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c,Dahili ne kastolunuyor? 
~~~-------~~.-..--~~~~ 

Vesile düşürülüp sükiindan bahsedilmesi hükiimetin kemafissabık 
itiraza, tenkide, müna · aşaya, tahammül göstermemek niyetinde 

olduğu . neticesine varılmağa çok müsaittir! 

Dahili 
Sulh 
Meselesi 

• •'' • • .'·~ • : ... ". ı" -· • ••• J .:"·.. • •• ~ .:,· • • .. : -· 

Memurinden yüzdeS tasarruf nasıl olacak? 

Memurlar Anadoluya 
dağıtılacak ! 
~----

18 

Hflkrimet pro6ramı ara
•ında böyle bir nazariye 
bulunuyor. Bununla kaste· 
Jilmek i•ten•rı nedir ? 

ARiF ORUÇ f 

mektupçuluk ve bazı mü
dürlükler lağvedilecek ! 

Refıicümhur Hz.leri ıerek 
ıeyahatleri eınaamda, aerek 
bu ıeyahatten a vdetten 
ıonra, muhtelif vesilelerle 

11nıf ınücadeleıinin zarar· 
larından bahıetmiılerdi. Ken· 
dtleıinin vazettikleri bu na· 
zariye, herhalde en iyi bir 
idare, en mükemmel bir 
adliye, en genit hukuku eıa· 
ıiye mevzuatının tatbiki 
neticesinde, cemiyetteki zıt 
menfaatlerin blribirile uyuf· 
altilmeııi oılmküo olacafı 
dGsturunu ileriye ıiiraüı 
oluyordu. 

Buna mukabil İımet Paıa· 
nın Bllyiik millet meclillnden 
itimat isterken, Devlet otori· 

teıinin takYiyeaine matuf beya
natta buluadutu mahlmdur. 
Bu beyanat ara11nda, Btiyilk 
millet meclisinin iradeıtnden 
bahseden cümlelere dahi te· 
ıadüf edilmiıUr. 

Muhterem Paıanın De-v· 
let otoritesinin takviyeıin· 
den babıederken, Hukümet 
ndfuzunun hakikaten zayıf· 
lamıı olduiunu, bunun için de, 
takYiyeye l6zum ıörüldü· 
iftnü thıaı etmek fıtcdik· 
leri zannedilmek iıteomez. 
Akıi takdirde, hükdmetin 
zayıf oldufuna, hakikaten 
kanunlara riayet edilmedi· 
llne hükmetmek zarureti 

baııl olac•ktır. 
Halbuki, hükO.mete men· 

ııup b ir gazetenin dü• intiıar 
ede,. nüshasında, hükumet 
beyannamesi tefılr edilmek 
istenirken, manı- ıı cidden 
anlaıılmıyan bazı ibareler 
vardı. Bu gamete bir ıeylt' r 
söylemek tstedtii halde, 
hilkdmet beyannamesinde 
dütiılen vuauhsuzlufa dü· 
fÜyor, ıöyle ıöylüyordu : 

ı - Tilrkiyecle yalnız Biiyiik 
Millet Mecllıinln idareıl bAkimdir. 
Bunun ~lesine delalet edecek her va· 
ziyet ı•yrl meırudur 1 t 

Onan için memlekette anartlk 
cere1anlara mani olmayı, fıtUcrarıu:ıılık 
ınanzaraeı göıterecek hAdlııelere 
meydan vermemeyi Hükllmet en fp
tldat bir vazife ıaymaktadır. 

2 _ Dahilen cümhurlyet taııuıı
larının tanınmasın• çatıııyor. Mubak-

ltat ki, memlekette ıulh ve ıd· 
k6n haTası yaratılmadıkça; 
idarede iktıtadfyatta yapmağa mec
bur olduğumuz bunca 11lahatın tahak
lcutana fınkAn bulunamaz 1 

Bunlardan birinci fıkra 
•le alınına katlinin sebebi 

' ol111ıyan bir ıüpheye, bfr te· 
reddüde düıtüKüne inanma· 
inak i9in sebep yoktur. 

Yoksa, Türkiye cümhu· 

(De-utımı 4 üncü ıa~fada) 

Ankara, 13 (Telefon) -
Bütçeye konulan memurin 
kadrolarından °/0 15 niabe· 
tindeki tasarruf işi etrafın· 

da henüz müsbet bir ıey 
yoktur. Ancak evvelce de 
haber verdiğim veçhile bu 
tasarruf vilayetlerden bazı· 
larının lağvi ve bazı me· 
muriyetlerin de ilgası su
retile bu tasarruf temin 
olunacaktır. Hanjfi dairele· 
rin lagvi pek kat'i ıekilde 

bilinmiyorsa da i§in malum 
olan tarafları vardır. Ez· 
cümle (18) vilayet laevi ol· 

Unnacaktır. Bu vilayetler eni 
yakın vilayetlere birer kaza 
olarak raptolunacakhr. 

Liste hazırlamakta !olan~ 
Defterdar Şefik 8. 

(Dt!oamı 3 ii ıcü •ahifede) 

Şehrimiz Amerika ticaret ateşesi nediyor 

Yok bahasına buğday 
getirecek mi? 

Avrupa gazetelerinin bil
baHa (Teınps) gazeteıinin 
ısrarla yaptığı neşriyata na
zaran Amerikalılar Rus 
dampingine mukabele ede· 
ceklermif. Bu mukabele ha· 
reketl Amerikadaki stok 
bufdayların rekabet kabul 
etmez derecede ehven bir 
fiatla satılmaııı suretinde 

olacakm•f· 
Bu haber ıebrimiz piya· 

ıaıında akisler tevlit etmif· 
tir Hatta buğday satııına da 
te .. ir icra etmektedir. Tüc
carı mütereddit bir vaziyette 
b akau mezkur v 4ziyeti 
ai~kadar makamdan tahkik 

ettik. 
Aldığımız netice, tüccar· 

ların ve çiJtçilerin endtıele
rini izale edecek mahiyet· 
tedir. 
Şehrimiz Amerika. tica
ret mümessili ne dıyor? 

Bu hususta Amerika hü-

'~"~-·-~··~~ 
kumeti ıehrimlz ateıekomer-
siyali M. Glespi diyorki: 

- Amerika hükCımeti· 
(Devamı 3 ü ncü sayfada) 
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Bir aile dayağı 

Dün 8 kişi tarafından ya· 
ralanan Retit 

Kaynanası, karısı ve bal
dızı ile kayın biraderi ve 
dört ortakları tarafından bir 
kavgayı müt~akip davak yi· 
yen ve kafa 11, gözü aizı 
kan içinde kalan Reşit ha 
diseyi naııl anlatıyor? (taf· 
lit) dördün..:ü sahifededir. 

Eğer bc'Jyl~yse çok günah! 

Kangren olmuş bir 
ilim ocağı 

---
Tıp Fakültesinde son günlerdeki 
dedikoduların bir iç yüzü vardır ki 

Tıp fakültemiz gibi mem- J ratuvarlar batlı baıına birer 
leketlmize fBDÜ teref setir- afemdir, her biri kendi ba· 
miş ve en kıymetli ilim genç· ıına birer derebeyliklerdir. 
leri yetiıtiren bir ilim ocağı· Eski Tıp hocaları bir çok 
mızın muallimleri arasında güçlük ve yokluk içinde 
son günlerde bir çok elim çalıımışlar bir kaç d efa ba · 
hadiıeler olup duruyor. Bu sılan eserler vücuda getir-
çlrkin hadiselerin mahiyeti miıler, bu uğurda evlerini 
bir türlü anlaşılam\dı. Dün salara k, borçla narak Tıp 
bir muharrirımize bu hadise· kütüphanesini tezyin e tmiı· 
lerin neden ileri geldiğini bu ler ve sonra da şubelerı ıçın 
oerefli müessemizi yakından kıskançlık yapmıyarak, ad· 
bilen bir zata sordurduk. amlar yetiıtfrmiılerdir. 
Aldığımız cevaplar pek elim. Bu ıünün Tıp hocaları ise 
Eğer doğru ise Da. rülfünmıuıı ancak yasak saTmak için 
ve Maarif vaki.letinin bu derelere eelmektedirler. İlim 
yaraları deımesi lazımdır. adamlarının daha ziyade 
Bu zatın söyled ıkleri ıudur: ya muayenehanelerinde ve 

- : "Tıp fakülteli impe· yahut hususi kazançlar pe· 
ratorluk saltanatı dev· tinde değil biraz da feraga• 
rint yaııyan bir yerdir, onu tfnefiı ıahibi olmaları, hiç 
teıkJ) eden KıJinik ve Labo- (Devamı 4 üncü sayfada) ______________________________ _.:... ____ _ 

Borçlar müzakeresi 
•• 

Obürgün başlıyor, mümessiller 
gitti. H. F. nın varıdatı ne kadar? 

ı 
Suzan H. 
Tevkif 

1 Edi di! 
Ev~elki gün a-azetemize 

izahat vermek sure tile 
hakkındaki dediko.lu ve 
isnadatı tekzip eden Ha.fıze 
S uzan H- dün, İzmir müd
deiumumiliğinden gelen bir 

Gızeteleri dolaştı~ının 
ertesi günü tevkif edilen 

Suzen H. 

ihzar müzekkeresi üzerine 
yeğeni Fazıl Beyle birlikte 
tevkif edilmlıUr. 
tDevaruı 4 üncü ıayfada) 

M. Briand 
kaybetti! 

Yenidenreisicümhur 
intihabı yapılacak 

Parls, 13 (A.A) - Reili· 
cumhur intihabı için birinci 
defa araya vuku bulan mü 

Ankara, 13 (Telefon) -
Borçlar meselesi için Türki· 
yeye gelen kupon hamilleri 
mümessiller ile müzakerat 
hazırlıkları bltmiıtir. Hüku· 
met dayinlere yapacağı 

teklifi hazırlamııtır. 

Ankara, 13 ( A.A.) - racaat ne ticesi ıaat 16·55 

Teklifdeki esas hakka· 
niyet kabiliyet dairesinde 
bir hal ı.ureti bulunmuı 
merkezindedir. 

Paris muka veleainde ya-
pılması talep olunan tadilata 

nazaran Osmanlı borçlarından 
Türkiyeye düte!l hiHenin 
tenzili, taksit miktarlarının 
daha azaltılmaH istenilmek· 
tedlr. Hükumet mümeasiller· 
ile takıit tediyatının 5 sene 
tecili esasını da görüıccekUr. 

Mümessiller Ankaraya 
gittiler 

Şehrimizde bulunmakta 
alan dayjnler vekilleri dün 
akıam ekıpreale Ankara· 
ya müteveccihen hareket 
etmiılerdir. Hükumetimfzle 
Düyunuumumiye meıeleai 
etrafındaki m\lzakerata cu
marteıf ıünü baılanacağı 
ünıit olunuyor. Ankaraya 
&'iden dayinler vekilleri (5) 
kt§idirler. lngiliz, Fransız, 
Alman düyunuumumiyesi 
namına müzakere edecek 
olan bu zevat M. Vert, 
Brüdom, Vefgelt ve Dek
löziyerdeo ibarettir. 

Cümlıuriyet Halk fırkası celsesinde tebliğ edilmiıtir. 
büyük kongresi buıün öi· Ekse~iyeti mutlaka 449 ol· 
leden ev-vel Ba§v•kil lımet masına nazaran M. Doumerg 

Pf.nın r iyasetinde top!anmıutır. 442, M. Briand 401, M. 
Celsenin açılmuını mü· Hennessy 14, M. Cachlo 10, 

teakip geçen içtimaa ait M. Doumerge 7, M. Lebrun 
mazbata okunarak kabul edıl- 4, M. Panleve, M. Steg, M. 

mit ve bundan sonra kon · Renaudel ve M. Maginot 
ıre hesap encümeni mazba birer re y almıtlardır. 
tasının mQzakeratına geçil- Ekseriyeti mutlaka hl· 
mittir. sıl o lamıyarak intihabın ne~ 

Mazbata C. Halk fırka11 ticeıiz kalması , üzerine ye· 
(Devamı 4 nçıi Sayfada) niden intihap yapılacaktır. 

Şimendifer siyaseti 

Stop!! 



1,ooo,ooo liralık sigara kağıdı meselesi 

'' ç t 
yapılıyor 

,ahkikat 
,, diyor! 

