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Umumi riyaset beyannamesi münase 
• • , / ,. ., -.,~~r-· •,• .. ; . . . . .... . . . 

etile 
Tenkit mevzubahs olurken m.uvafı~gaze.teleri~ hırçın, ~sabi, telaş.~ı ~u~acemeleri esn:ısında rasgele 
haysiyetler örselemekten çekınmedıklennede ış~~dılmek teesuru ıkıtarafada teşmıl etmiş olurdu 

Serbes, samimi münakaşaların nur getireceğine iman edenler son bir buçuk senelik tenkitler de 
azim faydalar hasıl olduğuna vukuatı şahit tutabilirler. 

Umumi 
Riyaset 

• 
Beyannamesı 

Halk fırka•ı umumi Re· 
iai Hz.inin Beyannameleri 
muhalif matbuatın oaziye· 
tini kaydederken, A ayn.i .•a· 
hilede nim reamı Mıllıyet 
refikimi~in hay•iyet öneli· 
yen baımakalesi fok dik· 
it.ate şayan idi. 

ARiF ORUÇ 
Dün intiıar eden gazete· 

ler, Halk Fırkası kongresin· 
de İsmet Pı. tarafından 
okunan Fırka umumi riya· 
•etinin veci.,; beyannamesini 
neıretmi§lerdir. 

Beyannamenin vatandat· 
1-.r üzerinde büyük ümitler 
~erici tesirler yapmıt oldu
ğu bahsinde ittifak vardır. 
Fırka umumi Reisi Hz.nin 
Hassaten adli noksanlar 
iizerindekl irıatları, .. adale· 
tin mülkün esası,, olduğuna 
kani olan vatandaılara bir 
Dlüjde, bir beıaret mahiye
tinde bulunuyordu. Bu iti· 
ıbarla, mali, tktııadt tatbl· 
katta fikir ye kanaatleri 
Halk f1rkasınaan ayrı olan 
cümhuriyetçi, Laik vatan· 
daıların memnun olmaları 
pek tabii idi. 

Ha111a.ten matlluat ~vel 
r. 

rıeırtyat meseleıln• temaaiıj 
eden Umumi riyaıet beyan· 
llameainin · bazı kmmlarına 

1. ' 

muhalif matbuatın bir cü:ı ü 
olmak itibarile mdteıekklr 
kalınmııtır. 

Şu kadar var ki, Muha· 
lıf matbuat kaydı altında 
memleket itlerini ıamimf· 
Y•tle tenkit etmeil Cümhu· 
riyeUn ıellmeti, milll demok· 
rat idarenin daha ziyade 
eıaılanmaıı için çalıımakta 
b-.ılan Muhalif matbuat 
hahıınin bazı kuımlarıoa, 
tavzihi cevap vermek, ta
kıp edilmekte olan samimi
Jet namına elzem ıtbj&ôrÜ· 
lehilir. 

Halk Fırkasının muhalif 
aazeteler hakkındaki tel!k· 
kileri, takipetmek istediği 
batta hareket, en ıallhlyet· 
tar makam olan Riyaset be· 
Yannamesile Fırkanın um· 
delerinden biri haline ıirmiı 
bulunuyor. Buna nazaren, 
Fırkanın ve o nama icra 
IXıeı'uliyetini deruht.e eden 
Hiikömetln matbuat siyaseti, 
ıu üç eıas dabJUncle top· 
laııacaktır demektir: 

1 - Matbuat hürriy~ti-} 
ile dokunulamas. 

2 - Halk fırlıa•ınt be· 
Yenrniyenler mübalalalı neı· 
riycıtta bulunmamalı ıartile 
Fırkanın ve Hulıametinin 
(Devamı 4 üncü •aylada) 

Dün Mecliste encümenler inti
. ha batı yapıldı . 

Sırrı B. (Ben itilafçıların ittihatçılara karşı göster-
dikleri gayri samimi rnuhalef eti aklımdan 

bile geçirmeml) diyor 

Biitfe encümeni riyaaetine 
intihap eJilen 

Haaan Fehri B. (Gümüıane) 

Bütün hükumet me· 
mur larını n sekiz 
saat mesaisi dünden 
itibaren tatbika baş

landı. 

Adliye encümeni reis· 
liğine Mustafa Fevzi, Maz
bata muharrirliğine Safahat · 
tin (Kocaeli), katipliğine 

Ahmet Hamdi ( Yozgat ) 
Beyler. 

Arzuhal encüme ni reis· 
liğine, Kema!e ttin (Koca· 
eli), Mazbata muharrirli
ğine Münir (Giresun), Ka· 
tiplfğine Hayre ttin (Bilecik) 
Beyler; 

DiYanı muhasebat encü• 
Ankara, 11 (Telefon) - meni reiıliiine lsmail Hakkı 

Büvük Millet Meclisi ihtiıas (Balıkeıfr) mazbata muhaı· 
encümenlerinin mühim bir rirliğ ine Ali (Rize), Katipli-
kısmınln reisleri, mazbata iin~ Cemal (Afyon) Beyler. 
muharrirleri ve katipleri Mecliı hesapları tetkik 
intihap edilmfıtir. encümeni reisliiine Hakkı 

Bütçe encümeni riyaseti· (Van), mazbata muharrirll· 
ne Hoıan Fehmi (Gümüıha · ğine Rıfat (Ankara), katip· 
ne), reh vekilliğine Rana liğine Mazhar Müfit (Denizli) 
(İstanbul), Mazbata muhar- Beyler 
rirliğine Kemal Zazlm Kon· Maarif encümeni reis-
ya) kltipliıtne Muhlis (Kü ltğine Nafi Atuf tErzurum), 
tahya) Beyler. Mazbata muharrirliğine lb· 
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Umumi müfettişlikler yakında yapılıyor ·-
63 Vali 40 oluyor! 
Vali muhittin Beyin umumi 
müfettiş olacağı asılsızdır 

.. 
Ne.in• m6.lıdfaten müfetiıi 
umumi yapılacafı haklı bir 

•aal teıkil eden Vali 
Muhittin B. 

Ankara, 11 (Telefon) -
Yeni teıkilatı mülkiye layı· 

hası hazırdır. Fakat Meclise 
sevkedilmemittir. Bu layihada 

bilhassa villyetlerin bazıla· 
rının ilgası nokta11 vardır. 

Vilayetlerin haddı asga· 
riye indlrilmeıi cihetini mül 
kiyeciler muvafık bulmak· 
tadırd. Bu takdirde vilayet· 
lerin adedi (40) a kadar 
tenelzül edecektir. 

Vilayetlerin Jiğvi halinde 
basıl olan bütçe farkı umumi 
müfettitlfklerin ihdaaıea has .. 
redilecektir. Zaten bu husu
su evvelce de bildirmittim. 

Yeni te~kılat etrafında 
iki noktai nazar vardır : 

1 - Şimd ilik bir veya 
iki umumi müfettiılik ihdası. 

2 - Ve yahut tam mın· 
taka takılmile altı umumi 
(Devamı 4üncü aayfaJa) 

Sıhhiye encümenine intihap 
olunan 

Reşit Galip B. (Aydın) 
(Devamı 4 üncü sayfada) 

Fuat B. 

(Hüı·aJam) sahiplerin den 
Fuat B. 

T•ttli neıriyat eden 
"Hür Adam,, gazetesi sahi· 
hi Fuat bey Muhtelit mü· 
badele komiıyonlarına mu
rahhas tayin edilmittir. 

Fuat B. eekidende mü
badele komiıyonu hukuk 
müıa.virl idi. Fakat o zaman 
ıabık baımurahhas C. Hüsnü 
beyle aralarında 1reçen ma· 
l<im hadiReden dolayı hak
sız hlr tekilde f ıten el çek· 
mitti. Fuat 8. bir iki güne 
kadar yeni vazifesine baı· 
hyarak Gümülcineye hare· 
ket edecektir. 

Tayyare 
• 

pıyangosu 

Dün çekilen tay
yare piyangosu nu
maraları aynen 4üncü 
sahifemizdedir. 

Avrupa birliği müzakeratına iştirakimiz -
Murahhaslarımız ha-

reket ett ·ıer ! 
Cenevreye İktısat vekili yerine . 

Hasan Bey Jştirak ediyor ! ~ 
Ankara, l 1 (A.A.) - Ha· 

riclye vekili Tevfik Rüıtü 

B. riyasetinde olarr.k Avru · 
pa birliği tetkik komisyonu 
nıüzakcratma iştirak edecek 
olan heyeti murahhasamız 

bu alcşam ekspresie şebri· 

mizden h areket et~i~tcrdir. 

Heyetiımz İsıas ond 
Büyük Millet Meclisi Re si 
Kazıoı Ps ıa ile bey ti Veki· 
le azaları, Riyas ·ti Cümhur 
Katibi Umumisi Tevfi k, Fır

ka umumi katibi Recep bey· 
ler, meb'us1a r, sefirler, Hari· 
ciye vekaleti erk~nı tarafın
dan teıyi edilmittir. 

Heyetimize murahhas ola-, 
rak ittirak edecek olan İk
tisat vekili Mustafa Şeref 

B. Cümhuriyet H. fırkası 

İktısat vekili yerine Ce· 
neoreye giden rmeclis ik inci 

R eis i Hasan B. 
(Devamı 4 üncü • ahif cde) 

... c -

Genç kadın parçalanarak öldü! 
Nuruosmaniyede 

Sabahat Hanım 

isminde genç ve 
ıüzel bir kadın· 
caiız çok feci 
ıekilde intihar 
etll'ittir. Daima 
keman çalarak 
va kit aıeçirdiği 

balkonundan taı
lara düıen Sa ba· 
hat Hamın derhal 
ölmüttü r. 

H a disenin ma· 
h iydi bir k r.vga· 
dan ibaretUr. 

( Tafsildtı dördün· 
ci.i sahifede) Sabahat H. vebalkonundan kendini attığı evi 

Meclisteki münakaşa munasebetile 

Halil Beye hücumlar hala deuam ediyor! 



ilah Cevdet B.ın miihim makalesi 

re 
ptulla Cevdet B. gençlerimize 

heyecanla hitap ediyor 
Bundan bir h fta evvel 

bır gazete ı rehancsinde 
bulunuyordum; Burada iki 
gaz te müdirı ile iki mu-

j m bır de is nıni ve mcs-
eki ı bilmediğim ır genç 
vardı; bu zatlar 30 • 40 yaş· 
ları ar sın a vatandaşlardı. 

Yaşı ltmışı boylamı§ elan 
bizl r bu ar gençler de
riz. Bunlarm çoğu meb' us 
namzet ıklerini H.F. umumi 
katıbine göuderıniılerdi ve 
e harareti mükaleme meb' 
us ol ak ümüai üzerin· 
de cereyau edıyordu. 

u mükalemenin keli-
d r'ni ve me us uk nam· 

zetl k e · ·n müsm.r olması 
ıçin mülazemetinde bulun
duldtlrı müteneffizlerinin 
ı imi ni zikr t ekten çe
kin c g m. Bir aralıL bir 
En bey ismı geldi, bunun 
bir yevmi gazetede 400 li
ra aylık aldığı da bu müka
leme içinde söylendi. O za· 
man dedim ki, her biıiniz 
bu Enis beyin gördüğü mu· 
ha rirlik, tahrır müdürlüğü 
işi ı gör bilir ve a}da 400 
ıra k zanabi irsiniz, fU hal

de me us olmak için bu 
tehalüğe ve sağa sola yüz 
suyu asunmağa ne m ha var?. 
Kö d y zı masasının ba
şınna oturan gürbüz genç 
ban şu cevabı verdi: 

Ev t ben de ayda 400 
lıra kazanabilirim fakat 
ıt gib' çalıomak lazım 
hün hiç çahımak ızın pa-
a kazanı tır dedi. 

