-~'..~.~-~ .. ise, kalbimden - Ellnlıı körü var, utan· A. S. lar çoktur da •. ........................................................................................................................................................................................................ 
Adliyede: Poliste: 

WIWLllalTTI: iki katil Bohçalılar 

Bir kuduz kurt 
An~u~ya çiftliği cin'!- Bohcalı hı;~ız ka 
yetının muhakemesı- • 

Köylü kadının1n burununu 
kopardı ve çobanı yaraladı 

Bergamanın Reıadiye na
hiyt>slne ait koyun eli köyünde 
korkunç bir hadise olmuıtur. 

vak'a ıu ıuretle cereyan et· 
mittir: 

Tarlasında çift süren bir 
köylü, dehıet saçaıı, büyük bir 
kurdun üzerine doğru gelmekte 
olduğunu görüyor. Köylünün 
yanında hiçbir ıflah yoktur. 
Yerden bir taı alıp kurdun 
kafasına atıyor ve bağırmağa 

batla yor. 
Kurt korkuyor ve yolunu 

değlttlrlp geriye dönüyor. 
Kurt bu sefer diğer bir çiftçi
ye musallat olursa da orada 
da dikit tutturamıyor. 

Bu anda, vahıi hayvan ıon 
derece kızmıı ve yolda yiye· 
cek ısıracak adam aramıya 
baılıyor. 

lıte bundan sonra atıl feci 
hadise vuku buluyor. Bır eıe· 
gin üstünde köyüne gitmekte 
olan zavallı bir kadın ve kü· 

çük çocuğu, Kurdun hücumu· 

na maruz kalıyorlar. 
Kadın, bağırıyor, vuruyor, 

fakat azııın hayvan oralı bile 
olmıyor. Bu boğuımada ka
dın eıekten yere dütilyor, bu
nu fıraat bilen Kurt, kadına 
hücum ederek burnunu kopa-1 
rıyorl. 

Kadının feryadı son dere· 
ceyl buluyor. Nihayet civar
dan yetlıen köyliller, biçare
yi, burunıuz elleri yara için
de, parmakları kopmuı bir 
vaziyette kurtarıyorlar. 

Bundan ıonra Kurt, bir 
koyun ıürüıüne hücum ediyor. 
Ve çobanlle yarım ıaat kadar 
boğuıuyor sonra meçhul bir 
semte kaçıyor. 

Kudurmuı hayvan çobanı 
da ağır surette yaralamııtır. 

Kurdun kuduz olduitun mu
hakkaktır. Yaralılar derhal 
lstanbula ıevkedllecektlr. lıml 
Fatma olan kadının 

tehlikede değildir. 
hayatı 

ne başlandı. dınlar yakalandı 
Angurya Çiftliğinde Meh

met kahyayı öldüren Rıza ile 
Şer,fln muhakemesine dün a· 
ğır cezada baılanmııtır. 

Vak'a ıöyle olmuıtur: 
Mehmet kahya Rızanın 

kız kardeti Emineye göz 
koymut ve bir gün Emineyi 
Samanlıkta yakalıyarak bik· 

rinl izale etmlıtır. 
Emine baıından bu vak'a 

geçer ııeçmez dt>rhal kardeıl 
Rıza ya gelerek batına geleni 
anlatmıttır. 

Rıza bu hadheden müte· 
eulr olarak hidlıeyi amcıaı 

Şerife anlatmıt ve ıerifie be
raber Mehmet kahyanın yo· 
lunu beklemeye baılamıılardır. 
Bekir hadheıinden dört ııün 

sonra Mehmet kahyayı atına 
blnmlt ııiderken çevlrmitler ve 
öldürmüılerdlr. 

Eınayı muhakemede maz
nunlar blrlbirlerine atfı cürüm 
etmlılerdlr. 

Şahit 11fatile Emlnede din· 
lenmiılir. 

Emine hadiıeyl olduitu gibi 
anlatmıttır. 

Heyeti hlkime diğer ıahit· 
terin celbi için muhakemeyi 
baıka bir ııiıne talik etmlıtlr. 