Dün, Tütün inhiıar idare· 
since alınmakta olan sigara 
kağıdının mubayaası esna
sında ( 4,000) hobin sirara 
kağıdının kayboMuğunu al
dığımız habere istinaden 
yazmııtık. 

Bu tagayyüp keyfiyeti, 
kalıtların gümrükten çıka· 
rılmasıodan sonra vuku bul· 
duğunu da ili.ve etmiıtik. 

Bu mesele hakkında 
mahlmatlaru a müracaat 
ettiğimiz Tütün inhısarı umu· 
mi müdürü Behçet B. dün 
muharririmize demittir ki : 

- Bu yeni bir mesele de
ğildir. Altı aylık bir ittir. 
Sigara kağıtları hakkında tah· 
kikat yapılmıştır. Bu hususn 
için tanzim olunan fezlike 

' derdesti tahkiktir •• 

Bir ihtilaf yokmuş! 
Yalnız fabrikanın münakasa
/ara girmesini istemiyorlar 

Beykoz kundura fahri· 
kasile ayakkabıcılar arasın· 
da bir ihtilaf 'olduğu yazılı

yordu. Vakıa, kunduracılar 
Beykoz faltrikasının müna· 
kasalara lttirak etmesini iste· 
miyortardı. Bu huıusta, fiat· 
lerln, kunduralar makine ile 
imal edildiği için, kı.-ıldığını 
ileri ıürüyorlardı. 

Bu noktadaki tik!yetleri· 
ni lkbsat veklletine bil· 
dirmiı lerdi. 

Bu ihtilaftan maada 
kunduracılar ile Beykoz 
fabrikası arasında bir me• 

T. cemiyeti 
Bir salon 
Yapacak 

Tayyare cemiyeti 100 bin 
lira ıarfederek büyük bir ıaM 
lon inıasını dütünmektedir. 
Henüz karar verilmemittir. 
Keyfiyet merkezi umumiye 
bildirilecek ve ta1vip olun
duktan ıenra inıaıına baı· 
laoacaktır. 

Piyaoko için her keıide 
de yapılan maıraf yekil· 
nu 100 bin Ura gibi bir 
miktarını defaten sarfında· 
daha fazla zararlı görülme· 
tedir. Bu salon ayni 
zamanda cemiyetlerle ve 
müeesesatın içtıma larına da 
tahsis olunacaktır. 

T aharriyat oldu n1u? 
Dün bazı akıam gaze· 

teJeri frtifa meselesinden 
<lolayı Basat Ef. isminde-

ki musevinin evinde tahar· 
riyat yapıldığını yazmı§· 

lardı. 

Bu hu&usta gerek müd
ddimumilikte ve gerek po-

liste yaptığımız tahkikatta 
Ba 11a.t Efendinin hanesinin 

t ıharri edilmediğini ve• mu· 
mnilcyhin hundan yedi ay 
evvel pasaportla Avrupaya 
g lifini öğrendik. 

sele hadis olmuı değildir. 
Hele bir dava safhaaı 

hiç yoktur: Gerek fabrika 
tarafından olsun, gerekse 
kunduraçılar tarafından! 

Beykoz kundura fabrika· 
sını idare eden mi.\essese 
olması dolayısile bu ihtilaf 
ıayialarını Sanayi ve Maa· 
din bankasından tahkik 
ettik. 

Bize verilen malumata 
nazaran, Sanayi ve Maadin 
bankası müdürlüjüde böyle 
bir ıeyden haberdar değil· 
dir. 

Vapurcu/ar 
Birliği Reisi 
Ne diyor? 
buı.a müma•il itleri hallet• 
meğe çalıfıyoruz. SP.yrisefa
in idareıile aramızda olan 
rekabet ihtilafını da halle
deceğiz. 

Bu hususta henüz mü· 
zakereye baılamadık. He· 
nüz Seyrisefain idaresile te
mas bile etmedik. 

Geçenlerde aktolunan 
vapurcular birlifi kongre· 
sinde, milli vapurcularla 
Seyrisefain idaresi araıın

daki ihtilafın halledilmesine 
karar verildiğini yazmııtık. 

Dünkü akıam gazetele
rinden birinde Seyriıefaiole 

milli vapurcuların u~ıama· 
dıkları yazdıyortiu. 

Bu hususta malumatına 
müracaat ettiğimiz Birlik 

reisi Muzaffer B. muharrir· 
Jerimizden birine t u izahatı 
vermittir : 

.. - Biz evveli kendi 
tılerimizi. liman itlerini ve 

Adliye memurları 
Adliye memur! arının in· 

tilıap ve tayini ile uğraıa· 

cak Temyiz aza.ındnn mü
rekkep heyet Ankarada va· 
zifeye: baılamıştır. 

Dün 
300 seyyah 
Geldi! 

Dün ~ehrimize 14,000 
tonluk Panchi vapurile 300 
İngıliz seyyahı gelmiıtir. 
Bu seyyahlar Vagonts • lites 
nam1na seyahat dmekte
dirler ve Atinadan gelmiı· 
lerdir. 

Şehrimizin, dün temaıa· 
ya değer yerlerini, camileri 
müzeleri ve büyük çarfıyı 
gezmiılerdir. 

Dün akıam tekrar Pa· 
nchi transatlantiğile ıehri· 

mfzden ayrilmıılardır. 
Seyyahlar, buradan ls

kenderiyeye gitmektedirler. 

Bakalım! 
Biz laf la iş dü
zelmez deriz! 

Son günlerde pek berbat 
bir hale giren Paket posta· 
hanesi itleri düzeltilmeğe 

baıl ınmııtır. 

Bu hususta ıimrük baı 
müfeltiti Raif B. gazeteci· 
lere şu izahatı ve:-miıtlr: 

- Koli itlerinin bozuk· 
tutu malumdur. Fakat son 
defa ittihaz Pdilen tedabir, 
düzelmeıini temin etmittir. 

Mesela geçen hafta an· 
cak 80 muamele yapan 
halı dairesi bugün 310 mu· 
amele )apmııtır. Önümüz· 
deki hafta ıikayetlerin ta· 
mamen kesileceğini zanne
diyorum. 

Tıbbi müstahzar 
amilleri toplandı 

Dün Eczacılar birliğinde 
Müıtahzaratı Tıbbiye i.mil· 
leri toplanmıılardrr. Amtlle· 
rin hepıi bu lçttmaa fıtirak 
etmiıtir• 

Bu içtimada, açılacak 

sergide tef hiri icap eden 
müıtahzaratı Tıbbiye üze· 
rinde aörütülmüıtür. 

Bu serci, büyük, Tıp kon· 
greıfnin devamı müddetince 
açık bulundurulacak ve yer· 
ii olup AvrupanıokHere faik 

kıymetteki Tıbbi müıtahza· 

rat doktorlarımıza teıhir 
olunacaktır. Bu tarzda teı

hiri icap eden eıya tesbit 
edilmlttir. 

Odada mesai saati 
Ticaret odası idare he· 

yeti topJanmıı ve ıaati me
saiyi ıekize ibli.i etmittir. 
Bu karar tebliğ olunmaıtur. 
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Meclis bugün erkence toplanacak 

Epice iş gördüler 1 
Avrupadan su ve şehir müte
hassısı getirtilmesi kararlaştı 

Şehir meclisi dün içtima· 
ma devam etti. Geçen cel
seden kalan Sıhhiye encü· 
meni mazbatasının son fık· 

rası okundu. Mazbatada 
münderiç bir Hıfzıssıhha 
laboratuvarı tesisi için 
bütçeye konulan (1100) lira· 
nıo azlıiiından bahsedildi. 
neticede labaratuvar beı 
senede ikmal edileceğine 
göre bu sent! için bu pa· 
ranın kafi geleceğine karar 
verildi• 

Dah' sonra imar proğ· 
ramından heyeti fenniyeye 
ait itlere geçildi. 

Muhtelit encümen me· 
vaddı müıtaile deposu ol· 
mak üzere ~ullanılan Çubuk· 
lu müessesatının günden gÜ· 

ne artan ihtiyaca kafi ıet
mediğini deposuzluk baha· 
neıile tehir içine dağıtılan 
ve muhafaza ettikleri müh· 
lik mevada göre emniyet 
tertibata pekte bulunmıyan 
müteferrik depoların se
ıebebiyet vet>ecefi mahaziri 
nazarı dikkata alarak tir· 
ketin yapacağı gaz depola
rının yukarı Bogaz içine 
yapılma11nı istedi. Ve ka· 
bul edildi. 

Yollar - Evela büyük 
muvaaala hatlarının ikmali 
takaı rür etti. Bu eıas yol· 
lar bile 5 senede ikmal 
edilecekti. ~Burada N. Nuri 
B. ıöz aldı. 

Halk verdifJ mükellefi· 
yetin mukabilini fıtiyor. Alı
nan (10) lira yol vergisinin 
bir kıımı Nafiaya, bir kıs• 
mı da vilayete verililiyor. 
Böyle olacaiına biç olmaz
sa üç ıene bu alınan 

veı ginin yollarımıza haare
dilmeıl busuıunda merkezi 
hükumetten müsaade isUye· 
IJm. Ve batta bir heyet 
gönderelim. O zaman imar 
proğramında yapılması arzu 
etlilen yollar bir senede 
yapdmıı olacaktır. 

iskeleler - iskeleler ıeh· 
rin denize açılan kap111 
olması nazarı dikkata alı
narak, islahı için istenilen 
para münakaıa edilmeden 
kabul edildi. 

Sitadyom - Encümen 
mazhataınnda spor, gençlik 
için içtimaiyat ve ahlaki· 
yat me1'tebidir. Diyordu. 
Gençliğin neıvünemaıının 
sahih ve salim bir surette 

kuvvetlenmeıioide sitadyomun 
pek mühim bir tesiri ol-

J 
duğu kabul edilerek teklif 
aynen kabul edildi. 

umumt harıta İstanbul 
gibi bir istihale devreıııi ae
çiren büyük bir ıehrin ati-· 
yen alacağı ıekil ve planın 

güç elde edileceği düıünülerek, 
timdilik Anupadan bit' mü
tehassıs g.-tirilmesi tekli 
kabul edildi. 

Sullar - Şehrin en bü· 
yük ihtiyacını teıkil eden au 
meselesi bütün azayı ala
kadar etti. T evffk B. sordu: 

T erkos müdürü Nafia ve· 
kaletlle mukavelesini tecdit 
için Ankaraya gitmit· Bu 
nasal ittir anlıyamadım. 

Merkezi hükumetten öğren
mek kabil değil mi?, 

T. Salim paşa - Daha 
evvel Terkos nıukavelesinin 
tecdit edilmesi hakkındaki 
müracaatımıza, daha sonraki 
müracaatımıza teklde lüzum 
olmadığı cevabını vermiıtf. 

Tekrar tekit bilmem ne 
dereceye kadar dofru olur. 

Encümenin Avrupadan bir 
ıu mutahaum celhi ile muh
telif su mecralaı ının birleı· 

Urilmesi ve yeni bir plan ve 
§eheke dairesinde tevzii 
fikri kabul edildi. 

Mektepler - Azadan 
yeni yapılan mekteplerin 
umumi yollarla telaki edil
memesi, ve mektep bah· 
çesinln tes\i lyeıiz olmaıı 

bahçe divarlarının yapılma· 
d141, btnnetfce talebenin ge-
rek mektebine ıidinc:eye 
kadar, gerek teneffüs esna-
11nda çok müıkillôt çektifi
ni söylediler. 

Maarif müdürü Haydar 
B. dedi ki: 

- Buıün ıehrim izin 
mektep binasına o kadar çok 
ihtiyacı varki hatta bazı 
mekteplerde öyleye kadar 
bir kısım talebeye, öğleden 
sonra ikinci bir kısım tale· 
beye ders okutıı yoruz. Bu 
ihtiyaç karıısında dütündük, 
her seyden evvel ders oku
tabilecek bir oda bulalım. 

Biz bugün siztn tiki.yet 
ettiğiniz mektepler: buldu· 
ğumuza bin tükrediyoruz. 
Ve encümen mazbataaı ka
bul edildi 

Dispanserler - Beykoz 
ve Erenköyünde birer dis
panser tesiıi ile Üsküdar 
ve Beıiktaıta birer çocuk 
bakımı evleri yapılması ka· 
bul edildi. Sonra daha ba
zı ufak tefek haller, me· 

Daır 
Ankaradan: 
Ankarada vakit geçir

mek bazıları için çok ko
laydır. 

Bazıları için de cehe n· 
nem azabı .. 