Bu genç vatandaş bir ıki 
ıne t pte edebiyat mua~
lı d ve bır s ri ha{tahl~ 
g ze enın ba~ındadır. İt gıbi 
ahşara para kazanmak 
climesının altına kaim ve 
ıy h bir d kkat hattı Ç• k
tım ve pl ri§an ve isyanh 
b r ruhla kendisine hitap 
tti ; çalışmaksızın aldığı· 

n z pa ayı rahat yiyemiye-
c •gınizi ümıt ederim; çünk ü 
ç ı mak ızın al cağımz pa· 

nın kanter dökerek çalıııan 
k dın, erk k, ihtiyar, çocuk\: 
b r takım mükellifıerin bir· 
ço mahrumiyete katlana-

k v belki gıdalarından 
k terek 'erdik erı p ralar
andır; sonr~ ç lış ak m u· 

kadderdir, on itcesi ol· 
m z, sfıy kud id r. Bir la· 

temiz iyen işci, bence, 
s rma i~ley n, pırlanta yon· 
t n işci kadar temiz ve 

ht r mdır, çahşmanm 
sı b'r nı ettır ... D edim 
üreğımden coşup gelen 

site eri idarehane· 
ni l çi bo§ lttım. 

Bu b r s .. hn . 
Buııdnn üç gün evvel 

üyük hır matbaa rnüdfü ü-

ı 
nün odasında bulundum, ora
da Guyaudan tercüme ettiğ ım 

Vecibesiz ve Müeyyidesiz 
Ahlakın ilk planı adlı kita
bım basılacak. Oğlumun 
Galatasaray m ektebinde sı-
nıf arkadaşlarından o1an 
bir genç me.busla kar-
şılaftım . Bu genç mebus 
muharrir ve mütereccimdir. 
Bir takım eserler t ercüme 
ediyor ve Mf. V ekaleti ka 
bul ve muba yaa ederek 
bastırıyor. Bu vaziyetinden 
meml kete bir hizmet temin 
etmek istedim: Thomas 
Cariyle nin ma ruf eserlerin· 
den intihap suretile t opla 
dıği ve tensik ettiği parça
ları bir Alm an (A rbeiten 
Und Niclıt Verzvveifeln} 
yani (çnlış ve yılma adile 
neşretmiştir. Bunun Alman· 
cası ve Türkçesi kuvvetli 
bir arkadaşınıza tercüme 
ettirseniz ve Mf. Vekaletince 
basılmasını temin etseniz 
pek vatani bir h!zmet olur, 
zira bu kitap e nerjileri azal-
mış m ille t ler için çok mü
essir bir d avadJr, dedim; 
genç mebus protet:to etti: 
"Biz her ha lde enerjisi 
azalmış m illet değiliz. ban 
ahiren A nadolunun ıehirle· ~ 

&ınde ıreyyahat ettim, demir 
yollar yapllıyor, ıehirferin 

hemen cüm lesinde e lektirik 
tenviratı var". Bulunduğum 
yerın müsa it olduğu kad a r 
olsun bu genç mebusa ceva p 
verdim : gözlerimJz in önüne 
ne pembe renkli, ne vapur 
dumanı renginde camdan 
~özlük koymıyalım, e~yayı 
h, k iki renklerile görmek 
tçin ç plak göz yahu t renk· 
ız camlı gözlükler kulla n-
malıyız: gençleri sa 'yi sev
ır. iyen ' ? calışms.ksızın para 
ve refah elde etm ek için 
fı rıl fırı l dolaşan kavmlar 
kafi derecede "en e rgiensini 
muh nf za etmiş değ•ldir. 

Maddi medeniyet işlerinde 
befü· biraz ilerilemi~izd ir, 
fakat biz kendimizi yalnız 

mazimizle mukaye~e ederek 
tera kkimiz hakkında bir 
hüküm vere meyiz. 

Avrupa m illetleri biz· 
den birkaç asır iler ide idiler, 
aramızdaki bu farkı sil
mekden uzağız, biz inhitat 
devresin in baılangıcı sayılan 
Vi}ana muhasaramıza ta
kaddüm eden za manlar 
Türklerine kiyasen de de.ha 
az enerjili olnıuıdur. Bağdat 

seferler i Kann ije muhasarası 
İstanbulun m uhasat'a ve fııt
ht, Ruı;ya iınpcratoriçası 
Catherine'yi aınann getiren 
Türk zaferi, yalnız büyük 
bir energıc bolluğunu değil 
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Bakkallar 
intihabı 
Kaldı! 

Bakkallar cemiyeti idare 
heyeti fntihabatına dün de 
devam olunmuş ve akşam 

üzeri nihayet bulmuıtur. Rey· 
lerin tasnifinde ekseriyt:t 
görülemediğinden intihap 
y('niden yapılac,,,ktır. 

Bu dakika intihaba 
asga ri 1500 kitinin iştirak 

e lm esi icap ederken ancak 
SOOzü itti ra k etmiştir. 

Ye ni in tiha p önümüzde· 
ki ha fta içinde yap~ lacaktır. 

Ceza! 
Sebepsiz para 
Alan Muhtara 

Ceza var! 
Muhtnrların nüfus ve 

manı ilmühaberlerinden 
mühür parası almamaları 
huıııusu kanun mukte-
zasından iken tehrJmtzin bil
umum muhtarları bu kabil 
itlerden pa ra aldıklarından 
haklarında takibat yapılma
ğa baılanmııtır. Takibata 
mülkiye müfettiıliğinin ver· 
diği emir üzerine başlanmıı 
tır. Tahkikat neticesinde 
bu ka bil m ua melattan mü· 
hür parası almıı olan muh· 
tarlar m a hkemeye verile
cek lerdir. 

ilk tecrübe bugün! 
İstanbul - Sofya telefo

nu tecrübe edilecek! 
İstanbul • Sofiya arasın

daki telefon ikma l edilmiı 
tir. İ lk tecrübe bugün yapın 
iacaktır. Tecrübe muvaffa
İ<iyetle n eticelenirse bir haf· 
ta sonra sofya ile umumi 
a.uha bercler yapılacaktı:. 

Şehir meclisinde münakaşalı celse 

Af erin meclise! 
/ktısat sırasında maaş zammı 

İr; te böyle reddedilir! 
Dün şehir meclisi saat 

on dörtte azadan Necip Be· 
yin riyasetinde içtima et· 
m ittir. Birinci celsede bütçe 
ve sıhhat itleri görüıülmüı 
ve ~ıhhiye müdürü Ali Rıza 
8. bu sene 16 dispanser, 
1 verem hastahanesi ve. üç 
bakım evinin açılmasına 
şiddetle ihtiyaç olduğunu 
uzun boylu anlatmııtır. 

Memleketin sıhhi vazi
yetile a lakadar olan bu tek· 
lif ve verem h astahanesi için 
bütçeye yeni bit fasıl ili.ve-
si ittifakla kabul edilmittir. 

Bol keseden veriyor! 
Bundan sonra vilayet 

Sanayi müdilrünün maaşına 
150 lira zam edilmesi hakkın
da vali ve belediye reisi Mu
hiddin beyin teklifi görü
tülmü~ ve tiddetli münaka· 
şalardan sonra Tevfik Salim 
Pa~anın teklifi veçhile bele· 
diye reisinin talebi ittifakla 
reddedilmiıUr. 

İkinci celse: 
İkinci celsede bütçenin 

müzakeresine devam edile
rek vilayet kısmı intaç etlil
mfı ve kabul olunmuıtur. 

Fevkalade bütçe ile Be· 
lediye bütçeFinin müzakeresi 
icıe Tevfik Salim Paıanın: 

Evvela ıehir proğt·arıu 
müzakere edilsin ondan son· 
ra bütçenin müzakeresi ka· 
bil olur. diyerek itiraz et-
mesi heyeti umumiyece ka
bul edilmit ve ve bütçele 
rin •.oüzakeresf atiye talik 
olunmuıtur. 

Bundan sonra mi.~stahdi-
min talimatnamesinin müza· 
keresine geçilmiıttr. Bu me
selenin müzakeresi de ıid-
detli olmuıtur ki, her mad· 
de üzerinde yarımıar saat 
münakaıa edilmit ve saat
lerden sonra ancak iki mad
de kabul edilmiştir. Meclis 
bugünde toplanacaktır. 

Satılabilir mi? 
Tıcaret ve zahire bor

saları zeyUnyaflarımızın 

borsa.da {.Jah!ması için Tica
ret odasına müracaat etmfı· 
tir. Ticaret odası, borsanın 
bu talebini kabul etmiıtir. 
Fakat zeytinyağ ta cirleri 
heın borsanın ve hem de 
ticaret odasının bu husus
taki kararlarına itiraz et· 
mektedir. 

Yağ tacirleritıin iddia
sına göre lstanbulda ıatı· 
Jan yağla r yalınız ye
meklik olup ihracat eın
tiaımdan rnadut delil
dir. ihracat emtiasından 
olmayan her hangi bir 

--

1 
maddeniıı fıe ticaret ve za~ 
hire borsasında satılması 

caiz değild ir. Yai tacirleri· 
nfn bu iddiası ticaret rapor-
törlüğü tarafından tetkik 
edilmit ve varit görülme
miıtir. Raportörlük zeytin 
yağlarının borsada satılmaıı 
için lzmir borsasını misal 
göstermekte ve zeytin yağ. 
]arının ihracat emtf.ımızm 
başlıcalarından olduğunu 
bildirmektedir. RaportörHlk 
ile borsa ve tacirler arasındalci 
ihtilafat salı günü Oda mec
lisin de görüıülecek ve bir 
karara raptedilecektir. 

::=s .., 
a yni zamanda kıymetli bir 
tan zim ve tensik kudretini 
de gösterir . 

Genç mc b'us oğlumuzun 

1 

Bir kaç milletten, birkaç 
enerji beyyınesi zikredeyim. 

Yunanista mı Athenes 

dan olup üç sene evvel bu· 
rayı ve beni ziyaret etmiş 

olan FRAU SCHULZ'un 
neşrettiği FRAUEN HEIMAT 
ya'ni (Ka<lın Yurdt1) mec
muasının tabı adedi 65,000 
dir. Bizim yevmi ve hafta
lık gazetelerimizin basılıı 
mecmu miktarl bu adedi 
bulur mu? 

energie a lameti olarak derme 
yan etdiji bazı ıehirlerimizdeki ı 

e!ektirik tenviri ile demir 
yolları yapılmakta bulun
ması ve bu iki hadiseyi ar
tık milJetimizin fazla ener
jiye ihtiyaçsız görmesi f aci· 
adlr. Son yirmi ıene eına~ 
sında zevce birliği, hilei 
ter'iyye ile hüküm veren 
mahkemelerin ilgaıı, "the· 
ocratie,, nin kaldırılması v. 
s. gibi hayırlı bazı terakki 
adımları atılmıı olmasına 

rağmen, biz milletimizin 
enerjiye artık mühtaç ol-
madığına kail olmakdan çok 
uzağız: 

Darülfünun unun 13000 mü
da vim i var. 

Her tarafında toprağın
dan mamur köyler fışkarıyor. 
Hürriyet nimetinden bol bol 
mütena'imdirler. 

ROMANY A'nın hükiimet 
merkezinde çıkan yevmi 
UNlVERSUL ve DİMİNAT
ZA gazeteleri her aün ya
rımıar milyan nusha satar· 
lar. Danimaı kanın merke
zi olan ıehirde kadınlara 
mahsus ve kadınlar tarafın-
dan ida re olunur haftalık, 
15 ve laakal 80 er sayfalı 

mecmua çıkar. Bu memle. 
kelin millet meclisi azasın-

Yunanistanda inUıar edüp 
Beyoğlunda bayiler tarafın 
dan ıatılan Rumca gazete 
ve mecmuaların satıı mik
tarı umum Türkiyede çıkan 
gazetelerin satıı mecmu'un
dan fazladır. Japonyamn 
Tokyo ıehrinde çıkan yevmi 
Cicisempo gazetesi 1,8(1()000} 
buıyor! (Devamı var) 

Abdullah Ceudet 

l f 12 Saı;-=ı 
Siyasi 
Ta~vim 

Salih Kemal B. 
Fabrikacılar toplanmıılar 

ve münhal f11tanbul mebus-
lıklarından bkine namz-et gös· 
termeğe karar vermlıler 

ve aralarından bir atla .. çtyı 
çıkarmıılar. 

