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Gönderilen evrak iade olwımaz. 

Dün mecliste müstakil mebuslardan 
--·---·Sırrı B. kabineyi tenkit etti! 
Sırrı B. hükômeti tenkit ederek "Valilerin salihiyeti geniş 

olsaydı Şark isyanı ve Menemen irticaı olmazdı!,, dedi 
Devlet 

• • 
Otorıtesı 

Nedir? 
HiJkumet hdllcın iti
mat ıJe •mniyetini 
kazanır•a bu oto
rite kendililinden 
tee•süs etmiı olur! 

Arif Oruç 
Dün lımet Pı. M. Mec· 

Uılnde hOk6meUn proıra· 
mını okumuıtur. Prolram, 
daha eYv•l Fırka ırupunda 
tuvlp edtlmiı olduiu için, 
kabinenin itimat almama· 
ıına bir aebep yoktu. 

BaıYektlln yent profra• 
mı, iyi tatbik edilebilmek 
ıarUle ehemmiyetli, ıörOlebl· 
lir. Bu beyanname mtla••• 
betlle, Halk fırkau umumi 
konareıinin ufraıacajı me1-
eleler d• anlaııhnıt oluy.or: 

ı - v.r.il•rin ten~ili 
2 - Butç•Je amami ta· 

aarru.f: memur lıadroların· 
da yl.zd• 15 ni•heıind• la· 
•arruf. Dcvl•l maarallarında 
yfı.zd• 10 t•nlıihat. 

3 - Hayat pahalılıfının 
ucuslaıtırılma•ı. 

4 - ihracatın tan~imi. 
6 - Çiltfi •• ••n•la 

kredi. 
6 - Yerli mallarıtt hi-

may .. i. 
7 _ Nafia iıleri, imar 

faaliyeti: Liman, Şimendile-r 
inıaatıntı devanı. 

8 _ Deol•t otorit••ini• 
takviyesi: Adli, idari iıld· 
hat ve ilh ... 

Hüktmetln prolramındaki 
ana hatlar bunlardır. Dtfer 
maddeler, ildnci •• OçGncO 
planda aöriilebillr. 

Sarahatle anlaııhyor ki, 
Gazi Hz. nln ıeyahat rapor• 
larında teıhiı edllmit olan 
marazlar ve ihtiyaçlar bun• 
)ardan ibarettir. 

Memleketin açık hakikat 
halini alnııı bulunan ı1tırabı, 
haatalıiı bunlardır. Marazın 
kat'i teıhisl bu ıuretle ko· 
nulmuı oluyor. HaıtalıiıD 
teda yiıindeki ıöıterllmek 
lizımgelen tatbiki isabet 
üzerinde iırarla durmak za· 
rureti inkar edilemez. O ci
hetleri• kanunlar, nizamlar 
yapılırken tetkiki, mGnaka· 
ıaaı tabiidir. 

yalnız, Baıvekil Pı. nm 
proğramında daha ziyade 
dikkati çeken bir nokta var• 
dır: 

Kuvetll Devlet oUrlteıl, 
kuvvetli Hükdmet mefhum· 
!arının lımet r. kabtneıin· 
ce tellkki edildiil ıekll 
ıöstermek itibarile bu cihet 
oldukça ehemmiyetle kar• 
tılanmak Jcap ediyor. ..J ) 

(Devamı 4 n~IJ Saylau• 

T •• b • J • • b Pro ram detiıtirmek kafi değildir! 

et~r!jd~~!z derın ·kşA ~şı~~ H.Fırkasının ye~f 
ge ı~ı ıgın ~n şı aye e ı programında ne var? 
Hükômet Millet meclisininl dünkü celsesinde 

l 

programını okudu ve itimat reyi aldı 
Ankara 9, (Huıuıi •u· 

laabtrimlzden) Parllmento 
hayatamısıa biraa canlaa· 
m•I• baıladıiı dGnkll •ec
liıte anlaııldı. laıTekll Lmet 
Paıanın okuduiu proiram 
mühim mbakaıalara tebeb
olmuıtur. 

KocaeUnln mlıtakll m• 
buıu eıkl Yeklllerden Sam 
BeJ a6zü alarak proframıD 
umumi hatlarını ve Baı•e· 
kili ve hemen btltln ••kil• 
lerl ayrı ayrı tenkit et•lt
tir. Sırrı Bey bllhaı.. lnhi· 
ıar idarelerini ele alarak 
l>u11ılann memleketteki fer
di teıebblılerln lnklıa• 
fını meaettfklerlnl a6yle
mlı 'Ye lıtanll•I llmant· 

Kocaeli mebu•a Sıırı heyin 
hücumuna mara~ lıalan 
Baıv•'il J.me: Pı. 

Kecaeli meba•a Sırrı b•yin 
halı•ı• 6alduıu Kahiliy• 
ıJelcili Şülcrii: Koy« bey 

••ara Adliye tılertııe teyec
clh ederek, Adli kanunla· 
rımı•uı tyl tatbik olunma· 

dıf1111 •• lau ıebepl• mCiıa· 
(teılplerlD• makaı laJaler •er
dfilnl anlatmıı ye ltundaa 
ıoara Dahili ııler• ı•c-
•ltUr. Sırrı 8. esc:G•le Ya-
111erla ıallhlyetlerJaln tala
tlıt etlilmeıtnde Dahiliye 
Vekili ŞGkrd ~aya Beyi 
hakaıa bulmuıtur •• hll· 
laaıaa : • Valilerin ıalllat
J•tlerl ı••lı tutulıa tdl Şark 
lıyaaı .,. • Menemen irticaı 

lı&tlbeıl elmu:dı •• DemlıUr. 
Sırrı Bey umumi ıebep 

elarak, Teklllerln •emur· 
ların kendilerin• beudet· 
mek iltediklerinl ve bunun 
bu netlceJI Terdlilnl ı6yl• 
mittir. 

Buna ili yeten idareci me· 
murların lnhlaarlara 1erleı· 
Urildiklerlnl T• yerlerine 
binnetice teerdbeılz memur· 
ların ıetirtldiflni ıöyledt. 

Sırrı Bey, BaıTekil 11-
met paıanın ve etrafında 
top! anan arkadaılarının 
ıöylediklerlni yapabilecek 
sat oltluklan için daha çok 
hOcwna maruz kalmalarınna 
•e kalacaklarmna tabii bu• 
luntlutunu a6J'l•miıtlr. l 

Bundan ıonra Sırrı Bey 

Kocaeli meba•u Sırrı b•yin 
lattc•m ettifi Hariciye oalıili 

T eolilı Ruıtu bey 

Hariciye veklletfne nakil 
(Devamı 4 öneli •aylada) 

j F. profesörü
, nün konferansı 

Pran11z profeaörll 'H DarDlfDnun 
emini Muammer Raıft B. 

[Vlllsı üçüncü sahifemizde} 

Konı:re bugün açılıyor, yeni pro
gramda neler bulunuyor? 

Ankara, 9 (Husuıt mu
ha~irlml•den) - Bütün vi· 
llyetlerden Halk fırkaıı mu
rahbaıları Ankaraya gelmiı 

bulunmaktadırlar. H. fırka· 
ıııun umumi kongresi bugün 
ıaat ikide evvelce bildirdiğim 

meraılmle açılacaktır. Fırka 

yeni programın muf au al 
bir surette teaeit etmlıUr. 

Yeni prokram 3 kııım· 

dan milrekkeptir. 
Fırka programının birin· 

el kııım "vatan, millet, am· 
me hukuku, devletin eıaı 

letkilltı,, ıibi dört maddeye 
aynlmııtır. 

Yeni proıramda(amme hu· 
kuku) ıöyle baılamaktadır. 

•Türk vatandaılarına 
teıkilih etasfye kanununun 
Yerdlif içtJmai ve ferdi 

hOrrfyet, muunlyet, müıavat 
ve mülkiyet haklarını mah· 

H. F. rei• vekillerinden 
Cemil bey 

fuz bulundurmalt ırliamı•· 
caehemmf yetU eıaılardandır. 

Bir dereceli intihabatı tatbik 
etmek yilkıek emellerfmfL 
dendır. Ancak vatadaıı JnU• 
hap edeceğini tanıyabile· 
(Deoamı 3 üncü •alaifeJe) 

Tayyarecilikte şerefli bir muvaffakiyet 

Vecihi B. şehrimizde 
"ft •••• 

Vecihi Beyin yaptığı tayyare 
Prağda muvaff akiyet kazandı 

Vecihi bey oe lcendi imal ettlfi (Vecihi 14) tayyar••i 

Kendi elile i•al ettlfi ( yeslnt yaptırmak üzere Prafa 
tayyarenin tetkikatı fenni- (Deoami 3 üncü •ayfada) 

C. H. F. 
M()tf6 F" ~· 

Müm.,ıiller İff• böyle ,,;.derler, böyle d6nerler! 



Muharriri: Bürhanettin Ali 
İktib s edilemez 

öndü .. 
Her araf a S. ·Fırka kaza mış, 
rey sandıkları açıldığı zaman .. .,. 

-26-
1 te Fethi Beyin seyya

hatı undan ibarettir. 
L eler on ıl"'i gü,nlük 

maddet n yorucu fakat, 
.manevi kıymeti itibarile 
pe haz ve,ıc bir seyahat· 
ten sonra istanbula dön
mü~tü. 

Artık burada fırkanın 
ba mda, tali ihtiyaçları 
tet ·ik edecek ve ona göre 
kararlar verecekti. 

.Bu ihtiyaçlardan biri de 
Bele iye lntihabatına işti· 
rak idi. 

S rbes fırka, Halk fır
ka sile beraber yarına kıılk
tığı zaman çok ıyi biliyor· 
du kf, rakibin yanında yaf 
t barile, pek küçüktü r. 

Fakat o, kuvvet ve bün· 
ye itıbarile ona faik oldu· 
ğunu idrak ediyordu. 

Netekim ınemlekelin her 
tarafında Serbes fırka nam
zetle !ne rPy veri diği hal· 
de sandıklar açıldığı za man 
bunun aksi görüld ü. 

İntihap yolsuzluklarını 
o zaman uzun uzadıya yaz· 
dığımız ve e~asen henüz 
hafızamızdan silinecek ka
da r da zaman geçmediği 

iç in bu bahsi tekrarlama~a 
lüzum görmüyoruz. .. 

Serbes fırka ın meclis 
tek i vaziyetine gelince : 

Muha lefetin ilk defa mev· 
ki aldığı uçuncü Büyük 
Millet Meclisi, o devrede 
çok §Ryanı dikka t müna· 
kaşalar, mücadeleler geçirdi. 
Muvafık adedine nisbeten 
"hiç ,, mesabesinde kalan 
on iki muhalif, gördükleri· 
ni, iıittiklerini, hi11ettikle
rini samimi birer ifade :ile 
bütün millete, yine o millotin 
kirsüıiinden anlattı. 

Sabık Paris ıefiri Fethi 
Bey, millet vekillerinin hu
zuruna Gümüshane mebuıu 
olarak çıktılı zaman hiç 
b ir şeyi gizlemeden efki.rı 
umumiyeye 11öylemi1ti. 

