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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

ric atı 
S. Fırkaya "Apustollar Fırkası,, diye hücum ediliyordu. Şimdi 
H. Fırkası yeni programında ekalliyetlere hak mı tanıyor? 

Ilı 
kaaının 
'ati 

ARiF ORUÇ 
alk fırkası kongresi 

fından mfizakere ve 
de madde kabul edil· 
baılanan Fırka prog· 

• Anadolu Ajansı tara· 
an tebliğ edilmektedir. 
nkılapçı Fırka progra· 
n bir çok maddeleri 
llel, gene bir çok kıımıda, 
an ziyade sai fikirlere 
enıayil gibi görülmüıtür. 
lnaddelerin birer ikiıer 

irine, tenkidine baılanma 
evvel. yalnız tek bir 

deyi ele almak, taıı 
1line koymak iUbarile 
~ah görülmüıtür. 

Darı Ajanım tebliğ ettiği 
dde aynen ıu idi: 
Q - Jrade ve hAJclmlyetin ka}-
1'1fllettır. irade ve h4kimlyet n 
11 Vatandaşa, vatandaşın devlete 

11Llılt vazifelerinin hakkile ifasını 
: )'olunda kullanmaıı, fırkaca 

••astır. 
1<111 ua lar önünde mutlak bir 
"at kabul eden ve biç bir terde, 
lr aileye, lllç bir sınıfa, laif 
cemaate imtiya~ tanr 
Gll fertleri halktan ve halkçı 

•lr kabul ederiz.. 
'\' Qkarıya harfiyen alı· 

lbaddenin bir zilhul 
rf olarak Kongre tarafın· 

11 kabul edilmlt olması 
leınennl edilirdi. Fakat, 

ı., fırkasının esas pren· 
lertnden en muazza mını 

ettlfini g6stermek fti· 
tile, Fırkanın ana vasıfları 
'11ııda yer bulan esasların 
111•ınen hakikat olduiu 

ca alınan haberlerde dahi 
t ec:lilmtıUr. 
liıç bir cemaate imtiyaz 
•tnıyan fertleri halktan 

' lıelkçı olarak kabul et· 
k, eter bir azıcık Türkçe-

''°lkıf bulunuluyorsa Rum 
ltıaatine imtiyaz ta

~ ltıanıayı ~abul eden 
l>Ustolla, Ermeni ce· 
'ati · · · t lb' ne ımtıyaz ıs e-

' l)~n Bogos ve keza 
~1 §artlar dahilinde 
'"-

0 n ve Haronaçiyi 
:::1'1Jcrıtır 3 üncü •a.,,f ada) 

-Hainlerin Gaziye çektikleri tel-
graf Mecliste tel'in edildi! 

Fırka kongresinde heyecanla söylenen nutuklarda şu 
sözl~r duyuluyordu: "Sevr muahedesini yapanlar! J(ah

raman Rauf başta, Hayırsız Adaya atsaydık! •. ,, 

Halil B. hainlerin eski vakalarını anlattı 

Ha•an B. ( Trabi110n) 

Ankara, 14 (Huıuai mu- 1 
babirimirden) - Türkiye si· 
yasl miltecllert) namına 1 
eıbak Dahiliye nazırı Mehmet 
Ali tarafından Gaziye çeki· 1 

len kilstahane telıraf burada 
tasavvurun fevkinde bir he· 
yecan ve nefret uyandırdı, 
Meclisin bu günkü içti• 

maında dıtba bu telgraf- 1 
)ar okunur okunmaz kılıç Ali 
B. bağırdı. "Paıanı bunun bu· 

rada okunması doğru mu?Bun: 
far vatan hainidir!eı !,, Doktor 
Nazifi Şerif B. de bu seraeri 
vatamızların ne hakla türk· 
lükten bahsettiklerini heye· 
canla anlattı. 

Sırasile Vasfı Rafit Ha· 
lil Haı;an E'!hmi Re~it 
Galip Yahya Galip Sır· 

rı, Ali Satp Beyler söz 
l!ldılar. Nutuklar çok hara· 
retli idi. Vatanları-11 satmak 
islfJen bu siyaset simsarları 
Gümnıhane raebuıunun de
diii gibi "değil toprafın ilı· 

Ulnde, öldükten ıonra da 
akreplerin, çiyanlann ya· 
nında bile yer bulamıyacak· 
lardır!,, 

Halil ve Reıit galip Bey-
lerin nutukları çok heyecan 
uyandırdı. Bu mUlet kendi 
kanile kazandıiı teıkilatı 
esasi yeden b ir zerre feda 

Reıid Galib B. (Aydın) 

etmlyecekUr. Bu kanunun 

vazıı olan Gazi Mustafa Ke

mal Hazretleri ilelebet TOrk 
milletinin baıında yaııya• 
caktır. 

(Devamı 4 üncü sayfada) -
Mülizim memurlar 
kadroya alınmıyor! 

J Veliaht 
Geliyor! 
/ngiliz veliahti 
Türkiyeye geliyor Vildyet Vekaletin bu emri için 

tekrar miJracaatte bıılıındıı ! 
)arda çok fena tesir bı· 
rakmııtır. 

Dahiliye vekileti Vila· 
yete gönderdiil bf r emirde 
memurin kadrolarında ve 
ıair tasarruf imkanı kabil 
olan itlerde tasarrufa aza· 
mt surette riayet edilmesini 

bildiı mtıUr. 
Bu emirde balen mü 

liz :meten vazife görenl~-
d memuriyetlerfnın 

rin e 
d·k edilmemesi ilave 

tas J 
Bu haber hem 

olunnıuıtur. d k 
h e aza· 

Vtllyett~ em 

Çünkü; halen mü!izeme· 
ten ifayi vazife eden 1500 
kadar memur vardır. Bun· 
)arın bir çoklarının mü!ize· 
met müddetleri hitam bul
muıtur. Yalnız ıehrimizde 
vazife gören bu kabil me
murlardan iki yüzünün he· 
men memuriyete alınmaları 
icap etmektedir. Kazalarda· 
da mülizemet müddetini 
birtrmif bir çok memurlar 
vardır. 

lngili veliahti Ağustos 
ayında ıehrimize gelecektir. 
Mumaileyh ıehrlmizden aon· 
ra Ankarayı da ziyaret ede· 
cektir. 

Garip bir intihar 

Pek mi1him tefrikamız 

''!tt(JASIR Ci}iiiiURiYETLERDE 
TEŞKJLA Ti ESAS/YELER··,, 

Vilayet, Vekaletin verdi· 
fi bu emir karımncla ıa· 
ıırmıı ve derhal Vekalete 
cevap vermiıtir. Vilayetin 
Vekilete verdtfi cevapta 
mOlizemeten vazife gören 
birçok memurların mülize 
met middetlerint bitirdik· 
leri ve çoğunun memur olma· 
fa liyakat keabetlikleri bil· 
dirilmiıtir, Vilayet aynca 
bu Efendilere ihtiyaç oldu· 

Dün karpit içerek inti
hara teaebbis eden Cor el· 
nln hastahanede alınmıı 
resmi ( tafsilatı dördüncü 
ıahifemizdedir) 

~tR TORKO NU~~CI TEFRIKAMIZA 

r~:~ Başlıyoruz! 
junu ili ve etmlf ve çıka· 
rıldıkları takdirde itlerin 
gayri muntazam bir ıaf· 

baya gireceğini bildirmit· 
tir. 
{Devamı 3 nfii Sayfada) 

Fırka kongresinde 
Değişecek kanunlar Temyizde 
süvari mübaşirler ihdas ediliyor 
Ameleden kazanç vergisi alınmıyacak mı 

Ankara, 14 ( A. A) -
Halk fırkaıı kongresi bugün 
öğleden evvel ismet Pı. nın 
riyasetinde toplanmııtır. 

Bu içtimada vilayet kon· 
grelerinia tetkikine memur 
edilen liyiha encümeninin 
mazbatası okunmuştur. Maz· 
bata bu terr ennivattaki 
uli maddeler hakkında 

alakadar vekiller tarafın· 

dan layıh"' encümenine ve· 
rilen izahat encümeı in 

noktai nazarını ıhtiva eyle· 
mekte id i. Heyeti umumi 
yesi üzerinde açılan mü
zakerf'de Trabzon murah· 
hası Azmi Bey söz ala· 
rak Adliye vekaletince 
kanunlarda yapılmakta olan 1 
tadillttan ve bilha11a Ceza 
(Dnamı 4 üncü aayfada) 

Dün Fırkada kendisine 
yeni kanunlar sorulan 

Adliye vekili Y. Kemal 8. 

:"~:_idman şenlikleri 
Bugün öğleden sonra yapılacak 

Bu gün saat { 10) da mekteplflerimiz Taksim stad· 
yomunda Jimna11tik bay• (Devamı 3 iincü •alaifede) 

-···u-F~~"k~ · k~-~g;·~;f;d;kı;ü~~İ<~~i;~ ·~·o~ ~~~bet~i;·-··· 

Çiltt;i: Karharım .son ..1 • 6 . • -· unwa yın• uım yor.ana olma•ın/ 



uyumayınız! 

en 
unanlılar 

a ik 
bu sefer de 
davrandılar 

daha 

Pire Ticaret mümessilli· 
ğimizden ~ehr:miz Tica ret 
o asına gelen bir raporda 
Yunanlıların Pirede bir ser· 

e t mıntaka teıkil etmek 
zeı·e bulundukları bildiril~ 

mit tir· Aynı raporda Yunan-
lıların 'Serbest mıntakayı 
teşkil için fevkalada ça-
Jııtıkları ve her şeyin ha· 
zır olduğu bildirilmekte ve 
bu husustaki kanun layıhası· 

nın bugünlerde parlamentodan 
çıkarılarak derhel mevkii 
tatbika konulacağı kayde· 
dilmektedir. 

H ükumetimizin §ehrimiz· 
de bir serbest mıntaka teıkıl 
edeceği şu sıralarda Yunan· 

lı! lrın transit it lerinde ol· 
duğu gibi bu işi de elimiz
den almağa uğraımaları 
tücca r arasında iktısadlyat 

için bir tehlike olarak görül
mektedir. 

Transit jılerinin Yunaniı· 

tana sureti intikali malüm· 
dur. Sırf liman muamelatı· 
nın bozukluğundan dolayı 

kaçırdığımız transit iti mem· 
leket aleyhine milyonla rca 
zarar. itras etmittir. 

Üç senedeııbel'l bu it bir 
türlü halledilememlıttr. Hal· 
buki Yunanlılar hu mınta

kayı Eylül bidayetinde kü· 
ıat edeceklerdir. 

16 b nt kagıt olduğu 
anlaşılıyor 

Muhasebeci Adliyeye verildi, Behçet B. 
Ankaraya bütçeyi götürüyor 

Tütün İnhisarındaki si· 
gara kağıtları meselesi etra· 
fında tahkikata devam e· 
dUiyor.Bu hususta Tütün İn· 
hisarı umumi müdürü Beh
çet 8. muharririmize a tide-

i beyanatı vermişlerdir. 

- " Mesele izam edile· 
cek k adar ehemmiyetli de
ğildir. Kaybol n kağıtların 

ikt rı {10) bobin, h atla 
bobin değil, banttır. Eııa.sen 

bunhır nümunelik gelmiıti

ler ve yollayanlar tekra r 
yenısını göndermiılerdir. 
Maamafih tahkjkat yaptın
yoruz.,, 

Muhasebede ihtilas 
MullaM)b ci Cela Beyin 

yaptığı ihtilas hakkında da 
Behçet B. demiılerdir ki: 

- ,. " Müfettielerin tah· 
kikatı hitam buldu ve mu· 
hasebeci Adliyeye verildi. 
Ayrıca bu memurun idarece 
göreceği cezanın tayini için 
evrakı memurin komisyo· 
numuza verildi. Konıisyonun 
tanzin edeceği mücazat,mah· 
kemenin mahkumiyet bük· 
münden sonra kat'iyet kes· 
heder.,, 

Behçe t B. yakında An· 
karaya gideceklerdir. Bera· 
berinde 2 aylık muvakkat 
bütçeyi götürecek ve mayıı 
gayesine kadar avdet ede· 
cektir. 

abağl r ne istiyor? 
Meclise broşür vererek 
ihtiyaçlarını bildiriyorlar 

Bundan bir ka.ç gün ev· ve mevaddı iptidaiye. ticaret· 
v ki nüshamızda Daba.ğların te bir takım köhne usul 
dertlerinden bahsetmit ve 

hariçten ithal edilen deriler· 
le lastik ayakkaplı+rm Da· 
hağla ımızı zarara uğrattı· 
ğmı yazmııtık. 