Salih Kemal iımindeki 
bu zat vakıtlarını mutlaka 
papatyaları yolmakla geçi
riyor artık: 

- Oluyorum 
-Olmıyorum. 

Neyse Fabrikacılar g(i

vene dunun Salih Kemal 
Bey de sevine dur•un. iş 
burada değil. Ben olmadık· 
tan sonra bu ciheti düıün· 
mem bile. 

Fakat bu vaziyet atağı 

yukarı kendi kendine gelin 
a-üvey olmak değil midir? 
Maahaza gelin var. Bir de 
güve y bulunursa. 

Übeydullah Efendi üsta· 
clımız bir çırpıda iıi bitiri• 
verir olur biter. .. . 

Destan 
Şahtr Mehmet EminBe

ye Fırka harı' heyetinde bir 
vazife verildiğini okudum. 

Meb'uslukla hara azah
ğı pek aynı ıey değil amma 
ne olursa kardır. Fakat ben
ce ıairin bu tayinden kayıp

İarı çok olacak ve herıeyden 
evvel bir kenara çekilip te 
şaz §&irleri gibi dertlerini 
destan edemiyecek. 

.. * 
Damping varken 

Hazreti Alinin kabrin• 
den çıkıp camiye gittiği ve 
hademeleri dövdüğü ,ayiası 
olmuı ve oralar birbirine 
karıımıı halkm heyecanını 
bastarmak için poliıin ana- . 
larından emdiği siit l>ur
nundan gelmiı. 

Biz bu ha beri, inan· 
maktan sarfınazar mevıl· 
mslz bulduk, Böyle astalıkta 
para r.ıkıntısı, bilmem 
İktısadi buhranlar ve en 
doğrusu Damping vat ken 
oradaki rahatı bırakıpta ıu 
sırada. çıkmağa heves eder 
mi hiç? 

Sergiye neler gidecek? 
Bresla vda açılacak olan 

mekülltı gıdalye sergisine 
gönderilmek üzere üç kiti· 
lik bir komisyon tarafın

dan nümune hazırlandığını 

yazmııtık. İktısat vekale
tinden gelen son bir emir· 
de nümune hazırlanmaması 
ve se,gi için Peıte sergisinde 
teıhir ettiğimiz malların gön· 
deri~ceği btldirilmitUr, 