( DeıJamı vaT ) 
1 
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Zahire borsasında neler oluyo!!, 

orsa kapanamaz! 
Borsanın mali vaziyeti bozuktur 

f ak at piyasaya lazımdır 
Zah ire borsasının,mali va· atlar son derece dütüktür· 

ziyelinin bozukluğu ve bu Bunun için borsa varidatı 
vaziyetin devamı halinde hemen hfç denecek kadar 
borsanın kendi kendine azalmııtır. Borsanın kapa· 
kapanacağı yazılmıştı. nacağı mevzuu bahis değil-

Bu hususta borsanın dir. 

bu kötü vaziyetten kurta· Yalnız memur kısımla-
rılması hakkında neler ya- rında bazı tensikat yapılacak 
pılmasımn icap ettiğini hona ve itler azami derecede kü· 
azasından bir zata sorduk. çültülecektir. Borsanın ka-
Aldığımız cevaplar ıunlar- panması bütün memleket 

dır: müstahsil ve tüccarları için 
" - Borsanın mali vazi· çok fena olur. Çünkü bor. 

yetinin bozulmasında iki sada yapılan herhanri bir 
sebep vardır. muamele doğrudur. O ka· 

Bunlardan biri stok za- dar ki, bütin Avrupa piya-
hirenin bitmiı olması diğe · ıaları günü günftne takip 
rf de fiatlerfn haddi azga- edilmekte ve tüccara maJQ. 
riden fazla düımü§ olma- mat verilmektedir. 
sındadır. Çünkü m uamele Fakat borsa kapandıiı 
ne kadar fazla olursa bor- takdirde Avrupa piyaıaları 
sanın varidatı o kadar ar· takip edilemiyecek ve itler 
t r. H a lbuki §imdilik hem rivayetlerle dönecektir. Bu' ... 
muamele az ve hem de fi- ise hem piyasayı altüst ve' 
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YARIN 
r e ·n r g •= 

E 
Ma ga-y;~et! Para sarfetmeden kıi.r yolu necli!!, 

Şehir meclisi 
Mayısa kadar - - --·----
34,5 milyon kilo Kimsesiz çocukları okutmak için 

fhracat var! \ 30 bin lira kabul edildi 
Üzüm ve incir fiatları 

geçen seneye nazaran bu 
sene daha yüksektir. Mev· 
sim bidayetinden Nisan so· 
nuna kadar Avrupanın muh· 
telif ıehirlerine gönderilen 
m ikdar 34,492; kiloduer. 
Nisan ayı içinde de 344, 
045 kilo ihraç edilmiıtir. 

Üzümlerimizin ihraç edildi· 
ldtği baıhca memleketler 
İngiltere, Amerika, Alman
ya, Franıa ve İtalyadır. 

Fiatla r şudur: 

En ala 45-65, ala 40-52 
birinçi 37-42 dir . 

Geçen ~ne ise en ali 
36· 40, ali 33·37, birinci 
29-34 kuruı idi. 

lncirlerimiz de üzümle· 
rimiz gibi en fazla Alman· 
ya, ltalya, Amerika, fngil
tere ve F:-ansaya ıevkedll
mektedir. Mevsim baılan· 

aıcıodan Niıan ıonuna ka· 
dar 20.672, 504 kilo incir 
ihraç edllmiıtir. 

Fiatlar: paçal 12· 18, na· 
türel. 10,5-14, hurda 7-10 

kuruıtur. 

Geçen sene ise paçal 8·9 
natürel 5,5·6,5, hurda 3,5-4,5 
kuruı idi. 

Üzüm ve lnclr ihracatı 
elyevm devam etn;ıektedir. 
Yalınız son zamanlarda Rus
ların gerek üzüm ve gerek 
incirlerimize rekabet etmit 
olması fiatların tenezzülüne 
sebebiyet vermiıtir. 

Yalnız 55 vagon 
Buğday geldi 

Son günlerde Buğday 

muvaredatı hissolunur dere· 
cede azalmııtır. DGn Trak
ya ve Anadolunun muhtelif 
ıebirlerinden ancak 55 va
gon Buğday gelmiıtir. 

hem de tüccar ve müstah· 
sili lzrar eder .İtte bu sepeble 
borsanın kapanması doğru 

değildir. Hatta böyle bir 
kapanma tehlikesi olsa bile 
hükümetin buna mani ola· 
cağını ve aza.mi derecede 
muavenet edeceğini zannedi
yorum.,, 

Borsadaki tensikat kara
rını Ticaret o.lası Divan ri
yaseti verecektir. Mesele bu 
gün görüıulecek ve çıkarıla-

Dün ıehir qıeclisi içtimaını 1 

aktetti . İçtimada bütçe en
cümeninin hazırladığı mas
raf biıtçesl fasıl faııl, madde 
madde, müzakere edildi. 

Birinci kııım vilayet itleri, 
yolları, köprüleri için adi 
bütçe yekunu daimi encü· 
menin tensibinden 4788 lira 
fazlasi)e ( 2, 764'076 ) lira 
7 4 kuruı olarak kabul edildi. 

İkinci kısım: Maarif ir . 

feri idi. Maarlf müdürü B. 
millet mektepleri hakkında 
izahat verdi. 

Köprü altlarında kalan 
kimsesiz yavruları okutmak 
ve doyurmak maksadı Jle 
bütçeye (30000) lira kon· 
muştur. 

Bu da biraz münakaıa-

dan sonra kabul edildi. Ve 
neticede Maarif için dafmi 
ençiimenin temsilinde (4360) 
lfra fazlasfyJe (1820,238) 
lira olarak kabul edildi. 

Üçüncü kısım: Zıraat, 
Baytar, ve ıanat tılerini lh· 
liva ediyordu,Zlraat için18, 
490 Sanat itleri için 73,027 lf. 

ra olarak teıbit ve kabul 
edildi. 

Dördüncü kısım sıhhat 

itlerini ihtiva ediyordu. Bir 
takım dispanserlerin tamir 
ve yeniden inıasında naza
rı dikkate alınarak 111,307 
lira kabul edildi. Beıinci 

kısım muhtelif masraflar 
kısmı idf. Bunun içinde 
(607 .289) kabul edildi . 

Masraf bütçesini tnüte· 
akip Soyuzneft ılrketile Be· 
Jediye arasında imza olu
nan mukavelenameye dair 
kavanio ve mülkiye encü· 
meninin mazbata11 okundu. 
lçtimaın sonuna kader bu 
mazbata ile mefgul olundu. 
Bu mukavele ile Belediye 
hiç para sarfetmede.-a 
sekiz bin bet yüz metre 
mikabı hacmında birka.Ç 
mevaddı müştaile deposu 
sahibi oluyor. Hem de ayrı· 
ca bu depolara tesahup 
edinceye kadar geçecek o lan 
12 sene zarfında ıirketten 

nrdi ye parası alacak. Bu 
uzun makavele madde mail 
de okundu. Binnetf ce bir 
iki kelime ibareıile maka· 
mı icraya ha va]e edildi ve 
pazartesiye topianmak üze· 
re lçtimaa nihayet verildi. 

Şehrimize 

300 
Seyyah geliyor! 

JCemal 
8ey 
Gitti! 

Şehfimize 12 Mayısta 
yeni bir seyyah kafilesi ge• 

lecektir. 
Oseana puvurile seya

hat eden mez~i'ıı ziyaretçi
ler (300) kitldir ve Alman 
dırlar. Yalnız tehrimizde 
uzun zaman kalmıyacaklar, 

ıabah eelip akıam gidecek· 
lerdir. 

Ziraat odası 
Son zamanda Zirat odası 

tavukçuluk ve çiçekçilik 
üzerinde çalıımağa 1-aıla

mtftır. 

Eşya satılacak 
Sandal bedeııtenien faz· 

la efYa "biriktirilmemesi ve 
suratle satılması kararlaş· 
tırılmııtır. 

Tica reti ha riciye ofisi 
müdürü Cemal Beyle ofis 
komite azasından Ramiz B. 
dün akıam Budapeıteye 
hareket etmiı1erdir. 

Cemal ve Ramiz ıBeyler 
dBudapeıte sergisi küıat 
resminde hazır bulunacaklar 
ve bu vesile ile Macaristan 
piyasalarında ihracat eıya
mızın vaziyeti hakkında 
tetkikatta bulunacaklardır. 

VARİDATSIZLIK 
YÜZÜNDEN 

Etıbba muhad~net 
ml1eti variclatsızlıktan 
kayet ediyor. 

Bozuk yağlar 

ce
ti· 

fon zamanda ıehirde sa
tılan yağların çok berbat 
oldu(undan tiki.yet ediliyor. 
Beledye teftiıe germi ve
recelmiş! 

Kinsesiz çocuklar 
Beediye de kimse siz ve 

hima-r.siz çocukları koru
mak if.n bir heyet teıekkül 

1 10 Pazar ---
Siyasi 
Takvim 
Mahkum talebe 
Bugün Adliye haberle

rinde bir karar okuyacaks:· 
nız. Mustafa isminde bir t a 
)ebe 2 sene, 3 ay hapse 
mahkum oldu. Mustafa b ir 
çok r.nakamlara baı vurmuş 
ve okumak, adam olmak 
için hevesine müzaharet ve 
makes bulamamış,hile yap
mıı ve Halıcıoğlu lisesine 
kendini k ydei:tirmiı, bir 
müddet sonra i§ meydana 
çıkmıı ve İ§, iıte bugünkü 
müessir net\ce ile kapanmış· 
tır. 

Kanun ve mahkeme hak
lıdır. H ilenfn cezasını ver· 
m ittir. Ben bu nokta üzeri• 
nde durmam. 

Fakat ı lüşününüz öyle 
bir mahkum ki okumak 
için bu büyük teh likeye zebun 
olmu~, öy e bir mücrim ki 
inkılabın onu sev kettiği en 
tabii netice için bugünkü 
elim akıbete bile razı olmu§, 
öyle bir Anadolu çocuğu ki 
memleketine mukaddes aı· 
kerlik hizmetini yapmak 
için bilmediği onun masum v~ 
samimi terbiyesinin anlamadı
ğı yola dönmü~.Dönmüı ınü 
efendHer! döndürülmüı! Bu 
elim hadisenin sebepleri 
uzağımızda değildir. 

Bu biçare Türkün bu
günkü sonunu bazırhyan 
muhit yabancımız değildir. 

Ben Maarjf koridorlarında 

ağlıyan çok çocuk gördüm 
ve çocuklar bayram yapar· 
ken hazin muhakemesinini 
-ve mukadiieratını liekliyen 
Mu!lafayı -o zaman kafamda 
<luydum. Mustafayı hiç ta· 
nımam fakat okumak için 
çırpınan çok Mustafaları 

kendilerini tanır gibi biliyo
rum, duyuyorum.Ben de ho· 
cayım ve tramvay altında 

ezilen yavrularımdan biri 
ıçın na sıl sız. ve elem 
duyarsam Mustafaya da onu 

1 duyuyorum. 

l Böyle memleketine doğ~ 
mak isti yen ya vrularıı: bir 
kenarda bu veya bunun gibi 
kalpleri ağrıtan :istikbale 
terklerine hangi vicdan kail 
olur? 

Belediyeler genif ve 
müıırif elini keser ve mem-

1 le kete bu yavrular için yurt· 
lnr, okuma yerlerı, hayat 

l bilgi ocakları. ders evleri 
\ açarsa onlara kim "fena 

l yaptın! der. Kim bütün sa
mlmiyetile zahir olmaz. Han· 

J' gi memleketini seven mü· 
e11eıese bu yavrulara el 
uzatmaz? 

Y aıı geçmit memle· Pcak imemlular tealtit oluna· 
caktır. 

: 

Ticaret mektebi 
İmtihanları 

Yüksek ticaact mektebi 
25 Nisanda der1ere nihayet 
verecek ve 30 Nisanda fmi

tihanlara baılanacakbr. etmiıtlı. 
1'71 ....,,..., 

(Devamı. 3 üncü tıQyfcula) 
AS" 0 *W ı w::rz-v=::zrc=arz d&*44iiiili-w&ri -ç#'i 

Kel başa şimşir tarak! 

