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İst. Ankara c:ı.dL!esinde 1 Tel. SaııtraJ İst. 24310 

dairei mahsusa DalıiliNo . . t Başmuharrir 
T eJgraf ist. <' y ARIN) » No. 2 Müdi!iyet 
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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

meselesi! 
Bir devlet için vazifelerin 

kanunlar hürriyetsiz adalet 

büyüğü en hürriyetin teminidir! En . 
mükemmel teminat • • 

ıçın olamazlar! 
~ , .. / • ~ ,~ ' \-- ~ ~ • ' 1 .. - , • • ·- • 

Memlekette 
Adalet 
Meselesi 

ARiF ORUÇ 
Senelerden beri memle

kette Adil ye ıılahatmdan, 
kanunların mGkemmel bir 
hale lfrağı nazariyeıinden 
bahsedilip duruluyor. 

Son senelerde Adliye ve
klletlnin bu muazzam me· 
tele ile ufraıtıiı ve fakat 
bir UirUi memleketin adilet 
ihtiyaçlarını tatmin yolunu 
bulamadıtı mal6mdur. 

Bu muvaffakiyebJzlifin 
ıebeplerinl kanunlarda ara
lllazdan evvel, AdUye teıkt· 
li.tının noksanlıjında, h&
lctmlerha ve hakimler meıe
leıfnin yoluna konulmama-
ıında aramak icap etmekte
dir. 

Fırka içtimaında Dahiliye ve '. · 
Maliye vekilleri izahat verdiler! 

""""""~ 

Borç için hapis kabul edilmiyor. Askerliğin 
1 seiıeye tenzili reddedildi 

Sayım, kazanç, arazi va musakkafat ver~ile~i ne kadar indi
riliyor? Yeni banka kurulunca Şarkta gumuş para kalkıyor 

Ankara, 14 ( A. A.) - • encümenin noktai nazarı 
Ciimhuriyet Halk Fırkası aıağıya yazılmııtır: 

; kongresinde bugün milza· Camilerin tamiri 
1 kere edilen ve vilayet HeyeU umumiyenin na· 
1 kongreleri temenniyetana da· zarı tetkik ve taıvibine ar-
l lr olan enc6men mazbata· zo!unan Evkaf müdüriyeti 
! ıının kabul edllesn kııımları k 
! bervechi alidir. umumiyeal bazı yerlerde i 
1 Cami ve çeımelerin, ha· 

Layiha encümen maz· 
batası, vfllyet kongrelerinin 
dUt:klerini tdkik içın büyük 
kongrece secilen encümeni· 
miz bu kJngrelerln topla· 
nan teklifteriııi ve buniaıra 

d " ha evvel vekilP.tlerden 

Adliye ve adalet tevzii 
llleıeleıinde, halkm adalet 
ihtıyacından ziyade, dev et ve 
hükuuıet nüfuzu namına ha· 

ı verilmis olan tahr;ri cevap· 
rt:ket etmit olan fırkacı Ad- ları ve bazı mümeulllerin ı 

mam!arın ioıaat ve tamira
tına müteallik dileklere 
karıı umumi müdür Niyazi 
Bey' mal~ vaziyetin müaaa· 
deıi nisbetinde bu a rzula
rın teminine ça!ııılacaiını 

ve aıari atikadan olanları

nın tefriki için heyeti mah· 
ıuıaca tetkikat yapılacajını 
ve muayyen talepler hak• 
kında bizzat [tetktkatta 
bulunarak m0mk4n oJaulann 

ltye vekillerinin, her,eyden 
evvel, kendi temıtil etUlderl kongre riyasetinde o ha vale 

edılen takrfrlertol vekfllcr 
de hazır bulundukları halde Fırka ho"ameUnin me featlneı 

çalı1malarında11 daha man· 
takı bir hareket olamazdı. tetkık ve müzakere etmit-

lnkHip Adliyrsioio ge· tir. Bu di:eklerdeki aıli 

Fırkadan Vali ve VHAyet J 
meclislerinin tevsii aelAhi· 
yetini isteyen Dahiliye ve· 

kffiŞükrü Kaya Bey 

Çfrdiği ıaf balar tetkik edile· maddeler hakkında vekille- rfn encilmende izahları ve 
cek olurıa, bu huıuıtakl . ....... ....,, _ _.... ........... ıııaı111• ... •ı•_.. • ..........._..._........_. ... llll........._...ıuı911 ... ,, ,, •• ·••ı ecıır ı .. . ....... ....... ........ 

lbütaleaların iıabeti tabak· 
kuk etmlı olur. 

Halbu ki, Adliye Vekl· 
letinf fıgal eden bir çok 
Vekiller ,ev veli mahkemeleri, 
hlklmler meseleıinl, ondan 
•onra muhakeme usullerile 
icap eden l anunlan taı· 
flye etmek, Demokrat ılı· 
teme uydurmak mecburi· 
Yetinde idilir. Bu 1&rtlardan 
birinciıl: Yani mahkemeler 
•e hlkimler ifi, bir tilrlG 
temin edllememff, ikinci 
esaı ta, büıbüUin karııtırıl· 
nnıtır. 

8u noksanları, yahut 

Etibba odası gene sahnede! 

Doktor Fuat Sabit B. 
hücum ediyor! 