Son günlerde birçok ka• 
dınların ellerinde bohça ile ıo· 

kaklarda clolat•P bohçacılık 
yaptıkları görülmekteılir Bunla· 
ııo arasında bazı kadınlar 

bohçacılık yaptıklarını iddia 
ederek girdikleri evlerden 
eıya çaldıkları göı ülmüf, za
bıtaya bildirilmiıttr. 

Bunun üzerine faaliyete 
geçen polis 2 inci ıube müdi
rlyetl hu kadınlardan Zeynep, 
Şekure ve Hayriye laıninde 
üç kadını yakalam11, hakla· 
rında tahkikata baılanmııtır. 

Kavgadan intihara; 
Bakırköyünde Cevizlikte 

oturan Kazım Beyin zevceıl 

Emine hanım, komıuıu hra 
hanımla kavga etmiı, neticede 
muitber olarak tentlrdiyot içe
rek intihara teıebbüı etmlı, 
fakat kurtarılmııtır. 

Pencereden yuvarlandı 
lğrikapıda oturan 50 ya

tında Ma lam Loitill evinin 
ikinci kat pencereıini silerken 
düımüt ağır surette yaralan-
mııtır. 

450,000 Türk lirasını daha 
verdikleri zaman bütün 
planları almıt bulunacaklardı. 

Bu muazzam hadise nasıl 
oldu? lıin içine kimler ka
rıttı? Ne esrarengiz entri· 

katar döndü? Bunları bu 1 
günden itibaren bütün ha
kikatile netredlyoruz! .. .......................... 

- Acaba ben de o faal· 
leden miyim?. 

- Bunu timdi öitreneceğiz .• 
- Nasıl? 
- Bundan basit bir ıey 

yok .. 
- Mister! Ben bütün ıöy

ledlklerinlzden bir teY anla· 
yamıyorum, ya ben fikrimi 
çalııtıramıyorum, yahut ta 
ılz hiç açık değilsiniz! .• : 

- Kendinize hiç iftira et
meyin, ahmak değil, çok ze
klıiniz!.. Biz bundan ~iatlfade 
etmek iıtlyoruz. 

-Garip tey!.. Dünyanın 
dört bir bucağına kanat ger· 
mit iri lngiltere devleti benim 
zekamdan mı latifade edecek?. 

- Ne zannettiniz ya !.. 
lngllizler muhtelif memleket· 
!erde sıkıımıı bu gibi zekalar· 
dan istifade imkanını bulma· 
soydı, dünyanın dört bir bu
cağına kanat gerebilir mlyl? .• 

Muhatabım, vereceğim ce· 
vabı bakıtlarımdan almak 
isteyen bir temerrütle gözle
rimin ta içine bakıyordu. Na· 
zarlarımı gayri ihtiyari yere 
indirdin. Mister ( Ber ••. ) salo
nun içinde dolaımaita baıladı. 
Yaldızlı bir kutudan çıkardığı 
Prro alııaralarından bir taneai· 
nl bana verdi, bir taneıinl de 
kendiıl yaktı. Bir aralık pen
cereden alaka ile dııarıaını 

tetkik etti. (Devamı var) 
~ 

Deli diye --Tedrisat müfettişini 
timarhaneye atmışlar 

Dünya da çok ııarlp hadi
seler cereyan etmektedir. lıte 
bir tane daha: 

Muğla maarif müfettııl 
Zeki Bey maarifte ki hataları 
bir raporla maarif eminliğine 
bildirlimlttir. 

Emanet derhal tahkikata 
batlam.ıtır. Fakat maarif mü
dürü, müfettitln bu hareketi
ne kızmıt ve müfeltit için: 

- Delidir, diye muayeneılnl 
!atemlt Zavallı adam derhal 
Sıhhıye müdürü tarafından 
muayene edilmit ve •Dell. 
diye rapor verilmlıtır. 

Adamcağız valinin emrile 
hemen lzmire ııönderilmit ve 
"tam 15. gün mütah@de altı-
na ahnmıttır. 