Dabaglar bu vaziyet kar
~ısında al pacak Vi\Ztyeti tes

bit 4 o cemiyet merkezinde 
toplnnara:k Meclise verilmek 

ve adetleri ıılah, ser· 
maye kredi, rüsum ve ver· 
giler, teıviki sanayi kanunu 
tatliikatında sühuJet olma· 
dığı, A vrupadan gelen li.ı· 

tik ayakka.plarına kösele 
fai:wtkaltirnıa yaptığı ziyan, 
Kazlıçeımedeki fabrikaı ci· 
varı aki lağımlar ve kal
rımllı.rın inıaııı mütalebe
izdif. 

BUnlar hakkındaki tet· 
ki . a rzederek mua
venet ve teshilat rica etmek· 

YARIN ıs Ma~ 

Çirozcular 
, Tröstyok 
, Diyorlar 

Dün Harici ofislik daire
smde Çiroz tacirlerinin it· 
tirakile bir içtima aktedil
miıtir. Bu içtimada Çiroz 
müstahsillerinin iddia etti• 
ği Tröst meselesi görüıül· 
müıtür. 

Çiroz tacirleri Tröst 
heyfiyetinin doğru olmadı· 
ğını ve fiyatların bu seneki 
istihsalatın pek çok olma· 
sından V f'! mevcut malların 
kuçük bulunmasmdan ileri 
geldiğini söylemtılerdir. 

Tacirler ihracatın Jnki· 
ıaf l için hükumetten bazı 

temennilerde de bulunmuı· 

lardır. 

Bu seneki Çiroz iııtihsa· 
latı 45 milyon adede baliğ 

olmuttur. Bunun 16 mil-
yonu ihraç edilmittlr. 
Çiroz ihracatı yaptıfımız 

baılıca memleketler Yu· 
nanistan, Mısır Bulgaris· 
tan ve Romanyadır. 

Maamafih Ofisin yaptıiı 
tahkikat neticesi ehemmi· 
yetli olacaktır. Buna intizar 
olunmaktadır. 

Beledi yed: 

Milyonluk 
Bütçe var! 
Fakat maaş yok! 

Belediye memurlarınm 

maqı bir tiirlu verilmiyor. 
Bunun sebebi Belediye ile 
Dahiliye vekaleti araıında 
çıkan bir ihtilaftır. 

Mevcut Beleaiye kanunu· 
na nazaran, ihtiyat akçesi 
olarak varidatı gayri safiye· 
nin °!o Si ayrılmak icap edi. 
yor. Halbuki, Belediye yaptığı 

5 aylık bütçeye bunu ithal· 
etmemittir. Bunun üzerine 
Dahiliye vekaleti ôe 5 ayhk 

muvakkat bütçeyi tasdik etme. 
yerek reddetmittir. Belediye 
muvakkat bütçeyi ona göre 
tadil ederek tekrar tasdike 
yollamııtır. Vekaletten gelir 
gelmez memurlara maaı 

verilecektir. ---
Müdürler 

gidiyorlar 
Bu gün bütün inhisar mü

dürleri ve maliye teftlt he
yeti reisi Adil bey Anka
raya gideceklerdir. Toplu 
olan bu seyahatin memurin 
kadrolarmda yapılacak ten-

nsikata dair olduğu zannedil
mektedir. 

ill 
HAB•llLlllli 
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Geldi ve Ank 
• • raya gıttı 

Şehir Meclisinde dört celse tr.viçre hükumeu te 

R • B dd -ı t ' J mahkemesi azasından 
eıs . re e a ış ı . 1 ::1~~:~~0M.d::1 b~~;0 

E -~All .h ' 1. ! karayagidecektir, 
ncÜmen relSl a meS U l• l M. Bol'un şehrimi:ıt 

tt kl d • f lip derhal hareket e ye en sa asın ıyor. " adli mehafilde bazı 
Dün tehir meclisi son iç· 

timaını dört celsede bitirdi. 
akıam saat yediye kadar 
bütçe müzakere edildi. 

İ9timat muavenetler -
Hacı Adil B. - Barem do• 
layiaile bir lrnıım paraları 

kesilen fen memurlarımszın 

zaruri, ve maddi ihtiyaçla
rını temin etmezsek gerek 
mekteplerimizin, gerek her 
hangi bir iıte onlardan iste· 
diğimiıı derecede istifade 
edemiyeceğiz. Doktorlarımı· 

za, Fen memurlarımıza tim· 
diden hakkı müktesepleri de· 
receıinde baremin yüksel· 
tilmeıi için merkezden reca 
edelim• 

Bütçe encümeni reısı 

Hamdi 8. de ayni fikirde ol· 
duğunu söyledi kabul edildi 

Ada çamları için encü· 
menin tesbit ettiği 10000 
liranın 2500 lirası Bütçe 
encümeni reisi Hamdi B. in 
teklifi üzerine kesildi ve ge
ne bahçeler ve teıcir mas· 
rafı faslına mevzu 65048 
lira 6048 liraya indirildi. 

Darülaceze - Darül
aceze için 45 bin lira ay· 
rılmıttı. Bu paranın ihtiya
ca kafi olmadığı ileri sül'0.1· 
dü. 

Darülaceze müdürü ih· 
tiyaçlarını birer birer saydı 
ve sözünü töyle bitirdi. 

- Ya yerde yatacaklar 
ya çıplak kalacaklar .bu pa· 
ra artırılacak neticede en
cümenin teklifi kabul edi!di. 

Müesıesatı Hayriye -
encümen müessesatı hayriye 
için ( 8000) lira fkabul et· 
miıti. Ve bu paranın bir iki 
müesııeee ile Darüısafakaya 
v~rileceğini tasrih ediyordu. 

Bir çok azalar bu mad· 
deye itiraz ettiler. Hiç ol· 
mazsa 2000 lirv daha ili· 
veıile diğer Kadıköy. Eyüp 
hayır müesseselerine tahsi· 
sini istediler neticede hay· 
van hastanesi için ayrılan 

2500 lira 48 imzalı bir maz· 
bata ile hayır müessetsesine 
verilmesi teklif ve kabul e
dildi. V alt B. itiraz etti, 
hatta hayvanlarımı ne o

lacak diye bağırdı. Pek ta· 
bii ekıeriyetin sözü hakim 
oldu. 

Borçlar Faslı - Encu
men borçlar için 150 bin 
lira k,bul etmiıtt. Halbuki 
Belediye hali hazırda 260,000 
küsur lira borçlu imif. 

Bu ciheti belediye muha
sibi Nuri Bey daha vazıh 

anlattı. Ve bütçeye biç ol· 
mazsa 50 bin lira daha kon· 
maımı teklif etti. 

encümen Reisi Hamdi 
B. - Belediye istimlak el· 
hetinden bu güne kadartbo· 
rçlanmıı (260,270) bin lira 
borçlu olduiuna g~re 150 
bin lira istiyorlar. Acaba 
(150) bin lira versek gerisi 
ne olacak. Şehrin l:iütün ih· 
tiyaçları bir taraftan bizi 
çırpındırırken kerestecilere 
binlerce Ura (i.ti) için veril
mesi bilmem ne dereceye 
kadar doğru. 

T. Salim Pf. - Beledi· 
ye bu (260) bin lirayı eski· 
den mi borçlanmıf, ödemi· 
yorlar, yoksa yeni mi istim· 
lali edildi? Buna Vali Bey 
cevap verdi: 

Vali B. - Bu 260000 
lira borç üç suretle bfrik· 
ti. 

1 - Yangın dolayısile 
iıtimlik mecburiyetinde kal· 
dık. 

2 - Eıkiden yapılan 

istimlakattan ödenmemio 
kısımdır. Bunun da haddi 
aıgariye indirdik. 

3 - Yeni açtığımız yol· 
lar için yapılan istimlak 
katt' a asla israf at olmadığı· 
na, "lüks,, hatırımdan geç· 
mediğinden emin olabilir
siniz. 

Neticepe encümenin tek· 
lifine 50 bin lira daha ili ve 
edilerek 150 bin liraya ibli.ğ 
ve kabul edildi. 

Yollar - Encümen ,kal· 
dırımlar için 50 bin tamirat 
için 70 bin lira kabul et· 
mlıtir. Bazı zevat itiraz etti. 
Kaldırım ve tamirat deye 
ayrı para konacağına top 
yekun bir para verelim ih· 
tiyaç olan yere yol yapılım. 

Encümen reisi - Şeh· 
rin asıl bünyesine, meı kezi
ne ehemmiyet verdikte kal· 
dırıma fazla para verdik. 
inııaat için de 50 bin lira 
koymuıtuk. Borçlara iade 
edildi. Buna biz de mütees· 
siriz. Bütçemiz bu suretle 
kabul edilirse kaldırımları· 
mızı on senede bir elden 
geçireceğiz. Heyeti fenniye 
müdürü Ziya B. de encü· 
menin bulduğu yol prensi· 
binin çok iyi olduğunu bu 
fikre kendisinin de taraftar 

. \ \. 
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kodulara sebep olmU 
Yapılan dedikodulara 
M. Bol Ankarada ceı• 

hukuk usulü mubakeııı 

kanunuun tetkik edece 

Amerikada 
terbiyeci gel 

Bir konferans ver 
Dün ıehrimize Ege \'J 

rile Amerikan terbiyeci!{ 
Mr. Karlton Vaıbörn gel'. 
tir. Doğruca Ankaray• 
den Mr. Karlton Val:ı 
bir dünya tetkik ıeyal!! 
ne çıkmıı bulunuyor. ·ı 

Ayın 16 sında ıehr~ 
avdet edecek olan Mr. 1'l 
ton Vaıbörn buradan ~ 
sa'ya gidecektir. Mumatl 
İstanbulda bir konferao' 
recektir. Mr. Karlton ' 
börn Vinetca mektep 
minin vazııdır. 