Karagöz - Bu ne büyük fa rk yahu ! 
Ha tamam bu Eminönü saati! 

Ka ragöz - Allah Allah bu akrep 
yelkovan canlı! 

Ye 1 Karagöz - Ve nihayet Belediye uyurken 1 Halk - Yahu akrep, yelkovana ne oldu? 
gezinti yapacaklar demek ! Karagöz - E, ne yapalım her g6z'!lin b;r 

k11!'1''11 "'l11r. 
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VARP8 --- &??!!-

FethiB. 
"Beyanatta ,. 
lunmadım,,diyor r ~ v _ _j a G • • • ? I V 

Emik• ginktı ·Son P- J...til.gıv: eçtı mı • e iller 
ta ., .la Fethi Beye atfeıa k /ı l l M k ·ıı ..:ı ~ 
beyanat •nu,ar •• ese•••· Açı ta a an ar ii•IJb 1 eraen rır- Pazarte•iCenev 
Fethi Beyin mebu.tutu halt· ~.n,aec,e lı lrıada : münhallere ,...,.-e. ' 11 er var mı • _ı· l 

"Maamafih eoa IBflU• A kara9(Huıu.t)-Miiıta· reye gıaıyor ar 
batta namz•tlfltlil• kon- gececek k erden yedimebuıtın Halk Ankar ., 9 ( Husuıl ) -
••ıı anu ~it de- A-11..--:g(Hu usl)-Din fırkaııpa ıeçıfği aöylt:niyo. Hıriciye vekili, Mustafa 
itidir. Fakat ıatem.dllD Ye ......- khtM N ~-lcoymacbm • ecl fi yazılmıth· yazchiım noktalar teeyyüt ya llman, Sinop veref Beyle beraber Anupa 

Din lnı •et•le liakkıD etti. Bütün yekltetlerdf! bazı Hulusi, Adana Ali Mtiı..ıt, birliii mlzakereleriaa fttirak 
da Fethi B. tunluı ıö1la- dairelerin fifvı dlıGniilmek lıparta Kemal Turhe , Aydın etmek dzere pazarteıt _.,tir: tedir. Bu lifıv dolaylsile Fuat, Kocaeli Ali, Afyon (yann) günü Ankaradaa Ce· 

- "Son Posta 8ueteıın· açıkta kalacak memurlara Cemal molla oğlu Beylerin ne.reye miitevecdben hal'e-
cle bana atfen io.tlf&I' eden bu busuıtakı kanun mucf· ıaat 11 de inlkat'eden Fırka ket edecektir. 
beyanat bt'fyyeD uydurm•· Vekiller lstanbulda dur· 
dır. 

8 
..... _ •Son Potta,, mu· bince açık maaıı Yerilecektfr. ırupu iç lmaında bulun-
... _ k d ) d n. h l J d ı ı ır ıyacaklar ve ilk ekıpreıle 

habirine b~Jle bir beyaaatta Yeni a ro ar a mun a ma arın an ga ot o ıa ge-
bulunmachtaoa ,ıbı her ban olursa bu milnhalle e açıkta rekUr. H nl\z tahakkuk et- i~ .. ımalara yetfımek tlzere 
il bir haıb ha etoaıında kalan memurlat'dan tayin mfş bi vaz y t yoktur. gideceklerdir. 
da mebuılul• namzottlilm olun cak ır. Bu ıur.etle mün- U • i tıx. d k d ~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!ll!mlBBd• hakkında b.Syle btrıey ,ayle- mı; mı re ı 5 e en i· m6r caatlan kabul ettfil • 

k bl 1 
baUere ldmı alınmaya· iklertnden namzetl kle ini hen:ı.z ••yia olmaktan baı. 

1ned m, keyfifetln te z n u r-
rtca ederim.• cakbr. . ..... , ..• , ~ ' koymamala ı dolayı11 ile bu ka mahiyet almamlfbr. 

VeCihi B~ Halk fırk~~~~~~. pr~-· ·ı· ·~~· K~~~ .. ·---·-

SON HABERLER 1 

..... 1 

lspartaya imdat 
·gönderiliyor! 

hparta bft16k bir fel&. 
ket ıeçlrmektedlr. 

Gele'I haberlere nazaran 
lıpartanın cenup cihetinde 
ve ıehre yakın bulunan Ku· 
mtepe ,ehrini 6z!rlne dt'f· 
ru heyelln etmektedir. 

Bundan baıka heydan 
tosirile lıpat tama içinden 
geçen ça7m taımak tehli· 
keli vardır. 

Şimclilik Ç&JID bir ku
mı kapa-fbr. 

Baa-. dolayı lttltb 
fabrikal•rla beraber elekU· 
rlk IM>rikuı da clunnuı ve 
ıehlr karanhk içinde kal· 
Dllfbr. 

Bu huauıta alınan tel
ıraf 111dur: 

lıparta, 8 - Son zelzele
den ıonra olan vaziyet 
ıudur: 

Şehrin cenubunda Kum· 
tepe yilz elli metrelik bir 

r aaba dabtllnde hefelana 
bqlacla. Tepe ırmalJg ı•hı 
lıtlkamıetlnl tamam n ka· 
patb. 

İrmafln tepenin arkasın
dan dolaıarak ıehrln lçill· 
deu ıeçmeıfnden •e lıtlll 
etmesinden korlrulu7or. 

Binlerce kftı çehprak 
nehre yeni bir mecra açmak 
lattyor. Tel ... aAa hllr6met 
nıerkalru'• imtlat isten· 
mtı•tr. 

He19lln H••• ediyor. 
Şehir karanlıkta " ka}'Dak· 
lar lrapandılıadan ff!hlr IU• 

ıuzcbır. 

Giden imdat 
Ankara, 9 ( telefon ) 

Nafta Vekl eti lıpartaya bJr 
mOhendlı heyetl ıOndernllt
Ur. 

Dahiliye VeklloU tedbir 
al1D111a11 için mahalllae 
emir vermiıtlr. 

şehrimizde gramınde ne var? 1 D. ' ıyor. ahl 1 r:- 1 
Yugoılavyanın tarnnmııJ Seyy ar az. r. proTeaörii:niln 

(Birinci .alıiladnn deoam) 
ilden kıymedl tayyarecimiz 
Vecihi 8. ,ehrimize gelmiı· 
tir. 

Vecihi Beyin tayyaresi 
Prq Nafıa naaretince 
fen'nl tetkikten geçlrllmf ı ye 
ana,_.ltl her tGrlii fenni 
evea.f okıhiiu taldlk 

1 (Biri ci •ay fadan d •vam) ( 

cek vakitle ~artlar ve vaıı·I 
talarla mticehhez kılmak 
lazımdır. Buoun t mini hu· 
ıusundakl mesain n matl6p 
neticeyi vereceği giln . ka· 
dar vatanda~1 yakından ta
nıdıjı ve emniyet ettffi in· 
sanlan ·nuhap etm"'kt ıer-

ayrı fert erden murekkep 
değil ferdt ve içtimai hayat 
için it bölümü itibari e muh
telif meaaf erbabına ayrıl

mıı bir camıa teli.kki etmek 
eaaı prenıip er mizdendir. 

Üçüncü kısım 
P ogramın üçuncü k11mı 

ıkbsada münbatırdır. B u 
fasılda s • prenıfpler ara
sında ıu kayıtlar vardır: 

•Yeedll 14 • tay· 
J'&•ıt BeJnetm:del hır tip 
olarak kaltul ellllmııtlr. 

bes brakmayı ha.k"kl demok· 
raılye daha uyiun buluruz., 

Çek ıazeteleri Vecihi 
Beyden hararetle bahset
mekte ve ıimdiye kadar hiç 
bir tayyareciye naılp olmı· 
J'&D bir diploma alcbiını 

Ye diplo~ •baa mer~l
Dba pek parlak old~u 
kaydetmekteClfrl .... 

Kadınlara siyasi hak 
Fırka kadınların bele

dfpe intihabında o1duiu gibi 
mebuı lntlh"""--l- ;.ı._ .ur.au 
haklarını kuhanmak için 
...... ael•n mthatt semini 

~-" it& ıvdlfe ad· 
~ ... &ata ~ 
~-- taliatrcle Urlat " ~·il 
hafabmızm y•I .. ralte 
uypn sımaıı ile ihya etmit 
olacajıaa k•ntdlr.,, 

T •tlcHAtı eıııif• 
TGrk mdleUnln idari 

ı"1dr•.W•tl ·- ... eql 
m61tenft,.olaa bu _.Ci dl• 

taedik. edilecektir. let teldlmtsdlr. Bu tek&i• 

r 
. : " k • 1180,ak Millet Mecltll ._iet 

Sıya!ı ta lım namında h•k•m•yet haJk:•nı 

Haber aldtiHmM dr• 
Vecılal B. tayyareıinl temf». 
letmektaclir. Bu iti mGtealdp 
ı.,yareıile birlikte .Anla.araya 
aidecekUr. V 4dhi BeylD ai
datı eliploma Milll mldafaa 
Yeklletmde tetkik olunarak 

(Z inci .ai:if-•tl• deoam) kullanır. Keilictlmhur e it> 
k .... .1. k aktan mah· ra vekilleri heyeU onJ için 

et ev~-~--UIP 7 den çıkar H&klllllJe~irdir. 
rum bııaıııwu mı ili-' dir 

Okumak Jçln bay•tuım KayıtNz, ıartıız m rD • 
MDuna kadar .... vı bir Tepkkollerlnlo en ,uvafakı 
Jara almaja rtu ı6ıterecek bu oldufuna f!'k~a ~nkldir. 
bu evli.tlardl ... kapular11111- Programın ı u~ı ısını 
za kttpamak tlotr11 mu ? Programın 11&;ti kıtmı 

Mektepler tapkı afaçlara H. fırkaıının anfHıtalan-
benaer ne kadar çoialır• na dairdir eJ11111da ftr-
llluzlim ve bednam padqatı. kanın prenliplt:Gd~ blrt 
lak tarihinin cahil bU".aldıiı de tirle ıs-.b ~f'clttc 
ftlıa1 CQalhurlJ•t 1.ırrulat•• •Pırka c1a,lrl,etln mil• 
•e elbette her 19ydea eYYel il blldmtye! mefklredBt 
.... ,...da hafat ye plp eıalyl ye e.ının bir m-
•wlr, ziynet, datif&91• huzur, rette tenatrf. tatbik eder-. 
balltı,.rbk .-rlr· Devlet teff'Oll olclutuna 

Muıtafanın elbıi kararını kanidir. pıa bu aarıılma& 
als okuJU ye memleket Y ..., kanaatle mlnutytttl teh1i• 
rulanaın emolJ•tl tçlP, bly· kelere k' her vaııtL ile 
le •~ktebe ıtfeAJIJec'k eYllt• tıdafa ,.der. 
ıa...ızıa yarın için (11,S) 

111 
Din )kklıi : Din 'f'lc-

11111.-ıuk pW bltc.elerildz• danl Jundan fırka dJa 
• ~ ct.mla aJU'IDaktan fikirler de•let ve djb:a• 
lıltlneyln. BtltGD memleket ya ıf den ve blllaalM 
hllJI• dtltOnlr· 86tGn ılsler -_,._.,a arn tutma)'I mil· 
tt. bayle Japarsanı• bir dda- ~ muaaır terakkide 
ci Muatafıa mabkOID obDP- batf' awvaffakıyet Alnili 
Ba ceaa Muataf•J• deid gH 
h'-llrl MONF.CCill i* mllletMafaln birçok 
- , ~;;= feirlaklarla yaptall inkf. 

lti.zw ıfdan dofala ,fi lnktpf 
Mtander&eatımı• çoklu· prenllplere u:tlilt bl· 

tanda._ -e V.~ t--•· ,ı .-ı tutu. T&rldJe 
._, ~-.,.ıtk. Karileri· .aburiyeUnt halkın ayf'I 

•'7de &zür dtJ rZ· 

lktısatta hareketsiz ıer
maye milhimdir. Normal ıer· 

Siiyük arazi ve çJfldr 
sahiplerinin zi at kredileri 
rehin muk b 'li t ..uı .tu• 
nacaktır. z·rai kredloln .. 
mGeueaeıi olan Ziraat kn 
kannza kan 1 mlralrAbe 
altında bulonduracak .-. 
te aalıllendlrmek tem.iri 
aLnacaktu. 