Vali Beyle Avni Bey arasında münakaşa olmuş. ı ~ 
~~~~~~-V_a_li~s_o_ru~yor: _ rAvni Bey bu beyanab acaba hangi sa_a_t_te~v_e_r_d_i?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~ 

Karagöz - Acaba bu saatte mi ? 
J 

- Yoksa ıu saatte mi? 

J 
Belki bu saatte ! - lhumal de bu saatte aöylemittir ! 
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üY ardım ·~ .IO_N_ 
isteniyor 

Şayanı dikkat 

Müthiş 
bir hesap! 

_.,_ 

yekiinla 
- ••••!!91& 

l\enü;Tstanbul~ Yalanını?. Trabzon Muğ ada 
timse gelmemış Pan•Yalos lehin- Borsasında fın- Elektirik tesisa-

, Dünyanın her tarafında .1 bo • h k d ., f ı · k • b l k 

Dört buçuk milyonluk kaya 
nasıl berhava ediliyor? 

İki miihim tren batı 
hakkında te!\bit ~dilen ih-

bt>rhava etmek için 380 
bin kflo mevaddı infilakiye 
kullamlmıı ve bunları tutuı • 
turmak için üç milyon kRp
sül istimal edilmiştir. 

sinema artistliğine merakın ae lT QTe ef 1 tga a lp ÇO • · tına QŞ anaca 
arttığım hisst<den Amerikanın ok f Trabzon, 11. (A.A.) - Muğla, 11 (A.A) Şehrin 
hamiyet tel!allar.ı şon za· Y • Mevsim iptidr.smdan Nisan yeni elektirik tesisatına ait 
manlarda bütün Avrupayı Atirıa, 10 (A.A.) - _ Pan- nihayetine kadar Trahzon projeler belediyeye verilmiş· 
endiıeye düıüren vasi bir galos i"hinde ve mumaıleyhe borsasmda 1 miiyon 231 bin tir. Kana.Hzesyon hakkındaki 

b k kurmuılar ve beyaz taraftar bulu anlar t~rafın· kilo iç fındık ve 7 mil- ı p anlarm vürudünde heyeti 
~e e e t~caretine baılaınır dan bir hareket vukuuna yon 784 bin kilo kabuklu umumiyesi tasdik edilmek 

1 
arın dair ortaya çıkarılan ve ha· ' f dk l 

930 
üz~re Dahiliye vtkaletine 

ardır. 1.. 1 h b I ın ı satı mı• tır. ııe•1e- y l k 
S d kikada alman yal mahsu u o an a er er . h 1 .. d 9 d T b ı gönderilecektir. eni e e • 

on a k dil kt sı ma su un eq &y a v~ • . 'k . "ki k k k kafi ıurett<~ te zip e me e tın tenvıratı:na J aya !\· 

malümata göre bu aça çı- <lir. Ceneral Pangalos serbest . :tondan beş mil} on 670 bin ( dar başlaması muhtemeldir. 

sai cetvelleri hulasa ed,yo-
ruz: 

1927 de inıasına başla· 

nılan bu ikI hattan nıecrnuu 
tulü 850 kilometredir. Fev• 
zipaşa·Diyarıbel ir hettı üze-
rinde 253 kilometrelik kı-

En fazla. çarışan a-ünde 
3 bin lağım atılmııtır. 

Lağımlar için kulJanılan 
fitilin uzunluiu iki bin iki 

sım iılemeye açıimıı bulun· k 
maktadır. yüz ilometreye yakındır. 

Bundan maada hal~n Bu miktar İstanbul -Bağdat 
üzerinde çalııılmakta bulu- hattmm uzunluğu derecesin-

hk Belçikada da olmu!tur. b 1 nmaktadu. Ceneralin , kilo iç ve 2 milyon 125 bin Muğla 11 (A.A.) - Be-
(Gaspos) ilminBdel ~~ mu· d~nu tevkif edilen y.ıtveri de ' kilo kabuklu f•ı.dık, 11 bin lccliye, meyvacılar, sebzeciler, 

habbet tellalı e ç~ ~Ol~ derhal serbest bırakılmı~ ır- sandık yumurta, 7200 cu manavcılar ve kasaplar için 

nan kı tmlar 150 kilomet- dedir. 
redir. Şimdiye kadar bir mil-

Çankırıyı geçtikten sonra yon çuval çimento ve kt- l 
Brükselin en maruf ~ıle. erı· Ciddi bir nazarla bakıl· val Fasulya ıhraç edi1miş· yeni ve son şjstenı bir hal 
ne mensup Janness ~ı~lu_ce,, nuyan bu hadise daha tfr. Fiyat, 44 t• ma yill istek- yapttrmağa teıebbüs etmiş· 
ve (Janness Erıninelf' ısının· d t l jt--fo.tı"r lidir. §iınd" eı·: unu u up g .. . ~ · tir. 

BatıbeJi silsilesinde en yük- reç kullanımışbr. 
sek irtifaını bulmaktadır. Bugüne kadar 27 tüne· 
Deniz sathından 1400 met- lin inşaatı ikmnl edilmi~tir. 

de iki kızı yıldız zapmak 
B · / • f J. Muğla, 11 (A.A.) - Dün 

vadile Sürkselden kaçırrnı~tır. rr tür U sonu ge me l 1 vali kor.ağında top.anan 

re lrtif ada bulunan Batı be· f 1830 köprü yapılmııtır. 
li silsilesini geçerken hat 

1 
Bunların ellisinin açıklığı 

1240 irUfaına çıkmaktadır. Bürkıel zabıtası bu kız· k ' H ı t d Muğlanın münevver hamm-
larm vapurla kaçırıldığına a a a eş açı ı lan, Hi mcıyeietfal kadınlar 
ve limanımıza geleceğini, bu- - • 

l yardım şubesini tesis etmir 
radan da aktarma sureti e k l • .r J 
Am~rikayagidecekleıini te.s- Yangın çı arı mış lfTaiye işinaen ler ve idare heyetini seçmi~

lerdir. Riyusete vali Beyin 
bit etmiı ve zabıtamızdan d *[ • b .. J f [ mene ı mış, l na ar aş anmış refikası intihap edilmiştir. "Gampos,, un derdestini rica 

Cemiyetin maksadı, fakir 
etmiıtir. Madrit. 10 (A.A.)- Cüm-

1 
açmağa mecbur olmuşlardır. çocuklara ksmsesiz kadınla-

Fakat, oraoıdan uzun hur~yetçilerle Kara) taraftar· 
1 

Neticede birçok kişi yaralan- ra yardım etmek, İf evl~rt 
zaman geçtiği halde ıehri- ları arasında vukua gelen ı mıtlir, ikisinin yarası ağudır. 

açmak, çocuk düşürmeğe 
mize ne vapur gelmiş ve ne- kanlı arbedeler neticesiıJde. Buna rağmen halk A. B. C. mani olmak ve daha bunun 
de Ganpoıı. bunların Pireli- ahali, sivil muhafız kıtaatı· binasının önünde kalmakta gibi faydah ve hayırlı itlere 
manından gittikleri tahmin nı yuhaya tutmak için Del ısrar ettiğinden ve tehditkar girişmektir. Hanımlarımız, 
edilmektedir. Sol meydanında toplanmıı- vaziyetinde devam eylediğin· cemiyete mühim teberruatta 

Maamafih zabıtamız bu laı-dır. Dahiliye nazırı neza· den müddeiumumi M. Ka- bulunmuşln.rdır. 
hususta yine müteyakkız hu- ı retin penceresinden çıkarak laraza halka hitaben şu SÖZ• İran' da ecnebiler 
lunrnaktadır. halkı sükuta davet etmıştir. leri söylemışiir: 

Tahı-an r 10 (A.A.)-Par-

D ı 
~ Mumaileyh, A.B.C. gazetesi " - Müsell8 h kuvvet <"!f- lamento irandaki ecnebilerin 

ayin er l biııasının kapatılarak mühür- radından bazıları ~ayet hak ikametlerini bir takım usul 
leneceğinl söylemiştir. V(· salahiyetleri haricine çık- k k ve a vaide raptt:dıen anun 

Al d • l Nümayi~çiler, Alcak so· mıılarsa bunlar şiddetle tec- layıhasmı kabul etmiıtir. 
man ayın eri kağında inıa edilmekte olan zıye edılecektir.,, Kahve fiyatı 

Vekili de geldi/ El D~bato namındaki ka· Nihayet ahali "Yaııasın Denizli, 11 (A. A.) -
toUk gazeteye ait satıı ha- h k ş Dayinier vekillerinden I cüm uriyet!,, diye bağırara ehrimiz belediyesi, yüz pa-
rakasını yakmı,Jardır, tfa- k h f M. Döklazyer ve mütahauu dağılmağa muvafakat et· raya oJan a ve ve çay ı· 
iye efrad1 öğleden sonra yatını kahveler 2, esnaf 

M. Barde evvelki gün, Al· miıtir. 
kıral taraftarlarının merkez- kahveleri için 60 parayn 

illan dayinler vekiıi M. Ve· lerine giderek orada cüm- ---·- indizmittir. 
rtgelt'ta dün ıehrimize gel- huriyetçıler tarafından ya· Süzan Hanım Amanullah döndü 
rnf,tir. k~lmı• olan arabaları ıön· k•f d•Jd•f K h 10 (A ) S 

14 M yıı y tev I I 1 a ire, .A. - a-Müzakerata a du··rme~e te1 .... bbüs ettikleri ' e • 
A k d • .. bık Afgan kıralı Amanullah 

Per•e.mbe günü n ara a zaman, halk itfat'ye otomo, A • ı ı ( H ) H H L ~ nKara, ususi - anın aç vazhesini bitirmiı 
baılanacaktır. Müz:akeratm billerini durdurmuı, lastik· İzmirde dedikoduları rezalet olduğundan cunıartesi günü 
ne zaman bileceği mal~mf !erini 'patlatnııı ve vaztfe· derecesine varan Hafıza Su· Ciddeden Süveyte mütevec· 

olınamakla beraber bir iki a • lerini ifa etntelerine mani cihen hareket etmi• olduğu 
ta içinde bütün meselelerin zan hanım lzmir zabıta- ıır 

h . d'( olmuıtur. sının i•arı üzerin.e ıehrimiz· haber veriliyor. istihbara 
halloulunacağı ta mın e 

1 
• Polis, kıralhk taraftarla- ır nazaran müıarüniieyh, ltal-

k d de yakalanarak mahfuzen 
rrıe te ir. rının lideri Marki de Lu- yadaki ailesi nezdine avdet 

İzmtre gönderfJmiştir. - - 1 catena'yı arbedelerden mes'ul edecektir. 
Ekmek fiyat arı addederek tevkif etmiıtir. lzmir, 11 (H.M) - Ha· Asiler gönderildi 

B d "tib ren ekmek fi b fıza Suzan Hanımın Ankara· ugün en ı 8 Halk, A. B. C. gazeteıi i- Lizbon, 10 (A.A.) - Cu· 
atlarına 15 gün devam et- nasının önüne giderek binayı da tevkif edıldiği ıehrimiz bango vapuru Madere'den 
nıek üzere on para zam ya· taılamıı ve yakmağa te· polis müdürlüğüne bildiril· 128 a1 ; getirmif ve bunlar 
pılmııtır. •ehhüs etmiıtir. Bunun üze- di. Suzan H. bugün mah· muhafaza altında Elvas ka· 

F 1 fiatları Kema- ..: ı ı ı • ranca a rin~ sivil muhııfızlar ateş fuz,.., <ıehirlrnize P,~tiri ivor. .e~ine gön•İ'i"ri miııtfr: 
ffrsab,k 12,5 kuruştur. 

en iyisi ve uslusudur. Hay· 
dil Artık bitti, bu düıünce· 
leri fikrimden atıyorum, 
IÖriiyorum ve anlıyorum : 
"Okadın meı'unı nazarla . " 
t•llığın biri ... ,, 

Sözünü iki gün tutu· 
Yordu. Sonra, üçüncü gün 
t L d- .. me e1trar kurmağa, ufUD • 
le haılıyordu. şüphe, galip 
lreliyor ve " o kadın,, ın ktm 
olahUeceğinl, bilhaesa koca-
•ile ne dereceye kadar ınü
tı"aebeu olabileceğlni tah· 
illin ediyordu. 

eve ciöndüğü vakit, .'uzan 
masanın üzerinde, büy jk 
harflerle yazılmıı ıöyle bir 
zarf buldu : Beyoğlu oda Ye· 
tilırmak sokağında 51 nu· 
marala hanede Suzan Ha
nımefendiye. Mektubu aldı 
ve mantoıile ıapkasmı çı

karmadan, tuvalet odasına 

geçti. Pencereye yaklaıarak 
garip bir acele J!e mektubu 
okudu. Daha llk kelimelerde 
gozleri yerinden çıkacakmıı 
gibi açıldı, dudak1arı titredi 
ve kağıt, parmakları arasın
da buruıtu, 

Bir masanın baoına otur· 
·du, çantasını kolundan çık
ararak tekrar okudu: 

"Hanım efendi,,, 
Şayet kocanız, teaadüf 

ettiğiniY. sarııın kadın hak-
kmda müphem malumat ı 
almak ister!enfz, Yarın sa· 
at dörtte Aksarayda, Mahmu-

ujye ile doğru yol köıesine 
geliniz. Otomobilinizi geriye 
gönderiniz. Bir kaç adım 
yürüyünüz. Bir kadın ılzi 

kar§ı lıyacaktır. Bu mektubu 
elinizde tutunuz: Sizi bu 
nıektuptan tanıy•.caklardır. 
Korkmayınız, size fenalık ya· 
pılmıyacak billkis cyiliğinizf 
dütünüyorum. 

"Bir kadın dostunuz,, 
Suzan, mektubu, iki defa 

daha okudu. Nefret ve hid· 
detle titr!!di. Meraktan çat• 
hyacaktı. Bahsettikleri ıarı· 
tın kadın, bu defa, karan· 