Fransız sefiri 
değişıni 

Bazı akıam gazel 
Fransız sefiri Kont Dö 
rön,ün değiıeceğini 
lardı. Şehrimiz 

konsoloshanesinde 
ğımız tahkikatta a 
gazeteleri tarafından 

pılan mezkfir haber 
doğru olmadığını öğre 
~~~~~!!!!!!!!!!!'~~~ 

olduğunu ilave etti. Bu 
retle encümenin fikri 1'' 
edildi. 

Belediye, Sıhhiye 1110 
yetinin arzusu üzerine d 
tilecek (4) müteba1111• 
{25000) lira illtenilmit 
men de (12,000) lira lı' 
etmiıti. 

S. Müdürü B. -
müteha111ısa 150 ıer 

versek 7200 lira eder• 
katik ve bir hademe i 
bir kısım para ayırırıalı 
riye kalan para ile al~ 
alalım. Ne yapabiliriz? 
karım ki huzurunuza 
liyet ile çıkacağız. d 

Encümen reisi H. 17 

Allah me~'uliyetten •' 
sın. Maalesef kesenin ' 
kapandı. f 

Dördüncü celsede \ 
yılına ait İstanbul eeıed 
ıinin bütçe kararo•"'~ 
okundu. Ve hep kabul, 
bul ile neticelendi. .,,, 
vakit içtimaa da 111 

verildi. 

- Hah, kestirmesi bu! M.ryöz --A1Hl~ah-AlQdınilJı:.~lıb=841~W~a.31~~-==fakat ne yapıalar, hatta geline para 1 - Ne yaptılarsa bu derdi devanape-1 
hali nice olacak? atl\r gibi para atsalar kari istemiyor zirden kurtulamadılar. 

cdtt, ayram yerine döndüler! vene lm f 
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Siyasi 
Takvim 

Biiyük kongred(: proğı·am 
müzakere edilirken epice M. Birand artık istifa ediyor 

G$7!:r e .. •11iE 

Bir garaj için Sütçüler mahvoldu! 

imdat edin imdat! 
Asri ahırlara 2,5 milyonu kim 

verebilir, bu nasıl iş ? 
zevat söz söylemtı. Celıe 
celse üs~üne olan bu mii· 
him günün tarihe artan ha· 
tıralarından bazılarını pek 
meraklı buldum: 

Maahaza Cenevreye giderek arkadaşlarına veda 
Siltçüler meselesi gene 

ehemmiyetli bir safhaya 
girdi. Pelcdıye ahır ve :nek 
sahiplerine göz açtırmamak
t a dır? Bu hllksız muamele-

ineklerinden mahrum kal
nıııJardır. 

Belediyenin mandıra ra
hiplerine yaptığı bu fuzuli 
ve en ufak bir tabirle gayri 
resmi nuamele ,yetm1yormuı 

1 - Akçora B. diyorki: 
"Bütün dOnyada mevcut 

profraroların hepsinde gör
düiümüz tarzda mükemmel 
bir program karıısınd~,yız! ,, 

Bu proğram için bütün 
Mecllıi tebrik eden Akçora 
B: sonunda diyorki. 

"Maddelerin müzakere
sine geçilince fikirlerimi ser
dedeceğtm!,, 

edecek ve yerini M. Lavala bırakacak 
-- Paris, 14 (A.A.) - Saat ran tarihinden evvel her 

Tevfik Rü. stü B. 3,05 M.Briaınd ak§aDı tasav- türlü kararın tehirini talep 

f .J ' vuratı hakkında kimseye bir edecektir. Bu tarzıhal, M. 
So yaaan ıey söylememit olmakla Briand'ın Cenevre müzake-

Gecerken ! berabt:r nazır ar mecl~sini.ı k(>ratına iştirakini mümkün 
, sabah ceisesinde istifasını kılacaktır. 

Sofya, 14 (A. A.) - Ce- vereceği zannedilmektedir. M. Briaııd'm, tıJebi ka-
r evre'ye gitmekte olan Tür- Paris, 14 (A.A.) - Saat bul edilerek istifa etse 
klye Hariciye Vekili Tevfik (2:25), M. Briand istifa ett:ği bile cuma günü Cenvrede 

lerin tevali etmesi esbabının 
Belediye reisi Muhiddin 
Beyin sütçüler tirketi 
meselesinden bütün mandı· 
racılara kızmasından ileri 
geldiği söylenmektedir. Be
lediye sütçüler tiı keline, 
mandıralardan süt almıı, 

fakat para verıneınfıtir. 

gibi timdide ferıni ahır gü
rültüııü meydana çıkıyor. 

Evvela ~ unu l~aydedelim: 
Fenni bir ahır ( 400· 500 ) 
liraya vücuda ge ie, Agar 
bir tahminle şehrimizde ( 500) 
ahırn bulunduğunu l.abul 
ed.:!Hm : (500 X 5000 = 
2.500.000) liralık bir para 
israf edilecek demektir. 

A biradel' itin baılangı
cında toptan yekôn son 
sözllnüzü söylediğiaiz halde 
bu ıonuncuıu ne oluyor ? 

Rüıtü B. Sofva ista~yonun· L 
da HariciyıC' nazırı M. Bou• takdirde başvekil M. aval, toplanacak olan Auupa bir-
rof tarafmdan istikbal edfl- milıi meclısin riyaaeticüm- 1iği kom"tesinin kütal celse .. 

· hur hakkınaki kararının asla sine iştirak ed~r"k arkadar miıtir. iki nazır, trenin te-
vakkufu müddetince dosta- harici siyaset aleyhinde larır a veda eyliy"eceği ümit 

Evveli. inekie:- veremli
dir diye mezbahadn kesti
ri1mi§tir. Halbu ki her inek
ler (400-500) liraya satın 

alınmıı olduğu için bu nok· 
ta da Maodra sahipler f ıi· 
kiyetçidir ve diyorlar ki: 

Bu para ice, ha1en man
dıra ~ahiplerind~ yoktur. 
B.r yerden bulmalarına da 
imkan yoktur. 

Eğer mükemmelse mad· 
deler de mü kem.el demektir. 
Eğer ayrı ayn hepsim• mü-
kemmel dtı"mf'k için AÖZ a
lacaksanız kaç madde varsa 
o kadar mükemmel del in. 
de baıkauna sıra k11.l11ın! 

2 - Fa2ıl Ahmet B. 
mühim bir teklifte hulun
muı ve bir cümleye (olarak) 
kelimesinin konmasını iıte

mit Recep Bey de"minadaki 
mehabet bozulur,, demiı. 
Bu mehabetten korkmuf 
olacak ki Fazıl Ahmet Bey 
sormuı: 

Ahmet Ihsan Bey, hare
ketH tıermayeden bah5edi
llrken "buekets:z ıermay<'· 

nin,, tasrih eclflmeıfnf iste· 
mif. 

Biz verelim cevabını : 
Meıell bizzat Ahmet 

Ihsan Beyin aylık ve ser
mayesi! 

- Yine bil' lisan m6na· 
kapıında Fazıl Ahmet Bey 
söae karıımıt- .. Kökleıtlrmek 
mi köklendirmek mi?,, 

Baıka eler mi yuk yahu 
hangiıl kökleımiııe onu kul
lanm! 

O Necip Asım Bey "ha-
reketli sermaye,, yerine "do· 
laıan ıermaye" kullanılma· 
11nı teklif etmit· 

Eler bu kabul edjlse 
artak yeni kelimelere yol 
açıhr: "t e111bel sermaye, 
ahma&c servet, yankesici 
damping, yerebatan para, 
atlayan istihsal, bacaksız 
ihracat ve kıuı alelvbebaki .. ,, 

- Vasıf Beyle Recep B. 
ir aralık ıayri ıahsi konutmuı· 
lar. cep Bey dJyorki 

" Benim bünyemde Vasıf 
gibi aziz arkadaılar hiç bir 
hlukabil intiba birakmadan 
aayri ıahsi konu~acafım! " 

Q' Hem ıahııtan bahsetmek 

ne bir surette görüımüılerdir j[!olmftdığığını kaydederek te- edilmektedir. M. Laval, Ce-
- j Otrlki mesaide devam etmesi nr.vre scyahatir.de M. Bri· 

I•d şenJı•kJerİ ·I çin .M. Briand nezdin~e pek lı an<l'a refakat ederek icap man 
1 
zıyade ısrar edecektır. M.I. ederse 15 Hazirana kadar 

(Birinci sahifeden decam) 1 Lı:ıval kabh{.nin mecburilf orada •kendisini lstih'if et· 
ram:arını yapacaklardıbr. b · olarak çekileceği 15 Hazi. ınek fikrindedi~: .... , , .... 

Her lf'll e oldugu gl i \J ~ · •• .••• •1 • ,, .... ... " •••••••• .••••• <q ••• • • , • , ••• •-ıt 

senede mektepler arBsmda Mülazım me- H. Fırkasının 
rakabet keudisin göstermiş morlar . ı· 
ve her mektep birin- rıca 1 
etlik alabilmek için hatta· (Birinci •ahifeden devam) ( Baımakaleden deuam) 

- Madem ki inekler ve
remli idiler, neden mem-
lekete ithal edildiler? Çünkü, 
Gümrükten geçerken bu inek 
muayene edilmit ve sağ
lam oldukları tesnit edllmit· 
ti Şuraııda.haylf gariktir ki 
asıl hasta olan hayvanJar 
değil en ınhbatlı inekler 
kestirilmittir. 

Bu ne düşü üıtür? Ban
kaların kredi mu n eleııini 

taman en kestikleri bir za· 
manda % 90 t fddr olan 
mandıra sahipleri iki buçuk 
milyon lirayı nereden bula
bilirler? Tabii o zaman 
mandıracılar ya müflis 1a• 

ziyete girecekler, yahut ta 
terki ıanat edeceklerdir. 

JardanL~ri talimlerini mun· Vilayette telAt devam halkçı telakki etmek, binne-
tazam yapmıılardır. etrrıektedfr. Vekalet bu ce- tice de Halk fırkasına kayu 

Tabii borçJa bu hayvan· 
farı satın alan inekçiler da
ha bu borçlarını ödenıeden 

Biz bu bahsa devam ede
ceğiz ve f euni ahır mesele
ııinin bazı içyüzlerini daha 
ortaya ataca~ız ! Bu sene de jimnastik bay- vahı reddettiği takdirde detmek zaruri emirlerden 

ramına kız, erkek bütün mülizemeten çahean 300 olacaktır. 
orta mekteplerle liseler iı· Efendiye yol verilecektir. Ek :>: U;yetlere mensup va.· 
tirak edecektir. Liste gitti tandaılara, saniye geçirme· 

Mekteplerlmfzfn geçit meleri, hemen bulundukları 
resminde Selim Sırrı 8. de Diğer taraftan Defterdar mahallerdeki Fırka ocakla· 
bulunacaktır. Şefik Bey Defterd.,rlıktaki 

Şimdiye kadar yapılan memurin kadrosunun son 
hazırlıklardan bu eeneki ıeklini teabit eclere-k Anka. 
Bayramın diğer senelerin· raya göndermtıtir. En son 
kine nazaran daha mil'kem· vaziyet hakkında aldığımız 
mel, daha ıüzel olacaiı an· mevsuk malumata nazaran 
laıılıyor. ıekil ıudur: Defterdarhktan 

as czL z memur açıkta kalmıyacaktır. 
hem 1rayrı phai konuımak Hükametin emrettlff 
kolayyapılır it defli. yüzde on beı tasarruf ve 

Mesele burada defli Vasıf tensikat kimse açıkta kal-
Bt:y cevap vermek lstemfı madan temin edilmlt bulun· 
birakmamıılar. maktadır. 

Müzakere Vasıf B. sözüne Memuriyetlerde mOhim 
doyamadan kapanmıf. Gayri bir tebeddül de olmıyacaktır. 
tahsi de olsa ıahsi de olsa Yalnız m6tekait eytam ara· 
kek ali dııarda da kozlarını miJ maaılarHe tne11ul olan 
pay edebilil'ler. Meclis millet zat itleri idaresi IAfvedfle
kozunun aöriltüldüğ(l yer. 

cek ve bu vazife mal mü· 
Bu kadarı bile sabır itidir. diirlerine devredilecektir. 

>f Zat itleri kaleminden açık· 