Bu sınıf farkına neden 
lüzum gördüğümü anlamak 
istiyorsanız, izah etmeğe 
hazırım. Mesela bir kuım 
halk memurdur, sabah gl· 
der, akıam çıkar. 

Bunlar için hayat bir in· 
tizam içindedir. 

Bir kısım da, it takip 
etmek için, Ankarada otu-
ranlardır ki "muvakkat,, tır
lar. Günde iki, üç saat uğ· 
raıtıktan sonra işle.-i biter, 
vakit geçirecek yer .ıuarlar. 

Bunlar üç ıeyle bu zamanı 
öldürebilirler: 

1 - Uyku .... 
2 - Pastahanede bol 

bol ayran içip gazete oku· 
mak. 

3 - Otobüslerle bir &§a· 

ğı bir yukarı gezmek. 
Bunların da bir makul 

haddini kabul ede:-sek, es· 
nemekten baıka çare kalma· 
dtğı kendiliğinden meyda~a 
çıkar. 

Sinema, bar da Ankara· 
nın eğlencelerini tctkil edi-~ 
yorsa da "para,, mefhumu· 
nun gözlerde büyüyen lstifha· 
mı karıısında buralara ya

naıanlar mahdut kimseler
dir. 

* Hayat pahalılığı Anka-
rada daha ba.riz bir surette 
l<endini göstermektedir. 

ilk geldiğim gün teıa· 
difen gözüm "patlıcan,, na 
ilifti. Üzerindeki etikette 
(250) yazıyordu. Meğer ok· 
kası imif. Bu g6n bir lira 
eksiğine veriyorlar. .. 

Unuttum ciu. 
Burada bir de istasyon 

alemleri vardır. Günde iki 
defa lıtanbuldan gelen treni 
kartalamak, Ankarada olu· 
ranların doyulmaz zevkle· 
rinden biridir. 

Trenden çıkan her tanı· 
dık ıima, beraretle istikbal 
eclilir, o akıam için misa· 
flrdir, eli sıcak ıudan so· 
ğuk ıuya sokulmaz. Lakin 
erteıi güoü kırk yıllık An
karalı gibi muamele gö· 
rür, samimi bir muhit 
bulur. 

Taşhan Palas 

BÜRHANETTIN ALI 

zarlar, tenvirat gibi mese· 
leler de encümenin teklif· 
leri heyeti umumiye itiba· 
rile kabul edildi. ve bugün 

.... ıabah saat onda toplanmak 
üzere içtimaa nihayet ve· 
rildi. 

l__~ __________________ S_a_Ia_Ah __ C_i_m_c_oz. ___ B_e~y_i_st_a_nb_u_l_u~t_er_c_ih __ e_t __ ti~··~-----------------=l 

Karagöz - Cingözüm, bu sefer 
peyniri kaptrrmıyacağa benziyor ! 

- Eyvah baıkaaı kaptı ! 

A 
ST NBvı. 

FU~KA "'tE'QVSLui. 

- Dönüp dolaııp gelinecek yer kürkçü 
dükkanıdır. 



_!L222! 

f _14 Perşembe 
Siyasi 
Takvim 

Matbuatin yolu! 
Herkes itiyat ettiğini 

sever. O kadar bol Hüku
met ve Fırka gazeteleri 
varkt artık hükumetin meth 
edilmek itiyadı oldu ve dili-
nin altından baklayı çıka· 
ran muhalif gazeteler bir 
türlft ıevilmez oldu. Meclise 
muhalefet girince biz de 
iıtemeye istemeye yutulan 
toz ıulfataya döndük. 

Muhalif gazete-, lafının da 
vaftiz babası hükiimeıt ve 
fırka gazeteleridir. Hakiki 
ve hür fikirlerin, samimi 
tenkitlerin muhalefet demek 
olduiunuda yeni öğrendik. 

Neyse itin burasmda de
ffliz. Çok sevdiğim bir ar· 
kadat bana sordu: 

_ Hazret, muhalefet 
meclise münhasır bt.ıalnlırea 
ıfz ne yapacaksınız ve hü· 
kümet gazeteleri ne yazacak? 
Merak ediyorum ! 

Hakikaten ben bunu 
hiç düıünmedim. 

Fırka a-azeteleri için yapa· 
cak ıey masraflarını iyi tes
hit etmektirr. Zaten bugün· 
kü vaziyetlerJ de "Dost alış 
•eriıte görsün ! • dür. Bugün 
ft~ağı yu~arı bunların da 
programı .malO.m. Meıell: 
birinci sahifelerinde yaza. 
caklar. 

- Memleket refah için· 
de! 

- Hiç bir yerden ne ti· 
k&yet var ne istida ! 

- Cayır cayır çiroz, 
hamsi ıevkedfyoruz! 

- icra daireleri teTsl 
ediltyor. 

Ve bunların baımda: 
- Büyük :piyango. Her 

keıe binbir çeıit bidiıeler 
veriyoruz. Yemek plyaneoıu 
ılgara veriyeruz. 

ihtiyaçlara göre hazırlaı • 
ınıı cinı cins ikramiyeler 
bir Ankara caddesi üzerine 
ıe rı iı bir bez asılacak: 

-.Terki san'at dolayıaile 
ıazete satılıyor!,, 

Baki kalan bu kubbe· 
de hoı bir sada imiı! Biz· 
lere gelince bereket vt>rsin 
lll6ıtakillere, ınuhalif!ere on 
lar ıııöyhyecek biz yazaca
fız. Biz yazacağiz onlar 
ıöyliyecekler. 

Bizim için bütün mem· 
leket daima tap taze mev· 
~udur. Dün yalan söyleme· 
dikki emıali gibi mumumuz 
Yatsıya kadar yansın! 

Bunları dinleyen dostum 
nu dedi ki: 

YARIN 
t i M' )o/P 7 t tı)f•i'mer # - , .. 

Belçika meclisinde çok müheyyiç bir celse 

Belçikayı harbe sürüklüyor! 
Belçika vaktile muahedelerin bir kıymeti oldu
ğuna inanmış, fakat bunun ne kadar yanlış oldu

ğunu acı bir tarzda anlamıştır 
·~.&ııe~~UU:::m!.'!:WW~~·E!l'l!~~-~11!!!!!!!!!'!!!!!!1!!!1' 

Abas Pş.a 
Kıral Fuadi 
Tanıyor! 

Kahire, 13 (A.A.) 

Röyter ajansı muhabirinin 
bildirdiğine göre Başvekil, 
gazetecilere sabık Hıdiv 
AbLas Hiimi Pa~anın kıral 
Fuadi Mısırın meıru hü
kümdarı olarak tanıdığını 
ve Mısır tahtından tama· 
mile ferağat etmit olduğunu 

ı. Brukselles, 12 (A.A.) -
Mebusan meclisinde milii 
müdafaaya tahsis "edilmi§ 
olan munzam tahsisata dair 
kanun layihasının müzake
resi esnasında M. V ander 
velde," meıru müdafaa hak
kının istimali için müm
kün olduğu kadat ~asgari 
müdafaa tertibatı yapıl-

Belçika bitaraf kalmıyacak 
mı? 

Almnnyanın tek başına si· 
lah1arındaıı tecerrüt etmeğe 
icbar edilmesi doğru değil

dir.,, 
M. Jaspar verdiği ce

vapta, bütün Belçikahların 

1 
Belçikanın müdafaasını is· 

i tediklerini söyledikten 11on· 

söylemiştir. i 

Rusyada 1 

ması,, esasını müdafaa et
miıtir. Mumaileyh, ittifak
lar sistemini günün birinde 
Belçika'yı bir Jharbe sürük
liyeblleceği mütaleasında 

bulunmaktadır. 

Mumaileyh demiı irki : 
"Benim kanaatıma göre 
Alman demokrasisinin kök
leri Fransız ve lngitiz de
mokrasilerininki kadar de· 

ra Belçikamn tecavüze ma· 
ruz kalmayacağmı ve Al
Hıanyanın beynelmilel me
selelerin halli çareıini ıark · 
ta arayacağını isbata çalı

şan M. V .. 1nderveld'in nut
kunda bir tenakuz müıa· 

hede etmiş olduğunu be
yan etmistir. 

Devlet ticareti j 
başladı 1 

M. Jaspar, demittir ki: 
( "Belçika vaktile muahedelerin 

Moskova, 13 (A. A.) -
Hükumet, kooperatif ve ik
tı ıadi teıkiJatına hitaben bir 
emirname neıretmiştir, Bu 
emirnameye nazaran lağve· 
dilen ferdi ticaret yerine 

tam manasile bir devlet ve 
kooperettif ticareti ikame 
olunmakta, ita enıirlertle 
satıı usulü kaldırılmaktadır. 

Sonbahara kadar Sovyet 
Rusya dahilinde 2000 den 
fazla mağaza açılacak, ko
operatif memurlarının üc· 
retferi tezyit olunacaktır. 

Aynı zamanda kooperatif 
nıemurlarına satııları niıbe 
tinde ikramiyeler de verile· 
cektfr. 350 binden fazla 
mütahaasıı keoperattf me· 
muru yetiıtirilecektir. 

:e:nz:: - - - •'-=-F.:-.---~ 
tirim Hant bunlar memle
kette iııtira..p yok, sıkıntı 
yok diyorlar, Bu neye ben· 
zer bilir misin? 
zer bilirmisin? Bir gün dit· 
çi arkadaıinıın dişini çeki· 
yordu. Div çatırdadıkça za· 
vallı bağırıyordu: 

_ Aman allah ölüyürum. 

Bu ne acıdır doktor! Ditcl 
çok tabii bir eda ile cevap 

verd&:j 
- Ne acıu! yahu Be-n hiç 

1 
l 

ı 
! 
l 
1 
ı 

bir kıymeti olduğuna inan
rindir ve bu itibarla Belçi· J mıı ve fakat bunun nekadar 
ka tek batına kendini silah- 1 yalnış olduğunu acı bir tarz · 
}arından tecrit edebilir. Şayet da anlamıştır. Cemiyeti ak-

milliyet hisleri bir harbi vamın devletler üzerinde 

intaç edecek olursa Belçika· daimi bir nürf z ve bakimi· 
ya indirilecek ilk darbeler yete sahip olaçaiından kat'i 
üzerine Lokarno itilafları surette emin olsaydık, silah· 
ahkamının hemen tatbikı larımzu ilk evveia biz bırak· 
için faaliyete giriıilecektir. dık, fakat manevi silihlar-
Alelade hissiselim, tecavüze dan bile tecerrüde henüz 
uğrıyacak devletin lehistan giritmiı olduğunu görerek 
o!açajını göst~rmiyor mı? mütenebbih olmamız icap 

1 
ve böyle bir hal vukuunda etmez mi? ,, 

1 ispanyada galeyan 
I Gene büyük arbedeler olmuş-
ı H l 
1 

tur. Olen er var 
Madrit ıs. (A.A) - Ôr- sında 4 kf§i ölmüı ve bazı· 

fi idare ilan edilmif olaD Jarı aaır surette olmak Üzere 
Grande ıehrindeki muhtelif 12 kiti yaı·alanmııtır. 
manastırlarda hail bir takını ~---
hi.diıeler çıkruaktadır. Tayyare kazası 

Anda.louıfede papaz1ar Roma 13 AA.) - Roma 
aleyhine baın göstere düı- civarındaki Kur bara tayyare 

manbk duygu hareketlerinden limanında buh•nan Türk 
bilha11a Lordu'da bir gale· tayyare zabitlerinden Sabri 
yan hasıl etmek maksadile Bey. idaresindeki av tayya· 
ıeniı mikyasta istifadeye resi ile Akrobatik bir uçuı 

esna8ında 1000 metre yük-
çahıılmaktadır · Korduda 1 seklikten sukut etmiıtir. Pilot 

Sahife 3 
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Memurlar Anadoluya 
dağılacak 

(Birinci :ıahifeden devam) ı ' letlere naklolunacaklard,,.. 
Lagvi söylenen vilayetler Bu suretle kadrolar dtt 
arasında Tokat, Bilecik, Ha . muvazene olacaktır.Li.ğvedi• 
kkari Niğde, Aksaray, Bor· len vilayet valilerınin de ya 
dur, Sinop, Gümiiıhane, mülkiye müffettftliklerJnde T• 
Giresun, Kütahya, Kırklar· yahut teıkili düıünülen umu-
eli, Denizli, Çankm viliyet- mi müfettiıHklerde kulla· 
leri vardır. ~ nılmaları muhtemeldir. 