lıktan çıkarak hayatmda gö· 
rüneu "o kadın,, olmalıydı. 
Evet o idi, o ... 

Acaba mektubu da o mu 
yazmı~lı? Sebebi ne idi? 
Onu, kocasının metresile 
karıı karııya bırakacak mı? 
Bu takdirde ne söyliyecek-

Bu hat üzerinde en mühim 10 metreyi geçmektedir. 
bir tiinel olan üç buçuk Vasati olarak ayda 44 köp-
kilome!re tulündeki Batıbeli rü yapılmıatır. 
tünelinin açılması drıJayuıile Bugüne kadar döşenen 
hattın 1400 metre irtlfaa bat 830 kilometredir. 

çıkmasından tevakki olun- Travc.·rs ve müteferri 

muıtur. aksamtle bu demir ve çelik 
Bugüne kadar 9 milyon kütlelerinın sikleH 100 bin 

500 bin metre mikabı top· 
ralr ve kaya kütleleri tahrik tondur. Bunun nakli fçJn 
edilmiştit. Ameliyatı türa· ikibin tonluk elli vapura ve 

biye eıması'lda dört Luçuk karada 20 tonluk 5850 va-
ı 

milyon metre miklbı kayayı · gone ihtiyaç hasıl olmuıtur. 
ı t t ı • ı ı ı 1 ı t 1 • 1 t MI 11 t 1 1 t 1 1 ı ı t 1 aı. t t ı ı ı a ı 

1 1 
t t 

1 
I 

1 1 1 
I 

1 1 

Şenliğe hazırlık! 
Mektepli kı~la~ımız dün stad
yu~da provalar yaptılar. 
lSM11.yıı Cuma giinii atad-

ı 
yomda yapılacak olan mek
tepliler jimnastik ıenlfkleri 
fçin, dün saat üçte Taksim 

f stadyomunda bir prova ya· 
pılmııbr. 

Bütün erl<ek kız, orta ve 
JiHe mektepleri talebeleri pro
vada hazır bulunm~ılardır. 

Evvela kızlar, kız mual· 
lim mektebi jimnastik hoca· 
)arının kumandas\ t' sonra 

muıdhmler jimnastik kursu 
müdürü Nizameddin Beyin 
kumandasile provalar yap

mııılardır. Gerek kızlar ve 

gerek erkekler muvaff aki· 
yet göstermiılerdlr. 

Tatbikat 
Dün Çapa kız muallim 

mektebi ıon ıınıf talebesi 
tatbikat hocalarile, Sultan 
Ahmeıte i1dnci ilk mektPbc 

ti? Kocasının sadal atıizliği 
hakkında tehdit mi? Para mı 
iatiyecektt? Bütün bunlarıo 
içinde, hatırına gelmiyen 
ııey, kendisine bir fenalık 
edip etmiyeceklf!riydi. Ama, 
genç kadını perlıan eden 
bu mülhit kederden baıka 
daha büyük fenalık olabilir 
miydi? 

O ı~adar füphelendiği ve 
daima kaçmılamıyacağına 
kani olduğu bu saat, hüzün 
ve nefret?e gelmiıti. Onu ha
y~tmdan ıilemiyor ve bu ıa· 
a tiıı haya tında dehıetli bir 
ehemmiyet kesbedeceğini 

hissediyordu. Boıu boruna 
§Öyle düıünüyordu: "He· 
yecanlanacak ne var ki? 
Halihazırdan emin cfoğilmi· 
sin? Kocan seni sevmiyor 
mu ? Enis senden baıkıı 

b:r kadım veyahut bir ço· 

ı 
staj yopmak içfn gitmiıler· 
dir. 

Mezkur mektebin tale
besi ve sınıfları diğer ilk 

mekteplere niıheten daha 
çok olduğu için erkek mu
allim mektepleri tatbikat

larını ekseriya bir mektepte 

yapmaktadırlar. Çok genç 

olan mualJim namzetleri tal· 

tiıkatlarında çolc umvaff ak 
olmııktadır. 

..... 

Asiler esir 
Rangoon, 10 (A. A) 

50 isi Henzada pollı mev· 

kiine taarruz etmitlerdir. 

Polis mevkii ıiddetlf bir tü· 
fek ateıHe mukabele ederek 

asilerden dördünü öldürmüı, 
birçoklarını yaralamıt ve 4 
~c:i i dF- ~sir· ,etmiştir. 

,ğunu ıevmf§, neyine gerek! 
meçhul ıeyleri dütünmc. 
Mes'ut olmak, hiç bir şey 
bilmemektir. Şayet, hayat, 
akraba, dost. çocuk, yaban· 
cı hakkında her hakikati 
bilinmek lazım ge1frse; ıayet 
etrafımzdakf insanların fi· 
kirlerfnde, hatırlarındaki 
şeyleri okumak kabil olursa, 
ne inkisarı hayaller, nP. acı
lar, ne ümftsfzllkier çıkar ! 
Çehre, aldatır, •Öz yalan 
söyler, hayat, haya•Jendirlr. 
Aldanmaları kabul etmek, 
yalanlara müsaade etnıek, 
hay •ileri aramak lazım 
Hakikat, dehıetten başk~ 
bir şey değildir. Hayatı ol
duğu gibi kabul et, ondan, 
malik olamıyacağı foziiet· 
leri :sıeme. itidalini tnuha
f azn et, ketum ol: İşte sa• 
adetin sırrı.,, (Devamı var) 



Sahife 4 

• a yare pıyangosu Umumi 
Riyaset 

Dün piyangoda kazanan ıiuma- Beyannamesi 
1 d _] • ( Baımakaleden devcam ) ra arı aynen erceuıyoruz icraatını serbesce tenkit 

4:>
,_ 00 33863 12913 35387 19704 edebilirler. Aksi, takdirde 

!111.a.. 33920 49154 29019 mahkemeler kendilerim mes· 8530 ul edecektir. 38849 37483 42442 46138 
Lira kazanan numara 

31399 
8 00 

Lıra kazanan numara 

9464 
3000 lira kazananlar 

46407 854 
1000 lira 
33525 

3049 
23.)41 

6041 

kazananlar 
48555 
39263 
28144 
15833 

200 lira kazananlar 
31547 41458 5632 44290 
19015 5148 28481 39150 
31864 45042 3795 4685 
44214 12898 25643 22448 
23536 11312 16434 32302 
8426 59ı7 38580 1998 

47415 5434 47666 

1~>5 lira kazananlar 
5954 

15019 
43308 

7258 
41629 
48637 
36585 
46131 
31096 
28649 
48006 
47722 
16541 
23686 
27354 
37499 
12606 

4381 
23832 
40803 

6134 
44339 
39215 
25325 
48816 

2344 19285 22523 
3286 34124 38398 

14137 13491 27529 
25904 5205 37253 
37253 41629 37682 
44332 5778 489 
42650 44970 46987 
38503 45243 42345 

4651 5829 17926 
40386 43832 5856 
46984 29477 17668 

4600 46192 24325 
30618 42584 38851 
25108 6286 42826 
15042 47624 47338 
37823 392 31303 
33539 45607 36523~ 

40791 11803 40410 
17730 22770 25713 
40315 29867 8609 
44356 38900 26001 
30547 28141 43381 
6506 44922 26692 

12765 25695 33206 
38829 25849 32552 

lira kazananlar 

24913 11847 49548 38589 3 - Cümhuriyetci fihir-
21890 17312 21850 8491 ler, keza serbesçe, muna-
10404 21577 48774 6173 kaşa edilir. Fakat bu mü-
41630 30112 14159 22271 nakaşalar esnasında iki ta· 
18991 44342 20487 45134 raf ta, biribirinin hayaiye-

2014 23451 2741 37300 tini örselemiyecek, muarız· 
14254 34282 45924 25088 /arın münakaşaları fikir 
41737 45439 49603 43407 carpı,ması dairesinden çı-
31185 40028 40654 27858 karılarak düşmanlıta ın· 
43798 33885 32978 9678 kılap etmiyecektir. 
37218 8478 8953 39107 Umumi riyasetin Halk 

'4722 37248 46875 35890 fırkasına gösterdiği bu yol, her 
24699 18703 47959 36151 türlü sitayişlerin fevkinde 
20232 713 264 43632 kcılacak kadar ahraranedir. 
42307 19346 17088 34737 Adliye ıslahatı husu-

2383 5456 11933 1996 sundakı vaitlerin bir 
1~~;: ~~~~~ ~~!~~ !~~7~ an evvel tahakkuku 
34207 26073 24899 12616 birinci şartolmak ü-
M~~İi~t~ ···~~~Ü~.. zere, feyizli neticeler 

alınabilir. 
menler intihabı Yalnız nefrİY3t suretile 

(llirt. 2cı 11v.yfudan deCJam) 

rahim Aıaettin (Sinop), Ka
tipliğine izzet Ulvi (Afyon) 
Beyler. 

Maliye encümeni reisli· 
ğine ismet (Çorum), maz. 
bata muharrirliğine ihsan 
(Beyazıt), Katipliğine Ke· 
.nal Turan (hparta) Bf:y• 

ler. 
Nafıa e:ıcümeni reisliğine 

Ethem (Samsun), mazbata 
muharrirliğne Aziz (Erzin·) 
ca n), katipliğine Oaman 
(M.a nisa} Beyler. 

Sıhhiye encümeni reir 
l ğıne Dr Şükrü (Erzurum), 
Reşit Calip (Aydın), Hüse
yin Avni (Mugla) Beyler 
s_ çi :miılerdir. 

Fırka kongresinde 
Ankara, 11 (Telefon) -

H. fırkası kongresi bugün 
de faaliyetine devam etti. 
Sabahlt:yin encümenler iç· 
tima ettileı·. 

Nizamname encümeni 

tenkit bahsı mevzuu bahso• 
lurken, Muvafık gazetelerin 
hırçın, asabi, telaılı mü· 
hacemeleri esnasında, ras gele 
haysiyetler örselemekten çe
kinmediklerine de iıaret e
dilmek, bu bahis üzerinde 
beyannamenin tevlit et
mek istidadında bulun· 
ması tabii olan teeasürü, iki 
tarafa da teımil etmiı olurdu. 

Görülmezmi ki, Milliyet 
gazetesinde intiıar eden 
beyannamenin yanı baıında, 
Falih Rıfkı Bey, her eli 
kalem tutandan evvel 
bir mebus vatandaıın hay· 
siyetini önelemittir. 

Bu mebus mu!ıtemel bir 
vakitler Falih Rıfkı Beyin 
hayalinden bile geçmemiş ol
duğuna aala fÜphP. edilme
mek lazımgelen şekilde 
Cümhuriyetçi değd idi 
ki, o zamanlar Falih Rıfkı 
Bey bir Akşam gazetesinde 
camilerden, tekkelerin fa
zilf.tinden bahsetmiı, bel ki 
de ha!ifecilikte reha arıyan 
kalem erbabından idi. Şim· 
di kendilerinin baıkalarına 
lain etmeleri, münazara 
uıulunda, Fırka umumi Riya
setinin İfaret ettiği k11ımln 

telif kabul edebilirmi? 60 
41663 
44989 
35827 
22796 
40513 
12091 
39442 

19876 40100 
23557 14317 
29976 25097 

eıslığine Yunus Nadi. He
sap CPcümenı reisliğine Maz
har Müfil, layiha encümeni 
reistiğ"ne de İstanbul mebu· 
r,u Ali Rıza Beyler intihap 
cdHdi!. Kongrenin cumartesi 
günü n:hayct bulacağı tah· 

8339 min edıiiyar. Son hadiselerde, Halk 
fırkası gazetelerinin haysi-

2ts598 
39859 
38497 
49906 
43188 
48399 

46414 
6018 

15719 
29394 
15800 
45438 
48437 
9509 

38347 
30201 

48650 45460 
31659 31736 
46430 
45481 
22879 
15368 
24346 
34208 
17638 
9199 

11100 
2942 
2002 

31 777 
4S074 

• 047 
9696 
1162 

23129 
3~959 
19967 
4377 

21618 
38683 
46762 

4616 
- 2705 

1785 
8695 

14921 
27163 
15654 
3215 
9466 
1708 

45672 
42694 

2809 
26644 
40399 
33798 
37264 
46519 
46241 
26323 
25508 
37822 
39517 

4972 
26277 
36321 
44846 
36924 
7076 

39132 
13076 

30700 
42073 

6688 
48931 
40988 
43957 
9493 

46069 
48553 
46062 
46260 
46062 
17378 
40869 
45192 
45238 
35664 
31589 
19798 
24729 

3833 
71 

45544 
28956 

1929 
1458 

47939 
31683 

4 
1624 

31957 
27445 
27452 
18968 
33583 
10854 
41193 
30418 
32999 

27048 Halil B in mebus lug"' u 
6375 • 

Ankara, 11 (Telefon) -
46573 Mec'iste mazbat L< rı tetkik 
31323 encümeni çiftçi mebuslardan 
24257 M . h H l 'I b 
30530 anısa me usu a ı ey 

hakkındnki mazbatanın tas· 
20644 • 'k d"I . h . •' e ı mesınr. ar:ır vermıı-

4173 d· M ı~ ld .., ·· 
0 

ır. a um o ugu uzere 
247 

mumaileyh hakkmda me· 
41928 busluğa mani bir mahkü· 

2338 
3776 miyeti bı;lunduğu şikayeti 

vardı. 
3180 
377ı6 

23224 
30098 
17975 
46005 
21294 
40096 
19106 
12255 
37051 
37619 
46922 
25334 
40672 
44597 

7619 
15318 
15765 
10672 
36620 
25204 
25592 
11333 
39626 

1144 
10641 
48500 

9798 

Sırrı B. ne diyor 
Ankaı·a, 11 Telefon -

Meclıste Kabineyi büyük bir 
isabetle tenkit etmiı olan 
müstakil mebusla. dan Koca· 
e'i mebusu Sırrı B. meclis· 
teki tenkida.tanda alacağı 
cebhe hakkınd< ki suale ce
vaben demi§tir ki: 