Umumiyetle proğram bir ta ~-afacak memurlar da 

ı·Jk mektep yurt bilgiıl ki· 
mal müdürliiklerine birer 

tapları gibi etrafını cimi ikiıer taksim edilmek sure· 
ağyarını mini yalnız bece-
rip te anlamadıfım bir nok- tile yerlcştirllecektlr. 
ta kaldı: (C) fıkruile acaba Zat işlP.ri mümeyizi ve 
kendi cemaatin tanmayan baı muhasibi iıe defterdar-
bir Rum, Yahudi, Ermeni hkta yeniden ihdas edlle-
vatandaiı dr. Fırkaya alacak- cek bir mümeyylzlffe tayin 
lar mı? t"dtlecıek, bu mümeylzlik 

Fena fikir değil, azadan zat itlerini merkezden ted· 
yaoa sıkıntı çekmezler. vir edecektir. 

Hiç... yaıb bir ad.m· 

m•t··· 
Ali.. zavallı kadını 

teselli et bari! 
Enfs ciddileıerek: 
Ya vaı ! dedi. Saçma 

ıapan konuıma. Hürmet e
.iilecek bir kadın. 

rına müracaat etmeleri tav· 
siye olunur. Hazır müstakil 
mebuıluklu da vardır. 

Halk f ırkaıının Demok
rallık iddiasında bulunan 
Laik teoellkül olmak iti· 
barile kabul eltifi esas, bir 
zamanlar zavallı Fethi Beye 
ve onu sevenlere bGcam, 
ta'nı teıol vesileleri ittihaz 
oluomuıtu. Bı1g(1n, dünkü 
muanzlann ıu açık ric'· 
atini gören vatandaıların 
verecekleri hükmün acılıfını 
kıyas, her türlü tasvir ve 
tasavvur haricinde kalsa 
yeridir. 

Bu bahıi, gene muhte
rem h6kanıet gazeteluJnin 
kendilerine göre tefsirlerine 
terketmek, elbette daha fay· 
dalı olacaktır. 

ARiF ORUÇ 

ıi.f ~~;;,~~; 'k~Ş it s: .. 
Ankarado 

Ankara, 14, (H.M.) - Da
rülfünun emini Muammer 
Raıit Bey Anaraya l'e!di. 
Darülfünunda Baremin tat · 
bikl itini ve bütçeyi görilte· 
cekur. 

- ismi nedir ? 
- Hicran. 
- Ne de güzel öfren-

miısin? 

Enis, arkadaıının koluna 
girdi. Yavaı yavaı yürüme
fe baıladılar. 

Cemiyetlerin şi ı.a.yetleri artıyor! 
---------------------------------------8 u iş düzelemez! 

Takibat kola}', Cemiyetlerde 
islahat -yapmak lazım! 

Dün sakalar cemiyetine 
mensup bir gurup Ticaret 
odası esnaflar mürakfpli
flne müracaat ederek~emi· 
yetlerinden ıikiyette bulun
muılardır. 

Sakalarm ıtkiyetlerfnde, 
Cemi yetin 65 kuruıa satıl· 

ması icap eden esnaf cüz
danlarını 3,5 lira gibi fabi~ 
bir ffata satıldıfını bildirmiı· 
lerdir. 

Bu ıtkayet esnaf müra
kiplifhıce derhal nazarı dik-

kate alınını§ ve menba suları 
Cemiyetinde keyf yet sorul
murtur. 

Keyfiyet tahakkuk ettiği 
takd1rde cemiyet h1ı kkında 

takibatı kanuniye yapılacak· 
tır. 

Bt ndan baıka terzi, ha· 
zıı· elbiseciler c<>miyeti aley· 
hinde de takibat yapılmak
tadır. 

Bu cemiyet te esnaftan 
kayt ve cüzdan bedellerini 
topladığı halde 'henüz cüz· 
danlarını tevzi dmemiotir. 

Sporcunun davası 
''Beyaz saplı bıçak iki defa 

indi, kalktı ! ,, 
Beykoz Spor kulübü kap 

tanı Salt B. 1 Bayram soka~ 
fında katleden ıBahriyeli Ce 
maile Reıadm ve bu hadise
de katilleri teıv1k eden zur
nacı Cemal ve Salahattinin 
muhakemesine dün Ağırce
zada devam edilmitUr . . 

Dünkü celsede ıahit sr 
fatile ıermay.... Eleni dinlen
di ve dedi ki. 

Sait o gece bizde idi, bir· 
az oturduktan sonra arka· 
daılarile beraber sokaia çık· 
talar. Ben o zaman kapıda 

ikinci ıahit olarak başka 
bir cürümden mevkuf bulu· 
nan Ali dinlıeudi. Bu da şöy
le §ahadette bulunmuıtur: 

- BJr gün mevkuf Mu
zafferjn doılu Kiça ile El nl 
tevkifhaneye geldiler ve 
Bahriyeli Ce.nalle uzun uza
dıya konuırular. Fakat ne 
konuıtukla. rını bilmiyorum 
Herhalde meydancı Mı:hmet 
Efendi bilir" dedi. 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
_ Evli değil; dui. Enis SaJf mln geldiğini 

lll'tnce m6ıaade a(dı ve 
lbGel!ife doğru yürüdü: 

- Doğru mu ? Emin mi· 
sin? 

- Elbette, eminim. 
- Vah f Çocufum, Jt 

Gene Hicran hanımdan 
bahsediyordu. ilk defa gör
dfik lerf günden sonra, ona 
nasıl tesadüf ettiflni, kartı 
karııya gelir ge)mez hlıset-

idim. Tam o zaman kaıımpa
ıahlar Saidin haıına çuilan 
dılar. Saidin arkadaıı Ka
müran bu ani hücumdan 
kurtularak ıılık,a polis ça
fırmafa baıladı. 

Heyeti hakime, meydancı 
Mehmet Ef. nfn, umunıhanede 
hizmetçi Margara ile Y aku
bun tahit sıfatile celpedilmek 
ve Bahriyeli Cemalin mevcut 
oldufu töylenen sahıkasınm 
tahkik olunml\k üzere mu· 

Genç roma.ncı: 
ç - Oh! Oh! dedi, ka· 
•rıcı Perdedeyiz? 

Enıı gülerek 
•e•dt: 

ct:vap 

~ - Daha birisi yok canını •• 
erııı tanıııkız ... 
~ 

1
- Ôyle tıe, e,bas tayin 

6.A e 1•. ..O kadın,,: Genç, 
•'lıeı b .. '"' ••it • sarııın, siya ıoz u, ... 

_ Yok canım! Ne za
ına odan beri? 

_ Bir buçuk seneden· 

beri •.• 
- Acıdını kocasına dol· 

ruıu... AcmabtJecek bir 
ıey mi imit bari? 

- Pek... çok para hı· 
rakmıı... hiç te çocufu 
olmam11! 

- Ali! Hayatta iken, 
ö!O olduju kadar sevllenıi
yen bir zatmıı .• ne it ya• 
parmıı? 

bu kadar ilerledi mi ? 
Şimdiye kadar üç 

defa konuıtum. 
- Eh! Senin gibf bir 

gençle bu kadarı klfi ! 
Budala! 

- Ôyıe diyorlar amma, 
henüz isbat edilmedi. Yir· 
mi üç yaıında varm1 bu 
güzel Prenses 7 •• 

Zannederim, yirmi 

iki •• 

Uiı heyecanı, genç kadının 
manalı bakıtJnı uzun uzun 
anl"tıyordu. 

Daha sonra, Hicran ha· 
nımıa, eski ist.:ıayondakf pos
tahanede r<:ıd gelmfıtl. Genç 
kadın, yolda bir mektup 
dütürınüı, Eniı de bu ıOzel 
fırsattan istifade ederek sö
türip vermitti. ..O kadın,, 
tatlı ve ahcnktu l>tr ıesle 
terkk'ir etııırı:,, ayrılmıfta ••• 

(D•uamı var) 

11 te bu kava ada Reıadm 
beyaz saplı bir b1çakla 

Saide iki defa vurduğunu 1 
gördüm. Biraz sonra da Bab 
rlyeli Cemal sokak baımdan 
gözüktü ve §6yle nara atı- I 
yordu: "Bana Bnhriyeli Ce- 1 
mal derler, hen adamı yaka-
rım,, t 

Reıadın vekili bu ıa· 
hldl kabul etmedi 

hakemcyi 4 hazir na talik 
etmjıtir. --Parlementolar 

ittihadı 
Ankara 14 ( Telefon ) -

Ruıen E~ref ve Necmettin 
Beyler beyne)mfl 1 parte· 
mcntoJar itUhadınn murah
has seçilmi~lerdfr. 

Yalnnda h ·ı rekei edecek· 
lerdir. 



Sahtfe 4 
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Hainlerin Gaziye 1 

telgrafı 
Fırka kongresinde 

(Birinci .'iahifeden deva.n) 
İtte Ankarada bu telgraf 

ıçın duyulan hi11in bir 
kelime He hulasası, 

(Birinci sayfadan devam} 

muhakemeleri usulü kanunu 
hakkındaki tadilatın umumi 
hatlarından kongreye ızahat 
vermesini Ad\iye vekilinden 
rica etmiıtir. 

Nutuklar söylenirken 
mebusların ağzından sık sık 
şu cümleler çıkıyordu: 

Sevr muahedesini ya· 
panlar ! alçaklar! küstah· 
lar ! kahraman Rauf batta 
Hayırsız Adaya atsaydık ! 
Yahya Gaıip B. bun~ara 
kelime bulamadığını, kö· 
pe ,iu y,Janın, canavarın 
bile bir meziyeti olduğunu 
söyledi. 

B. A. 
Matrut vatan hainleri· 

!lİD Gazi Hz. ine çektiği 

telgraf ıudur: 
Ankarada Çanka yada 

Mustafa Kemal Pa~a 
"Kanunu esasiye muga

yir olan teırii intihabat ile 
gayri kanuni riyaset inti · 
habını t iddetle protesto 
ederiz. 

Türkiye siyasi mülte
cileri cemiyeti 

Diğer telgrafın altında 
ise M ~hm et Alinin imzası 
vardır. Bu telgraf serapa 
hezeyanla dolucl11r. Telgra
hn sonunda amıne hürriye· 
tini serbest intihapla kazan· 
mak için Türk demokrE.tla-
rrnın mücadeleye ıiddetle 
devam edecekleri musarrah
tır. 

B. Millet Meclisinde 
AnkarRt 14 (A. A)- Bü· 

yük Millet Meclif;j bugün 
ı;aat 15 te Reis Kazım Paşa 
Hazretlerinin riyasetinde 
toplarımııtır. Celsenin küşa
dını müteakip "Türkiye si
yasi mültecileri,, mamma 
Mehmet Ali imzasile Reisi
cümhur Hazretlerine Mec
lis intihaba tının ve reisicüm 
hur intihabatmm gayri ka
nuni olduğu hakkında gön
derilen ve Gazi Hz. tarafın 
dan millet Meclisi riyaseti
ne tevdi edilen telgraf okun· 
muştur. Telgrafın okunma
t 1 Mecliste büyük gürültü· 
lerle karıılanmıı ve birçok 
hatipler söz almıılardır 

Hatiplerden Vasfi Reıit 
Bey "Bu Vatan hainlarlne 
Türk millet inin eı. büyük 
jnlikamları her clört. senede 
bır Reisiı·ümhur mtihabatı 

göstermek olacaktu " dt>mı§. 
r. 

Müstukil meb'us~fırdan 
Halil Bey kendilerine si asi 
mülteci unvanını veren bu 
hainlerin mahiyetleran ve 
zihmyeUer:ni göstermek için 
tArihimi~in yakın bir ~zam .na 
;nt geçmiş vak'a arını ve ha
disı;?le rini tebarüz ettir· 
rnek i dediğini töyliyerek 
meşrutiyet ıdarcsi ve mü
tnreke dt.vresi cs:..ıasında 
l:u eıhasın tarzı l,areketle· 
rint ve da-ma taşıdııda· 
rı zıhnıyeti v.ık'alar ve ha
dısderle izah ettikten son· 
re'. der.ıi§tir ki: 

" >Ütün vatanperverler iç'n 
bt ç o'an tarihin bize bsh · 
· • tii i en biiyük şahaiyetin 
G z,nfn etrafına top1an· 
mnk vt: oraya hiç bir fes t 
ruzgarının girmesine mani 
o mak uretil k ... pıları ka· 
p u rn.ııtır. ,, 

Re~it Galıp Bey A:; dın, 
çok heyecan'ı bir nutuk ir;;d 

del'ek bu vo~ .. n hsinlP·)n• 
ve hainler·n tel'in eylPmi~· 
tir. 

Y, h ya Galip, Şeref. Ali 
Sa d ve müstakillc df>n Sırrı 

y ler de b ycınatlarınd. 
. ynf derecede hey car V<' 