Hakkari vilayetine Van vila· Müfettişi umumiliklerin 
yetine il~ak olunacaktı~. teıkfli tasarruf prensiplerini 
Bazı vilayetler muhte.lıf değiıUrmiyecek ıekiJde yap· 
vilayetler ara11nda takıım lacaktır. 
olu ıacaktır. Dahiliye veka-
leti mahalli vilayetler umum 
ınüdülüğü bu itlt:. uğraınıak· 
tadır. 

Bu takdirde 18 vali 
iie vilayet kadrolarında 
bulunan ta hsisat müdür· 
liikleri ve muhasebei husu· 
siye müdürlükleri gibi bir 
çok vaz•feJe .. lağvolunacaktır. 

Bu memurlar içinde eh· 
liyeti bulunanlar diğer vi· 
layetlerdeki münhalata ta· 
yin olunacaktır. 

Bazı memurların Dahi
liye vekaleti dahili teşkil&· 
tına göre mesleklerinin de-
ğiftirilmesi de düıünülmek
tcdir. 

Ezcümle tahıiıat müdür· 
leri kaymakamlıklara veya 
ihdası mutasavver olan Vali 
muavinliklerine tayin olu
nacaklardır. 

Muhtelif vilayetlerde ıa· 
yanı dikkat yekuna baliğ 
olon münhaller içinde boş 
bırnkılmaması lazım gelen 
yerler vardır. 

Bu yerlere memurin 
içinde açıkta kalanlaT gön-
derilecekttr. Bu suretle b11 

münhallere yeniden ktmge 
' tayin edilmeksizin kadrolar· 

Memurlardan 30 senei 
kamile hizmet edenlerın te· 
kaüde sevk olunacakları 
doğru değildir. Bunun için 
yeni tekaüt l:anununda sa
rahat vardır. Mütekaidine 
nakdi mükafat vermeğe 
hütçP. müsait değildir. 

Eğer maa~larda tevazün 
temin edilirse belki bazı 

memurlar tekaüde sevkolu· 
nacakfardır. 

Maahaza bu cihet görü
ıülmemiıtir ve ancak en 
azami bir ihtima?dir. 

lf- • 

Yeni prensip dolayısile 
lstanbul vilayetinde bir f aa· 
liyet vardır. 

Ezcümle Deftardarlık 
Anadoluya nakledilecek me
murların bir listesini tanzim 
etmiştir. 

Her vilayet aynı faali· 
yeti gösterecek ve gelen 
emirlere göre memurları 
münhallere tevzi edecektir. 
Bu münasebetle bir çok 
memurlar da becayiş edile-
cektir. Bunların da listeleri 
tanzim olunmuotur. 
•• 1 1 ••• 1 1 • • • 1 •• •• 1 ••• • ' . 

Firar! 
da muvazene temin edilecek- Ankara, 13 (Telefon) -
tir. Lağvi mutasavver daireler frlita tahkikatı ikmal edıl· 
arasında Maarif Eminliklt·ri de mittiı. Maznunların me 'Vku-

ı 
vardır Evvelce de aöyldiğim fen muha keme edilmeleri 
gibi Maarif Eminleri muaf · çok mefhuzdur.Maliy vekaleti 
limliklere ve m~fetti§likiere maz unlardan Basnt ef. n n 

ı tayin edilecektir. ı ikamet ettığl yeri d ün tel
Bu günlerde ıayi ola~ ha· grafla İ&tanbuldan sormuştur. 

berlere n azaran vekalet Polisce yapılan ta hkika ta Bn
kadrolarında da lağivler ola· sat efendinin 7 a y e vvel Pa· 

caktMır. k d d rJse gittiği anla~ılmaktadır. 
emur a rosun an 

yapılması mukarrer olan 
yüzde ıs tasarruf ancak 
münha llere yeniden meınur 
alınmamakla temin oluna 
bilecektir. Hiç bir memurun 
hakkı müktesebine doku-
nuJmıyacaktır. Açıkta kalan 
memurlara da gene evvelce 
söylediğim gibi açık maaıı 
veril~cektır. 

Yok bahasına 
Buğday 

(Bir i 1ci 11ay fadan devam) 

niıı, dampinge karşı bil· 
mukabele stok buğdayları
nı piyasaya sevkedeceği 

haberlerini, Avrupa gazete· 
lerinde ben de okudum. Fa· 
kat, bu hususta ticaret ne· 

- Ben hükumet ve fır· ' 
k bir ~ey duymuyorum. 

a razetelerini bir ıeye ben· 

kıyam erbabı polis kuvve~- 1 makineyi tekrar hattı mus· 
lerine kendi aralarında hır 1 takim üzerinde uçuıa koya
arbede çıkmasma sebep ol• madığından parasütle sağ ve 
muılardlf. Bu arbede ~ına· saliın yere inmittir. 

Buem kanununun bir 
maddesine göre memurlar 
vekaletlerinin m uvafakati 
ile vekaletlerini değiştire· 

bilirler. Bunun için b-azı 
memurlar da diğer veki· 

zaretimizden bize bfr iı'ar 
vaki olmamııtır. Onun içfn 
bu haber ctrafınd ki ne§· 
riyatı ne tek 7.ip, ne de t e
yit ed t: bilirim, Yalnız ıunu 
da söyliyebilirim ki Türki
ye piyasasına Amerika n 
buğdayı arzedilmit değildir. 

-
Tefrika No : 9 

hır k 8 aya sesi duydu. aıına 

)Cln bir atkt alonf, ıefil kı
)'fetli bir kadın yaklaıtı. 
it Yüzü çirkindi, fakat tat· 
~ Ve nıanah idi; bu genç 
-dırıı lemin etti: 

- · Benimi arıyorsunuz 1 
'b - Evet, hanım. Amma 
tı 'lll!l &östereceğiniz nıektup 

erede? 

- iıte .. 
1 ~ l(adırı mektubu aldı, 

i•Gne ıoktu: 
- Buyurun öyle ise .• 

iki adımlık bir yer; sizi bek· 

liyorJar. 
Suzan baıını "peki,, der 

gibi salladı ve bir kelime 
söylemeden ihtiyar kadını 
takip etti. 

Hemen hemen bir sene 
vardı ki, Suzaaın bukadar 
zihnini iıgal eden kadın, 
Enise de görünmüıUl. Genç 
adam, Adnan Salimle be· 
raber yazın Erenköyüne 
gitmfılerdt. Caddeboata~ın· 
da küçük, tirin bir koık 

kiraladılar. Eniı okuyor 
veyahut ıigara içerek, de· 
nizdeki kayıkları, Adaya 
gidip gelen vapurları sey· 
rediyordu. Adnan Salim, 
senede bir yazdığı roma 
nını bitirmek için çahııyor 

v• vakit buldukça da meıhur 
Darülbedayfimtzede (!) temıil 
edilmek üzere ba,Jıyacağı 
yeni bir piyesin mevzuunu 
çiziyordu. 

Saat lleıe doğru çıkıp 
geziyorlar ye yedi buçukta 
evlerine dönüyorlardı. 

iki üç aydanberi, ıakfo, 
meıut, bir hayat sürüyorlar
dı. Birgün, Bağdat cadde 
sinde dolaıırken sert ve ça· 
ilk adımcıklarla ilerliyen 
kibar, tık ye güzel bir ka· 
dına tesadüf ettiler. iki ar· 
kadaf," ayni zamanda biri· 
biri erinin yüz fi ne baktı. Ka· 
dın geçince, gözlerile takip 
ettiler. Sonra, Eniı: 

- Ne hoı kadın! Bura· 
larda ilk defa olarak görü· 
yoruz, değil mi? diye sordu. 

- Evet, ilk defa. 
Bunu söylerken, Adnan 

SaUm arkaıı arkasına keke· 
lemtıu. Eniı mırıldandı: 

- Niçin kekeliyorsun? 
- Bu kadan f•na halde 

teıir etti de, ondan ... 
- Amma yaptın? 
- Birader, muhayyele-

mi berbat etti. Şimdi, eskisi 
kadar çalııamıyacaaım! 

- İyi amma, bu kadın 
geçerken, bir defa bakmadı 
bile .•. Halbuki sen aleti al· 
mıı gibi görünüyorsun. 

Müellif içini çekti. 
Enis, Adnan Salimin 

ararip tabiatlerini bihrdi. ila
ve etti: 

- Ôyle iıe bir daha 
gelmeyeyim buraya ••• 

ı 
Konuımadan gezintileri· 

ne devam ettUer. Sonra, 
eve dönerek bir daha "0 
kadınn ile meıgul olmadı· 
lar. 

Bununla beraber, Enis, 
Adnan Salimin yazılarile 

meıgul bulunduğu saatlerde 
dtıarıya çıknıağa Laılamıı· 
tı. Müellif yüzdnü duvarıı 

dönerek romanile okada.r 
meıgul oluyordu ki, arkadaşı 
om kaçamaklarına ali.ka
dar olup ta düıüncelerini, 

fikirlerini dağıtmamak için 
ivin farkma vaı mamazlık· 

tan geliyordu. 
Bir gün Enis saat beı ol· 

duğu halde avdet etmemi~

ti. Salim onu aramak için 
dı,arıya çıktı. Arkadaoı ha· 
raretıi hararetli genç ka· 
dtnla konu ıuyordu. 

(Devamı uar) 

Kaymakamlara . 
muavın 

Beyoğlu ve Eminönü 
kaymakamlıklarına bire r 
muavin verileceği haber 
alınmııtır. Muavinler Be· 
lediye itlerile uğra§ac klar
dır. 

Hukuku ceza cemiyeti 
Yeni teşkfledilen "Huk uk 

ceza cemiyetin nin .nizarn-~ 

namesi bitmiıtir. Cemiyetin 
ilk umum içtiması hu a y 
içinde yapacak 'Ve bu içti· 
ma Ankara da bulundu azl 
da iştirak edecek tir. 

Cemiyeti, ceza h ukuk 
ile uğraşan avukat ve 
hakimin , Avrupada okuyor 
hukukçular da çağırıiacaktu· 
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(Başmakaleden devam) 

riyetinde Meclisin iradesi 
hakim olmasına itiraz eden-
ler, Mec1isi tanımamak is- Kafası parçalanan Reşit ne anlatıyor? 
tıyenler mi vardır? Böyle bir · -•••••••••••• 
ıey ya korkunç bir taassup f k 
fırkası, yahut BoltP.Vik ha· 1 K s k s e beş orta reketleriihs .ı sedebilifdi.Hali f arı ) aynana l V 
hazırda o mu vardır, bu mu? 1 

Diğer taraftan, Teıkilltı ! . R • d• •e ld •• • d •e d 00 l 
eıasiye delaJetile ceza kan•nu ~ eşı 1 o uresıye ov u er 
b11 söylenmek iıtenen ~eyi 

daha kudretle bildirmiyor Dün gece Beıiktaıta S j neticede gene bizi iç güv~ai ' 
mıydı aynı esaslar ıu ane kiıtllk bir aile arAsındll aldılar. 
kadar binlerce defa tekit kaYga çıkarak kanla niha· İşin sonrası 

edilmemiı miydi ki, BaıvekilPt· yet bulmuıtur. Bu hususta Bidayette bittabi iyi hoı 
Meclisteki beyannamesinde; ı dün, hastahaneye yatan ve güzel geçinmeğe ba,la· 
hükO:met gazetesi de, hat· Reıidi ziyaret ederek almıı dık. Fakat sonraları aman al· 
makaleıinde bir defa daha l olduğum mufa11al Ye me-
ilan libumunu hlssetmtı · raklı malümatı bildiriyorum. lalı.Aradan bir müddet 4laba 
lerdir ! . . Reşit kimdir? geçtikten sonra aramızda 

itte bu da ııostetıyor 
kf, Reiılcümhur Hz. intn Yaralanan Reşit, aalen hafif tertip kavııalar gene 

d l 1 • Bitlisli olup 23 ~enedenbe· baı gösterdi. 