Neticede Zeki beyin deli 
olmadığı anlatılmııtır. Maarif 
vekaleti müfettlıin blr gare:ı.e 
kurbarı gittiğ ine kani olmuı 
ve ciddi bir tahkikata baıla· 
mıttır. 



1 tt1'11'11 azıran 

Bu P..,f üstesna Fırsattan İstifade Ediniz ! 

.. Tıcaret O~asının Müsaadei ·Mahsusasile Yalnız 1 ila 16 Hazirana Ka~ar 

KOSTUMLER-PARDESULER o 
MUŞAMBALAR 

Vesaireden mürekkep mühim bir~stok Üzerinde 

Galata' da - Karaköyde kain 

ANKARA OTEL 
Bütün 

Telgraf 
konforü 
- Taşhan 

havi. 
Ankara 

11_v..._enı-ese-rler-::I r-~ KISARNA .. ..._I 
Kooperatifçilik 1 ı Bu nefis Maden suyunu sofralarında bulunduranlar, 

Bu nam altında Ali Ticaret kum, mide ve barsak hastalıklarından kurtulurlar. 
mektebi kooperatifçilik huku· 
luyatı muallimi Su phi Nuri 
bey yeni bir kitap neşretmiıtir. 
Son zamanlarda pek moda 
ve türkiye ıçın çok ha· 
yırlı olacağı muhakkak ola 1 

bu meı'.ek hakkında edinmesi 
lazımgelen her türlü ilmi ve 
kanuni malumatı iht.va eden 
bu kitabı k;ırilerimlze avsi
ye ederiz. Suphi Nuıi ley ki 
tabında yalnız nazar.yat ve 
ya türkiyedeki tatbikat ile 
kalmamı1 , aynı zamanda da 
Rusya ve İtalya gibi zıt siya· 
•et takip ı den memleketler
de de kooperatıfç lik tatbika· 
tile meıgul olmuıtur. Ha11lı 
bu gün memleketimizde bu 
meslekten mufaualan bahse 
den yeğane uer budur. 

Herkes kooperatiften bah· 
•ediyor, fakat kimse bu meı· 
lekin neden ibaret olduğunu 
bilmiyor. Kooperatif nasıl bir 
ittir, neden memleketimizde 
henüz inkiıaf edemedi, nas 1 
terakki edecektir? Bütün bun
ları bi'mek isliyenler bu kita
bı okumalıdır. 

1f 1f 
NAMIK KEMAL 
Hayatı ve eserleri 

Müell.fi: Kamalettın Şükrü 

Büyük vatanperver ( Namık 
Kemal ) in tf'rcümeihalini 
yepyeni bir tarzda ve ade•.a 
çok tatlı bir roman gibi an
latan bu eser matbuat alemi· 
nin bugüne kadar gördüğü 
bütün (tercümeihal) eserlerin· 
den bambaıka bir mahiyette· 
dir. Garp edebiyatının büyük 
adamların hafatlarına dair 
o1an yeni neıriyat çığı•ına 

bizim edebiyatımızda da bir 
baılangıç olan bu kıymetli 

eterde aynı zamanda büyi'ık 

Kemalin edebi hüviyeti ile 
uerlerinln tahlili ve me, hu r 
(Vatan ) piyesinin tamarnı 
vardır. 

Herkese avalye ederiz . 
Naılri Kanaat kütüphanesidir. 
Namık Kemale alt bir çok 
resimler ve vesikalarla dolu 
olan bu yüz altmıf sayfalılc 
eserin fiatı 100 kuruıtur. 

1f Jfo 

Gelen eserler 1 
Havacılık va Spor 

48 inci sayısı çok zengin ve caziptir. 
16 büyük sayfa içinde 

Fenni ve içtimai tetkikler, 
seyahat intibaları. • Harp ser
güzeıtlerl. • Mektep •porlıırı, 
futbol, ılrıema,çocuk bahiıleri, 
hikayf',müsabaka v.s. 

Bu ıayının rlnema anketi 
çok caziptir. 