uvvetle vatan h • mlerinin 
h.4reketle rini te!'in eyJe. 
mişlerdır. 

Vatan hainlerinin bu 
harek~tini ta1::bih eden ve 
bütün mil! tin büyük ve 
vakur, tcrihi re "sine bu ve· 
çile ile dE: muhabbet ve hür 

:ı etlerinin ihliğını Reis-

Adliye vekili Yusuf Ke
m al bey adli kanunlarda ya
pılacak olan tadilata ait la
yihaların halen mahke· 
mei temyiz tarafmdan 
tetkik edilmekte olduğunu 
ve hu tetkikatın ikmalini 
müteakip tabı, teksir ve 
bütün alakadarlara tevzi 
edilerek mütaleaları istene· 
ceğini söylemiştir. 

Kır bekçileri ile jandar-
malar hakkında sorulan 

ı 
suallere Dahiliye vekili Şük· 
rü Kaya Bey mülkiye zap
tiye jandarma teıkilatında 
geçirdiği safhalarddn bah-

1 

setmit ve meırutiyeti mü-
teakip bir defa daha 
tensik ve ıslah edi· 
len jandarma kuvvetleri

ı. mizin umumi harpte görü
' len lüzum üzerine hudutlar· 

da vatani vazifelerini ifa 
ederken çok kıymetli unsur 
]arını kaybetmiştir. Vekil B. 
heyanahna devam ederek 
yeni jandarma kanununun 
jandarma kuvvetlerimizin 
!undilerinden beklediğimiz 
derecei mükemmeliyete er· 

ıncsini temin edecek derecede 
bulunduğunu ve muayyen bir 

program dahilinde çalıımakta 
olduğunu söyleyip ve dt:miş· 
tir ki: 

Jandarma kuvveedmizi 
ır.lah ve tensik ederken bu 
kuvve.tlerimizi nüfuı kesa
fetimizin ve memleketimizin 
vüsatine göre tamamliyacaM 
ğım. 

Bu gün Jandarma kuv
vetierimizdeki noksanı te,lfi 
eden onların cidden ıayanı 
likdir fazla gayret ve mesai· 
ler 'dir. 

Jandarmamızı bir mes· 
lcki mahsus haline getire· 
ceğini, kır bekçilerjnin jan
darmalar tarafından muh· 
telif iı\~rde kullanılmakta 
olması dolayis!le asli vazi· 
fe:erini ifa edemedikleri 
hakkında ileri sürülen mü
tateata karı• Şükrü Kaya 
B. 'demiıttr ki : 

- Bu mesele hakkında 
·..-at'i emirler verd;k, fakat 
buna ramen bazı ahval ve 
şerait tahtında bunların 
kullanıiacağıı..ı tahmin et
me teyim. 

D:ğ'er taraftan bu sene 
yeniden ihdas edilecek 
suvari mübaşirJer, kır bek
çi!erine yükletilmekte olan 
t(!bliğ ve ihbar itlerini doğ· 
rudan doğruya ifa edecek· 
Jerinde.ı bekçiler asli vazi
felerini ifa etmek imkanını 
bulacaklardır. 

Be izahatı müteakip 
kongre celsesine 
rilmiştiı·. 

nihayet ve• 

İkinci celse 
Ankarrı , 14 (A.A.)-C. H. 

Firkası kongresi öğleden 
. onra saat 17 de Baıvektl 
ismet Paıanın riyaset-
lerinde mesaısme de-
vam ttmfşt.ir. Layiha encü
meni mazbatasınm Maliye 
ve Maarif kısımları müzake
re ve kabul edilmiştir. 
~ ~ - S2 zw• G.!EE!3!:!!$! O 

ten rica ile ruznameye 
geçirilmesini talep eden 
takrir ittifakla kabul 
edilmiştir. Bundan sonra 
Ruıen Eıref V<? Necmeddin 
Sa ık B~ylerin Beylerin Pe· 
rağda toplanucak beynel
milel parlementolar konf e-
ransma 'vtirak1eri hakkın· 
daki riyaset divanı tezkere· 
si ve Manisa meb'usu 
Halit beyin mebus!uktan 
istifr• sı okunmuıtur. 

Mecliı pcızMtesi günü 
toplnnacaktır. 

Maliyeye ait k11mın mü
zakeresinde lıtanbul murah
hası Sadettin Bey kazanç 
vergisi münaıebetile 1satııla
rını ve mübayaalarını yazı
haneleri vaaıtasile yapan ve 
yapmıyan fabrikalar arasın

da fark gözetilesi teıeiki 
sanayi faaliveti noktai na

zarindan bir kısım fabrikaların 
yazıhaneleri nlkpıayarak doğru 
ca fabrikalarla muamele yap· 
malarıuı istilzam edeceğini 
ve kuvvei muharrikede su· 
dan istifade için şehir ha· 

1 
ricinde yapılmıı fabrikc.ların 
da vaziyetlerinin nazarı iti
bare alınmasını söylemiı, 
muamele '1ergisi bahsinde, 
bu hususta meclise verile
cek liylhanın ufak kuvvei 
muharrikeli fabri~alara mu
amele verıisinden mu '" fi yet 
tanınmasının büyük fabri· 
kaların aleyhine olduğunu 
söylem ittir. 

Veli Bey { Çanakkale ), 
arazi vergisinden esas itiba
l'ile tikayet olmadığını yalnız 
maliye memurlarının men
faat i hazineyi milletin men· 
faatbden ayrı addederek 
sızılhya meydan verd:klerini 
söylemif ve bütün inhisar 
idaresinin çiftçiye karşı 
tarzı hareketini değiıtirmesi 
ve idarede israf yapılması 
temennisinde bulunmuıtur. 

Alieddin Bey (Kütahya) 
Serbest fnkanın vergiler a· 
leyhindeki propagandasını 
hatırlatmıı ve vergilerin a
ğırlıiı yüzünde" herhangi 
müessesenin kapandığı vaki 
değildir. Veıginin vatani bir 
borç olduğunu ve umumi it· 
lere iıtirak için z,uuri oldu· 
ğu kanaatini telkin edelim 
detnittir. 

Halil Bey (Gireson), ver
giler ağır deiilclir, dedikten 
sonra tahıili emval kanu· 
nunun tarzı tatbikında bazı 
mal memurlarmıo tarzı 
hareketini tenkit etmiı ve 
tahakkuk usulünün salim 
bir esasa rapb:H ve kadas
tronun tasdiki senelere mü· 
evakkıf bulunduğunu, arazi 

tahririnin on gün zarfında 
tesbiti kabil olduğunu söyle· 
mittir. 

Kars murahhası vergi· 
nin ağar olmadığını bilhas
sa hayvan satıımdıt fiatla· 
!'ID düımesi yüzföıden ver
ginin ağır göründüğünü bi· 
naenaleyh malını satması 

için köylüye mahreç bulun
maEıını söylemistir. 

Behçet Bey (Tokat) in· 
hisar idaresinin yaprak tü
tün tiiccarma bırakmasını 
tütün zer'iyatında tahdida· 
tın kaldırılmasını teklif et· 
miştir. 

Hakkı (Bilecik) yeniden 
arazi tahririni iıtemiıtir. 

İstanbul mebusları Hamdi, 
Y aıar, Vasıf Beyler İ:>ir takrir 
vererek kazan~ vergisinin 
kazancı ancak gıdasını t e
mine kafi gelen ameleden 
a hnmamasını teklif ettiler. 

Maliye Vekili Abdülha· 
ltk Bey kürsiye gelerek bütün 
mütalealara ayrı ayrı cevap 
vermiıtir. Ezcümle yazıha
ne sahiplerine ait kazanç 
bahsıoda küçük fabrikaların 
muamele vergisi hususunda 

her iki kanun layihasının mec- , 
lise verilmfı olduAunu B. M. 
Meclisi ihtisas encümenle~ 
riude tetkik edilmekte olan 
bu layihalar hakkında fen
ni ve teknik olarak fazıa 
bir ıey ııöylemeğe lüzu.n 
görmediğini, bu kanuola-
1 ın memleketin ihtiyacına 
el:' uygun bir şekilde mec
listen çıkaı:ağma şüphe bu
lunmadığını söylemitıtir. 

Bir arkadaı arazi tah
ririnin 10 günde kabil ol· 
duğunu söylemiştir. Bir gün
d e nüfus tahrirbin mümkün 
olmasını bir dP.Jil olarak 
zikretmtıti. Ben bu noktayı ı 
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Corci isminde bir genç 
karpitle intihar etti! 

Hastaneye kaldırılan müntehir ne anlatıyor? 
Tepebaşında, Gönül 210- Fakat bu ite yalnız kızın 

kağında oturan Corci is· ebeveyni muvafakat etmiş 
minde bir genç dO.n, Kar- çocuğun ebeveyni ise etme· 
pil içmek suretile intihara mişti. 
teşebbüs etmi§tir. Bunun üzerine Corci yine 

Bu hu1u9ta Corciyi has· aıkına aadık kaJarak sevgilisi 
tahanede ziyaret ederek al. katina ile sevişmeğe devam 
mıı olduğum meraklı ma- etmiıtir, 
Iumatı bildiriyorum. Şimdi bu Jki sevdalı 

Makinist Corci, 20 yaş· genç2eriı1 hayatını bizzai 
larında yakı,ıklı bir genç Corcinin ağzından dinleye-

olup bundan 1 sene evvel Sıra- lim: 
servil ~rde 69 numarada otu· - Katina ile seviştlğİ!l~iz 
ran Katina isminde bir kızla tam bit sene olmuştur. 
sevitmeğe batlamııtir. Kendisini ilk gördüğüm gün 

Nişan hayatta bana arkadaı ola· 
Bir senedenberi sevi§en cağını anladım ve ona bü-

bu aşıkiar nihayet, bundan tün mevcudiyetimle sarıla-
4 Ay evvel nııaulanmağa ve 6 rak izdivacımız hakkında 
ay sonrada evlenmeğe karar ebeveynime ricada bulun· 
vermielerdir. dum-

lşte bu kararlarin her iki Fakat ebeveynim ise, 
sevdalılar, aiielerine söyie- buna asla muvafakat etmi· 
yerek muvafakatlarınını talep yerek ben;, katinamdan ayır· l 
et miılerdir. mağa çalıımıştır. 1 
~n~a~z~a~rı~k~a~b~u~l~e~d~e~m~e~m!""'!""!~h~a~l-~"!!!!!!v~e~rm~e~m~e~k~g~i~b7i~h~a~r~e~k~e~t7Je=r~ 
kın nazarına ve menfaatine yüzünden zarar gördüklerini 
teaJhik etmiyeo nüfus tahri · ilave etmiştir. 
rile halkı mutazarrır Vt!ya ı Ameleden kaznaç vergisi 
müteneffi edebilectk arazi 1 alınmaması teklifine karıı 
tahririnin ayni suretle yapıl· I "yeni teklif ettiğimiz kazanç 
masma imhan yoktur. layıhasında bir muafiyet ha-
Muhtarın beyanname ver· ddi kabul edilmiıtir. Bu da 

meal usulüne ait ke.nun on zannediyorum günde 50·60 
iki kazada tatbik edilmek· kuruı kazananlar içindir, Böy 
tedh'. Ahnacak neticeye Jelerinin l:azanç vergisinden 

göre b atka sahalara teımi· muaf tutulmasını teklif et· 
lini düıüneceğfz. tik. Arkadaılar tekliflerinde 

Yine ayni arkadaı tah· haddi muayyen göstermiyorlar 
sildarlara lüzum olmadlğını, Fakat buna lüzum vardır. 
Maliye dairelerinde bir icra Maarife ait dilekler mü-
memuru bulundurmak kafi zakere olunurken Veli Bey 
olduğunu söylemiıti. Unut· (Çanakkale muallimi bulun· 
marnalıtu ki kabi l oian mıyan köylerin masrafını de 
yerle:ro ~ tahsildarlar kal· ruhte etmek ıartile maarif 
dırılrnııttr. Tahsil ıubeleri ' vekaletinin tasvibile muallim 
vardır, fakat icraya gitme· ' tedarik edebilmelerini teklif 
den borcunu veren kaç kiti etmiıtir. 
görülmüıtür? Besim Atalay B. orta 