Ben teukit ve muhalıfe

letimi mem~eketin menafii 
ni düşünerek yapmak eme
lile geldim. Yoksa vaktiJe 
itilafçıların ittihatçılara kar· 
fi gösterdikleri gayri sami· 
n">i muhalefeti aklımdan bi· 
le geçirmem. 

Memurların çalışma 
saati 

Ankara, 11 ( A.A. ) -
Hükumel dairelerinde me

. murların sekiz saat çalıma· 
sına dair olan heyeti vekile 
kararının bugünden itiba
'"en tatbikına başlanmıs ve 
memurlar sekiz saat çalıı· 
mıılardır. 

yet önelemekte biribirleı ile 
müsabakaya giriıtikleri acı 
misallerle hatırlardan çıka
cak kadar zaman geçme

mittir. Bu nokta,bir taraf için 
haram, öteki için mübah 
olmamak elbbette cümhu
riyetin belli baılı faz ilet· 
!erinden olsa gerektir 
teessüsü itaret edilen tılbii 

istikrar müvazeneıinde, iki 
tarafta hüsnü niyet esası 
şart olmalıdu·. 

Bununla beraber, yüksek 
umumi riyaset beyanname
sini daha ziyade muvafık 
gazetelerin örnek edinmele
ri b2klenlr. 

Verilen fikir münakaıa· 
sı hürriyeti müsadesi, mu
halif matbuat hakkındaki 
telakki tarzının bazı nok· 
talarma samimi bir itirazın 
daha serdini amirdir. 

Cümhuriyet vatandaıla· 
rından gazete çıkararak 
memJeket itler nde samimi 
hashiha.l edenler arasında 
hususi maksat takip edenle· 

rin bulunduğu bahsinin, mem· 
leket i Halk fırkası mensup
ları kadar sevdiklerine ima 
olduğunu kabul etmemek 
çin, bir mani tasavvur edile
imez. 

Muhalif Matbuat içinde 
efkarı türlü maksatlarla tağ· 

ı 
lit etmek istiyenler hakikaten 
mevcut ise, ve bunların emel· 
leri bizler için meçhul bu-

ı C.ilMU 17' 'Z' J2dll)WM'"f· 1 .... 

• 

' 
Biçare genç kız taşların üze 

düşerek derhal ölmüştür 
h 

1.ıılar 
~US· 

'CÖS• 

.Kocasının dayağını izzeti nefsine giran bı 
Sabahat Hanım balkondan kendini attı. 

Dün gece Nuruoımaniye 
caddesinde genç bir kızca. 

ğız, kendisini l. vinfn üst ka
tından bahçeye atmak sure
tile intihar elnıittir. Bu feci 
intihar hakkında tahkikatımı 
bildiriyorum. 

Nuruosmaniye caddeıin
d'! 35 numaralı hanede otu· 
ran Sabahat hanım 18 yaş· 
!arında yüksek tahsil gör
mü~ bir kızdır. 

Pederi İstanbul nüfus 
vznedaı lığu.dan mütekait 
Salih Zek; beydir. 

Kızını bundan bir sene 
evvel Kuleli İiaesi tatbikat 
muallimi Zeki bey namın· 
da birile nlıanlamııtır. 

Ntıanlanan bu iki genç, 
bidayette biribirlerine çok 
sadık yaıamışlardır. 

Fakat, günler geçtikçe 
aralarına nasılsa bir soğuk· 
luk girmeğe baılamııtır. Bu
nun üzerine bu hali gören 
pederleri Salih Zeki bey, 
nikahta bir keramet mak
sadile bundan dört ay mu· 
kaddem. akitlerini icra et· 
mittir. 

Hakikaten bu gençler, 
nikahlarını müteakip eskisi 
gibi yine ıen ve ıatır geçin· 
meğe baılamıılardır. 

Bittabi, bu hali gören 1 
l 

ped{>r ve valdesi de bun- \ 
dan son derece mf mnun 
olmuılardır. \ 

Fakat, ne çare ki bu j 
memnun oluşlar ancak dü· I 
ne kadar devam ederek 
zavallı kızcağızlarının feci 
ufulile nihayet bulmuıtur. 

1ıte düne kadar, saadet 
içinue yaıayan bu aile ıim· 
di sonsuz bir mateme bü
rünmüo, haylltlarmın sonuna 
kadar ağlamakla meığuldür. 

Sabahat Hanım, evinin 
biricik kızı olduğu için vak
tini mütemadiyen mutalea 
ile keman öğrenmeğe has· 
retnıittir. 

İıte merak ettiği bu ke 
manı, bir gün alıp müsait 
bir havada evini"' balkonu
na çıkar ve çalıımağa baş
lar. 

Son gün !erde evlerine 
sıksık gelmeğe baılıyan 
Zeki bey de bu hali gör
müştür, 

Bunun üzerine Sabahat 
hanıma: 

- Balkonda keman ça
lınmaz, diye söylenmiı: ve 
aşağı indiı'miıtir. 

Aradan bir kaç gün geç
miı yani evvelki gün, Saba
hat Hanım yine havayı mü- ı 

sait bularak kemanını & 

ve balkona çıkarak 

mağa baılamı~tır. Aksi 
sadüf bu ya: 

O 111ra, yine Zeki Be. 
gelmiı ve bu hali gö,.müıtür 

Bunun üzerine bu iki 
genç: 

- Yine mi? 
- Ne olur! 

Filan diye bir münazaa· 
ya baılamışlardır. 

O sırada asabiyetine ha
kim olamıyan Zeki bey, 
Sabahat Hanımın üzerine 
atılarak dövmeğe baılamııLır. 

Nihayet, Zeki bey öf
kesini aldıktan sonra: 

- iıte, ııöz clinlemiyenin 
sonu budur, der ve dışarı 
çıka.. 

Bunu üzerine zavallı 

kızcağız da bir kenara çeki
lir ve ağlamağa baılar. 

Dayaktan sonra 
Niheyet, bu dayağı unu 

runa yedirmiyen Sa bah ... t 
hanım; saat 23 te intihara 
karar vererek kendisini her 
zaman keman çaldığı bal· 
kondan aıağa atmııtır. 

Sabahat Hanım ölmür 
tür. Bu hususta Poliı tah· 
kikatına devam etmektedir. 

A. S. 
-------------------------

63 Vali 
(Birinci sahifeden devam) 
müfettiılik teıkilirdtr. 

Bu cihetlerden hangisinin 
tercih edileceği yeni kabul 
edilecek teşkilatı mülkiyeye 
göre anla ıılacaktır. 

Açılacak umumt müfet· 
tişlikler ıunlardır: 

istanbul, izmir, Adana, 
Erzurum, Kastamonudur. 

Biri de Birinci umumi 
müfettiıliktir. 

Bu umumi müfettiılikler· 
den eğer biri veya ikisinin 
teıkili icabeılerse Adana ve 
Erzurum mıntakaları tercih 
olunacaktır. Mahza henüz 
bu cihet katiyyetle söylene· 
mez Umumi müfetiılik mer 
kezlerinin değiımesi de ka· 
bildir. 

İstımbul valisi Muhittin 
Beyin umumi müfetttılikler
den birine tayin edilec~ği 
hakkındaki haber asılsızdır. 
Merkezde böylt' bir sey ko
nut ulmamııtır. 

Henüz kimsenin ismi 
muayyen değildir. En fazla 
ihtimalle töylenenler arasın
da Baıvekalet müsteıarı 
Keı:-al B. umumi mfifettiılik 
Ankara valisi Nevzat Şurayı 

Devlet reisi Nusret Beylerin 
ve askerlik müıaviri Kadri 
pı.nın isimleri geçmektedir. 

lunuyorsa, o kısmın bu 
memleketteki alakasızlığına 
inanmak zaruridir. 

Serbest, samimi,Cümhu
riyete bağlı, olarak fikir 
sahasında yapılacak müna• 
kaıaların: aydınlık, nur ge· 
tireceğine ;man edenler, 
son bir buçuk senelik ten· 
kitlerden azim faydalar ha
sıl olduğuna vukuatı şahit 

tuta bilir )er. 
ARiF ORUÇ 

~ 

lzmirde atletizm 
Müsabakaları cok hararetli • 
olmuştur. Neticeler nedir ? 
1zmir, 11 ( Hmusi) - An· 

kara ve izıııir alletkri bu ! 
gün saat 15 te müsabaka-
larına devam etmiılerdir. 1 

Yapılan müsabakalarda. 200 
metre sür'at koşusunu 25 sa· 
niyede İzmirden Agah, Disk 

atmayı da 29,50 metre ile 
izmirden Sabahattin. yüksek 
1,63 le lzmirden Cihat, 400 
metrelik sürat koıusunun 

Ankaradan Reoit,1500metrelik 
Loşuyu Ankaradan Fazıl, 

3 adım atlama müsabaka
sını Bnkaradan Hayri bey
ler kazanmıılardır. 
Ajansın verdigi hab~rler: 

Birici müsabaka 200 me• 
tre sür' at yarısı idi. Yarışa 

Ankaradan Hayri, İzmirdt·n 
Mesut ve Agah beyler iştirak 
eltiler. Agah bey 35 sani
yede birinci geldi. ikinci 
müsaba~a disk atma müsa
bakası idi. 

Birinciliği 29,50 metre 
ile İzmirden Sabahattin, 

ikinciliğ 26,5 metre ile lzmir
den Niyazi, Ü<;·üncülüğü yine 
lzınirden Niyazi, Üçüncülü· 
ğu yine lı:mirden Hasan 
beyler kazandılar. 

Üçüncü miisabaka yük
sek [atlama idi. lzmirden 
Cihat 1, 26 ile birinci, An
kara dan Besim ve İzmirden 
Nihat beyi 0 r ikinci gel mit· 
!erdi ~ . 

Dördüncü müsabaka 400 
metre silr'at yarışı idi. 

Birinciliği 59 3.5 suniyc 
ile Ankarat.lan Reşit, ikinci-

liği 60 saniye ile Falih, 3ün, 
cülüğü İzmirden Refik Bey. 
ler kazandılar. 

Beıinci müsabaka 1500 
metre yarışa idi. ikisi An-
karadan olmak üzt>re 6 k•ıi 
iştirak etti. Birinciliği 4 
dakika 40 saniye 1-5 An
karadan Fazıl ve 4 dakika 
40 saniye 3.5 ile ikinciliği 
İ:.!:mirden Kamil beyler al
mıılardır, 

Altıncı müsabaka 3 adım
la atlama müsAbaknın idi. 

12 m. 56 ile Ankaradan 
Hayri ve lzmirden Muhittin 
beyler beraber gelerek iki· 
si de birinciliği almıılardır. 
••• t 1 1 1 •• 1 1. 1 •• f •••••• t .. , 

Avrupa birliği 
(Birinci sahifeden devam) 

umumi kongresinin hail 
içtimada bulunması do-
layisile müzakerelerden ay. 
rıfmadığmdan müıarün -
ileyh heyetimizde mnrahha• 
olarak Büyük Millet MecJui 
ikinci reisi Hasan Bey istib
laf etmiıtir. Mustafa Şeref 

Bey bilahare Afyon konfe· 
ranaı müzakeratına i~tirak 

etmek üzere Cenevreye gi· 
decrktir. 

100 lira verilecek 
Yirmi iki Mayısta açı

lacak olan, çiçekcilik ser
gisi için Ticaret odası yüz 
liralık mükafat tahsisatı 

ay1rmııtır. Bu mükafat ser
gisi de en fazla muvaffaki· 
yet kazanan dört bnhçıvan 
verilecektır. 

71 
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Unutulmuş Bir Tekke 
Beybilhavzın Esrar! ... 

....... lilll .................. 1-
M an evi bir maktel. •. 

-
Beybilhavzda işe başlayınca 

ne garip şeyler gördüm? 

Gizli içtimalar! .. 
Benden başka genç milletdaş

larımı da orada görünce •.. 
-10-

Allahm oğlu olan Haz· 
reli Mesih: "Ben dahi size 
derim ki dileğiniz size veri· 
lecel<. Arayınız bulacı.. ksınız. 
Kapıyı çalınız size açıla
caktır. Zira her dileyen 
alır ve arayan buhır ve ka
pıyı çalana açılacaktır. Ve 
aizden kaogı peder var ki 
oRlu ekmek dilediğinde ona 
taı vere, yahut balık diledi· 
ğınde ona balık yerine yılan 
'Vere .... 

Kızım, babamızı gözle· 
tile gören ve kelamını ititen
lerden Luka incilinin on bi
rinci babında. bu ayetler 
zikrolunmuıtur. lıte sana 
büyük babamız Allahm yo
lunu gösteren sözler yalnız 
bundadır. 

den derin bir hu7ur ve fe
rahlık duydum. Demek yal
nız değiimltim. Hak yoluna 
giden benim gibi birçok va· 
tandaıım, milletda~ım daha 
vardı. Migyonerlerden, yani 
Beybilhavz dervişlerinin bil· 
has11a Türk kızlarına gös 
terdikleri fazla iltifatın 
ben gençlik saikasile, hakiki 
mt:.naEmı anlıyamıyordum. 

Beybilhavz tekkesine ge· 

ldi on gün olmuıtu. Şube· 
min reisi beni bizzat odasına 
davet etti, gittim. Koltu· 
ğunda muhteıem bir aıiret 
ıeyhi vaz'ile kurulmustu. 
Nazarlarının keskinliğini bir 
müddet için en ince asabım· 
dan süzerek yüreğime iılet· 
tikten sonra : 

- .. Müz Hanım, dedi. 

Sen bü)·ük pedar olan AUa-Bu yola gidersen rifat 
"e itila bulursun ve ilah .. t hımızm merhamet ve inaye .. 
&.rzında vaızlar veriyordu! tile oğlu lsa ibni Allahın 