"sınıf müca e e erınin ri ııehrtmtzde bulunmakta· Bunun üzerine zeycem 
faydasızlığı hakkında,, dır. Hanifeye: 
Yasetmek tıtedlkleri naza- -Bundan on bir sene ev· - Yahu gel biz ayrı bir 
riyeye, iktidar meYkli ye Yel Beılktaıta Şenlikdede eve çıkalım dedim. 
onun efklrını neıreden~rce ıokafında oturan Yusuf Aman beyim, ıenmiıin 
layıkı Teçhile nlfuz edile· ala namında birinin ~ kızı bunu ıöyliyeo, hemen •Azını 
memtıtir. Ôyle ııa.nnediJir ki, ile evlenmit Ye bu ane ka- açarak : 
Mustafa Kemal Hz. leri ıınıf dar birlikte ıeçinmlıtlr. Fa- - Herif .. Sen beni anam 
mücadelesinden bahsetmek kat, nasıl geçtnmit? dan ba.bllmdanmı ayırmak 
isterlerken, T6rkiyede he- lıte bunu Reıit Efendi· isUyorsun? diye feryada 
nibı: tebellür etmemiı, 10.. nin bizzat aizından dinle· baıladı. Bunu duyan anası 
urlaomamıı menfaatlerin yelim: Fatma Hanım ela: 
kar,ılaımalarında fayda gö- On iki sene evvel - Ulan •• Kepımda adam 
remediklerine ima etmiı- Bundan on fkl sene olclun da timdi bizimi befen-
lerdir. Yoksa her cemiyetin mukaddem ahpaplarımdan miyoraun ? diye M>ze batla· 
kuruluıu, esası bir zaruret Ali inuinde biri mütema- dı. O ara ite kayın pederim 
halinde sınıf mücadeleaini do- diyen bana gelip •seni ev- karııarak kavgayı bastırdı. 
ğurmak mecburiyetindedir. lendirecejlm,, diye tebelleı Böyle giderken 

Eğer tefıit edilmek iıte- olur dururdu. Aradan uzun bir mfld-
nen beyannamenfn aslında Ben ise buna "yahu isin det ıeçtiği halde gene bir· 
ve tefsirinde doğrudan doğ• mi yok, der ve baıımdan ilkte oturmala mecbur ol· 
ruya bu gOnkü içtimai ni- ıaYmafa çahıırdım. dum. 
zam aleyhine bir harekete, LA.kin, aünün birinde ne Fakat, son günlerde itim 

Bu hal için yine, bir iki 
kavra yapmıı ve artık ca
nımdan bıkmııtım. Oara yine' 
karım Hanifeye ; 

Ben artık cammdan bık· 
tıın, haydi eşyaları hazırla 
bir eve çıkacaiız dediın. 

Fakat, ben daha sözümü 
bturmemiotfmki hemen, kain 

validem, karım ve ikide 
baldızım bir aaızdan : 

- Defol herif, cehen
neme kadar yolun var, def 
ol diye feryada baıladılar. 

Bu 11rada kain birade 
rinde kapıdan içeriye gire-
rek: 

- Ulan, •eni bana sayı 
ile mi Yerdiler diyip ta
bancasını çıkardı. 

Arbede 
Bu hali gören anası Ye 

kızkardeıleri yine hep bir 
avazeile: 

- Ôldftrelim keratayı, 
dediler ve hepli birden üze 
rine hücum ettiler, Ost ta
rafını bilemiyorum rlSzüm, 
batım yarılmıı kanlar fçin
de kendimi karakolda bul-
dum. ,, 

Reoit hikayesini burada 
bftlrmlıttr. Polis bu me•ele 
hakkında tahkikata baıla· 

s. 
açıkçası, komftniıt cereyan- bekayım Ali tekrar ıelerek: bozulmağa baıladı. Bunun 
larına, müsamaha edilemi· - Haydi Reıit, hazır üzerine bende masraftan ik· mııtır. 
yeceğl kaydedilmiı olsaydı landa ıenl bir yere aöUl· tııada baıladım. A. 
ki: ceza muhakemeleri uıu- receflm. dedi. -====~==================== 

lünün 104 üncii maddesi Yabancı yere Ankaraya gı·dı·yorlar kafi sarahati, ceza kanunu da 
Hayır, olmaz filan de~ 

esaslı mevzuatı havidir. dimıede o, "onlar takımın- • 
Elbette matlup sabit olmuı dan defildf,, Bunun üzerine Adliye memurlarının staı 
olurdu. geyinerek birlikte ıokafa [ l ? 

Bütün bunlara rağmen çıktık. müddetleri ne 0 ma l. 
beyannamede bir de dahili Keıke çıkmaz olaydım. 

ıh b h dil 1 b 1 Şehrimiz Hukuk mezun- ı· su ten a ıe m f u u•u- Bu çıkııımızla dofruca tim· 
1 Y Hük11.met gazetesindeki ları cemiyeti adliye memur· 
u or. u dilik zevcem olan Hanife· 

leyli olduğu için hi&meU~ 
mecburiyeye tabi olan An
kara hukuk mezunları tayin 
edilmektedir. 

müphem tefsirde ileriye tarının staj müddetlerinin 1 
- •I kil i nin evine ıeldik. tahdidi ı"çln Ankaraya bir I suru. en ıe •e: Tabii buraya gelirken 

" Dahili •ulh,, nazariye· Ali, beni g6 rücüye çıkara- hey'et aöndermele karar 
sini, münakaşası2, itirazau cağını ıöylemiı, bende dı- vermiılerdir. Hukuk mez· 

Ankaraya ıldecek heyet 
adliye Yekilettnden bu staj 

ıslahata dotru gidilebilme· ıardll kendime bir çeki dü- nunlarının ea bilyilk derdi 
nin eaa•ı olarak k•bal et· zen vermfıtim. mer'i olan kanun mucibince 

m6dpetinin hiç bir maaı 

melr.tedir. lıte biz bu vazlyett• k k 
h ... t i sene ıtaj yapma. tır. 

Bu takdirde, dabllt •ul ün evden içeriye ıtrdik. Maldm• 
mukabili olmaksızın altı aya 

indirtlmeıini rica edecekler
dir. Bu suretle münhal ol-

burada delalet ettiil manaya ÇOnkG mGnbal hiklmlik 
nüfuz edebilmek, cidden ya. serde gençlik Yar. Kı· azalık, mllddetumumtlik bu· 
müıkül olsa ııerektir. Bir kere, zara bozara el öptükten lunmadılından, hükümet bu 
dahı.ld• btrtbiril-- m.ıt.cadele sonra minderin bir k6ıeılne l b 

madıiı için memuriyete ta
yin edilmiyen mezunlar avu 

katlık yapmak hakkını ka
zanacaklardır. 

.. "" u oturdum. ienç erj hiç ir yere ta1tn 
halinde muhtelif mesleklere, O ara bizim Alt,dereden edememektedir. Her sene 
muhtelif proar~mlara malik tepeden anlattıktan sonra açılan birlc:aç miinhal de 
fırkalar yoktur. meı'eleyl bize intikal etti· 

Aynca vatandaılar arasın- rerek: 
da muharebe gibi bir hal de(!) Kı 
vaki olmadığına nazaran, zını istiyoruz 
l<astedilen sulhün neye matuf - Eh •.. Yusuf ala, itte 
olduğu anla§ı1amıyor. Ne- bizhn Reıit; eler beğendi· 
tekim: vesile düıürülerek nfzse Allahın emriyle kızı· 
" ·· k"' d nı istiyorum, dedi. su un an,, bahıedilm( · Kayın pederim olan Yu-
si, hükumetin kemafiHabık ıuf ağada: 
itiraza, tenkide, münakaıaya _ Kısmetse olur derken, 
tahammül göstermemek dıoardan kain validem olan 
n yetinde olduju neticesine Fatma hanım; 
, rılmağa çok müsaittir. _ Oluru ıno1u• u yok 

Şu halde: Fırka kong· 
resi bir program hazırliyacak, münasip gördük diye ıeılen-
kanunlar ona göre ikmal di. 
veya · tadil edelecek, icraat Bunun üzerine nasip, 
ve tatbikat sahasına ıeçi- imitki oldu. 
lecektir. Demek olmiyormu? Aradan çok seçmedi 

Bütün bunları baıka düğün hazırlıklarına baıla· 
türlü anlamefa, başka ıe- dım, yüz görümlüiü dendi, 
killerde tefsir Ptmeğe imkan kabul, masariflerin hepsi 
va r mıdır? benden, kabul, velhallll bir 

ARİF ORUÇ 
Bir tashih 

Dfınkü baı makalede bir 
tashih hatası olmuıtur. 

"'Mahmut Esat Beyin 
yaptıfı Ceza muhakemeleri 
usulü kanunu,, denecek yer· 
de, aehven: 

• Ceza mahkemeleri ,, 
denmiştir. Taşhih ve itizar 
ol::-· r 

çok tekliflerini kabul, kabul 
derken son bir teklifte d•-
ha bulundular. O da, iç ıü
veyiliği idi. 

i.h amma, bunu kabul 
edemem dedim. 

Etmemekte haklıyıdım 

zira evde 8 can var, olduk~ 
ça kolay btr tı deiil. 

Her ne hal ise beyim. El· 
1 ,., d. :rli ' ,, 

.... '1 ::: 

··~l:;, ................. ------
Darülfünun bütcesi Akalliyet mekteplerind 

' Maarif Yekiletinden 
Darillfünun Emioi Mu· Emtnliğe bir tamim ael-

ammer Raıit Bey, Dardl- miıttr. Bu tamimde akalli· 
fünun l.Jütçeslne ait müza· yet ve ecnebi mekteplerin 

keratta bulunmak ve ica-

beden huıuaat etsafında ve-

kllete izahat vermek· üze· 

re dün Ankaraya gitmfotir. 

imtihanlarının da resmi 
mekteplerle betaber bat· 
lanması bildirilmektedir. 

Eminlik keyfiyeti tamim 
ettir mittir. 

BEN AMAR S 1RK1 

Bu akıam tam ıaat 9 da 
Taksim talimane meydanında· Te1. B. O. 47 

BÜYÜK GALA OLARAK 

MÜSAMERELERiNE BAŞLIYOR 
Pregramın uzunluğu hasebile ve muhterem halkın 

bütün müsl'lmereyi ıeyredebilriıesl için lutfen tam 
vaktinde teır if edilmesi marcudur. 

Biletler sabah saat 10 dan öjleye kadar ve öğleden 
sonra saat 2 den itibaren Sirk gtıelerinden tedarik 

edilebilir. Sirk kapıları, ak§am mlsamereıi için saat 
7 1·2 ta açılıyor. 

Ahali, hayvanatı vahıiye terbiyehanesint yanndan 
itJbaren hergün sabah ıaat 10 dan akıam saat 10 it 
kadar ziyaret edilebilir. 

yarınki cu•a ıünü ıaat 15 te büyük rmatine. 

.... __ - . ... ....... _ -·. ··-
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Kangıran olmuş bir 
ilim 

(Birinci aahif eden devam) • 
olmazıa aldıkları tahsisat 
kadar hizmet etmeleri lazım 
gelmez mi? 

Uzun senelerden beri 
okuttukları denlerine ait 
kaç muntazam eser göıte
rilebilinir? 

Kendil'dri yazmadıkları 
hal.le baıkalarının yazmalarım 
btemezler ve ancak bu hak· 
kı kendilerine inhisar ettir· 
mek isterler. bu itibarla 
iktidarları dahilinde olduğu 
takdirde neırlne mini olur
lar, mani olmadıklarını da 
tezyif ederler. 

Tıp Fakültesinde, öteden 
beri biribir?erine muar.tz 
zümreler vardır. Vak'a ve 
hadiselerden istifade ederek 
yekdfferlerini atlatmıya ça· 
lışırlar. 

Cemil Paıanın fakülte 
reisliiinden ve nihayet fa
k<ilteden uzaklaıtırılnıası, 
1914 tarihinde 15 den faz
la ıeleflerin iıtlfa ve infi
kakleri, fakültenin lalanbul 
cihetine nakit ve avdeti 
keyfiyeti ve nihayet dedi 
kodulu meseleler hep bu 
zümreler faaliyetlerinin bl· 
rer canlı misalidir. 

Tıbbın ıon yeni liklerinf 
takt p edemiyecekleri ve bu 
itibarla hiç olmazsa tevak
kuf halinde olacakları tabii 
addoJunacak bu boca beyle-

.,,,,, 

ocagı 
rin hariçten ve dahilden 
maruz kaldıkları tekamül 
ve islahat cereyanlarına 

karıı, hırsı piri ve ıevki 
menfaat hiılerile, birleıme· 
leri ve toplaımaları ve bu 
suretle barice karıı guya 
müttehit, mütesanit ve da
hildeki arkadaolarına karıı 
ise mütehakkim, kahir bir 
heyet halinde hareket etmek 
usullerini tatpikte çok ma· 
birdirler· 

Hariçteki muarızlarına, 
taıımakta oldukları Res· 
mi ünvanlara teşne ve haris 

olduklarını iddiaya kalkııırlar, 
ve hatta sakin zamanlarda 
at "'Brochur,, Jerc birlikte 
imza koymalı birer feref 
addettikleri muarız arkadat· 
lArını teçhil etmekten, ken
dilerine benzemek, uyuma
mak kabahatlerinden dolayı 
Fakülte harici yapmaktan da 
çekinmezler. 