Vergileri tahfif kelay mektep ve lise gibi mü es· 
temennilerdendir. Fakat yal- selerin ancak memur gibi 
nız kongrede tezahur eden mur gibi deviet bütçesin· 
bütün dilekleri yerine ge· den geçinen iıııanlar yetiı-
tirmeği bir tarafa bırakalım- tirdiğini, halbuki memleke· 
dileklerine yarısını tahakkuk tin meslek mekteplerine, 
ettirmek için bugünkünün mustahsil insanlara ihtiyacı 
üç dört miılibir ibü tçeye in- olduğunu, san' at mekteple· 
ttyaç vardır. VergilerJ azalt- rini aritırmak ve mektep· 
mak basmda yapılabilenden lerde çocuklara istihsal, ta-
fazlasını istemek amme hiz· sarruf ve tktısat terbiyeıi 
metlerini ifa etmemektir ki vermek lüzumunu söylemiıtir. 
devletin mevcudiyeti ve mil· Maarif Vekili Esat Bey 
lelin hayatile beraber git- cevap vererek 23 muallim 
ruea;ioin im .. >.anı yoktur. mektebinin senede 800 900 

Bir noktaya daha iıaret muallim çıktığım, bazı hu· 
edeceğim, inhisar 'daresin·· susidairelerin bu muallimle-
de çalııanların aldıkları ma- ril bu muallimleri kendi 
aı değil üçrettir. Maaf ile mıntakalarında istihdam ede· 
ücret arasında fark gözetmek mediklerini ve muallim ih-
18.zımdır. Memur KendisiUe 
memurin kanununun bahıet· 
tiğl bir çok haklara malik-

tiyacı olan köylerin bulun
dukarı maarif idarelerine 
müracaat suretile muallim 
istemeleri muvafık olacağını 
söylemittir. 

Bunun üzerine araya va· 
sıta koyarak, Katina ile su· 
r.-H katiyede evleneceğimi 
bildirdim. Tekrar cevabı red 
alınca yalnız batıma kııılka
rak, Katinanm bab.uına git
tim ağlayarak kızını istedim. 

Fakat gelg~lelim ailem 
bir •ürlü istemiyordu. Eve 
giderim Katinayı hıra'~ evden 
çıkarım katinayi birak velha· 
sı! allahın giliıü katinayi bı
rak diye baıımın etini yer 
dururlardı. Nihayet giinün 
birinde hayır diye cevap ver
dim. Bunun üzeılne. 

·- O halde sende evden 
git dediler. 

Bu teklif gücüme gitmedi, 
bilakis hoıuma gitmişti. 

Hemen bavulumla çama· 
ıırlerımı al.cırak Katinanın 

evine geldim. · Bir ay kadar 
Lurada oturduktan sonra 
tekrar ailem beni istemişti. 
Katinayıda kabuJ etmele:rini 
bildirdim. Bunun üzerine 
kabul edeceklerini ıöylediler 
bende kalkıp gittim. 

Hayli zamandanberi de· 
vam eden bu dedikodula
' a artık tahammül edemi· 
yeceğimi anlayarak canıma 
kastetmek için hı men bir 
parça karpit aldım. Zah
metsiz yutabilmek için bu
nu tereyağına bulayarak 
hap ıeklinde yaptım. Bu
nun üzerine Katlnamı öl· 
meden bir def acık daha ol· 
sun göreyim diye evine git· 
tim ve gördüm. 

Evinden bir kaç adım 
uzaklaıır uzaklaımaz hemen 
cebimde bulunan hapı çıkar· 
ken ve güç halile yutarak 
yoluma devam ettim. 

Lakin, iki saniye sürmedi, 
vücudum ateı keıilmif, göz· 
lerim kararmağa ba,lamııtı. 

Bunun üzerine sokakta 
ölmektense, Katinanın ku· 
cağında ölnıek daha iyidir. 
Diyerek ger:ye döndüm ve 
eve girdim. 

Bu halimi gören Katina, 
hemen feryada batlıyarak 

komşuları toplamııtır. üst 
tarafını bilmiyorum, gözleri· 
mi açtığım zaman kendimi 
hastanede buldum.. diye 
sozunu bitiren Corçi ıon 

olarak ıunları da ilave et
miıtir: 

- Ölmek için teıebbüs 
ettim. Fakat 'ölmedim de
mekki Allahım bana ve Ka
tinama acıdı. 

Polis bu huıusta tahkika 
tına devam etmektedir. 

A. S. 
tir. Ücretle çaiıanlaı·cfa bu 
haklar yoktur. Ancak maaı· 
lı memurla ücretli arasl ,da 
ki fark yüzde yirmiyi geçmez. 

Abdülhalik B. yaprak 
tütün satmamak hakkında 

inhisar idaresinin kc;ndi ih
frıacı olan 10.5 milyonu 
d~ğruca müstahsilden aldı
ğım söyliyerck demi{tir ki: 

,_ . 

Arkadaıımız eğer tütih:: 
inh!sar idaresi yaprak tütün 
satmasaydı tütün tüccarından 
vardım maksadile beı milyon 
~1 mak mecburiyetinde kal
ma:ıdı, gibi sözler l!Öyledi. 

Hayır, vaziyet bu değildir. 
Aldığımız tütünlerin ihrnç 
edilecek mahiyeti yoktur. 

Maliye veki i tütün tüc
carlarının, inhisar idaresi 
tarafından satıı yapılmasın
dan dolayı değil munhasıran 
kendi müşterilerini tutama
mak nümuneye muvafık mal 

BEN-AMAR SiRKi 
TAKSIM TALİMA~- E MEYDANI (Te1efon B. o. 47) 

DÜN AKŞAM BAŞLADI 
FEVKALADE MUVAFFAKİYET 

SALON HINCAHINÇ DOLU iDi 

Bugün 2 müsamere 
Saat 15 te te1'mH ncmaralarJa: BÜYÜK MATiNE 

Tam slat 9 da tuvan. Biletler sabah saat 10 dan 
öğleye kadar ve öflc-ien so.ua saat 2 den itibaren 
tedarik odiiebilir. 

Ahut S:rkı he; gün subuh saat 10 dan itibaren 
a.kıama kadar ziyaret edebilir. 
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Unutulmuş Bir Tekke 

Beybilhavzın Esrarı ... 

l\lanevi bir maktel ... 
Beybilht:f.vzda işe baŞlayınca 

ne garip şeyler gördüm? 

Vaftiz ziyafeti ... 
Vaftizden sonra bir tebrik ve 

takdis fırtına.sı koptu .. 
--13-

vazı yetinde 

Sen ey göiedek 
ynkıelmif olan ( küfna· 
hum) (haviye) dek indi
rtlecelnin zira ıende izhar 
olunan mucizeler ıürümde 
lihar olunmuı ol1aydl bu 
güne kadar baki kalır idi .• 
Ey ıema ve zeminin sahibi 
peJer, •ana derim ki bu ıey· 
le i ıana peder demiyen 
ilim ve ariflerden hafi tu· 
tup huzurumuzda Müj ... 
maıuma izhar eyledik. Belli! 
Ey peder zira indinde böyle 
hoı göründü. Senden buna 
her şey teslim olundu, bu da 
pederden baıka kim•~ ta· 
nımaz artık. 

Ey zeminin ve seınanın 
ıalıibine peder demiyen 
kimseler, bana geliniz ben 
ıize rahat veririm. Boyun· 
duruğu üzerinize alımz ve 
benden öireniniz, çünkü ha
halim ve Alimim. Canlarınıza 
rahat veririm, zira boyun· 
durufum latif ve yüküm 
hafiftir.,. 

Bunları öyle hi.kim bir 
eda ile okı?yordu ki •. 

Bunlar okunurken, da
ire reisi doktor (N •.•. ) nın 
gözleri durmadan ruhumun 
derinliklerinde çakıyordu. 

Dualar, vaızlar, naılhat· 
ler bittikten sonra beni vaf
tiz eden pastor bir defa 
alnımdan öptü. ve berkesin 
hürmetkarane yol veriti ile 

dııarıya çıktl. 
Peıtnden bir tebrik ve 

takdis yaygaraıı koptu. Kt· 
mı elimi 11kıyor, kimi saçımı 
Öpüyor. 

Ermeni duduıu bir çift 
Yeni ayakkabı ile çorap ge· 
tirmtı ayağıma gidlriyordu. 
Doktor ( N ••• ) yanımdan yi 

ne bir gölge gibi ayrılmıyor· 
du. Bu heyecao ara11nda Erme
ni dudusu iıaret etti, beni 
kolumdan tuttu beraber d•· 
tarıya çıktık ••• 

Dııanda bana .•. 

- Seni takdis için yarın 
•kpm bir ziyafet veriyorum 
dedi. 
b Ermeni dudusu bayağı 

tr gülüıle: 
- Mitler doktor bu 

te'teccühü kıskanacaklar 
Çoktur, dedi .•. 
'-r Doktor (N .••• ) elimi, saç-

IQun üzerinde bir ok
r)ltla gezdirdikten sonra 
,_'arın akıam) dedi ve çe· 
111;tld1 •• 

~ Erteai gOn 1u bede müt· 
t 1

1
1 btr faaliyet vardı. Muh· 

e if 1 • l murahhaslar ge mıt· 
.:dt. Bu, mühim bir icthna 
1' tı. Senede ancak bir 

--~~ iki defa yapılan en 
l im lçtlmalardan biri •.• 

la cttmaında bulunmak için 
"-lrden, Adanadan, Kay· 

sericieo, memleketimizin bir· 
çok ve pek çok yerlerinden 
adamlar ge]miılerdi. Bunlar 
bir dahaki içtimaa kadar 
€-sasatını öğrenecekler, prog· 
ramlarını meaai mevzuları
nı alacaklardı. Memleketi· 
mizdeki Amerikan müe111e
selerinin hepsi de burada 
temsil olunuyordu. İçtimaı 
idare için Boğaziçinde ga
liba Çengelköyünde hususi 
bir kö§kle ikamet eden çok 
ihtiyar bir Amerikan gel
miıti. Bütün murahhasların 
bana kartı gösterdikleri hür· 

met ifrat derecedeydi. Şu· 
hemin reiıi bile;bu ihtiyarın 
karııııında irkiliyordu. Son· 
radan öğrend•fime göre bu 
adam, Şark memleketlerine 
dafdmıı olan Baybilhavz 
tekkeıinin en büyük ıeyht 
yani kutbülakta bi imiı. 

(Devamı var) 

"Çi~~d~···· ·· ······ · 

bir kaza! 
Çine, 13 (Huıuıi) - Bu 

giln Aydından buraya yol
cu getiren bir kamyon dev
rildi. Kamyonda bulunan 
aiti yolcu aiu ve hafif su
rette yaralandılar. Yaralı-

Jar aynı kamyonda bulu· 
nan Doktor Ethem V asaaf 
B. taraf1Ddan tedavi edi· 
lerek Aydm hastahanesine 
nakleılilmtılerdir. 

Çine de doktor yok! 
Çine, 13(Huıuıi) - Kaza 

iki aydanberl doktursuzdur. 
Haatalık o kadar çoğaldı ki, 
her gün bir iki za va Ilı ölü. 
yor. Halk doktor diye fer· 

yat etmektedir. --Suadiyede yeni plaj 
ve iskele bitiyor 
Suadiyede büyük btr 

sermaye sarfedilerek yapılan 
otel gazino ve plajın tnıaatı 
bitmek üzeredir. 

Bir Hazirandan itibaren 
aç.Iacaktır. Plijda atlama 
ve kayma tertibatı ya· 
pılmaktadır. Bunun için Ja-
zıuı olan malzeme Macar 
fabrikalarında imal edilmfı· 

tir. 
Plaj hususi alektrik ter-

tibatını havidir. Şehrimize 
gelecek seyyahlar için de 
iyi bir eğlence yeri olacak· 

tır. 

Plaj sahipleri ile Seyri· 
sef alo idaresi müıtereken 
SuadJyede bir vapur iakeleai 
de inıa ettirmektedirler. 

Cemiyeti tedrisiye 
Bugün Darüttefaka da 

cemiyeti tedrislye kongreıi 
yap1lacakt1r. Kongrede cemi· 
yetin iki aylık bütçeıi müza· 
kere ve kabul edilecektir. 

YARlft 

Poliste: 

Kaza 
_.,~· -

Yine bir adam 
gitti 

i 1 Şoför Mehmedin idare-