K:tıçll aa 'Waırerlithll 
" emafı mtlfldtllel' ve 4tkm
la clU kuıtaraiatı -ve 'dnlan 
daha kuvveth, emtal~ı, 
bir vaziyette kOY*k ve 
onla a kredi mQe aeleri 
,aratmak dlflnlfen eeidb 
noktalarclaııdır 

Milliyetçt Tflrk ........ 

Ye fffllerin hant " 111• 
16EanOnde tutulaca• 

Sly tle ıermaJe antla• 
da ırhenk tutıl •• bir ff bJ 
numa ile ıhtt,.ca kafi h• 
kimlerin Yut fuıkanm a:l6.o 
hlm itle ı IU'&ımdadt 

Sanayi ve Maadlıl ~
ka11Dın hareketli l>I ~
ye de te9hiz ..ıı d..,..... 
leıd•ndir. 

Harlfl Uca~ 
tanzimi baı ıca i • Bu 

har ct,'e memurlarından olan / 5'0 1 k 1 k L 
M. Koıta, dün ekıpreıle O 0 1 ar VGT • Onı:eran..1 
memleketine miiteveccihen BGa Dar61ffhian kou~ Bu aene, ıelirlmlze ziyaret .... 
hareket elmlttlr• Zevcealle ranı aalonunda Pran,.. ıı ... makıadlle gelen ıenahlann 
bi:- lkte ıeyabat eden mu· n-.at millaha•ıtlarınclıtn 

yek6nu, ıeçen aeneye Dl• riSfı -• M (M 
matleJh, tamamen baauai P e.vr • efllet} Ltan betle 0

/ 050 dereceainde az· h-•-L.. d h 
--·bt-tte olarak .--nek aaam a •G im bir lmonfe-
- .1- •--· dır. Bllhana Amerlkalalar cU M (M 11 ) 
tedir. Muharririmısle pr.. ranı veı • • ei.wet in 

aadirı-n ae1yahat etmekte· diba verdtll koniera81ıa hu-
f n M. Koıta: dırler ye bu nok1&nlık mi· llıa11 ıudur: 

-; Hlç1ais ılyul maksatla hlm bir miktar tutmaktadır. Litan hakkında 1er1il· 
seyahat etmtronım. ÇClnldl ,ehr!ml&I .. sen zinde ne kadar ikan varclar .. 

lıtanbuı dilden manza- diye bir 1 k b seyyahlaran kısmı asamı ıua IOrma iç 
ra• itibarile ıOzel bir p· doiru deiiıdlr. 
btrdll',, demlttfr· Amerikalı idi. ÇGnkft bir defli on bin· 

M. )erle ltıan vardır. 
Ani ıorulacak ıual; 

- Medeni Usan kaçbr • 
Bana da verlleeek cnap: 

- Çoll: udır. Bunlarla 
~ ._..... Ba medeni 

~-- cı. tanı t._.mu 
• l&e aali&t!er 

•rUtnda cleftt&'. Blt8n il-
=~ etatr Yunan alfa· 

cllr: 
Zaten meclaı alfne iki 

1 - Yunan 
2 - Çtn 
Lltbıler, Y.uıanlılardan 

alfebeyi aldılar. Ve etki 
Latin alfebeılnl Franııslar 
tevarlı eclerel< baelnkG 
mükemmel lfian viicuda 
ıeldı. 

Ve bunun f"'1l Pra sız 
~~ C.laasqOmul bı ma• 
auyeU hmdlr,. 

.. Ltihaı. 
d Merhum llilbetnçi Zade Hay

tü~r= :g~~in ref kası ve 
·-• ""ıa H~dar Beyin 

v.ıudesı Kadriye Nerm. H 
d6ir vefat etmııtir. Cen~~ b= 
:!tı:s! :e Uleli'de tramvay cad
ıpartımaıun1:f:arah Osman bey 
kapı'daki aiJesi kaldı!'Jfarı Silfvri
nolunacaJctı kabristamııa def-
~ r. 

DİKKAT! 
Ycıruwı üllı.rs-. 

lıane""-len ma
adiı. ne la~al
Oa:>ne de tOptala 
done kaydeden 
•emara yoktur. 
lmmbalrla ticari 
ildn iıleri İfİn 
'!'iinhaairen Hol er 
ılanat acentesine 
milracaat etmeli 
ld~rmdır. Yann. 

• 



··besizlerin işba
şına getiril- · 

ıo Maial 

Devlet 
Otoritesi 

ı Nedir? 

e şikiyet etti 
(Başmakaleden devam) 

Taban ~ a patla b• Daha ~vvel Hükftmet ga· c mış ve ıçare zeteleri ayni mesele üzerlnde 
~ durmuılar, kendi anlayııJarına 

(Birinci •ay fadan devam) beı ve feyizli idaresinin her K ı • d h ı •• ı •• t •• göre; devlet ve hükumet oto· 
kelam elmi~ ve harici siya · t ür'ü inkitaflıı.rt için temel a yopı er a o muş ur 1 riteıinin tef.irine girişmiılerdi. 
sette Avrupalı olduğumuzhal· taııdır. Anar§ik cereyandan 

1 

Muhteren muarızların telakki 

de biı' çok içtimalara çağırı ı- uzak vatanda,ıarJD hakları· Kadıncağız çifte telli oyununda tenpo tutarken 
marn mızın sebeplerin i öğ· nt ve hiirriyetlerini temin 

eder görünmek istediklerine 

göre: Devlet otoritesi a~z 
renmek istediğini söylemiş e;:clen bir ha yai: tarzı hu SU· ,, Ah vuruldum!,, diverek yere kapanmıştır 

re tle idame olunacağı kana· ..,, 
hükumet nufuzunun H~ !k 
üzerinde bir baskı olma· 
sından ibaret gibi idi. Hü
kdmet denince Halk titre
meli, korkmalı ve ondan 

rtıeı 

eni, el 
\lıı..ru 
Cl)l\l 

ak,,h 

lir. atnıdayım. Kuvvetli devlet Evvelki gece Kalyoncuda Kaza olmasın diye 
Bunun üzerine H ariciye t b il l .l b k -·--·~· otoritesi, kuvvetli hükumet a anca e a ntnuan ir a· 

vekilı Tevfik Rüştü'Bey Sırrı mefhumlarını bu suretle dın vurulmuıtur. Dün bu 
Beye C( 00 a p v-·rerek, alaka- hususta yaprnı• olduğum tah • - anlıyoruz. Dahili idarede Y 

d .. r olduğumuz içtimala rda ve a dliye cihazmda bu mak· kikatı bildiriyorum. 
bnlunduğumuzu ve Türkiye salları temin eden vesaiti Kalyoocuda çakn:ıak so· 
kuvvetlerinin her hangi bir kağında, Dalyancı Ata be· 

mütema diyen arttırmak eme· 
kararla sevkü id a .. esi mevzuu limızdir. yin apartımanında oturan 

bahso duğu za m an bu mec· Romanyalı Hasan bey hun· 
Maa rifte gayelerimizin 

lisin itimat e ttiği icra dan bir buçuk sene evvel 
t emini ıçın a z masrafla Kalyopi isminde birini met·· 

kuvvt.tlerinden ba§kasının çok ol{utabihvek fikirlerinin 
k " b" res tutm:..ı §tur. 
arışamıyacngını ve ına- tatbikinde bilhassa mesai 

enaley Avrupa bi~liğine de Bu iki hayat refikleri ta· 
sarfetmek kararındaytz. Sıh- nıştıkları dakikadan bu gü· 

davet edildiğimfzi söyle 'i. hat mücade lele rimiz, b u müı· 
B·ı~h o k l t t ne kadar çok ; yı geçinmis· 

ı a ara r•aşve i ıme külat içinde baılıca itlerimiz· lerdir. " 
Pn a söz alarak Sırrı Beyin den olmak ta devam ede- e· ·· 
tenkitlerine cevap vermiı ve cek tir. içtimai maarif hizmet• ır gun evvel 
Sırrı Beyin program e tra· Ierini her vasıta ile teşvik Mi lafirpeı \>er Hasan B., 
fın a müsbet bir itira zı ve tevsi etmeğe çalııacajız. cuma günü gelecek davet-
bulunmadığını ve um umi Muhterem efendiler; itler i için pertembe günün-
mah iyette bir tenkit yaptı· İmar faaliyeti memleke· den almıı olduğu nevaleleri 

g ... ını ve hük ümetin ikaz edi· k d alıp metresi Kalyopi ye ge-
tin i tıaa i vaziyetinin in- Urmittir. Kalyopide cuma 

len noktalar üzerindeki şi· kiıafı hükumetimizin baılıca 
sabahı kollarını sıvayarak 

kayetleri halledeceğini söy- atfınazar ettiği mevzulardır. akıam hazırlıklanna baıla· 
lt>d i. o . ı d h nun ıçin f"VTe emir e em mııtır. 

Sırrı Bey, gerek İımet im lkt d b l }A ar ve ııa ın, em a e u• Yemekler piımlı, ra· 
Paıaya ve gerek se Harici· mum devlet ha.yabnın ni- kılar hazırlanmıı ve ni-
ye vekili Tevfik Rüt tü Be ye zamı için meıuet olan mali hayet ıofra kurularak mi· 
teıekkilr ctmiıtir. düıünoelerimizden bahset· saffrletin gelmesi içtn ir.· 

Meclis müzakeratı ~sna· meliyiz. Wa:ara baılanmııtar. 
sında baıka ıayanı dikka t Bilirsiniz ki satıı fiatleri· Misafirler 
bir ıey olmam•ştır. nin beynelminel pazarlarda 

Mecliste süratle tenezzülü her mem· 
Anka ra, 9 (Hususi) !eke t gibi bizi de müteasir 

B. M. ME>clisi ikind içtima· etmı,ur. Memleketin thti-
ını dün Gaat 14 te aktetmiş· yatlı ve mahııull-riıısin d-

tir. Bu içtim a ismet Pş. ka· ği~ikli olması ıayeslode bi· 
bin.,,si programı okunacağı zim buhrana mukavemet#· 
için fevkalade kalabalık miz daha ümitbahı ve kud· 
olmuıtur. re t!: bir mahiyettedir. Bu-

Samiin localara ilk içti. nunla beraber devlet sarfı. 
ma gibi gene miadından yatında gayet thtiyath ted· 
e vvel dolmuıttur. Tam saat birler ile yeni seneyi karıı-
14 te celse küıat edilmiı ve lamak kararını ittihaz ettik. 
Baıvekil İsmet Pş. kürıüye Düıiinüyoruz ki bu sa· 
gelerek hükumetin progra- yede iktısadi ve mali haya· 
mını şu nutukla izah etmir tımızı ciddi saraıntıya maruz 
tir : kılmadan yeni istihsal saf· 
Başvekilin nutku balarına ve yt:nı imar prog-