Şirketi Hayriyeden: 
Köprü Üsküdar iskelesindeki büfenin ıcar müddeti 15 

Haziı·anda hitam bulacağı ve vapur:arın kaııve oc. kları müd ,eti 
de 12 Temmuzda ınunkazi olacağı c hetle islicarlarına talip 
o'~nların heyeti teft;~iye riyasetiM• 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

5 inci Keşide 11 Haziran 1931 de~ir 

Büyük ikramiye 

50, 000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 40.000 

Liralık Bir Mükafat Vardır. 

Dr.Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 

Cumadan maada her 
gün öğleden sonra saat 
(2,30 dan 5 ) e kadar lstan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı hususi kabinesinde 
dahili hastalıl.ları muayene 
ve teda vl eder. 

Telefon: İstanbul 2398 
!!1119 ........ 1111!!11 ... --

D r. Hayri Ömer 
Aiınanya Emrazı cil-

diye ve züh· ev; ye cemi· 
yeti azasından Beyoğlu 
Ağacan i karşı sırasında 
133 No. öğleden sönra mü· 1 racaat. Telefon: 358:.1 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cıhan kütüp-

Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so 
kak No. 5. 

Her gün öğleden son· 
ra altıya kadar hasta la. 
rını kabul eder. 

Dr. A. KUTİEI~ 
Cilt ve emrazı zülıreviye teda

vihanesi. Galata Karakôy'de bö
r ·kçi fırını sırasında No. 34 .................... 

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

talıklar mütehassı11 Cu
madan maada her gün 
saat 10 dan 6 ya kadar 
hıısta kabul edilir. 

haneıi üstünde No. 66 .... --------• 
Telefon: l•tanbul 2385 İstanbul icra 

1 Selanik Bankası 
dan: Bir borcun 
faıı için mahcuz ve paraya 
çevrilmesi mukarrer Rumca 

Tarihi te•isi: 1888 matbaa hurufatı11·6 931 tart 
Sermayesi hinde saı.t 9 30 ila 10 buçuğa 

kadar Galatada yanıkkapıda 
Tamamen tediye edilmit: Soma hanında Hrvmıka ga· 

30,000,000 Frank zet•sl idarehan .. ılnde a(ık art· 
Merkezi idaresi: lstanbul tırma ile •atılacaktır. Talipl~

rin yevmi mezkurda mahal-
Türkiyec/eki ıubeleri : !inde hazır bulunacak me'mu· ................... 

O k A [ G~late, lıtanbul, lzmir, runa müracaatları ilan olunur. 

0 tor gop ssayan Samsun, Adana, Mersin Zayi iş Bankasıntlan alnı 0 ş 
Langa cami sokak No16 ı olduğum 501i0 numaralı tasarrııf 
Hergün h·stalarını ka· Yu lanistandaki ıubeleri: cüzdanını zayi ettim. Yenisini ala-

bul va tedavi eder. I ı Atına, Selanik, Kavala ı cağııntları eskisıııııı lıükınü yoktur. 

-----------•ı 1-------·---..ııı Ali Osman 

o 

TAŞ HAN PALAS 
Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 

Sıhhatinizi, çocuklarınızı, yemekıerinizi ve kendinizi muhafaza ediniz. 
Sinek, tahtakurusu, pire, bit, güve ve emsali ha,ırat tehlikeli hastalıklar tevlit, 

yemeklerinizi ·telvis eyler. Uykunuzu kıçırır, rahatınızı selbeder. 

Haşarattan ve hastalıklardan \'C ıstiraptan kurtulursnnuz FA YOA haşaratı yumurta ve tolımlari le beraber kat'iyyen 
imha ve ifna eder. Yerli malıdır. Türk zekası, Türk amelesi ve Türk parasile yapılmış olup dalı:ı. müessir, daha 
mühlik oldu ·tu gibi yarıyarıya ucuzdur. Kat'iyyen leke yaomaz. Kokusu hafit ve latiftir. İnsanlara ve çocuklara 
zararı yoktur. Bütün devairi devlet, eçnebi müersesat, Seyrisefain, Şirketilıayriye, hastaneler, J lilillialımer, yatı ıııek

tekleri, vapur kumpanyaları, Devlet demiryolları. Amerikan ford kumpanyası, büyük oteller, Bursa hamamları, 
Yalova k.ıplıcaları ve bülütn müessPsatı millıye FAVDA istimal eyler. 