sinde 2559 numaralı otomo· 
bil dün Gümrük önünden 
geçmekte iken hüviyeti teı-

1 bit edilmiyen 40 ya§larında 

( 
bir ıahıa ça rparak tehlikeli 

. surette haımdan yaralamıı
hr. 

Şoför yakalanmıt mec
ruh t a lfadeyegayri muktedir 
halde hastane ye kaldnı1nu~
tır. 

f 
1 

l 
' 1 

1 
ı 
ı 
1 

Adliyede : 

12 bin lira 
Sirkat davası 
dün görüldü 

H ala tüccarı Alt Ekberin 
gümrük antirepolarındaki 
deposundan 12 bin lira kıy· 
metinde yirmi parça halıııDI 
çalma kla maznun İbrahim, 
Haydar, Mihran, Veli, Kur· 
ban, Yorginin muhakeme· 
lerine dün ağırcezada ba t · 
lanmııtır. 

Mal6mdur ki bu dava; ı • üçüncü ceza mahkemeı!nce 

Fındık çalarken 
Romanya bandıralı p·. 

renses Marya vapurunda 
çalııan amele Ali, tüccara ı 
ait maldan 13 kilo fındık 

çalarken cürmü meıhut ha- ' 
linde yakalanmııtır. 

vazife harici görü1erek A~u
cezaya gönderilmiıtl. 

Esnayt muha kemede 
evvela maznunlardan İbra
him dinlenmittfr. İbrahim 
vakayı ıöyle anlattı: 

- Benim h mnzhkta n hiç 
mahkumiyetim yoktur Y a1mz 
haltların AcPm Hüseyin ta· 
rafından çalındığını biliyo

rum demiıtir. 

Paltosu çalınmış 
Erzincan te!graf muha . 

bere memurlarından İhsan 
Efendı dün Trabzona hare
ket edecek olan Ankara va
puruna bindiği b ir sırada 

paltosunu çaldırmıf, ta hki
kata baılanmıthr. 

Y ankesiilik 
Kalydecuda yeni han 

oda baıısınm kızı Elmas 
dün Karaköyden tramvay~ 
binerken Kasımpaıada Ka
reman mahallesinde o turan 
sabıkalı Yan k e ıecilerden . 
Rukiye isminde bir kadı~ 
tarafından 2 lirası çalınmııtır. 

Rukiye yakalanmış, tah
kikata başlanmııtır. 

Pazarliktan kavgaya 
Üıküdarda Umraniye ka· 

riyeıinde oturan Hasan it· 
minde biri, yapacağı enlen· 
ce için SeJi.msıza 1:elerek 
çalgı tutmak iatenıit ve 
çalgıcdarla pazarhia girif· 
mittir. 

Fakat pazar Jık esnaım· 

da kavga çıkmıı, Kıpti Ah· 
met, Hasanı ıuıtalı ile ha· 
tından yaralamııbr. 

Tehlikeli yara 
Maçkada kumiıyoncu lı· 

hak Efendinin yanında otu· 
ran Cemile Hanım, Galata
da tramvaydan inerken düı
müı ve tehlikeli surette ya· 
ralanıaııtır. 

Cerh 
Galatada Mumhane cad

desinde 41 numarada otu· 
ran Madam Çilorina, eski
doıtu Arap Şükrü tarafındaıı 
bıçakla bacağmdan yara· 
lanmııtır. 

Şükrü kaçmıı, ÇilorJna • 
da tedavi altma alınmııt.r. 

Pencereden düştü 
Üıküdar Sütlüceıinde 

oturan Hatice Hanım, evi
nin iiçilncü kat pencer~ıini 
ıllerkendütmüı, vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralan· 
mııbr. 

Yangın 
Mercan hanınm üst ka· 

tında icrayı san'at etmekte 
olan ıapkacı Bedrosun oda· 
sından yangın çıkmış üıt 
kat kamilen yandıktan son· 
ra söndürülmüıtür. 

Yapılan tahkikatta ha· 
nın 3000 lira Bedroıun ti· 
carethaneıinin de 1500 lira 
sigortalı olduğu aolaıılmııtır. 

Lisan alimi 
Geçenlerde ıehrtmizde 

iki konferans vererek Bel· 
grat' a giden liıan ilimi M. 
Meye dün Belgrattan ıeh· 
ri mize avdet etmiıtir. 

Diğer maznunlar da bu 
Hüseyinin Acemistanda ol· 
duğunu ve İbı ahimin ha
diseyi bildiği halde 200 lira 
aldığı için sükut ettiğini 
ıöylediler. 

Heye ti hakime ıahit 
celbi için muhakemeyi bar 
ka bir güne talik etmiıtir. 

Bulgarların 
Muhakemesi 

BulgaTiıtanda üçer se
neye mahkum edildikleri 
için memleketlerinden firaı· 
edip şehrimize gelen ve 
burada polis tarafından 
tev~df e c;Hlen Bulgar t eb aa· 
sından Pançiefle Niyapçe
fin duru}maları dün b irinci· 
cezada yapılmııtır. 

Heyeti hlkfme: Bunla-
rın ıuçlarmı siyasi cürüm 
mahiyetinde bulmadığı tçln 
haklar1nda ıiyasi mülteci 
muamelesi yapılmıyacağı· 
na ve ihzaren Bulga· 
rfıtana ıevkedilmelerine ka· 
rar vermfıUr. 

...... F ~·th~i .. ~~Çi~~~ ..... 
Bugün ögleden sonra 

Taksim Stadyomunda fut~ 
bol maçlarına da devam 
edilecektir. Maçlar Vefa • 
Anadolu , Beıiktaı - İstan
bulıpot araaında yapdacak
hr. 

Kadıköy sahasmda da 
ikinci takımlar maçları ya· 
pılacaktır. 

idman lttif akına davet 
İdman ittifakı reisliğin · 

den: 
Mıntaka ınerkez hey' eti 

17 mayıı Pazar günü aaat 
17 buçukta fevkalade olarak 
akdi içtima edeceğinden 
azanın haz1r bulunmaları ri· 
ca olunur. 

1 Küçük ilanlar 1 
KERESTE MÜZA YEDESI 
Darüşşafaka Müdürlüğünden : 
Mcktebimizde takriben (70) 

metre mikabi hacminde eski Ro
manya kalasları müzayede ile sa-
tı~ac.~ktır. Mayısın (18) Pazartesi 
~unu saat (16) da ihalei kat' iyyesi 
ıcra olunacağından talid olanların 
keresteleri görmek üzere Darüşşa
f~kaya ve ihale giinü Noruosma· 
~ye mahfelinde Cemiyet merke
zıne gelmeleri. 

'f 
NAMUSKARANE BiR İŞ 

A TALEBi 
Acizleri, Ahmet ve ailem 

iki çocuğum ile !ciz kaldığımdan 
bir iş arıycrum. Beni bu sefaletten 
kurtaracak, bir hayir sahibi yok 
mu ? 

~:!ı ka:rı için dahi bir süt 
anahgı arı yorum dedi. 

Adres ÔrücüJer Çarşısı kuşakçı 
Han No. 14 Ahmet ve refikası 

Sahife 5 

En' ~son gelen malumat nedir? 

T rabzonda hır 
dağa kaldır 

rtisti 

' " 
Sabriye Hanım döve sürük

başı yırtılarak ka
miyonetten alındı J 

leye, üstü 

Rizet de on beı gün k a· 
dar temsiJ verdik ten sonra 
evvelki gün kamyonetle 
ıehrim ize hareket ed en As· 
ri sahne heyeti Rtze ile Of 
arasında kalapotanoı m ev· 
kiinde Rlzenin m aruf aile
lerine menıup dört gencin 
baskınına uğramıı ve heye
tin en genç, en güzel ve en 
san'atkar bir uzvu olan kü· 
çük Sabriye H. na mtle yddız 
sahnesinde bir kaç !. umpan· 
ya idaresinde oyunlarile ken
disfni tanıtmıı olan Sabriye 
H. dağa kaldırılmııtır 

Dün öğleden sonra vu-
ku bulan har.lise hemen Of 
kaymakamlığına ve Rize vi· 
)ayetine bildid lmft ve dera. 
kap her ik i cihetten mutear· 
rızlarm arkala rmdan takip 
müfrezeleri çıkmııtır. 

Heyet ın müdürü Of ta
kip müfrezesile kalar k 
heyetin mütehakiı;ini ıeh
rimize göndermiotir. 

Ne anlatıyorlar? 
Bizde tek silah voktu. 

Ben en arkada bulunduğum 

için kamyont:le hücum eden 
iki kiti ile boğuımağa baı
ladım. Faka t tetiklerini açık 
ve ateıe hazır olan t a banca 
büyük facia11na m eydan 
vermemek için ileri gideme
dim. 

Dığer arkadaılar da kor· 
kudan hareketsiz kaldılar. 

Hemen iki genç Ka myone· 
tiniçine girdi. Sabriye ha
nıma ıaldı ve onu söğe saya, 
döğe sürüle ve üstü batı yırlı· 
larak kamyonetten aıağı 

aldılar-

Sabriye Hanımın Udu ve 
tuvalet çantasını da ka parak 
şürükliye sürükliye dağa 
doğru savuıtu1ar . Sabriye 
Hanımın feryatları ayuka 
çıkıyordu. iki kiti S abriye 
hammı uzaklattırıp gözd en 
kaybedinceye kadar diğer 
iki kiti bize tabancalarının 
karıısmda hareketsiz tutu
yordu. Biraz sonra bunlar da 
ıavuıtular ve biz de yolu
muza devamla serbest kal· 
dık. 

Bu saate kadar henüz 
Sabriye Hanımın k urtuld u
ğuna dair bir ha ber ahn· 
mamııtır. 

Hadice ıehrimizde nef· 
retle karıılandı: 

Son haberler 
Baskıncılar S abriye ha

nımı Rize li bir tüccarın ço· 
cuiu tarafından sevJldifi 
nikahla alınacafı, ve bunu~ 
için de kaçırmaktan baıka 

çare bulunaruadığı yani emri 
vaki yaparak babaeım a rzu· 
suna ikna edt!ceği maksadi
le bu maceraya ahldığını 

Sabriye hanımn söyliye rek 
onu ıaatlarce yürüterek R i
zeye yarım sa at mesafeye 
götürmüıler ve orada tes&· 
düf edilen d evriye tarafm· 
dan yakalanmıılardır. 

Sabriye Hanım heyetin 

müdürü Şevki Beyle birlikte 
şehrimize gelmıştlr. 

Sabriye Hanım hlldLe
den çok müteessirdir. A•mbı 
fena halde sarııılmışhr. 

Mahkemeye müraca t a 
§eref ve haysiyet davası ve 
zararı manevi olmak üzere 
nlühimc pars talebınde 
bulunacağını Eöylemekted'r. 

----..:»-
Belgrada şimdilik 

gitmiyoruz 
Malum olduğu üzere Be· 

ogradski takımı Fener 
B 'k ve efı taş takm larımızı Bel· 
grada davet etm1 ş ı. 

Kulüplerimiz 0 zaman 
bu teklif: kabu elmf§ti. 
j Fakat Yunanla arla yapı· 
acak maç arı n zarı ıkatt 

alan alakadarlar§ mdi ik bu 
seyyahatten v z g çmiş~er ve 
bu su etle Beograd ki ta n. 
mım h berdar tmi Ierdi • 

lstnuhul 5 incı icra m 
murluğundan: e 

Mehmet Anım Efe ıdinın 
Ovakim Efendi vere:ıesı bor· 
curıa k rşı mahcu::: gay ı 
menkul Tophanede Cıhang r 
maluı.lies ntle Tavuk ç kma
zı Tavuk atl ma yokuşu Cıv
civ soknğmda 126 buçuk 
metre terbtinden ibaret ·1 

bap ah§ap hane maab ıç 
ıatılac ktar. H nenin z m n 
katı kmk maltız dö 1· ve 
aarnıcı havı bir matv k 
kiler va hır hela vardır r 

Birınci katt bahç l r _ 
fına nisbetle mnc· k V SO• 
ak tarc.fma zat n zennn 

katı maltız dö~el i b r ara· 
lık ve bir sofa üzerine iki 
oda bır hela bir vükl .. k 
b

. d l ~ u ve 
ır o ap vard1r. 

İkinci katta dıgcr bı ış k 
k.apıdan girildikte zem 
çımento ıle döşeli bir aralık 
ve dığcr kmmd m th 
üst katta bir i)ofa üze 1 d 
iki oda hır hela ıkı do ap 
vardır. 

Üçüncü l<atta hır ofa 
üzerinde bir kiler ikı oda 
mevcuttur. 

Bahçede bir kö ü uk 
ve bir erik ağacı vardır. Ve 