V aziyetlerlni, velevki 
muvakkat bir zaman için 
olsa bile kurtarmak için 
aralarından çıkardıkları ar
kadatla?ını tekrar almaktan 
geri de kalmazlar. 

"'Bence bu yüksek ilim 
müesaeııemizin yaraları kan
grene almıotır.,. 

Bu hoca 8. lerin tasal
lutu acaba daha nekadar 
devam edecektir ? 

Suzan 
tevkif 

Hanım j Borçlar 
edildi 1 Müzakeresi 

(Birinci 11ahifeden ·devam) 
Hafize Suzan hanımla 

Fazıl beyin tevkiflerine ıe· 
bep; Fazıl beyin refikası 
Hidayet hanımm lzmir müd
dei umumiliğine müracaat 
ederek zinetlerinin Süzan 
hanımla Fazıl B. tarafından 
sirkat edilmfı olmaaınıiddia 
etmesidir. Hafize Süzan 
Hanımla Fazıl B. müstan 
tiklik tevkif müzekkereslle 
değil, ifadeleri alınmak üze
re fzmir müddei umumiliği
nin kestiği ihzar müzekke
resi üzerine lzmire ısevk olun
mak maksadile nezaret al
tına ahnmıılardır. 

Nasıl tevkif edildiler? 
Suzan H. ve Fazı\ B. 

diln saat on buçukta Sul
tanahmet polis merkezi me
murlarından birinin mari· 
fetile Balıkpazarındaki ev
lerinde tevkif edilmiılerdir. 
Tevkifi miiteakfp her ikisi 
de polis nezdinde adliyeye 
aötürülm O.ıle rdir. 

Müddeiumumilik alelun 1 
her ikisinin ifadelerini al· 
mıı ve bugün lzmire hareket 
edecek ilk Yaııta ile lzmi· 
re götürülmeleri için ken
dilerini jandarma bölük ku· 
mandalıfına teslim etmiıtir. 
Suzan H. ve Fazd B. dün 
gPceyi jandarma nezaret
hanesinde geçirmlılerdlr. Bu 
giln ıaat ikide Adnan va· 
purile lzmire götürülecek
lerdir. Suzan H. ve Faır:ıl 

8. tevkif keyfiyetini süku
n etle karıılamaılardır. Ya· 
lınız Suzan H. kendisini 
isticvap eden müddeiumu· 
mi muavinine: 

- "Muhakemenin bura 
tla ruiyeti kabil değilmidir.,, 
Demtıtir. 

·~--

Tütünlerimiz teşhir 
edilecek 

Almanyanın Breslav ıeh
rinde açılacağını yazdığı

mız mekulatı gıdaiye sergi· 
sine T6tiln inhisarı da itti· 
rak edecektir. inhisar ida
resi bu sergide Peıte ser
gisinde teıhir eltili nümu· 

',•• 11· .. c ' r 1· .. 

(Birinci sayfadan deoam) 
umumi idare heyetinin 1 
Haziran 1927 tarihinden 30 
Niıan 1931 tarihine kadar 
üç sene 11 aylık varidatı, 

13.244 lira 80 kuruıu 926 
aeneıinden müdevver olmak 
üzere 710.878 lira 50 kuruı 
ve sarfiyatı 620.037 lira 13 
kuruıtan ibaret bulunmakta 
ve hu varidat ve sarfiyatın 

kayıtlaı"la defterlere muva
fık olduğu bildirilmekte idi. 

Mazbatamn okunmasını 
müteakip bir murahhas 
mazbatada kasa mevcudu 
olarak 14,583 lira glbteril· 
diğinl ve bu kadar mühim 
bir paranın kasada bıra· 
kılmasını doğru görmediğini 
söylemiş ve muhasebecinin 
mükeffel olup olmadığını 
sormuıtur. 

Bu nokta üzerinde mü· 
teaddit m u r a h h a s la r 
f'Öz alarak muamelenin 
doğru olduğunu muhasebe· 
cinin meb'us Kazım Hüsnü 
Beyin tahtı zamanında bu
lunduğunu ıöylemiılerdir. 
Kazım Hüınü Bey kasada 
mevcut &österilen miktarın 

koogra masarifi olarak ban
kadan alınan para oldufunu 
ve hesabın kapatıldığı ta
rihte kasa mevcudu göste-
rilmiş olmakla beraber derhal 
sarf edildiğini ıöy!emiıtir. 

Mazbata reye konulmuı ve 
müttefikan kabul edilmiıUr. 

Ruznamede müzakere edl· 
lecek baıka bir madde bu
lunmadığından öğleden sonr• 
toplannıak üzere içtima• 
nihayet verilmiıtir. 

Müesseseler de 
Tatbik edecek 

Saat mesai hakkındalıd 
key' eti vekile kararı b\$ 
günden itibaren tatbik edi '• 
meğe haılanmııtır. Ticaret 
odaıı ve nim reımi mahı
yette olan bütün inhiıar 
idareleri de hey' eti vekile 
kararını tatbike karar ver· 
r-- · .. 1 ~ -..t: · . . 
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utulmuş Bir Tekke 
Beybilhavzın Esrarı ... 

~.................... 

bir maktel ... " anevı -------
ybilhavzda işe 

ne garip şeyler 
başlayınca 
gördüm? 

.....--

Gizli vaftiz .. 
Hanımı gizli gizli 
vaftiz ettiler? 
-12-
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nasıl 

at dörtte Ermeni dudu
n deJaletile odalarımı

e.ltmdaki zikir odasına 
. Orası Pa&torlar ~ c 
aştaki kadınlarla dulu 
Meğer beni bekliyor· 
ıı. Kapıya gelir gelmez 
&cabılarımı ve çorapla
da çıkarttılar. 
ta yere yalın ayak 
açık çıktım. Herkes sa· 
kalbi durmuı gibi nefes 
almıyor gibiydi. Ben 
a ve arkamda Ermeni 
su duruyorduk. Bir kaç 

ka böyle durduktan 
a boynunda bir sürü 

li bir koca haç ta~ıyan 
ar bir pastor yanıma 

t, elindeki ufak gümüı 
ten baııma ıu dökme· 
haıladı ve bozuk bir 
kçe ile: 
..... lımini... Miij koya· 
' hen seni vaftiz edeyim! .. 
l. 1'irkaç dua okudı,. 
aıındaki pastor yamağı 
dekı ıu ibriğini aldı ve 
lıanın,Meryemin resim· 

1~ mutena bir suretle 
enrntı gümüıten mamül 
ta, verdi. 
Su ( Mlron ) kabı imiı· 
0n mukaddes yatdır. 

aç Pastorun ittirakile 
a~ce müstemirren oku
hu yağ, çok mukaddes 

•· Ba.ı parmağmı Mirona 
•rdı, evvela alnıma sürdü. 
(een Allahın evladısın!) 
i. Sonra kollarıma sil· 

ken {arhk kulağın her 
e kapalı olsun!). Dudak· 
ine. sürerken (afzın fena 
1~r söylemesin)gibl ıeyler 
1üYordu. Bu yafı burnu· 

Çeneme, boğazıma, 

çlarınun içine, ayakları· 
l\ •it.na parmağtle sürdü 

her def asında bir sürü 

'~atler söyledi. 

u tneıaıim bittikten son· 
ıq~ana bir [ Cominyone] 
'l'ı '1)on yerdi. Bu, tuzsuz 

lJ.rd 1 ff d •uı yapı mıı ve uze-
... e lia.zreti lsanın resmi 
. , b· 
'icl •r küçük ekmek par· 
~ l. Buııu alırken pastor 
(!Ca 

na gelmiı bir halde : 
......... 
~ Allabın ve lsarun ka· 

~~t! tenı hudur. Allahın 
>,t tıu içine alıyorsun! Bah
>cı.,d bahtiyar! .• diye bağı· 

u. 
a ... cı k 
~ a. i kalabalığın batı 
t elllıniı, zahiri bir bür
()t;e teılinıtyetle hep din-
1~\J.u. Ben baıtan aıağı 
~" llıundan yapılmıı bir 

IUbt k . 
~Citü eıilmııtim. 
~tl n hunlardan sonra 
il ~~tllfında ayakta bek· 

~~t~hf Uçük yavrulara üç 
ı.~t •es üzerinden ila
~~ 0 kut ı ""t u rnağa baılandı, 
fır b ."-kta hekleıenler de 
11\ •r •ea ile bu yavru• 

okuduğu ve OrguP 

hazin bestelerle süılediği 
ilahileri sÖj iüyorlardı. Vü
cudumun her kılından sanki 
ölüm terleri boıanıyoll'du. 

Karşımda bana vaftizi 
yapan, beni Protestan eden 
tunç yüzlü pastor du· 
ruyo·du, ermeni dudusu ye
re düımemekliğim için kol

tuğuma. geçmişti .• 
Bir taraf tan da ıubemin 

reisi 1yıldız gibi parlak ve 
1 -

o çok kara ve korkunç goz · 
lerile gözlerirnin ve adeta 
ruhumum derinliklerine ba· 
kıyordu. İlahiler bitti. Vaf· 
tizi yapan pastor bırna dön· 
dü, çok kaim hir seıle: 

- Cehennemde helak 
etmeğe kadir olanJan artık 
kork!. Hazreti İsa "Her kim 
adamlarımın huzurunda be· 
ni ikrar ederse ben dahi se· 
mavatta olan pederimin hu-
zurunda onu ikrar ederim 
o her kim adamların buzu· 
runda beni inkar ederse ben 
dahi semavatta olan pede· 
rimin huzur\ında onu inkAr 
ederim. Zemine ıelamet ge· 
tirmeğe geldim zannetmeyi
niz, selamet difil kılınç ge· 
tirmeğe geldim. Zira ademi 
pederinden ve kızı valde· 
sinden ve gelini kayın \ 1al· 
deıinden ayırmafa geldim. 
diye buyurmuılardır.,, 

iyi bil ki kızım! Haçını 
alıp ardımızca gelmiyen, bft· 
yük pederin evlltlıjına 
layik değildir. Bizi kabul 
eden, baba olan Allahı kabul 
etmiı demektir!.,, 

(Devamt var) 
ı • • • 1 • ' • • ~ 1 • • ' ' • • • • • ' • • • .. 

Adanada 
Verem hastanesi 

açılacak 
Şehrimizde bir verem 

teda vihanesi açılmaıı . için 
alakadarlar arasında hır te· 
ıebbüı mevcuttur. ~ıhhat 
müdürliiğOnden almıı oldu
" umuz malômata nazaran 
~iJaliahmer ve Belediyenin 
müıterek tt:ıebbüsleri ile 
böyle bir hastanenin açıl· 
ması tasavvur ediimektedir. 

~--

Davet 
Fatih askerlik dairesinden: 

Nisan 931 celbinde "bir 
buçuk senelik sınıflara sevk 
l ak üzere davet olunan 
;2U:~oğumlu efrat ile 1741 

1 af kanunundan 
numara ı ff 

istifade ederek ınbelere mu-
racaat edenlerden mürette
bat olmaması dolayısile ba· 
kiye kalanların ve çıkarı· 
lacak celbe intizar etmebri 
tebliğ olunan mükellefinin 
sevkolunmak üzere ıube-

lerine hemen müracaatlarının 
ilanına olunur. 

., 'f Kumkapı Terbiye kulii· 

bünden: 
Senelik kongremizi akte· 

deceğimizden umum azanın 
yarın saat 9 hazır bulunma• 

ları rica olunur. 

YARIN 

Adliyede: 

lhtilis 
Davası bitti ve 
karar verildi 

Beyoğlu posta memuru 
iken 20 lira ihtilas ettiği 

iddiasile Altrceza mahke
mesine verilen Hacı Sulih 
Efendinin muhakemesi dün 
hitam bulrnuıtur. 