b· Her gün öğle yemeğinden yolunu buldun değil mi yav· 
lr tnüddet sonra bina içindeki bu · k b rum? Cezbeye tutulmuş bir 

Y\i ir ıalona toplamr, O dervit gibi manen ve m~ dde-
raun ruba cila veren dini nllfınelerinin ittirakile ilahi· ten zangır zangır titriyor ' 

le k dum. Bu seı, gaipten, bir 
r o ur, sonra ufak vir vaız 'le baıka alemden mi geliyor· 
Ya mümasil nasihatlarJa tlıerıuime nihayet verilirdi. du? Dudaklarım kilitlenmif, 

Ş h 
açılmak için mecal yoktu. 

U enin reisi bütün bu me· Baıım önüme gayri ihtiyari 
ta.atmlerde de her zaman ol- yıkılıverdi. 
duğu gibi beni yanmdan O. gözlerini gözlerimden 
•Yırrnıyor, her yerde bir ayırmamıştı. Bu gözler, dur-
aöla-e gibi peıimde dolaııp, madan yanan birer yıldız 
bir •ürü lncillerden bir sürü gibi kırpılmıyordu. Gene o 
beyitler okurdu. tunç sesile : 

Bütün bu tekkenin dai· - O halde seni yarın 
relerinde dualarında Erme· akıam vaftiz edeceğiz Me· 
ni kızle.rile birlikte bir çok :0ih ibni Allah yoluna girerken 
ta genç ve toy Türk kızla- insan yeni doğuyor demek· 
tırun 'Ve kadınlarının dahi dir. Sen yarın akşam Alla· 
lfenç çocukların vecit ve te- hın bir yavrusu olarak ter-
~ekküUe büyük peder olan ltemiz, her günahtan beri 
~ilah ve oğlu İsadan istim· lolarak dünyaya doğmuş ola· 
at ettiğini görüyordum. caksın! Bir cennet kızı, bir 

Fakat Türk çocuklarının Allah kızı olacaksın! Yüre· 
11titaki mümkün olduğunu el- ğinde dert kalmasan kızım! 
den geldiil kadar gizli tutu· dedi. 
)or, hidiae olmasın korku· Her yerimden 

ııUraklarının ıayi o rna· terler boşanıyordu. Şuurum 
soğuk 

•ile · ı 
~tıda.n endiıe ediliyordu. bulanmıf, fikrim durmuıtu. 

en birçok ırkdaı ve akra- Bir yığuı et gibi kalmııtım. 
~tbı burada görünce içim· (Devam« var) 
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Siirt ne halde? 
r ahsilde bulunan doktorumuz 

döndil ve sertabip yapıldı 
/(ili•ten 1 s . 

f~I\ Urt, ( Husuıi ) - Siirt 
r,k" bir memleket değildir' 
l~ at llUuzdur, hiç asarı 

"•kk· ~le 1 ve imran yoktur .• 
'•~ 1 idareler burada hiç bir 

.. ~- d 
8 

ucu a getirmemiştir. 

l'kl Urada Eczahane v-ar, 
~ Eczacı tahsisatı yok. 

~l\ c:zahaneyi ihya için ge
~ sene İdarei hususiye 
~hat, Belediye 2000 lira 
·~l ht kabul etti ve lda
"ltıd Uıuıtye paraları verdi. 
~l~~e vermedi iıe de ıu 

e "Yermek üzeredir. 

Bir Hastane tesisi ıçın 
yine idarei hususiye bütçe· 
sine bu sene 12000 lira ko· 
nuldu. Bu idarenin •ki se· 
nedir Pariıte tahsilde bulu· 
nun bir de göz doktoru var, 
bu zata yılda 3000 lira 
masraf veriliyor, Şimdi tah
silini ikmal etmiıtir. Haııta· 
neye Sertabip yapıldı, ayrı
ca bir doktor tahıisatı da 
vazolunmuıtur. 

Bu doktorun aylık tah· 
siıatı Barem mucibince 165 
liradır. 

Hastanenin de yakında 
açılmaıı ıayanı temennidir. 

Bir kadın , Kaza imiş 
... .. ı . - . 

Yankesicilikten ı Fakat ne oldu 
muhakemede ise Sabriye oldu ! Yank<>sici Muzaffer Ha

j nıoun davasınn dün birinci 
cezada haılanmıştır. Muzaf· 
fer Hanımın sen suçu Ada
pazarı müddeiumumisi Za· 
bit beyJ11 ailesi Hüda Ha
nımın 75 lirasını çalmaktan 
maznundur. 

Mazmm bundan birkaç 
ay evvel ikinci cezada be~ 
ay on güne mahkutn 
ve birinci cezada c a birkaç 
defa yankesicilik cürmün· 
elen muhakeme edilen bir 
sabıkalıdır. Maznun esnayt 
muhakemede cürmünü ta· 

mamile inkar etmiştir. Maz· 
nun aynı zamanda polisleri 
de hı hkir etmektı:m maz
nundur Tahkire ait za-
bıtta birıey olm.ı>.dığından 
bu hususun müstantiklikten 
~orulma~ı için muhakeme 
baeka bir güne talik edil
miştir. 

Mantarlar davası 
Dün ikinci cezada bh' 

mantarcılık davasına baş· 
lannnıur. Maznunlar eski· 
den müteadit sabıkaları olan 
Süleyman, oğlu Vehbi ve 
berber Yusuftur. 

Vehbi bir gün Taşköprülü 
Ali ağanı~1 önüne cıkarak: 

Demin düşürdğüm pe keti 
muhakkak s e n buldun 
seni arayacağım dem;f ve 
ve füıtünü ararken 95 lirasını 
çalmııtırr: Yıne aynı gün 
berber Yusı fla beraber Ay 
dınlı ~ekerci Hasan Hüseyin 
efendinin mantarcılık sure· 
tile 14000 lirasım çalnıı~ 
lardır. 

Diğer bir günde Ferit B. 
isminde bir mücevherciye 
hakiki bir elmas göstererek 
2 l54iiraya pazarlık etmiıler 
ve paraları aldıktan sonra 
elması değiıtirerek sahte 
bir ta§ vermiıle1 dir. 

Müteaddit zamanlarda 
da Raşit efendinin 382, Na· 

Sirkecide Anadolu·Şum
nu oteli müııteciri Bursalı 
Ahmet, kardeti izzetle kav
ga ederken bir el silah at· 
rnııtır. Bu sırada tabancadan 
çıkan kurşun kendilerini 
ayırmak istiyen Cümhuriyet 
birahanesi gareonlarından 
Sabriye rastlıyarak yarala-

mııtır. 

Haklarında tahkikata 

başlanmıştır. 

Kadın da yapıyor! 
Laleli yangın yerinde 

Feı·iha ile Fatma isminde 
iki kadın bağırıp, çağır

clıkla ~ından yakalanmııtır. 

811 sırada polislere de 
hakaret eden bu kadınlar 
hakkında tahkikat yapıl· 
maktadır. 

Çocuk düşürmüs 
İstinyede Şehin§ah Sul· 

tıı n mahallesinde oturan Hu· 
riy;- lıanım,kırk günlük ha· 
mile bulunduğu çocuğunu 
düşürdüğü için Poluçe hak
kında tahkikata ba~lanmııtır. 
•• '. l 1 •••• '. 1 1. 1. t. 1' ••• 

zif B. in 85, Halim ef. nin 
200, Mehmet ef. inin 15 
lirasını çalmıılardır. 

Heyeti hakime tevsii tah· 
k•kat için muhakemeyi baş· 
ka bir güne talik etır:iştir. 

Kararları verildi 
Agota vapurundan üç 

kilo kaçak Afyon getirirken 
yakalanan Üsküdar da'iSan· 
dalcı Saadet ile arabacı Sa
imin muhakemedne dün a· 
ğır cezada başlamıştır. 

Maznunlar esnayi muha
kemede cürümlerini itiraf 
etmişlerdir. Yalnız afyonla
rın kaçak olmayıp yerli ma· 
1ı olduğunu söylemişlerdir. 

Heyeti hakime müzake· 
reden sonra her ikisinin de 
blıer sene hapse ve 50 şer 
lirayı nakdi cezaya mahkum 
etmittir. 

, ---- -~------

lzmirdeki maç 
lzmir muhteliti (2-0) galip 

geldi diğer haberler 
İzmir 10 (H. M) - İzmir 

ve Ankara muhtelitleri bu
gün Arsancak stadında kar
ıılaıtılar. Saha ümidin fev· 
kinde kalabalıktı. 

Hakem Muıtafa Bey idi. 
Birinci devrede İzmir 

muhteliti 1 sayı yapta. ikin· 
zi devrede daha güzel, da
ha faik oynadığı halde 1 
golden fazla atamadı. Bu 
suretle maç 2·0 İzmir muh· 
telitinin lehine bitti. 

( Club F rancais) 
Spor meraıJminin bfda· 

yetinden beri devam eden 
Fransa ıampiyonau ( Club) 
Francala) nin galibiyetile ge
çen hafta hitam bulmuıtur. 

Fransa kupasına 425 ku
lüp iştfrlk etmit ve finale 
( Club Francafs) ile ( Mon 
pelye) takımları kalmııtır. 
( Mon pelye) takımı çok 
kuvvetli bir takım olduğu 
halde ( Club Francaisnin) 
karıısında ~ muvaffak ola· 
nııyarak 3-0 mağlup olmuı
tur. 

Bu maçta (30,000) ıe· 
yirci ile blrlfkte Franıa 

1 
Reisicümhuru M. Dünmerg 
de bulunmuıtur. 

M. Dümerg (Monpelye) 
civarında oturduğundan mü· 
sabakadan evvel (Monpelye) 
oyuncularının ellerini bir 
cemile olmak üzere sıkmıt· 
tır. 

M. Dümerg kupayı biz
zat kendi elile (Club Fran· 
cais\ takımının kaptanına 

vermiıtir. 

1896 dan sonra tampi
yonlujun tekrar merkeze 
avdeti bütün Parislileri 
memnun etmiıtir. 

Fransız matbuatı bu 
muvaffakıyeti alkıtlar ken, 
bu mühim maçları muvaf
fakıyetle bafaran futbol teı· 
kilatım da tebrik ediyor. 
Tıpkı bizde olduğu gibi! •. 

• •••• 1 

Hala. · ·~~~~· · ·~~ki .... 
Belediye memurini Ma· 

yıs maaıatını almamıtlardır. 
Bazı tahsilatın taahhür 

etmesi sebep olarak gölle· 

rilmektedlr. 
Maaşın ne zaman verile· 

ceği btlinmiyo r. 

Adana koopratifi 
- ,_ 

lntihabatını yaparak heyetlerini 
ve mürakiplerini secti , 

Adana çiftcileri tarafın· 

dan ziraat bankasının hi~ 1 
mayesi altında bir pamuk 
kooperatifi teıkil edilt:rek 

1 bir çok çiftcilerin koopeı·ati· 

fe dahil olduklaı·ı malt\m- 1 

dur. 
Kooperatif azaları dün ge• 

ce zizaat bankası binasında bir 
içtima aktetmiıler ve bu iç· 
tiına gece yarısından aonra 
saat bire kadar devam et· 
mittir. 

Uzun süren bu içtimada 
kooperatife ait bir çok me· 
seleler mevzuu bahıolduk· 

tan sonra kooperatifin satıf 

ve kredi heyetleriyle müra
kip intjhabi\tı yapılmıştır. 

Yapılan intihabatın ne· 
ticeııi ıudur. 

Satıı kooperatifi: 
Safa, Cavit, Hilmi, Ek

rem, Kibar zade Mahmut 
Sa vatlı zade Halil beyler 
Murakipler: 

Hafız Abdullah, izzet, 
Ruih zade Feyzi heyleı·. 

Kredi kooperai:ifi: 
Cavit, HHmi, Fabrikatör Ha· 
san, Kara dayı İsmail bey
ler. 

Murakipler! 
Hafız Ahdul1ah, izzet 

efendiler. 

Polis ad;;; vurdu! 
Müddeiumumi hadisenin tahki

katına devam ediyor 
lzmir gazetelerinden: 
Dün sabah saat sekizde 

Ali reis mahallesinde Al:ıbas· 
ağa tarlasında bir vak'a ol
muş, polis memuru Hasaııı 

Hüseyin efendi iki kiıiyi ya· 
ra.lamıştır. 

Vak'a fU ~uretle olmuş

tur: 
Hl\san Hü~eyin efendi; 

Keçeciler polis karakolu mü
rettebatından, haftalık mezu
niyeti nıünasebetile Ali re
is mahallesinde Abbasa~a 
tarlasında kahvehaneye gi · 
derek arkadaıı yapıcı M("h
met ça vutla oturmut ve gö
rüımeğe baılamııtır. 

O sırada asker firarile· 
rindcn Enyer de oraya gel
mit ve poliı Hasan Hü11eyin 
efendi kendisini yakalama· 
ğa te§ebbüs etmittir. 

Enver polisin üzerine 
hücum etmiş ve bir müca· 
dele baılamııtır. Evvelce de 
polis Hasan Hüseyin efendi 
bu asker firarisini yakala· 
mağa teıebbüı edince hı· 

çakla polisin ellerini yara
lamıı, kaçmıştı.' 

Polis Hasan Hüseyin efen· 
di gene böyle bir akibetten 

1 ~ekinerek tabarıcasmı Enve· 
rı korkutmak için yere doğru 

1 iki defa a teı et mit, çıkan 
mermi hem Enveri, hem de 
polisin arkadaıı Mehmet 
ça vuıu ayaklarından yara· 
lamııtır. 

Hadise tahkıkatma müd
deiumumi muavini Ali Bey 
tarafmdan devam edilmek· 
ted!r. 

Kiliste ekin 
Kilis (Hususi) - Bu sene 

ekinlerimiz iyid"r, arpa azdır. 
Arpanın azhğrna sebep, ge
çen senel r çok ekilip çok 
mahsul alındığı halde fial· 
ların düıkün olmnsı idi. 
Halbuki hu sene arpa fiatı 