Servetimize acıyalım ve ecne~i yaldızlı reklamlarına al~anmıyalım. 
Kuttmt 50 büyük 75 bir kiloluk 125. Poındası 75 kuraştıır. Hasan ecza deposu. 

KARADENiZ POSTASI 

V 1 \0 '!.puru a an 9 Haziran 

Salı 
gunu tam ıaat 17 ,Je Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Sam· 
sun, Ünye, Ordu, Giresoıı, 
Trabzc.on ve Rize) iskele· 
!erine azimet ve avdetle 
aynı iskelelerle (Sürmene 
ve Of) a uğrıyacaktır. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain 
acentasına müracaat. 

Tel. lstanbul 1515 

* * Trabzon hattı postası 

A t 1 vapuru 
n a ya 8 Haziran 

Paz~rtesi 
saat 10 da Sirkeci rıhtımın· 
dan hareketle (Zonguldak, 
loebolu Evrenye, Samsun, • 
Ordu, Giresot>, Trabzon ve 
Rize)ye gidecekttr. 

Bülent VAPURU 
8 t-laziran 

Pazartesi 
günü akşam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Evrenye, Samsun, Ordu, 
Oireson, Trabzon ve Rize) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Sirkecide 

su .. DO RONO PERTEV'i 
Dostlarımıza tasviye ediniz. Size müteşekkir kalaeaklardır. t!er ee
zane ve ecza depolarile tuhafiye ına~azalarında arzyınız. 

TAViL ZADE VAPURLARI 

1 Ayvalık lzmir postası 

~ v~p~r~ ~e~ la. ~:~ _,. - . zartesl 17 de Sir· 
~ 

keciden hareketle Geltbolu, 

Çanakkale, Ayvalık ve lzmire 

azimet ve Çanakkaleye uğraya 

rak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapu!da da ve· 

rilir. [Adres: Yemiıte Tavil

zade biraderler. Tele. lst: 2210 

SADJ.C ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz muntazıı.m ve 

lüks postası 

Dumlu Pınar 
7 ~a!~::n p AZAR 

günü akıamı saat 17 de 
Sirkeci rıhtımından hare 
ketle doğru (Zonguldak, 
lnebo!u, Ayancık, Samsun, 
Ordu, Glreıon, Trabzon, 
Sürmene ve Rize) ye azl· 
met ve avdetle {Görele)ye 
uğrayacaktır. 

Yük ve yolcu için Sir· 
kecide Meymenet hanın· 

daki acentahanesine mü. 
raca at. 

Tel: lstanbul 2134 

~--------~~--.. Çocuk hastalıkları 

mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 

1 Çocuk hastahanesi ku 1 
lak boğaz burun mü· 

tehassısı 

Or. Ekrem Behçet 
Beyoğlu Mt kt<'p sokak 1 

l..Telefon: B. O. 2496 1 
Zayi tastiknaıne 

1324 de Üıküdar idadiıi 
3 üncü sınıfından aldığım tas· 
Uknamemi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan zayiin hükmü 
yoktur. 

Ka11mpa1a Belediye 
Polislerinden 939 

Ziyaettln 

1 Haydar Rifat B.in eserlerinden 1 
Ayni haklar 
Miras meseleleri 

iki lira 
Bir • 

Şerhli borçlar kaırnnu • , 
tlkbal) ki tap hanesinde 

Rekabet 
Kandreye 

yenler: 
gitmek iıtt· 

iz mitte ( 3 ) 
otomobili tercih 
Adam baıına (1) 
kilo ( 40) para. 

numaralı 

etsinler. 
lira beher 

Antalya ambarı karşısında No. 61 Beyoğlu Mektep sokak 
l\\üracaat. Bilet vapurda da verilir. T .. lefon: B. O. 2496 

_ ........................ ııİıİıİ .................. . 