Salih Ef. dünkü celsede 
çok acıklı bir müdafaa ya
parak kırk senelik memur 
oldu§unu, hakkında yapılan 
müfettiıl ' ktahkikatının doğru 
olmadığını ve tahkikatı ya· 
pan müfettişin şimdi tinıar· 
hanede bulunduğunu söyli 
yerek beraet ettirilmesini 
istemlıtir. 

Heyetf hakime kısa bir 
müzakereden sonra kararını 
tefhim etmiıtir. 

Verilen karara göre Salıh 
efendinin kırk senelik bir 
memur ve hüsnü istikamet 
sahibi olduğu zikredilerek 
ihtilas keyfiyeti bir zühul· 
den batka bir şey olmadığı 
ve ittifakla beraetine ka· 
rar verildiği b eyan olunu
yordu. 

Şileli Salibin davası 
Bundan bir ay kadar 

evvel Kaptan Hüseyin efen
di namında birini köylerine 
beı aber giderlerken öldüren 
Şileli Salihin muhakemesine 
dün Ağırcezada loaşlamııtır. 

Okunan müstantik ka
rarnamesine göre Hüseyin 
efendi Salih tarafından pa

rasına tamaan öldürülmiiı· 
Ulr. 

Kararname okunduktan 
sonra söz alan Salih, ken .. 
diıine atfedilen bu cinaye· 
tin iftira oldulunu söyliye· 
rek: 

HKatilden sonra yaka-
landı#ımda fizerlmde an· 
cak otuz lira çıktı, otuz 
lira için adam öldürülür
mft? ,, demlıttr. 

Bundan sonra bazı hu. 
kuku umumiye oahitleri din· 
lenmtıtir. 

Şahitlerin hepıi vak'a 
hakkında ademi malQmat 
beyan etmiılerdir. Mahke· 
me daha bazı ıahitlerin 
dinlenmesine lüzuın ıöre· 
rek muhakemeyi baıka bir 
güne talik etmiıtir, 

Bir dava 
Moaulini Ahmet efendiyi 

cebirle söyletmekten maz· 
nun birinci oube memurla
rından heı efendi hakkın· 
daki takikat hitam bulmuı· 
tur. Bu evrak bu hafta 
zarfında f çtima edecek olan 
polis divanına tevdi edilmiı· 
tir • 

Poliste: 

Demirle 
Arkadaşının 
dişini kırdı 
Üsküdarda oturan ara

bacı Süleyman, bir kadm 
yüzünden arkadaıı Behçet
le kavga ederek bir d emir 
parçasile di§lerini kır mıttır. 

Behcet tedavi altına ahn 
mı§, Süleymanda yakalan· 
mıştır. 

Ayırırken .. 
Küçük pazarda oturan 

yağcı Ali efendi, dün topa· 
ne Salı pazarından geçmekte 

iken kavga eden üç meçhul 
~ahsı ayırmak istemiıtir. 
Fakat, ayırırken kavgacılar· 
dan btri elindeki bıça~ı 
zavallmın bacağına sapla· 
mıı ve firara başlamııtar. 

Bunun üzerine vurulduğunu 
hisseden Al i e}endi : 

- Ah vuruldum diyerek 
yere düşmüştür. O sıra bu 
bm halt gören iki meçhul 
kavgacılarda diğer arkadaıı 
gibi firar etmiılerdir. Zabıta 
aramaktadir. 

Cerh 
Y ağkapanında oturan 

lnebo1ulu Yunus ile sandalcı 
Rizeli Yunın kavga etmJıler, 
neticede lnebolulu Yunus 
manivele ile Ri:ıeli Yunusu 
tehlikeli surette yaralamıştır. 

Mecruh hastahaneye kal
dırılmıı, carih firar etmittir. 

Yankesicilik 
Sirkecide Musul otelinde 

mukim İzmirli Mu&t&fa Sabit · 
Bey, dün tramvayla Sultan 
Ahmetten geçerken sabıkalı 
Cağfer tarafından altın sa
atle ldisteğtnin çalındığını 
iddia etmiıtir. 

Yangın 
Kuledibinde Sadi Bey 

hanında oturan Bohor ef.nin 
daireainde yangın çıkmaı, 

drayetine meydan verilmeden 
söndürülmüştür. Tahkikat 
neticesi 1500 liraya sigorta 
olduiu anlaıılmııtır. Bu hu
ıuıta gene tahkikat batla · 
mııtır, 

Kavğa 
Beyoğlunda İstiklal cad· 

desinde merkez lokantası 
garaonlarından Koço, arka· 
daşı Ahmet1e para mese 
lesinden kavga etmiılerdir. 
Kavga sonunda Ahmet, bı
çakla Koçoyu boğazından 
yara lamı ıtır. 

Koço tedavi altına alın· 
mıı, Ahmette yakalanmıı· 
tır. 

Çocuk bulundu 
Küçük pazarda Hacı 
Hamza mahallesinde Ni· 

zamettin heyh kapm önü
ne bir aylık çocuk hıra· 
kılmııtır. 

Zabıta bu çocuğu alıp 
Da.rülacizeye göndererek 
tahkikatına baılamııbr. '------·-------

Ticaretimize ihanet! 
Çiroz fiatlarını kimler düşürü

yor? Bugün konuşulacak 
Son günlerde çiroz fiat· 

ları çok di\ımüıtür. 
Çiroz müstahsilleri fiat· 

ların tereffüü için Ticaret 
odasına ve Harici ofiıe mü-
racaat etmit ve ayrıca ba
zı çiroz tacirlerinden tiki· 
yette bulunmuılardır. 

Çiroz müstahsillerinin 

ma yapmıılar ve çiroza fiat 
vermemişlerdir. 

Bu tikiyet Tıcaret oduılve 
Harici ofis tarafından tahkik 
edllmeğe baılanmııtır. 

Ticaret oda~ı gehrimiz 
dahilinde yapt•ğı tahkikatta 
çfroz tacirlerinin anlaıma 

yaptıklarını tesbit etmiştir. 

Diğer taraftan Harici ofisin 
hariç memleketlerde yaptığı 
tahkikat taenlaımanın mev-
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Çalışmadan· hasımla 
nasıl karşılaşacağız? 

Bu günkü yazımızla yine 
acı hakikatlerden bahsede· 
ceğiz· Evet acı hakikatler· 
den. Çünkü Yunan şampi· 
yonile yapılacak maçlara 
p .. k. az bir zamanımız kal· 
dığı halde, bizim taktmları· 
mız maallesef uf ak bir ha
zırlıkta hile bulunmıyorlar. 

Halbuki beri tarafta 
Yunan takımı aylardan be· 
ri çalıımıı ve Yunanistanı 
bihakkın temsil edebilecek 
bir kuvvetle ıehrimize ge· 
lecekUr. 

Daha bu karıılaıma ta· 
ıavvur halinde iken Yunan· 
lılar bizim karıımızda iyi 
netice almak için çahıma· 

~a baı1amıılar ve elin da 
çalıımaktadırlar. 

İı hu kadarla kalsa yi· 
ne iyi. 

Bütün Yunanistan hal· 
kınııı - Spordan anlaıın an
lamasın - bizimle y. pa· 
cakları maçların neticelerini 

daha ıimdiden kendi lehleıine 
kaydetmekte oldukları Avrupa 
gazetelerinden öfreniyoruz. 

Buna mukabil biz ne yapı· 
yoruz? 

Bizim yaptığımız bir ıey 
varsa, o da... bilmem herke
sin bildiği ıeyi söylemeğe 

lüzum varmıdır? 
Eğlenceden, sefahatten 

haı kaldırıpta ekzenizini 
yapan kaç sporcu genç 
vardır? 

Daha ileri gidelim; bu 
gençleri bi~ araya toplıya

cak kaç idareci vardır? 

Sorarız. Aceba İstanbul mm· 
takası bu yapılacak maçlar 
için faideli tedbirlerle genç· 
lerJ bir araya toplıyamaz
mıydı? 

Uyle zannediyoruz ki 
bu güç b ir şey değiıdi. Fa· 
kat bir menfaat temin et· 
miyeceği için bunlar dü
ıünülmedi. Eğer biı' İzmir 
seyyahati veyahut bir Ati· 
na seyyahati çıksaydı hiç 
şüphesiz kafileye ;,u. 
rak edecek idarecilerin ade· 
dini hiç oimazsa beee çı• 

karmağı düşünmekte gecik· 
miyeceklcrdi. 

Daha unutmadık. Geçen· 
lerde İzmire giden 15 kifi· 
lik bir futbolcu kafilesine 
idareci nam ile 5 heyet aza· 
sı iıtirak etti. 

Daha neler neler. 
Biz yine sırasını bekli· 

yelim. Lakin Yunanlılara 

karıı böyle ihmalkar kalma· 
saydık. 

Bu ihmallere bir de ku
lüplerimizin ihmali inzimam 
edince Yunan şampiyonu 

(Olempiyakos) ile ne netice 
abcağımız merakla bekle
nebilir. 

Ne Galatasaray ve ne 
de Ft'.Derbahçe yapacakları 

maçlara ehemmiyet vermiş

ti r. Önümüzde bir hafta 
gib i kısa bir zaman kalmıı· 
tır. Bu bir ha fta zarfında 

yapılacak ekzersizlerle mü· 
him mu11ahakalara girilmez. 

Bu günlük bu kadar. 
Ali Rıdvan 

Kasalar mühürlendi! 
Müfettiş geceden başlamış ve 

vazıyet etmiştir muamelata 
Yeni Aıfana yaztyor: 

Posta ve telgraf umum mü· 
dürlüğünce görülen lüzum 
üzerine Kayseri posta ve 
telgraf muamelat müfettiti 
Ztılfi Bey ıeh rimiz postıı 
ve telgraf merkezini teftişe 
memur edilmiıtir. 

Müfettiı bey cuma ak· 
Şami lstanbul treniyle Ada
naya gelmiı ve ilk iş olmak 
üzere merkez postaneıi ka· 
sa ve giıelerini mühürlemiı· 
tir. 

Mrıfettiı bey dün bütün 
gün postanede teftişatla meı· 
gul olmuı tur. 

Zülfi bey, vaki ihbarat 
üzerine posta ve telgraf 
müdürlüğü muamelatını tefti§e 

mevcut bütün çiroz tacirle· 
rine birer teskere göndere
rek bu gün Ofislik dairesınde 
aktedilecek olem içtimada 
hazır bulunmalarını bildir· 

mittir. 
Bundan baıka iktısat 

vekaleti de bu meseleyi tah· 

kik ettirmektedir. 

iilm 
Düseldorf canisi 
İkinci forma çıktı,bii· 

tün müvezzilerden 
arayınız. 

1 
memur edilerek Kayseriden 
gelmit ve telgrafhane kası· 
sınaa üç bin lira açık zuhur 
ettiğinden dolayı müdür Sa 
di bey işten menolunarak 
bilaharede mevkufen mu· 
hakemesi vapılmııtı. 

Mmtaka muamelatını 

teftit ve kontrol edecek 
muameiat müfettişi mevcut 
olmasına rağmen bu sene 
de teftiti icA p ettiren me· 
seJeier her ne ise Kayse· 
riden müfettiş gönderilmesi 
geçen sene vasıl olunan 
netice gibi buradaki mü· 
fettişlerin mevcut meselerle 
alakadar olmadıkları fıkrini 

vermektedir. Neticeyi ayrıca 
bildireceğiz. 

f_Küçük llanla;-f 
KERESTE MÜZA YEDESI 

Darüşşafaka Müdiir!ügiinderı : 
l\\ektebirııizdc takriben (70) 

metre mikabi hacminde eski Ro
manya kalasları müzayede ile sa
tılac,ıktır. Mayısın (18) Paz. ıtc i 
günü saat (16) da ilıaki kat'iyyesi 
icra olunacağından t,1licl olanların 
keresteleri gtirıııek üzere Darüşş,ı
fakaya ve ihale günü Noruosıııa
niye mahfelinde Cemiyet merke
zine gelmekri. 

'f 
ESEKS 

tik ayetlerine göre çf· 
ro:ı ihraç ettiğimiz Mısır, 
Romanya ve Yunaniıtau 

tacirJerile ıehrimizin bazı ta· 
cirlerl aralarında bir anlaı· 

cudiyetine varmıştır. _________ ...._ ____ _ 

}. \erk ali ve 17 52 mı maralı oto
mobilin Plakasını gaip eaiın Ye
nisini alacagıından eskisinin lılık-

mü yoktur. Ali 
Harici ofia ıehrimizde 
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" A.A. neşriyat bürosundan: 
........... llllİ .................. ... 