geçen senelerin iki misline 
yükselmittir. Arpa ek· 
miyen çiftçiler de piımanlık 
barizdir. Buğdaylar güzeldir. 
kara taneler iyi değildir. 

Zeytin 
Kiliı gazeteıi yazıyor: 

Bu senenin zeytin mah
sulü görünmeğe batlRmııtır. 
Mahsül geçen seneye nispet. 
le azdır. 

Buna göre gelecek ~ene 
mahsulü ümitlidir. 

~~-------···---------~-
Kiliste dolu 
Epice zarar oldu 

3 Mayısta yağan şiddetli 
yağmurlar arasında bazı 
yerlere dolu düımüı, epeyi 
zarar yapmııtır • 

Garp taraflardaki bağ ve 
zeytinlerimiz doludan fazla 
müteessir olmuf, bazı yer· 
lerde mahsulün tamamına 
yakın miktarı hasare uğra-
mııtır. 

Derelerde bir gün son· 
raya kadar erinıiyen dolu 
taneleri keklik yumurtası 
büyüklü~ünde vardı. 

Eytam sandığından 
alacağı olanlara 

istan bul mü<ldeiumumiliğin· 
den: 

1 - Eytam aandıkları, 

emanet ve ~üyunu muhte· 
life hesaplarmda mukayyet 
olup hazineyi maliyeye 
devredilmiı bulunan meb· 
lağ meyanında alacak iddia 
edenlerin "'1783" No. lu mü· 
zeyyel kanun ahkamı dai· 
resinde talepte bulunabile· 
cekleri ilan olunur. 

Abdülkadirin kitabı 
çıkmış! 

Adana gazetelerinde ya

zıldığma göre Abdülkadir 
Kemali Halepte Doğruyol 

gazetesınin kitap kısmında 
"Allah var mı ? " isminde 
bir kitap bastırmağa başla

mııtır. İki forması çıkmı§tır. --Davet 
lıtanbul müddeiumumi· 

liğinden: 
lıtanbulda olduğu anla

şılan ve fakat adresi meç
hul olan Tekirdağ mahke
me'i reisi Nuri beyin he· 
men vazifesi ba§ına hareketi. 

Cemiyeti tedrisiyenin 
senelik içtimaı 

Cemiyeti tedrisiyei isJa. 
mi} eden: 

Cemiyeti tedrisiye heye. 
ti umumiyesi Mayısın on 
beolne müsadif Cumft günü 
senelik içtimaını akteclece
ğinden azayı kiramın yevmi 
mezkiirda ı.ıaat ikide Dnrü§ 
~afakayı teırffleri. 
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A.A. neşriyat bürosundan: ...................................... 

Istanbul halkına ilin 
21 Mayıs perşembe günü için yapılan hazır

lıklar ikmal edilmiştir.21 Mayıs perşembe günü 
bilumum resmi ve hususi müessesat, umumi 
meydanlar dahil olmak üzere Türkiycnin her 
tarafında bomba tarakalarına müşabih (Allo! 
Allo!) sesi işidilecektir. Halkın heyecana kapıl-
maması şimdiden ilan olunur • 
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Yeni sene münasebetile .... -, 
• 

KOLUMBIA 
Fabrikasının piyasaya çıkardığı yeni plaklar 
umum KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 

Gene Os-• 
man, .. 

Çingene
ler, .. 

ma, .. 

Yeni neıriyat 

Yeni plaklar şunlardır: 

~'Mf w n arrr•nee-
~ OSMANLl-

Sarı ya
pıncak. 

Sarsam 
kolumu 

Bilmem 

TiYATRO SiNEMA 

ÜSKÜDAR 
HAie sinema•ında 

An karada 

om T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

fST ANBUL ŞUBESi 
lciare merkezi: A M S T E R D A ~ 

Mezun ıcrmayesi : 25,000,000 fL. 
Tediye edilmiş sermayesi : !'i,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 
Oalatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 37JJ-5 
lıtanbuı tali şubesi: •Merkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemeci Han. Telefon: l11t. 569 
Bilumum banka muamelat 

Bank F ranko Aziyatik 
Anonim Şirketi 

Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Bordo (Boudrean) Sokak No. 9 

Şubeleri: İstanbul, Galata, Voyvoda Caddeıl No. 102 
Telgraf adresi : frasiabank 
Telefon: tBoilu 1-421 - 2-3 
Po5ta kcusyu Galata N '· 376 

«Harbin 
«Mukden 

Bilcümle Banka muamelatı 
Hesabatı riyc küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat- Tasarruf 

sandığı-M kUkatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvilat alım satı
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilat bedellerinin tahsili-Adi 
Ye sirküler itibar mektuplan - Esham ve emtia üzerine avans -
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvi11t 

muhafazası vesaire. 

12 Ma111 
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~ Doktor ~ 

İbrahim Zati 
Cağaloğlu - Mahmudiye 
caddeıi Çatalçeıme ıo· 

kak No. 5. 
Her gün öğleden ıon· 

ra altıya kadar ha1ta· 
larını kabul eder. 

SElAHiK BANKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, lzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Yumıııisbn'<laki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 
ewwze 

Sultaoahmet 3 ünçü sulh 
hukulıç mahkemesinden: Kü

tahyada rakı f abrJkuında ka" 
tip Göbelez Zade Salahaddin 

ve U11akta tüccardan Göbelez 
Zade Mehmet efendilere: 

Düseldorf canisi 
Adalet huzurunda cin a· 

yellerini anlatıyor. 15 kızı 
parçalayan bu canavar 
kimdir? Bunların kanını na· 
ııl ve niçin içti ve ıehveUnf 
naııl tatmin etti. 

Nakıli: Halim Hüsnü 
Bu eserin yalnız Alman· 

yada ilk tabı 100,000 nüs-

BANKASI 
Sermayesi 10,000,000 

lngiliz lirası 

IST ANBUL ACENT AUÔ1 

Telefon: İstanbul 3318 

f lORAHSAll K[MANCI 
M"ime11ili 1 

Gonrad Vatd 
Proıramlarımız Cumarteıl 
ve Çarıamlııa adnleri deiitir BANKA KOMERÇIY ALE 

İTALYANA 

Mehmet Kehnemuyi efen' 
dinin aleyhinizde açtağı 2 
kıt'a senet muci9ioce 200 
lira alacak davasından do
layı ikametıahlarınızın meç• 
huliyeU haıebile ilanen teb· 
liıat icrasına karar verilmif 
oldufundan muhakeme ,ao' 
olan 3.6-931 t•ribine müaa• 
dlf Çarıamba günii ıaat 
131-2 de mahkemede iıbatJ 

•ücut etmeniz lüzumu hukulı 
usulü muhakemeleril kanuo&I' 

nun 141 el maddesine tevffk'' 
illnen teblii olunur. 

hadır. Nakleltijimiz kitabın 
aslı 18 lnci tı.bıdtr. Eser bü
tiln dünya lisanlarına ter
ciiae edilmf '' va.k' a.'1ın taf· 
ıilitı bütün cihanı ıiddetle 
alakadar e'tmiıtir. 

lf 
Caninin Mazohiıt oldu· 

lu anlatıldı. Gerek katilin 
ve gerek maktullerin fo
toğraf!arıda eıere derceciil
mlıtir. 

ltk forma dün çıktı. 
Her pazartesi, perıembe mü
terakim formaları müvezzi
lerden isteyiniz. (Forması 
her yerde 5 kuruıtur) 

Doktor 

Fuat Sabit 

BEYOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon· 
tosu. 

Türkiye Cümhuriyetinin l.ıaşlıca 
şehirlerine ve memalıki ecnebiye
ye se'lcdat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnamcl~ri irs:tlatı. 

(liesabı cari)küşad:, senedıtt ve 
kıymetli eşya muhafazası, kupon 
ahsilfitı, Türkiye'ye ve memaliki 
ecnrbiyeye ke~ide rdilen poliça
larıa tesviyesi, borsa muamelat 
i er ası, akçe bey 'i ve şer ası, sair 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
icarı. 

Çocuk hastanesi ku lak, bogaz, , 

Ankara caddesi Cihan kütüp· burun miitehassısı 1 
hanesi iistünde No. 66 Dr. Ekrem Behçet 

Telefon: lstanbul 2385 
B. o , lu Mektep sokak t , ... 

.,. Telefon B. O. 2496 

Mahkemei Temyizde •-----··-• 
davası olanlara 

Eskiıehirde mahke· 
mei temyizde davaları 

olan eıhabı masaliha a vu
kat mecmuası sahibi 

Ço~uk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon: B. O. 2496 
• rurr 

Avukat Hilmi Bey daima d R f f b · 1 · d 
teıhlllt gösterir. Ehven Hay ar 1 a eyın eser e~m en 

Ayni haklar . I~i lia 
ücretle vekaleti deruhte Miras meselelerı Bır :ıı 
eder ve duruımalara Şerhli borçlar kanuııu » » 

Heraln •ilndüz 3,30 da 
ıeceleri ~,30 da Cu•a alin· 
lerl 2 de, 4 te İ'•celerl 8,30 
da ıelecek proeram 

MOSKOV ALI DÜŞES 
-iC 

Bu akşam 
Üsküdar Hale tlyatroıun· 

da Hafız Bürhan B. inceıaz 
konser Komik. D. Is mali ef. 
Temsili M. Anaıtu varyete 
heyeti. 

Herdem taze 
Vodvil. 3. P. Danı • Duet 

Rakı. Duhuliye 40 kurut-

* . 
Bu akıam pangaltı ıine· 

nemt ıına Tiirkiyemizin ye· 
gane Komili Naıit Bey ge
liyor. 

Birinci defa olarak Ko· 
caıız kalan bakireler taklitli 
oyun "4,, P. Varyeteler, 
'danslar. 1 ~------~o~o,~ı, ...... ,~ 

ı~ Fevzi Ahmet 
Cdt Saç ve zührevi 

haıtalıldar mütehaı 
Cumadan maada her 

l&ılt 10 dan 6 ya kadar b ,ta 
kabul eddlr. 

Adres Ankara Caddeıl N.43 
Telefon astanbuJ 3899 çıkar. (lKBAL) kitaphaneıinde 

...................... a1ı •• -. .............................. . 

Sermayesi : 7001000,000 Liret 
ihtiyat akçesi 580,000,000 Liret 

Merkezi dare : MıLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

İngiltere, lsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çckoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Miittehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
İST ANBUL ŞUBE MERKEZi 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHİLİNDEKİ ACENT ALA[{: 

istanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 

Rekabet 
Kandreye gitmek iıti• 

yenler:) 
lümitte (3) numaralı 

otomobili tercih etsinl~t· 

Adam batına (1) lira beb•' 
kilo ( 40) para. 

l&a11 = Doktor 1 

lsUkl!l caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 
İZMİRDE ŞUBE 

Agop Essayatı 
Langa cami sokak N 

1 
19 Her gün hastaıarıııJ 

abul ve tedavi edeJ' 
•IBMC'9<11111~ .. ~~~ .. ~mm .. ~, ............................. .., 

Beıtncl icra memurlu
fundan: Mahcuz yatak, 
yoraıan Te tencere, ıahan 

21 May11 1931 tarihinde 
ıaat 12 den 13 te kadar 
Galatada Alaca meıctt yap
rak çıkmaz ıokağı 5 numa· 
rah hane önünde H tılacalı 
illn olunur. 

Malakemei asliye Üçünctı 
hukuk daire•lnden : 

Y aıef Efendinin ıabık 

karısı ikimetılhı meçhul 
Madam Eıter aleyhine ika· 
me ettiği tescili tallk dava• 
nın fcrayi tahkikatı 24·5·931 
pazar ıünü saat ona muay· 
yen olmakla yevmi mezkO.r· 

-Doktor 

Hayri Ômer 
Almanya Emrazı cildi· 

ye ve zührevlye Cemtye· 
U aza ımdan Beyoflu Ata· 
camı kareı ııraamda 133 
No. öğleden aonra müra • 
caat. 

Telefon: 3586 

~ 

.... ! ............... ... 

de tahkikat hakimi huzurunu· 

da iıbatı vücut etmedlft 

veya bir vekil ıandermedi· 

ği takdirde ııyaben devam 

olunacaiı llln olunur. 

TAKV_!! 
Zilhicce 23 - Nıaan j9 

Mayıs 
12 
Salı 

1931 .,,ı_f 

Sabah 4,4& 1 Alıpııi "" Ölle 12,10 Yattı ,, 
1kfndl 16,06 111111• _:{ 

Mes'ul midir ve. -~ 
Barltlluaettın 