tahta perde i e muhattır.Ha
ne elyevm 340 lir cenel ık 
kiradadır. Ehlivukuf tara· 
fındaıı keşıf ve ıne alıası ic· 
ra edilerek şereflı bır mev
kide ve bogaz ve marmara 
denizine nezareti kamileyi 
h~iz ve burala da yen b· 
mye apartıman in~a edil k 
te olduğundan [ 2337 J J r 
kıymet takdir edilmişi r. M z. 
kur gayri menkulün üçte ki 
hissesinin birinci arUu ıası 

Haziranın 29uncu Pazar gü ü 
saat 14 tell 16 ya k ıd r 1 . 
tan bul befinsi cra d •r l 
de yapılacaktır. n 

Da ha fazla tafsilat i t 
yenler Haziranın 15inci 

5 
•• • 

n ünden i
0

tibaren icraya 3~~3 
numarası!e gelmeler ve rt 
nam eyi '\'e müı.:ıte I ~ o/ lO r er en 

o. pey al~çasını getfrm 
lerı ve ayni zam d l an a m 
d i r gayri menkul" "ez 
"k ' h " un uçt 
ı ~. uıesi kıymet 'ni bu u 
mu~terislne ihalesi i d l 
diği takdirde hır i~~a. ~hi • 
lede ·t·b 2 

J a-. n l ı cıren i~liyec k 
gı, evkaf ve i> ·lediy .. eye 
rusumun mü~teriye •t 

ğ .
1
• aı 

ca ı ı an olunur. 
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. RUS DİKİŞ MAKARALARI GELDİ 
tercih edeceksiniz. Cinı ve mukavemeti diğer makaralara faiktir.FİATLARI ÇOK UCUZDUR. Yazılı yardalar (ölçüler) hakikidir. Bir defa tecrübe edeneniz daima 

Umumi deposu : J O Z E F J. B E H A R Istanbul Mercimekyan Han No. 65 
Her nevi iplik ve merserize deposu-Bilumum şehirler için acenta aranıyor. 

~-

"" 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 T ürkiyenin her 
tarafında bomba tarakalarına müşabih (Allo! 
Allo! ) sesi işitilecektir. Halkın heyecana kapıl-
maması şimdiden ilan olunur. 

••r.h' ı; - . . 
.- C• 't'-- T " 

_... KAVAKLIDERE ŞARABI ~-

Nerede l'çil'ır ? • Vagon·li, T okatlıyan, Ah-
• dullah Ef., Tokath ve em· 

Nereda satdr? -

salleri lokantalarla lr hisar 
satıı mağaza sı,Dimitrakopu

lo, Hartl, Her mis, Y enipa • 
zari ve emsalleri hakka· 
liye mağazalarında 

.. fstambul deposu: Galata Öm3r Abit han No 12 .. 

Tütün in~isarı - Umumi Mü~ürlüğünden : 
28,000 kilO kiğıt ve karton 

. idaremiz için nümune,ine ve ıartnamesine tevfikan 
20/5/931 Çarıamlta günü saat 11 de pazarlıkla muhtelif 
eb'atta 28,000 kilo kağıt ve karton satın alınacaktır. 

Talip olanların yevmi mezkôrda 300 lira temindı mu• 
vakkate akçelerile beraber Galatada Mübayaat komisyonuna 
müracaatları 18.zımdır.Nümuneler ve ıartname komisyondadır. 

------------ - ------=:::~.;.::::::::::::::::::::::::::::::~~;.......-~------

Sıhhatinizi muhafaza için :~:!E~~~0·;:;~ ASIP iN-KENAN 
komprimeleri 
olduğunu 

unutmayınız 

YENi NEŞRIY AT 

MONOLOGLAR 
Şatıı zade muallim Asaf 

Mükerrem Beyin (Monolog
lar) isimli kitabı cıkmııtır. 

Karilerimize tavs ye ederi'Z. 

TIP F AKÜLTESI MEC
MUASI 

Tıp Fakültesi mecmuası 

zengin mündericatla iotiıar 

etmtıtir. , ~ 

Mahkcmei T cmyizde ' 
davası olanlara~ 

Eıkiıehirde mahke· 
mel temyizde davaları 

olan eshabı maıaliba a vu· 
kat mecmuaıı ıahibi 

Avukat Hilmi Bey daima 
teıhillt ıösterir. Ehven 
dcretle vekaleti deruhte 
eder 
çıkar. 

ve duruımalara 

SADIKZADE Biraderler 1 
VAPURLARI 

KARADENİZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Sakarya 
•apuru Pazar ı~-

11 Mayıs nu 
akpmı Sirkeci rıhtımından 
hareketle (Zonguldak, İne· 
bolu, Ayancık, Samaun,Ordu 

Giresun, Trabzon, Sür· 
mene ve Rize)ye azimet 
ve• avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 

acen talığına müracaat. 
Telefon lst. 2134 

1 
... Demokrasi..-

Muharriri Tercüme eden 
Etienne Vacherot Hüseyin Cahil Bey 

2 Büyük Cilt 
Demokratik devlet sistemi, bir demokraıl hükO.met 

idaresinde vatandaıın mevkii ve vazifesi, Demokrasiyi 
doğuran içtimai ve siyasi amiller v. s. Bütün bu mev· 
zuları bu muazzam ve mühim eserde bulacakıinız. 

Demokrat ve Laik Türk vatandaıı Demokraıinin 
ruhuna nüfuz etmek ve Demokratik prenıip}eri iyice 
kavramak mecburiyetindedir. Binaenaleyh bu eser 
mebuı, hükumet erkanı, memur, muallim, askar hu· 
)asa her Türkün ehemmiyetle alakadar olaca~ı bir 
kitaptır. 

2 ciltten ibaret olan bu kitabın fiatı her yer i9in 
3 liradır 

Tiırhan valde 

Çatalca Müstahkem Mevki Sabn 
Komisyonu Riyasetinden : 

Alına 

Hadımköyündeki Kıt'atm ihtiyacı için (50000) kilo 

sığır eti ile (5000) kilo koyun eti kapalı zarf ile müna· 

kasaya konulmu§tur. Taliplerin 30·5·931 Cumartesi ıaat 

on dörtte Hadımköyündeki komisyonumuza mürac·a ı.tları 

ilan olunur. 

~KODAK . 
1 Beynehnilel müsabakasında kazanmak 

._-------.• ihtimali daha ziyade artar. " ..,, Kiralık daireler 
ikdam yurdunun 

üçüncü kab kısmen 
mefruş olarak kira
lık Dördüncü kat 
dahi kiralıktır Ga
zete idarehanesine, 
kitapçılık ve müret
tiphaneye elverişli
dir Görmek için ka
pıcıya müracaat o
lunur. 

Telefon Beyoflu: 4515 , 

- Daha idareli 
- Netice daha emin 
- Cihanşümul şöhret 
Kopya'arınızı VELOKS kağıdına bastırınız 
Kopya!a"ın arkasında VELOKS kelimeıi .. 

Büyük Tayyare 

piyangosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 ~edir 

Büyük ikramiye 
50,000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 40.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. - Vapur sahiplerine ilan 

Sikleti mecmuası 1000 tona baliğ olan emtianın 
Samsun limanından lıtanbula nakli için bu huıuıa 
elveriıli ve asgari 7 tonluk vinçlerle mücehhez bir 
nakliye gemisi bir ay müddetle isticar edilecektir. 

Vapurlarını kiralamak arzusunda bulunan zevatın 
talep edecekleri bir aylık maktu ücreti nakliyeyi ve bu 
müddetlfl inkizaıında yevmiye olarak iıtiyecekleri meb 
laiın, nihayet 31 Mayıs 1931 tarihine kadar, F. T. A 
rumuzu tahtında İstanbul ı 76 numaralı poıta kutusu 
adresine tahriren bildirmeleri rica olunur. 

Mahrukat, yağ, mlrettebnt masrafı, vinçlerin tahriki ve saire gibi 
bll6mum maaarlf işbu maktu ücrete ithal edilmelidir. Tahmil ve tahliye 
ameliyelerinde ambarlarda çalıştırılacak amele mal sahibi tarafından 
tedarik edilecektir. Takriben bin to .a baliğ olan emtianın bir defada 
tahmfll ve Samsundan lstanbula yalnız Lir seferde nalilolunması ve 
seflncnin 1 Temmuz 1931 tarihinde Samsun limanında mal sahibi emrine 

~ amada bulundurulması meşrutur. 

An karada 

OTEL T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salon1an havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPİ~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odalarınızı telgrafla angaje 

lıtanbul 7 inci icra Me· 
D1urluğundan: Bir borçtan 
dolayı mahcuz eıyayl beyti
ye iıbu Mayıı'n 18 inci 
Pazarteıi gü.nü ıaat 10 dan 
itibaren Bakırköyünde Sa· 
kızafacında 21 Nolu hanede 
satılacaiı ilin olunur • 

Çocuk hastanesi kullak, boğaz, 
burun mlitehaB1ısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. o"'lu Mektep sokak 1 

Telefon B. O. 2496 

Ruj Pertev 
Pertev müıtahzaratı f ab· 

rikasının ıon eıeri ibdaı. 

Tamamen nebati boya· 

dan ve ıa vrimuzır mevad· 

da.n imal edilmtıtir. 

İstanbul birinci iflas memur
luğundan : Adres : Kumkapı mey
danında Bali Paşa caddesinde 
28-30 No. lu dükkanda bakkal 
Madam Polekseni 

Bal!da ismi ve adresi yazılı 

olan zatın ıflası açılıp tasfiyenin 
adi şekilde yapılmasına karar ve
rılnıiş olduğundan : 

1 - Müflisten alacağı olan 
veya mallarından istihkak iddia
sında bulunanların işbu ilandan 
bir ay içinde eyyamı resmiye 
müstesna olmak üzere her gün saat 
13 den 18 k adar Sultana hm ette 
vaki adliye binasında icrayi vazife 
eden Birinci iflas dairesine ge
lerek alacaklarını kayıt ettirmeleri. 
ve senet ve defter gibi delilleri 
her ne ise bunların asıl veya mu
saddak suretlerini vermeleri, 

2 - Müflise borçlu olanların 
yukarıda yazılı olan müddet içinde 
borçları miktarını yazdırmaları, 

hilafına harekeiin ceza kanunu 
mucibince takibat ve mes'uliyeti 
mucip olacağını bilmeleri, 

3- Müflisin mallarını nakit ve 
tahvilatı ve buna mümasil kıymetli 
evrakını her ne süretle olursa olsun 
ellerinde bulunduranlar ,ister şahıs, 
ister banka ve sair müessese ol
sun bunların üzerindeki hakları 

mahfuz kalmak şartile v malları 
aynı müddet içinde daireye ver· 
meleri, vermezlerse cezai takibat 
ve mes'uliyete uğrayacaklarını, 

mazeret bulunmadıkça rüçhen hak
larından mahrum kalacaklarının 

•bilinmesi, 
4 - 25- Mayıs - 931 (Pazar

tesi) günü saat 13 buçukta yuka
rıda yazılı olan iflas dairesine 
alacaklıların ilk lçtimaında haZlr 
bulunm :ıları, ve müflisin müşte· 

rek borçlularıyla kefillerinin ve 
borcu tekeffül eden sair kimse
lerin fçtımada bulunmağa hakları 
olduğu ilan olunur. 

TAKViM 
Zilhicce 26 - Mayıı 2 

Mayıs 
15 

Cuma 
10 

1931 Ruzuhızıt 

•"" Sabah 4,421 Alı:p• ,ı:J 
Oile 12,10 Yatsı s,'1 

ikindi 18,06 im"• #ti' 

il•'•' midir ". ••'ii1' 
Barlaanettua """ 

-

1 