Mubterem efendiler, ramlarına geçebileceğiz T• baı 
Tasavvurlannı bildiğiniz, ladıtımız jıleri tefevTuktan 

tecrü be ettiğiniz bir hüku- vikaye edebileceğiz. 
metin içinde b ulundui umuz Bu husust en büyük ted· 
en son vaziyet ü zer ine düt· bir olarak bütç4'de tasarruf 
şündilklerinı h uzurunuzda ifatı tuavTuru geçen bir 
göy emek için m üsaade iste- azami dereceye çıkardık. 
dim... Memur kadrolarında °!o 19 

AOkfımetimiz, m ernleke· dereceıinde bir tasarruf, 
iin dahili ve harici bir sulh alelumum masraflarda her-
Y huzur hu vaıı içinde yaıa· ha ide yüzdt'! 10 tenzil, ıö· 
rn sına birinci der 3cede mendi fer tıletmeıinde çok 
hemmi .. et atfeder. Be y· ucuz ve tuarrufki.rane bir 
el tlel münaarıbotimize ha· hattı hareket t akibi ıibi radi 

kim ol n sas fikir b udur. kal te bdirJerle a lel<\mum büt-
Harici siyasetimizin dost· çede geçen seneye nilbetle 

hık teala nde, mulea velcler ümit ettiğimiz te nakus mik· 
a dind e, bcyn lmilel içtima tarı 30 milyondan hayli 
v t teıek üller ı!!tirakinde fazladır. 
h tu hareketini bu suretle Hadila ta cevap Yermeğe 
ızah eylemek mümkündü r. hazır ihtiyatlı ve sağlam 

• D H i ıiy s tte huzur ve emni· muvazeneli bir bütçe, umumi 
Y' tt halelden masuniyeti esao heyet için de esas tedbir· 

azifemizdfr. Bizde bu gaye, lerdendfr. Mılii paranın kıy-
i şi diye kadar olduğu metinin müdafaası ile kanuni 

ı ıbi bundan ıonra da Cum- "stiktara doğru isilhzaratın 
huriyet ka unlarının meşru mütenıadiyen ile rlemesi hü· 
, e m olması her hangi kumetin hedt>fl erinden bi· 
ır te eddüdn ve sak at ümi· 

le müt h mmil olmadığının 
anlaşılma ve anlatılması 

e temm edilmf'k l<abildfr. 
Y tiniz Büyük Mı let meclisi 
iyaset' Tür ·ıye mukadde· 
atı çin kat'i bir hüküm 

ihtiva ettiğinin arsılmaz 

bir kanaat h almde bu· 
unma ı cumhuriyetin ser 4 

... 
rıoır. 

F ili ı sUkrar için aldığı· 
mız ted birlerin müsbet , .e 
m ücerrep neticeleri tama· 
men ümitbahıtir. Cümhu· 
r iyet me rkez bankası tesisi 
için en mühim merhaJe ge· 
çiri'm iıtir. Memle ke tte ça· 
lıj!an ve ecnebi bütün mali 
müessesesat m ümessillerin· 

Nihayet misafirleri Ro
manyalı Meçika, Barlötoski 
ile Osman Efendi namınd1t 
üç kiti gelmiıtir. 

içki başında 
Hoıbeıten sonra hazır bu

lunan masanın baıına geç· 
miş!er ve ıerefe, ıerefe diye
içm~ğe baılamıılardır. 

Ölüme yaklaşırken 
Epeyi müddet içki devam 

den mürekkep tesis heyeti· 
nin nıezaretince açılan hisse 
muaamelesi hitam bulmuı· 

tur. Merkez bankasın 15 
milyon lira sermayesi usulü 
yaçhile ve miadinda tediye 
ve taahhüt olunmuıtm. 

Halkınmızın bu meselede 
gösterdiği alaka, rağbet ve 
itimat memleket için haki. 
katen övünülecek bir muva
ffakiyettir. Şimdi artık ban-
ka11ın tıe baılaması için ica· 
beden dtebirlerin ittihazına 
111ra .ıeldl. 

Efendiler, vergilerin esa· 
sında ve usullerinde teabhtlt 
ettiiimlz ıslahatı ifade eden 
kanun layihaları kamilen 
büy6k meclise takdim ol· 
muıtur. Milli devletin en 
mühim vaııta11 olan Cum· 
huriyet hazisinin kudretini 
muhaıaza etmek iktiıadi eart-
larla ahenk temin edecek 
tadilat, usullerin ıslahı, kanun 
layıba]arına hakim olan esas 
fikiı lerdir. 

Muhterem efendiler, mali 
ve iktısadi tedbirlerimizin 
hepsinde çiftçilerimizin va
ziyeti ve mahsullerin hima
yesi bizim esasımızdır. Bu 
hususta memleketin muhtaç 
olduğu iktısadi teıekkiillerin 

kuvvetlenmesine ve çoğalma
sına çalıııyor· 

Gerek kredi müetseae
lerinde, ıerek iktısadi te· 
ıekküllerde ziraetımızla su· 
reli mahıusada iıtigalimize 
ıa.hit olacaksınız. 

Memleket iktısadiyatında 
it hayatını tanzim eden ka· ı 

Hddlsenin cereyan •ttlli 
Kalyoncuda dalyancı Ata 
beyin apartımanı f Kapıda 

duran muharririmizdir) 

ettikten ıonra naı ılsa Kal. 
yopinin canı sıkılmağa baı. 
iamııtır. 

Bu hali gören Hasan bey
le misafirler kendisinden se
bebini sormuılar, o da: 

- Vallahi bilmiyorum, 
fena halde ruhum 11kılıyor" 
demiı. 

Bunun üzerine yine, 
mteafilerint ağırlamak için 
içmt"ğe, 'en aörilnmeğe 
baılamııbr. Bunu müteakip 
L:_. 1--s • __ _.. _ . _. _ . __ •y•• .... •A• 

O esnada arka cebinde , 
bulun ı. n tabancasıaı oynar· 
ken düımesin diye arkadaı· 
larından Meçıkaya vermiı 

ve oynamaAa baılamııtır. 1 

Bunun üzrrine tabancayı alaa l 
M eçika, b r kaza olmasm diye 1 

içinden ıarjörünü çıkarmıı· J 

tır. ı 

Fakat, içerde gene bir fiıenk 
kalmıştır. Meçikanın ifadesine 

1 
nazaran boı zannettiği bu ta· ' 
b ancayı karııtırmağa baıJamıı. 

1 

Fakat, tetiğe sarılır sarılmaz ; 
tabaacamo patladığını gö· 
rünce: 

Ah... diye feryat 
eder. Bu feryadı müteakıp 
karıısında oturan zavaHı 
Kalyopi de: 

- Aman der ve yere 
düıer. Bunun iizerine oda· 
nın içi karııır ve herkes al· 
nından vurulan kadının üze· 
rine kapanır. Lakin zavallı 
kadın bir tek söz bile •öy
lemeden hayatını terketmtı· 
tir. 

Bu hali gören kapıcı 
Hüsnü hemen apartamanın 
kapısını kilitliyerek polise 
koımuı ve meseleyi bildir
miştir. 

Bunun üzerine Polis tah
•-.. ı~cu:ın ... :.ı.-... _ıa Meçika,yı 
tevkif etmiıtir· 

Meseleye vazıyet eden 
müddeiummumi de tahki· 
katından sonra cenazenin 
defnine müsaade etmiştir. 

çekinmeli ;di. 
Şu temayülün faydası· ~ trı, 

nın nt: olacağı kestirilmek &.kıyo 
o kadar güç değilse de, her İns 
halde Baıvekil Po. nın Devlet k bir 
otoritesi namına sıkıntı verici trdu. 
tazyiklerin maksadı temin F 
edeceilne kant bulundukla· ~u ~ 
rınaihtimal verilemez. p · 

Kuvvetli Devlet otoriteıi ,,a.ne 
kuvvetli Hükumet wefhumu, u. B 
Halkın Hükumete ısıomdtıı, fendi 
ona muhabbeti ile kendili· tını ıö 
ğinden hasıl olur, temin ~ilke\ 
edilir oeylerdendir. Zorla 
güzellik olamıyacağı bedihi· 
dir. · 

Hak ve vazifenin tanındıgı, 
bilindiği cemiyetlerde Hü· 
kiimet mefhumu en derin, en 
payansız ihtiramlarla karoı
lanmaktan daha tabii ne ola 
bilirdi? 

Devlet otoritesi, huku• 
kun teyidi kuvvetleri en 
baıta bulunmak ıartile ken· 
diliğinden teessüs eder. 

Bir memleketin idaresin· 
de kanunlar umumi menfa· 
atlar her ıeyden mukaddem 
tutulmak esaıı ıarttır. 

Millet Mecliıi kanunlan 
bu esasa sröre yaptıktan, o 
kanunlar idare hukuku tam 
gözetilmek ıuretile tatbik 
edildikten sonra devlet otorite· 
sine sınısıkı sarılmıya.n ahmak 
tasavvuru mümkGn müdür? 

Vatandaıların busu si 

~rve 

l~rdı. 
tevdi 
kaç 

8•i v 
klue 

ten sonra o ara keyfe gelen 
Hasan Bey, gramofona bir 
çifte telli plakı koyarak 
Osmanı oynamağa kaldır· 
mııtır. 

Osman da güzel bir oyun 
oynayım diye çeketini çıkar· 
mııtır. 

l 
Polis tahkikatı henüz 

b:tmemiıtir. 

Ahmet Süleyman 

menfaatleri araıındaki mü
nasebetleri tesis, idare 
ve tevzin eden iyi bir Ad· 
liye, milletin eaasi haklarına 
hürmet eden sağlam bir 
idare olduktan sonra, Halk 
Devlete kar11 · olan kendi 

Ne 
'lezn 

nun layıhası hazırdır. Ticareti 
tezyit ve tf'tkil etmekle li· 
manlarda kolaylıklaı ı arttır
makla bilhassa ittigal 

edeceğiz. 

Harici ticareti inhisar al· 
tına alacağımız tarzında 
yapılan iıaeler her türlü 
aslü esastan aridir. 

Maden kanunu layıhasını 

meclise tekdim için hazır· 

layoruz. Esas fikir maden 
itletilmeaine mani görülen 
eski usullerin ve re&imlertn 
ıslahıdır. 

Yerli metaın inkitafı için 
kanuni ve içtimai tedbirle
rimize devam edeceğiz. 

Muhterem efendiler , 
ha.ılıca itlerden bahsetmeğe 
çahthm. Yorulmaz ve yılmaz 
meaal ile muvaffakiyete 
erdirilebilecek mevzulara 
temas ettim. 

Ancak stz bize bu çetin 
vazifeleri emanet ediyo,.ıu· 

nuz, bu husuıta kararınızı, rey· 
!eri•izle izhar buyurmanızı 
istirham ederim.,, 

itimat reyi verildi 
Müstakil mebuslardan 

Sırrı B. (Kocaeli) nin tenki
dat ve mütaleaınnl\ cevaben 
Hariciye vek ili Te vfik Rüıtü 
Bey ve Başvekil Pı. izahatta 
hulundular. Meclis bu iza: 
hattan eonra mevcut 294 
ınebuıun itti fakı araıile 
programı tasvip ve hükii· 
mele itimat beyan etmiıtir. 
Müstakil mebuslar da kami 
len iiima~ reyi vermişlerdir. 