Istanbul halkına ilin 
21 Mayıs perşembe günü için yapılan hazır

lıklar ikmal edil iştir.21 Mayıs perşembe günü 
bilumum resmi ve hususi müessesat, umumi 
meydanlar dahi olmak Üzere T iirkiyenin her 
tarafında bomba tarakalarına müşabih (Allo! 
Allo!) sesi işitilecektir. Halkın heyecana kapıl-
maması şimdiden ilan olunur. 

Yeni neşriyat 

Düseldorf Canisi 
Adalet huzurunda cina· 

yetlerini anlatıyor. 15 kızı 
parçalayan bu cana var kim-
dir? Bunların kanını nasıl 
ye niçin içti ve ıehvetini 
naııl tatmin etti. 

Nakili: Halim Hiı•nii 
Bu eserin yalnız Alman· 

yada ilk tab'ı 1000,000 
n6shadır. Naklettiğimiz 
Kitabın aslı 18 nci tab'ıdır. 
Eser bütün dünya lisanla• 
rma tercüme edilmiı, vak'· 
anın tafsilatı bütün cihanı 
tiddetle alakadar etmiıtir. 

lf 
Caninin Mazohist olduğu 

anlaı&ldı. Gerek katilin ve 
ıerek maktullerin Fotoğ· 
rafları da esere dercedil
mlıtir. 

ilk forma bugün çıktı. 
Her Pazartesi Perıembe 
müteakip formaları müvez
ailerden isteyiniz. (Forması 
her yerde 5 kuruştur). -İstanbul birinci ticaret mahke· 
masinden : Doyçe Oryan! banka-
sına merhum bulunan 4 adet İs
parta ve 9 adet nadide halı 
10-5-931 tarihine müsadif Pazar
tesi günü saat 14 de İstanbnl Be
lediyesi Sandal bedesteninde satı
lacağından talip olanların mahal· 
linde hazır bulunmaları ikinci defa 
illn olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 

tedavihanesi 
Erkek, kadm ve çocuk

ların dahili (iç) hastalık 
larmı cumadan maada 
ber gün (2·4) de Divan 

yclunda 118 numaralı hu 
· ıusi kabinesinde tedavı 

eder. 

4 üncü icra memurluğun 
dan: 

Kartalda Yalovalı Agop 
oiulları demekle m~ruf ve 
ikametaibları meçhul Niko· 
ıos efendi ve Susana hanıma: 

Madam Marniyada n borç 
aldığı 500 lirayı zamanında 
ôdemediğinden vefaen mef ruğ 
Oıküdarda Kartalda kasaba 

derununda kumlar mevkiinde 
bir d6nüm iki evlekten mü· 
rekkep Bostanın 12/2/931 
tarihinde mahallen haciz 
takdiri kıymet yapılarak 
tamamına 600 lira kıymet 
takdir edilmit olup tarihi 
illndan itibaren ( 5 ) gün 
zarfında iıbu kıymete itiraza 
hakkınız olduiu ilin olunur. 

ııı-Demokrasi 
Muhırriri Teroüme eden 

Etienne Vacherot Hüaeyin Cahit 8ey 

2 Büvük Cilt 
Demokratik devlet sistemi, bir demokrasi hftkdmet 

idaresinde vatandaım mevkii Te vazifHi, Demokrasiyi 
doğuran içtimai ve siyasi lmiller Y. ı. BüUin bu meT· 
zuları bu muazzam ve mühim eserde bulacakıinız. 

Demokrat ve Laik Türk Tatandaıı Demokraıinfn 

ruhuna nüfuz etmek ve Demokratik prensipleri iyice 
kanamak mecburiyetindedir. Binaenaleyh bu •••r 
mebus, hükumet erki.nı, memur, muallim, aıkar hu· 
Jaea her Türkün ehemmiyetle allkadar olacaiı bir 
kitaptır. 

2 ciltten ibaret olan bu kitıbm fiıtı her yer i9in 
3 liradır 

Turhan valde 

_ ,~ Tahta kuruıu, ıinek, Ye ıalre 
... f"'"..f ·IJ. ~ ).. 

\ , st ~.. ,.. haıeratı yumurtalartl• beraber 

\ ~ ~$ ~ -' kat'tyyen hPha eden --v,,. 
,"-'-C ~~~ FAYDA ,y._ 

Daima birincilıii kazanmıı bir ha
rikai un' attır. 'f AYDA da.hı müusir, 
daha mükemınel ve yanyanya ucuı
dur. l(okuiu lltif olup kat,iyyen 
leke yapmaz. İnsanlara hayvanlara 
ve nebatı ta zar an yoktur. f AVDA 
ismine dikkat ediniz. Devairi devlet, 
müessesatı milliye, hususiye ve ec
nebiye, Seyrisefain, HiU.liıhmer, mık
tt>plcr, hastaneler, sıhhat yurtları, bü· 
yük otel ve lokantalar, vapur kumpan
yaları f AYDA istimal ederler.Hasan 
ecza deposu 

An karada 

OT(l T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPi~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla ıngıje 

-AilMÖAi~E,.,. 4'•taaTÜRKSPOR ÇIKTl!tı1n 
VAPURLARI 1 H • Turksporun 33 üncti say111 bugün zengin mündt 

M f l l E J ı 7"'a~:~~ı rkat ve iÜHl re.imlerle 24 sahife olarak çıkmııtır . 

Pazar Terirken bilhassa lzmirde yapılan lzmir. Ankara kar 1 
Türkıpor bu sayısında haftanın bütün maçları 

an.nü akıamı ıaat 18 de 
Sirkeci rıhtımından har•· 
ketle (Zonıuldak,lnebolu, 
Ayancık, Samıun, Or
du, Gireaon, Trabzon, 
Rize , Mapa vri ve Ho
pa) ya azimet ve avdette 
Vakfıkebir,Görele ve Ünye 
iskelelerine ufrıyacaktır 

Müracaat mahalli lı
tanbul Meymenet Hanı 
altındaki yazıhane. 

Telefon: lıtanbul 1154 

İatanbuJ dordtlncü icra 

memurluauDdan: Efti• La
zapuloı Ef endinln Dede ol· 
lu Tariıleri zimmetindeki 
alacafından dolayı mahcuz 
Beyefl•nda Ferlk67iınde Te 
caddeıinde 106 Ne. lu atıa 
T• yine 248 No. lu arsa Te 
yine mahalli mezk6rda ki· 
ıe baınıdakl ltir kıta ar
ıan tn nı11f hi11eleri otuz 
gti• mftddetle ihalei evve
liye mtizayedesiae vazolu· 
narak 248 No. lu arsa 100 
ve dört yüz Ne. lu arsa 215 
ve 106 No. lu arıa 70 lirada 
talibi uhteıln4ie olup bu 
kerre yüzde zammına ve 
on be~ gt\n mfıddetle lhalei 
kat'iye müı:ayedesine Tase
lunmuıtur. 

MezkOr analardan 109 
Nelu. ana tapu tdareıl 
kaydında alıtertldill 1 •• ,. 

bile 180 arııo murabbaı 

arazlden ibaret olup ceplaeıi 
tarik arkası kilise akarı bir 

tarafı kasap Keçe kulübe 
Te arası tlifer tar~fı Ar· 
navut Muıh,fa efendinin 
hane TO bahçeıile mahdut 
oldufu ye 248 l'Colu mahal 
kaydeo ana kayden dük· 
kinı milıtemil hııoe olara.k 
eöıterllmlı lıe de hane mtln· 
hedim olup elyeYm arıa lt.a 
llnde bulunduiu ~· dertı· 
aunda bir kuyu bir kaç 

_ ıılaımasını bltün malumat ve reıimlerle berabef 
j yeniden canlandırıyor. Ahmet Fetaeri Beyin Tü 
~ sençlijine kıymetli öiütleri, Roma mektubu, Yugo 

! 
1'.Tyadaki millt p.mpiyona serlevh.alı yazılar bilhat 
ıayanı dikkattir. Bunlardan baıka RebUnin karik•tÜ 

, Tilden nasıl sinema yıldızı oldu? Mektep maçları V. 

~-··~apsı ............. 'IV' 
-DİKKAT~ . ·~ · .. ' ': "'" . ' .. ._ . .....- . 

' ' 

Saçlarınızm evelki natürel Kabızlıktan şikayetiniz var~ 
rBDIİDİ ister misiniz? Yüz sencdenberi 11d 

Tecrübelerle mal olunan kabızı tabı 
pek muvafık bir hale 
a-örülen ve cil- •etire re k 
de asla leke rafbeti U · 
bırakmıy an 
(NEROKOM) m um i y eyi ' 
saç boyasın· kaza"Dan nt- ~....ı:!.1 
dan bir defa - .,..._:-, bati müıhtl ( A YERIÇ 
istimali sizi memnun bıraka- hllplarını kullanınız. Fia! 
caktır. Fiah 100 kuruş. Her ec-
1aha11e n parfümöriltrdcn 15 kuruıtur. 
a.rayınız. H er ec7.ahaneden arayııı 
Deposu: lıtlnbul B•htekepı Kuasker ~ 

Taıra için acenta aranıyor.~-

Çatalca Müstahkem Mevki Sabn Al111 
Komisyonu Riyasetinden: 

Hadımköyündeki Kıt'atın ihtiyacı ıçın (50000) 

ıığır eti ile (5000} kilo koyun eti kapalı zarf ile m~ 
kasay&. konulmuştur. Taliplerin 30·5·931 Cumartesi 

oD. dörtte Hadtmköyündeki 
illn olunur. 

komisyonumuza müracaat 

r Büyük Tayya e 
• 

pıyangosu 

5 inci Keşide 11 Haziran 1931 ~~ 

Büyük lkramiy 
50,000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 1 o.ooO 
8.000 Liralık /lt.ramiyeler ve 40.0 

~alık Bir MiJ.kô:fat Vardır. 

' Kiralık daireler ı· -. ···oı:ı;t:r ~ 
~AgopEssay 

ikdam yurdunun 
üçüncü kah kısmen 
mefruş olarak kira
lık Dördüncü kat 
dahi kiralıkhr Ga-

Langa cami sokak 
19 Her gün hastals~ 
kabul ve tedavi eÔ 

aiaç oldulu cep•esi tarik 
Te arkaıı ahere alt arıa bir 
tarafı kaıap Koço arsa Te 
kulilbeıt •• dlfer tarafı 
Anaıtaı lıan• Te P,ahçesil• 
ma}ulut •e bermucibl kayıt 
210 zlrl murabJ.aı llraztd•n 
ibarettir. Kö,. haıındakl 

arsa ise kayden iki ıekıen 
dört zira murabbamda ile 
de mahallen bilmesaha 
tahminen dört yüz zirl 
murabbaı araziyi ihtiva et
Uği ve cephesi Feriköy cad· 
deıi cedit ermeni kilise cad· 
dHi ve cllfer yfis(i barutane zete idarehanesine, TAKVlJ1 
caddesi ve .itler tarafları kitapçılık ve müret-
Anaıtas han• .,.. bahçe1tle tiphaneye . elveriı}i .. 
mahduttur. Kıymeti muham· dir Görmek için ka
mfnelert tamamı 106 numa· 
ralı ana 180 lira 248 nu· pıcıya müracaat o-
marah araaıı 210 lira numa- lunur. 
ralı araa 600 lira kıymetlnde Telefon Beyoflu: 4515 

olup talip olanlar kıymeti '""·--------•' muhammenenln hl11eye mu-
ıip mıktarının ydsde enu 
nlıbettnde pey akçalarını ala
rak 338-17 42 deıya numara· 
ıile ıaat on dlSrtten on al
tıya kadar 8-6·931 tarihinde 
latanbul d&rdünctl icra m•· 
murlufuna 'bizzat Yeya bil· 
veklle mO.raoat eylemeleri 
iltn olunur. 

Zayi - Jmalltı harbiye 
uıta mektebinclen almıı ol
duium dlplo•a1ı 11:ayt ettim. 
Y entıfnl çıkaracalımdan ••· 
kfllatn hGkmft olmadılı llln 
olunur. 

335 mektep mezunların· 

dan Ömer oflu Mdnlr 
Er•urum 

Ztlhicce 25 - MaY11 

Mayıs 
14 

Perşembe 

labah 
Öğle 

IJı:fndf 

1931 
12,10 Yııtst 
•,431 "kşııfll 

18,06 roı.a• I 
. """- .,.oııı. 

il 'uJ m8dDr v". )/1 
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