Berberler 
turs açacaklar mı? mükellefiyetlerinden kaçma-

Berberler cemiyeti reisi dığı gibi, onları seve seve 
Mııtafa B. bu sene kura ifayı vazife bilir. Çünkü: 
açı'1asını ıu ıekilde anlat· netice itibarile kendi huzur, 
mıı._.: kendi sükun ve kendi refahını 

- Şimdilik takım temin temin etmiı olur. lıte kuvvetli 
edemdifimiz için kurs aç· Hükumet mefhumunun te· 
madık Bu hazırlikları ik- ceHisindeki en birinci eıas, 
mal elkten •onra Temmuz en belli baılı ıart bu ola· 
Üften 1haren erkeklE"re Te bilir, 
Teırinierelden itibaren de Yoksa, De\rlet otoritesi 
kadınlar. mahıus kurslar diye, vatandaıJarı ürküt· 
açacaiız. müt olmaktan beklenen 

Şimdikiaaliyetimiz sanat• muhabbet, istenen ıevgi ye· 
klrlara dtoma teyzJidlr, rine ayrılıklar, memnuni· 
cemiyetimiıı bidayeti te· yetsizlikler binnetice de ti· 
ıekkülündeı itibaren kura· kayetler, alakaaızlıklar da· 
lara devam 1enlere 'Ve eı- vet edilmiı olur. 
ki harflerle oloma ahnıt İsmet P. nın babae~tik-
olanlara da ·.,dilen yeni· lerfj otoriteaen, memlekette 
den diploma 'tyoruz. tnüıtakbel tazyik sfyasetleri 

Kuralara d~m fçin ha- tatbik edilmek niyetlerine 
rJçten de müra..t edenler hükmetmek her halde doğ· 
Oluyor Fakat hı. ı ru o lmıycı.caktır. M'"'.mlekette • ·a nız ıan· ' · 
atkirlar için acafı&Dız Cümhuriyet aleytarı her 
k h i t hangi ümitlerin do~madan ursa ar ç en ıüracaat e 
edenleri kabul edeyoruz." bozulup gideceği, söaecefi 

şüphesizdir. 
Alhn yapıY<>ırmış Gene ekmefinin derdine 

Polis ikinci ıuluıüdi· düımüı vatandaıların, anar" 
riyeti yeni bi r saht r ıe· şi, karıııkhk gibi bulandı· 
bekesi yakalamııtır. rıcı hayallerle uğraıacak 

Bu §Cbekc eski ınüı hali, takatı yoktur. Bu 
çeyrekl(3ri altı'l suyu1t,a- itibarla da devlet otortteıi-
tırar,1 k ıehrin. izde ve nin tesisini, kuvvetlen diril· a· 
dolucla birçok ııafdillet 1• nıesini, geni§ adalet -ve 
tın diye sürmektedir. emniyet gıdasile beslemek 

ikinci ıube bu ıel:. ( ihtiyacı takdir ediJmfflidir. 
efradından Kemal, Sfü 1 Alt tarafı, iyi kanun, güzel 
man ve Abdülmecit isim idare adalet dağıtan Adliye· 
rinde iiç kiıiyl yakalam nin istikrar bulmasıdır: 
t11. Diğerlerin de yakın Zl Devlet otariteıf, müıa vi~ 
manda 1akalanması kuvvet Hak Ye vazife ... 
le muhtemeldir. Arif Oruç 

d 
h. 
a 
' 
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nutulmuş Bir Tekke Bir karar Beybilhavzın Esrarı ... 

anevİ bir makteJ ... 1 Talebe .2 sene 

eybı.lhav.z Ja ille başlavınca ve 9 ay hapis! 
aı T '.T Dün Ağırceza mahkemesi 

ne . şeyler gördüm? şayanı dikkat bir h'ırar 
garıp B _ vermi§tir. Vak'anm cereyanı 

- şudur: Maznun \fe mevkuf 

Beni lstanbula, Beybil· 
z emrine göndf'rdiler. 
eı'um binaya ıeldım. 

1, doğru doktor (N ..•• )nun 
\ltuna çıkardılar. Uzun 
hı dik sabit ve hakim , 
•ılı bir adamdı. Söyler· 

1 gözlerimin ta içine 

'Yordu. 
İnıan, karıısında mane-

htr mağlubiyet hissedi· 
du. 
Faıih t6rkçe konuıuyor· 
Her fikrine ve sözüne 

nevi bir mahiyet veriyor· 
Bir müddet için beni 

di dairesinde ahkoyaca · 
ı ıöyledi. Ertesi gün hemen 
kellef mobelyah oda 
deki vazifeme baıladım. 
Burası pek mühim 

)erinde verilecek vaızlarm 
mevzu, mahiyetleri tabolu· 
nan propaganda Hirhti
yan kitaplarının bi'lhassa 
bikir f&lim harimlne kadar 
nüfuz ettirilmek çarelerini 
bulmek, Protestanlığa taiıb
olanların Vaftizi, esrarengiz 
hücereleıde itikafa, çektiri· 
rilen Hiristlyan kızlarının 
telkin ve irıat vaz 'fesi hep 
bu ıuhenin deruhte ettiği 
vazaif cüm1 . sindendir. 

Burada en ziyn.de dık· 
kate f<ıyan bir nokta vardır: 

Tab'iye, tertip ve kırta

siyeler asgari bir h esapla 
iki liralık bir kitabın beş 
kuruş mukabilinde sattırıl

ınıasıdır. 

Mustafa efendi Anadolulu 
bir gençtir. 

Okunmağa derin bir he
vesi vardır. Fakat ı·esmi me· 
katibe g riime ·i için lazım 

gelen ka•nıni evsafı haiz 
değfldir. M>:Jstafa için mek
tebe girmek ve okumal< bir 
ideal olduğu için ufak bir 
hileye sapm ltta h\ç tercd· 
düt etmiyor ve ~ııne geçe.1 
b:ızt v~sikaları fahrif ede
rek Halıcıoğ u lisesiue 
giriyor. A r t ık gayesine 
nail olduğu için baht -y .. 

o1an Must&ıfanın bu saadc·ti 
çok sürmüyor ve h H keo 

YARIN 

Pohste: 
•• 
Ol.. ' um. 

Bir otomobil 
birini öldürdü 

Cefal isminde bir şoförün 
idaresinde bulunan 1340 
numaralı otomobil, Pangai
lıdan geçerken ameleden 
Zeynel isminde birini çiğne· 
mittir. 

Tehlikeli surette yaralanan 
Zeynel hasta.haneye götürü· 
lürken ölmüstür. Şoför ya
kalanmış, tahkikata baılan
rnıştır. 

Keskin sirknein .. 
Kasımpaşada Kulaksızda 

otuı·an 1tımail ağe., evinde 
oturup rakı içmekte iken 
aşka gelerek camları kır· 
mı~tır. 

Fakat, kırılım cam!ar 
bilc·ğtnin şırdanlarını ke~miı, 
kendisini baygın bir hale 
ge tirmişt i r. Bunun üzerine 
ailesi h emen po1ise haber 
veı erek hastahaneye kaldı
rılmıştır. 

Başını yarmış 
Kumkapıda oturan iskele 

rle meogul olan bir daire 
Dairenin bir reisi, bir 

ibi umumisi, bir çok ta 
ları, memurları vardı 

erinde Türk, Ermeni, 
m, Amerikalı, İngiliz bir 

Mükemmel, mücellit ve 
yaldızlı kitapların bu dere• 
ce ucuz satılığa çıkarılmaH 
benim çok merak ve işta

hamı celbetmifti. 
(Devamı var) 

' fedıliyor. Mustaf, bunun 
1 üzerine tevkıf edilerek re s

mi makamların mühürl ·• 
ı ini taklit ve sahtekarlık 

suçlarından Ağırcezaya sev
kediliyor. Felaket bununla 
bitmiyor. 

En son Trahomlu olon 
gözleri bu son hadise üze· 
rtne bir tehlike o!uyor ve 
görmek hassası kabofuyor. 

1 

hımıallarmdan Ali ile Saclık 
i:;karnbil oynaı·ken araların· 
da kavga baılamı~, so· 
n ucıda, Sadık, Alinin ba§ını 

iskenıle ile yarnııştır. 

milletlerden adamlar 
rdı. BiiUin bu milletler, 
rada bir tek gaye için 
leımtı oluyorlardı. 
Bütün bu insanlar, bir tek 

aksat için geceli, gündüz-

' fikirlerile ve büyük bir 
rvet sarfederek çahııyor· 

rdı. Bu dairede uhteme 
vdı edilen vazifeme bir 
ç gün devam ettikien son· 

Beybilhavz tekkesinin 
helerini, ıubeblerln me
i ve vazifelerini harici ıe· 

itle öfrenmfı gibi idim. 

Neıriyat, kitabı mukaddes, 

ezne oubeleri namiyle üç 
•aılı ve mühim daire vardı. 
eıruliyetim hasebiyle bu

Undufum ıubenin ıumullni 
e.buk öfrenmek miimkün 
ldu. 

Türkiyedeki bütün Ame
tlkan mekteplerinin proğ· 
"•ınlarının mesai tarzlarını, 
kttaplannı, masraflarını, 
idil relerini, muallimlerini, 
lonra memleketin ıurasma, 
hurasına serpilmit Amerikan 
kGtGphanelerinde bulunacak 
0kutulacak, kitapların cinı"ni 
tenç Hıriıi:iyan cemiyetinde 
ki konferans mevzularını, 
neırolunacak, kitap, risale, 
llıecınua makale ve propa· 
tt.nda vasıtalarına bilhassa 
'-evzuları ve buna benzer 
llıeıat hep bu ıube tarafın· 
:•n teıbit ve tayin edilirdi. 

Ullsatan söylemek lizım 
telarae, Beybilhavz tekke
•lntn yalnız bu ıubeıini, 
~it devletin nezaretine 
enzetınek çok doğrudur. 

Yalnız bu daire, Uiterin 
h•ert olan Protestanlık 
l~ldunda bu derece mü-
1\ •ı faaliyet gösteriyordu. 
itabı mukaddes dairesi: 

'l' •hı '9'e tecüme ve telif 
olll k l le nacak kitaplar, ma a e· 
~' ~ iıaleler, mekteplerde, 
h Ybılhavz teklcesfnin ıu· 
eletlnde aenç ffiristi 
hl ' • 

n ar cemiyetinde ve 
!"helerinde ticaret dersha· 

~~~rt ııamile Halk için aç· 
llra Amerikan müessese-

Talebe 
Yurdu 

Yurt müdürü iza
hat veriyor 

Talebe yurdunda bazı 

talebenin aç kaldığını yapı
lan şikayetler üzerine yaz· 
mı~tık. 

Dün Maarif cemiyeti 
Talebe yurt müdürü Nuri 
B. matbaamıza gönderdifi 
bir mektupta ıu izahatı ver 
mektedır: 

" Gazetenizin 7 Mayıs 

tarihli nushanızın iiçünçii 
sakifesinin son sütununda 
(Talebe aç kalmıt1) serlevhalı 
mugayiri hakikat bir yayzı 

~gördüm. Esasf:n Türk Maarif 
cemiyeti lstsnbul Talebe yur-
du nizamnamesine göre ya
lnız ibate için yarı talebesini 
ıeratti dairesinide mecani ve 
yarı talebesini de ücretli alır. 

İaıe yoktur, fakat biz 
lalebeye sühulet olmak üz
re temiz ve ucuz bir lokan
ta tesis ittirdik, buradan 
her talebe parası mukabi
linde yemeğini temin eder. 
Sene basında ve ortasında 
ihtiyacının fazla olduğunu 
hi11ettiğimlz b;r k11ım tale· 
beye bir yardım olmak Ü· 

zere bütçemizin müsaadesi 
nisbetinde ve sırf insani bir · 
hareket olarak yemek pa· 
rasın da veriyorduk. Bu mü· 
racaat fazlalaıtığından bftt
çemizin imkansızlığından 
bunların içinden en ziyade 

muhtacı muavenet olanlarını 
ayırdık ve diğerlerine ye• 
mek temin edemiyeceğimizi 

tebliğ ettik. 
Mesele bundan ibaret· 

tir. Esasen bu yardım mü· 
esseseıinin hizmeti halkı· 
mızın göstereceği alaka ve 
maddi muavenetin siaıi ile 

mütenaıip olacakbr. .... 
Feribot tetkikatı 
feribot tetkikatı ilerle· 

mittir. Tetkikat neticesinde 
iki feribot getirilmesine ka· 

rar verilmiıtir. 

Uzun tedavilerden sonra 
rü'yet kabiliyeti kısmen ia 
de ediliyor. 

Ha&talığı dolayısıle dn· 
vası görülmiyen Mustafa dün 
mahkemeye gelmiş ve 2 se

ne 9 ay hapse mahkum edil~ 
mittir. 

Karar yarın! 
Nazım Hikmet Bey 
Hakkında karar yann 

Şair Nazım Hikmet B. in 
eserleri Komunlstlık propo 
ğandaaı mahiyetinde görül· 
düğünden muhakemnsi ikinci 
cezada rü'yet edliiyordu. 
Muhak~me safahatı bitmiıUr. 
Yarın saat 11 de karar tef
him edilecektir. 

N. Hikmet B. in tavzihi 
Dün Nazım Hikmet B. den 

fU tavzihnameyi aldık: 
" Altı Mayıs çarı .. mba 

günü fstanbul ikinci c z~ 
mahkemesinde cereyan eden 
davamın müdafaama taalw 
hik eden tafıilitnı her gazel 
muhtelif surette neıretmio· 

tir. Bu tezadın nazarı dik
kati celbettiğini bazı karlle· 
rimden aldığım mektuplar· 
dan da anlıyorum. Binaen
aleyh, müdafaamın fazla 
deiitik bir şekilde çıkan 
kısımlarını, gazetenizde netri 
ricasile, hulaaatan kayde
diyorum: 

iddianamenin "bir sınıf 
ve zümrenin hakimiyetini 
istihdaf eden rejimi methü 
sena,, ettiğim yolundak 
kısmına "komünist olmam 
haıehile, mefkürcmin reji
minde hiçbir sınıf ve züm
renin hakimiyeti mevzuu .. 
bahis değildir. 

sız 

Bilakis homünizm sınıf 
bir rejim demektiktir,, 

ıeklinde ve "maksat ve ga
yeml diier memleketlerde 
cereyan etmiı vukuat ha 
linde hikaye ettiğim,, yo• 
lundakl kısmına lan "bura· 
da mevzuubahis Jokond 
ile Si·Ya.-U isimli kitabım· 
dır. 8-en bu ese•imdP Çtn'-

Denize düşmüş! 
Ayvansarayda oturan Ri

zeli SayfuHah kaptan, dün 
kayıkla sarhot olm·ak Klğıt
haneden dönmekte iken de· 
nize dü~müştür. O ara ya· 
nındün geçmekte o!an itfa· 
iye motö« ü tarafından kur
tarılmııtır. 

Biri bo,ğuldu! 
Erenköyünde Kasap fb· 

rahim efendinin çırağı Be· 
kir dün gece bahçeden ee· 
çerken Bostan kuyu•unu 
görıaiyerek fçJne dOımüı ve 
boğularek ölmustür. 

Dövdüler 
Tophanede asçı Nazif 

düıı sarhoı olarak Yeni çar· 
ııdan geçmekte iken Yani 
isminde biri tarafından dö· 
vülmüı ve 10 lirası alınmır 
tır. 

Tehdit! 
Komisyoncu Hüsnü B yi 

hizmetçisi 19 yatlarında Fal 
ma dün Galata.la Şeftah 
sokağındaki kahvelerden 
birisinde otermakta iken 
Silrmeneli Kamil tarafından 
tabanca ile tehdit edllmif· 
Ur. 

Bir intih · r daha 
Evvelki gün, Feriköyün

de Barutçular mahallesin· 
de oturan uffet H. tentir· 
di ot içerek intihara teıeb
büs etmiıse de kurtarılmıı· 
tır. 

edeki muazzam anti emper· 
yalıst kurtuluı hareketinde 
k1lrtı duyduğum derin sem
patiyi tesbit ettim. Fransız 

ve fogilcz emperyalismlne 
hücum ettim. Bu•kilap için, 
beni, onların mahkemeye 
VP.rmeleri icap eder ıure• 
tinde cevap vermitimdir.,, 
Vazife harici görüldü 

Bundan bir kaç ay ev· 
vel Tevkifhaneden firar e· 
den 23 firarinin muhake· 
mesine yarın aiırcezada 
baılanacaktır. Mahimdur ki 
bu da va evvelce b!rinci ce· 
za mahkemesinde rüyet 
edilmittf. Birinci ceza bu 
davayı vazife harici gördü
ğünde~ afırcezaya gönder· 
mlttit-. 

Sahıre s 

Atletizm ne halde? 
•• 
Oğleden sonra yapılan atletizm 
müsabakaları. Balkan kupasına 
' iştirak ediyoruz 

Cuma günü öileden son· 
ra Bebekte Robert Kollej 
sahasında Galatasaray ve 
Pera kulüpleri arasında at· 
letizhn müsabakaları y pıl· 
dı. Alınan neticeler ıunlar
dır. 

Küçükler arasında yapı
lan 100 metre sür'at koıu· 
sunda Motafidfs 12,5 ııani· 
ye ile birinct, Haydar ikinci 
gelmittlr. 

gene küçükler ara11nda 
yapılan 220 metre sür'at 
müsabakasında 25 4 5 

• ' ' S&· 

niye ıle Ht\ydar biriucJ, 
Motafjdis ikinci gelmiıtir. 

Büyükler arasında yapılan 
diğer müsnbakalarda, 100 
me~rede Mehmet. Ali 11,35, 
sı:t~ıye 'le birinci, Enver 
ikmci. 

400 metrede Karaçopulos 
56,4,5 saniye ile birinci, 
Ômer ikinci. 

800 metre koıuıunda Be
sim 2,5 dakika ile birinci, 
Agop ikinci. 
gelmiılerdir. 

Uzun atlamada Hay-
dar~ 6,47 metre ile birinci 
gelmiıtir" Çernoviç ikinci. 

Ciritte 43,87 metre ile 
Murat b irinci, Selim ikinci, 

Disk atmada Naili 36,05 
metre ile birinci, 1 fo.n 
ikinci gelmiıtir. 

110 metrelik manialı 

koıuda 18 saniye ile Tev· 
flk birinci, Sedat ikinci gel· 
mlıUr. 

Balkan kupasına 
iştirak edeceğiz. 
ikinci derece Balkan ku 

pas! maçları 931 senesi niha
yetinde hitam bulacaktır. 

Beş Balkan hükılmeth in 
ittlrak ettiği bu maçlara 
Türk milli takımın n da 932 
ıenesinden itibaren ittirakini 
futbol federasyonumuz k • 
bul etmi§tir. 

Balkan kupasına ittirak 
edecek olan milli takımımı· 
zı lngiltere f deraıyonunun 
tavsiye edeceği antrenör 
çalııtıracaktır. 

Hamdi Emin Bey 
gidiyor 

22 mayısta Berlinde top 
lanacak Beynelmilel Futbol 
federasyonunun eenelik kon· 
gresinde hazır bulunmak 
üzere Futbol federasyon 
reisi Hamdi Eınin B. gide· 
cektlr. 

Belediye ile Ermeni baı· 
papaslıfı arasındaki Sürpa
ğop mezarhiından çıkan 
da vaya dan altıncı hukukta 
devam edilmlıtir. Belediye 
avukab bir layiha vermittir, 
Heyeti biklme bu li.ylhayı 
tetkik için mukakemeyi 1 
Hazirana talik etmlttir. 

Çamhcada bir rakı eğ
lentııl sonunda yanı daki 
kadınlara fiyaka yapmak 
için bir hiç yüzünden gar
son Aleksandırı vuran Be· 
hiçin muhakemesine dun 
devam edildi. 

Behfcin vek ileri müda
f aalarmı yaparak kendisi• 
nin kasti cü mG ve kasti 
katli olm:ıdığından beraeti 
nt tstemiılerdir. Muhakeme 
karar için 19 Mayıaa talik 
edtlmiıtlr. 

1 Kongrede dünya kupası 
\ ve Los Anceleı olimpiyadı
! na futbolun ithali koouşu-

!acaktır. 

lstanbul lisesi şampiyon 
Türk ıpor mecmuasının 

liseler arasında tertip etmit 
ole:luğu futbol maçları geçen 
perıembe günü bitmit ve en 
fazla puvana İstanbul lisesi 
a.lmııtır. Bu suretle İıtan· 
bul lfseıi meklepler arasında 
tampiyon olmuıtur. 

ikinci takımlar maçı 
Cuma günü Kadıköy sa· 

hasında yapılan ikınci ta· 
kımlar maçında Beıiktaı 
5-0 Eyübü, lstanbulspor 
1 - O Süleymaniyeyf, Ka
sımpa§a 2 - O Anadoluyu 
Fen~rbahçe 7-0 Kumkapıyi 
Galatasaray 4-0 Vefa t"· 
kımlarn ı yenmit'erdir. 

Muhafız gücü Altayı 
3- 1 yendi 

1zmir, 9 (H.M.) - Mu
hafız gücü ile Altay ara-
11nda yapılacağını bildirdi 
ğim maç dün saat 17 de 
yapıldı. 

Muhafız Gücü 
Vasfi· Zeki, Ahmet - Na

fiz, Halit, Salabattin - Talat, 
Bc3im, Apti, Cevat, Bilal 
beylerden teıekkül etmltti· 

Altay ise: 
Fehmi - Niyazi, Zeki - Fey 

zi, Hilmi, Nevzat, Hakkı, 
Naki, Şahap Sezai b~yler 
linde yer aldı. 

Oyuna lmalitlharbfyeli 
lhaıc.n beyin idaresile baılan
dı. Daha oyunun beıtnci 
dakikasında Alt y bir gol 
yedi. Muhafız gücü ikinci 
ıolünüde çok geçmeden attı. 

Fehminin bu golden evvel 
penaltı kurtarması, fakat 
birinci golde oldugu g bi 
ikincide de lfıkayıt davran· 
ması Alt ylılar. siniri ndirdi. 
Bfr'nci devre bu ıekilde 

bitti. 
ikinci dev e s rt ve favllii 

geçti. Apt nin çok güzel bir 
golü ile Muhafız gücü sayı· 
sını da kazandı. Altay ye
gane sayısını otuz heıincl 

dakikad~ penaltıdan yapt1. 
Oyun bu suretle 3-1 Al

tayın aleyhine bitti. 
Bu maçtan evvel atle

tizm müsabakaları yapıldı. 

Bisiklet, 100,800,3000 m etre; 
cirit, bayrak mü aba.kaların· 
da İzm·r; tek adım atlamada 
da Ankara birincil iji oldu. 
Pu van adedi; lzmir 44 Ankara 
13 tür. 

Pazara Ankara ve fzmir 
muhtelitleri karfılacaktır. 

Tavcılar 
Süle:tmanlye kapsında 

ıerbetçı B yazıt Et. ün 
Çadırcılar caddesinden ge
çerkek üç şahıs tarafın an 
tavcul kla 20 liraşı dolaı 

dırılmıııtır. Bu hususla t h
kikatn başlnnm.stır. 

1 Kücük ilanla -, 
POSTA PULLARI 

Satın a lı or ve mübadele edi· 
yorum. Be:ı azt! ı osta 1 ,us(! r 

ıve · 
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1931 

Mükafat yeku
nu 

212000 lira 

,, 
A.A. neşriyat bürosundan: ................................. ~ 

Istanbul halkına ilin 

Hepiniz iştirak 
ediniz 

21 Mayıs perşembe günü için yapılan hazır 
Bir tek resim lıklar ikmal edilmiştir.21 Mayıs perşembe gün 

bilumum resmi ve hususi müessesat, umum 
, i· ·<::11

"" 

2k~~~~a~~~~r meydanlar dahil olmak üzere Türkiyenin he 
Size. verilen ·~ :~ .. ~~;~~ ~~'/; tarafında bomba tarakalarına müşabih (Allo 
bu fırsattan ~ -:; t.~ / 0~\ . Resimlerinizi Allo! ) sesi işidileccktir. Halkın heyecana kapıl 

istifade ediniz. ~ gönderiniz. maması şimdiden ilan olunur. 
_ .. MATBU ŞA·RTLAR 1İSTEYİNiZ~ 1_.. 

L.~:?~.~~e~~~!?zi 1 
Umumi laarpte Rus cep· ı 

heıinde haaıarına inerken 
fırtınadan halatlan hoparak 
iplere asılı vaziyette birçok 
kiıileri yükıeklerde ve düt· 
man kurıunları Ozerinde ıa· 
atlerce dolaıtıran L· Z. 79 
Zeppelininin akıbeti ne oldu? 

Havacılık ve Sporun 
45 Te 46 ıncı sayılar•nda 

Takanın kahramanlarından 
biri olan Franz Schneider 
bizzat naklediyar. Havacılık 
ye Sporun tevzi yeri Beyoi· 
lunda Cihan kütüaaneıidir. --

TiYATRO SiNEMA. 

0SK0DAR 
HAle sinemasında 

f lORANSAll KEMANCI 
M6me11ili 

Gonrad Vald 
Proaramlarımız Cumarteıl 
Te Çarıamba ıOaleri deliıir 

Hergftn gQndiiz 3,30 da 
ıreceleri 9,30 da Cuma gün· 
lerl 2 de, 4 te ıeceleri 9,30 
da ıeJecek program 

MOSKOV ALI DOŞES 

Çocuk hastanesi ku ılak, boı;az, 

burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak t 

Telefon B. O. 2496 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon: B. O. 2496 

" 
Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki Ha 
Miras meseleleri Bir » 
Şerhli borçlar kanunu » .:ı 

(İKBAL) kitaphanesınde 
'JM 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddeıi Cihan kütüp· 

hanesi iistünde No. 66 
Telefon: lıtanbul 2385 

Doktor 

Hafız Cemal 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

!arın dahili (iç) haıtalık· 
larını cumadan maada 
her gün (2-4) de Divan· 

yc.lunda 118 numaralı hu-1 
ıusl kabineatııde teda vı 
eder. 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

1 4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
45,000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 35.00Ô 
Liralık Bir Mükafat Vardır. 

1 

An karada 

om T ASHAN PALAs 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve ~ususi salonları havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPiÇ 
Fiyatlarda müh~m tenzilat 

SElANIK BAHKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edi!ı.1 iş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Vumırıistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 
ll.;i11:'111111111 .. lllliii1111 ........... 

lst. 8 inci icra memur· 
luiundan Loen Ef, nin fs. 
tanbulda Celil B. hanında 

29 No. da mukim Ye yazi· 
hanesinde bulunamayan ku· 
musyoncu Ômer Vasfi Ef. 
den matlubu olan mebali
aın iıtlf aıı için mezk(ir ya· 
zihanedeki eıyanın 13.5.931 
tarihine mQıadlf çarıamba 

ıün6 sa 16· 18 de haczi ve 
tahliyesi kararıtr olduiun· 
dan haciz ihbar varakaıı 
makamına kaim olmak Ü· 

zere keyfiyet tebUj olun ur. 

angaje ediniz. 

~~ 
Doktor -

Hayri Ömer 1 
Almanya Emrazı cfJdi • 

ye ve ziiluevlye Cemlyc· 
ti aza amdan Beyoğlu Ağa· 
cami karıı ııraımda 133 
No. öğleden 10nra müra· 
caat. 

Telefon: 3586 

8 inci İcra memurluğun· 
dan: İstanbul Fener Kiremit 
mahallesinde Tekke ıokak 
31·9 hanede iken ikamet· 
elhı meçhul Mehmet Arif 
lfondiye: 

Fevziye Hanı•a (2200) 

liraya ipotek göıterdiğiniz 

balldakl hanenin ipotekli 
alacaiından (2000) lirasının 
dayin tarafından J. A. Bey· 
ker ıtrketine temliki baıe· 
bile alacalın maa f af• ve 
muarifin tahsili için ıtrket 

tarafından hanenin paraya 
çevrilmesi talep edilmiı ve 
ikametılhınızıa meçbuliyeti 
mubaıtrin ıerhinden anlaııl
mıı olmakla ili.ndaa itiba· 

Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orient Bank 

İstanbul ,;ubesinin müceddeden küıat otunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel V 3 

müzeyyen kasalar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
A~irefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
karıısınd,,.ki bankaya müracaatları lazımdır. 

latanbul 4 inci icra me· 

Tamamı on ıekis hisse 

itibarile bir hi11esine 3000 

lira kıymet takdir edilen 

Galatada Bereketzade ma· 

hallesinin atik Perıemba pa· 

zarı caddeıi ve Bank ve He· 

sokaklarında. atik 

2, 4, 6, 4, 16, 18 cedit 2 ili. 

10, 4 numaralarla murak· 
kam kiraılr Adalet hanı Te 
dört bap mağazanın mezkur 
on sekizde bir hissesi 8 6-931 
tarihine müsadif pazartesi 
ati.nü saat dörtten on altıya 
kadar ikinci arttırması ya· 
pılacaktır ve en ziyade art· 
tiranın üzerinde bırakıla· 

cakbr. Birinci arttırmada eıı 
ziyade 1200 liraya talip ç1k· 
m11tır. ikinci arttırmanın 
ıartnameıi 25·5·931 tarihin· 
de divanhaneye talik edile· 
cekUr. Arttırmaya ittirak 
için yüzde yedi teminat li.ı 
zımdır. 

Hakları tapu ıictlli ile 
ıabit olmıyan ipotek ala· 
caklılar ile difer alakada· 
ranın ve irtikak hak ıahip· 
lerinin bu haklarını ve faiz 
ve masal'ife dair olan iddi· 
nların1 ilan tarihinden itiba· 
ren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildirmeleri 
lazımdır. Aksi halde hakla· 
rı tapu sicilli ile ıabit olmı· 

&yanlar ıatıı bedelinin pay• 
laımaıından barıç kalırlar. 

Alakadarların icra Ye 
iflaı kanununun 119 uncu 
maddesine göre tevf tki ha· 
reket etmeleri lüzumu mü· 
rakim vira-i, belediye vakıf 

icareıl müıteriye aittir. 
Daha fazla malömat almak 
fıtiyenlerin 930 • 404 doıya 
numarası ile memuriyetimi· 
ze müracaatları ilin olunur. 

- ??"'-- - - - i --=-
ren (25) gün içinde borcu
nuzun bir kısmana veya ta· 
mamına itirazınız varsa der· 
meyanıoız ve gene ili.odan 
itibaren 75 ıün içinde bor• 
cun uz ödenmediği takdirde 
takibe ıalihiyet ıelmiı bu· 
lunacalı ödeme emri ma· 
kamına kaim olmak iizere 
ilan olunur. 

-1 Ooktır ı, 
a Fevzi Ahmet ~ 

Cllt, Saç ve zührevi 
baıtalıklar mütehaa 

Cumadan maada her 
1a&t 10 dan 6 ya kadar b ,ta 
kabul edilir. 

Adres Ankara Caddeıi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

......................... 
lıtanbul 4 ftncil icra 

memurluğundan : Madam 
Anayısın fatevaffa Onaik 
Y ağlıkcıyan Efendiye izafe· 
ten varislertndekl alacağının 
temini için borçlunun haciz 
olunan Beyoilu Hüıeyin 

ağa maballeıinin Ananik 
ıokağıoda kiin ••ki 9 ve 
yeni 10 No.lu evin dörtte 
bir hbsesi: 45 gün müddetle 
mevkii müzayedeye vazolu· 
narak 300 lirada talibi uh· 
lesinde olup bedeli müza· 
yede haddi layikinde görü· 
lemediiinden bir a) müd· 
detle temdiden müzayedeye 
vazolunmuıtur. 

Hududu, madam Parte· 
lemi Madrita Kropsl ve yol 
ile mahdut 131 arıın terbi· 
inde araziden 100 arıın ter· 
biinde arsa ilzerine eletrlk 
tertibatı muci& yarım kirıir 
olarak bina olup mütebakisi 
bahçedir. Evıafı ve müıte· 
milatı zemini toprak bir bod· 
rum zemini mermer bir ant· 
re malta taıiık üzerinde 
bir oda bir kiler bir heli 
zemini malta döıeli mutbab 
derununda bir kuyu ve bir 
ıarınç birinci katta bir k6· 
çük sofa üzerinde birisinde 
yükü bulunan iki oda 
bir hela ikinci katta 
ıahniıll bir ıalon bir oda 
bir hela üçüncO katta bir 
ıofa biri ıofadan bölme iki 
yüklük vardır. 

Derununda hissedarlar· 
dan madam Viktorya ve 
Maryonıa oturmaktadır. 
lıtiraeına talip olanlar ve 
daha ziyade 6frenmek is
teyenler kıymeti mubam· 
menesi olan 6085 liradan 
hi11eye musip miktann yfiz• 
de onu niıbetinde pey ak· 
çeıini ve 340-6075 dosya 
numraıı ile • dördüncü icra 
memurlufuna müracaat et
melerlve 1-5-6.931 Tarihinde 
saat 14 den 16 ya kadar 
ilıalesi yapılacaktır. 

KARADENiZ POSTA 

Vatan 13v~. 
Çarşamba 

günü akpmı 18 lle S 
keci rıhtımından hareke 
(Zonguldak, lnebolu, Sa 
sun, Ordu, Gtreıon, Tr• 
zt:1n, Sürmene ve Riıl 
iskelelerine azimet ve • 
det edecektir. 

Tafıilat için Sirkeci 
Yelkenci hanında kail 
acentasına müracaat. 

Tel. İstanbul 1515 

TAVİL ZADE VAPU 
AYVALIK lzMIR pos 

, SAAD[ 
~ vapuru Pa 
~ ·~~ akıamı 

17 de Sirk 
hareketle Gelibolu,Çana 
Ayvalık ve lznıire az 
ve Çanakkaleye ufrıy 

avdet edecektir.Yolcu b 
vapurda da verilir. 

Adres: Y emiıte Tavil 
biraderler. Telefon lst: 

Doktor~ . ' 
lbrahim Zatı 
Cağaloğlu - Mahmudi11 

caddeıi Çatalçeıme sD' 
kak No. 5. 

Her gün öğleden aotf 
ra altıya kadar has~' 
lannı kabul eder. 

Doktor 

AgopEssay 
Langa cami soka1' 
19 Her gün hastal~A 
kabul ve tedavi et'. 

TAKV~ 
Zilhicce 21 - Nt•ao 

Mayıs 
10 

Pazar 

1931 ~ 
Sabah '4 471 At,-111 fi!. 
Öğle ı2:10 Yntsı ~ 

ikindi 16,05 tınst• 1"( 
;.tws;:.:~~I mldDr H ,.ff' 

BorM.ıtlıı 
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