Dan bir muharrirtmiz 
Memleketimizde ilk defa o· 
larak F.iridman verem a, .. 
ıını tatbik eden Dr. Fuat 
Sabit B. i z:yaret ederek 
Etıbba odası divanı hayli· 
yeti ile olan münakaıaları 
hakkmda bazı sualler ıoı muı 
ıu cevabı almııır. 

- Sizin Etibba Odası dl· 

lı' afını temin edeceğini aöy
lemiıtir. Bu beyanat enctl· 
mence kifi görii1müıt6r. 

icra ve iflas kanunu 
Adliye veklleti, adliye 

tılerfne alt dilekleri ba· 
ıında 19 vilayet koqresl 
tarafından istenllmlı olan 
icra ve lfllı kanununun 
tadili ile hapıln iadeli me
ıeleıi bulunmaktadır. Şahıl 
biirriyetl tahdit eden, kud• 
reU olmıyanlara da tatbik 
(Devamı 4 iincü •ayfada) 

Aydın 
tel'in 
edi.vo" ! 
Aydın, 15 (Hususi muha· 

birimizden) - Türk ctimhu· 
r iyettnln blmisl Gaziye va· 
tanıız iki ıerıerfnfn telgrafla 
cür'et ettikleri menfur hare· 
ket Aydında nefret le tel'io1 
edilmektedir. 

•atandaı'au tatmin etmek· 
ten uzak kalan yeni ıslahat 
ve tadilat ihtiyaçlarını, ilk 
hJıaeden Yuıuf Kemal Bey 
olrnuıtur. Kendiıinden evvel 
her ıeyde görille geldiıi gibi, 
kanunların ve teıkil&bn mfl· 
kemnıellyetlnden bahsedi· 
lfJ'ordu. 
(Deaamı 3 iincı1 •aylada) 

vanı riyaseti tarafından ga · 
zeteı. r de ve mecmualardaki 
yaz ılarını:ı: gropağanda ma· 
hiyetinde görülerek iz:ahat 
için davet edildiğJnizl itittlk 
bunun hakkında izahu '\·e· 
rfrmllbıiz? 

(Devamı 3 nçli Sayfadt1.) 

Boğulan 
Kadın dirildi! 

Pek miihim tefrikamız 
--""' .......... ""'~ 

''MUASIR CUMHURiYETLERDE 
TEŞKiLAT/ ESAS/YELER .• ,, 

HER TÜRKÜ NUALANDIRICI TEFRIKAMIZA 

Başlıyoruz! Bir iki .. 
gtıne 

kadar 

MümessiJler 
Salahiyetsiz 

Ankara, 15 (Huıuıl) -
Daylnler veklllerile Haka-
met araıında temaslara bat
lanmııtar. Burada kuponlar-
la allkadar bazı ecnebiler 
dayinler vekillerinin mah~ 
dut ıallhlyetlerle geldikle
rini söylemekte ve bu vazı. 
yet dahilinde hiçbir it yap· 

maia muvaffak olamayacak· H6disenin oereyen ettiOI bin• 
larıaı ili Ye etmrktedfrler. _ı (Yazısı 4 üncü sahifemizde) 

3,500 genç mektepli 
idman bayramında! 

Gençlerimiz bi~)~;c~ halk önünde 
büyük Stakdirlerle. alkışlandılar 

Dün yeı:ı ılan icmen şenliklerinden bır intiba 

Mekteplilerimizin t•nlikierden bayraklarile dönerken 

Dün Stadyomda idman 
bayramı yapılmııtır. Her 
mektep ayrı ayn aahaya 
girerek yerlerini iıgal edi· 
yor, önden gelen diğer mek· 

tepleri halkla beraber alkıt
la1orlardı. 

Nizamettin Beyin bir ku. 
mandaaile geçit reıml bat· 
(Deoamı S inci •ahifede) 

Kongrede iatilahlar münakatası münaı ebetlle 

(Ahmet Vefik Pqa merhumun meşhur Zomikah komedisinden:) 

Ü•t•dı •ani - Haytli do.tam haydi, daha ne olacak? 
Cihan elden gitti. Kim•ede takat lralmadıl Haıa, küldhın 
heyeti demeli oe ldlciildhın •ureti! Zira külah bir ci•mi 
biralm ldtiltir. Ammalu bu ciımibirala laer siraha 
••lalil• naaip olma la,./ 



Sahife 2 

İyi amma, nasıl muvaffak olmuf!. 

00.000 iralık sahte
kirlık anlaşıldı! 

Mübadele K. evvelki gün Mirgün 
oğlunun emlakini müsadere etti 

Bundan bir iki ay evvel 
Muhtelit nıübadele komis· 
yonunda bir sahtekarlık ya· 
pıldığını ve hadise kahra· 
manı Mirgün oğlu Paskal 
isminde bir firari hakkında 
takibata haılandığını yaz· 
mııtık. 

Bu fiıari istirdadı mes'· 
ut esnasında hudutlarımız 
harJcine kaçtığı halde son 
mübadele itilafnamesinin 
akli sıralarında tekrar İstan
bula gelmit ve tedarik 
ettiği hüviyet cüzdanı 
ve sair vesaikle memleket· 
ten ditarı çıkmadığını is· 
pat ederek etabli vesikası 

almağa muvaffak olmuıtur. 
Mirgün oğlu etahli vesikasını 
aldıktan sonra mübadillere 
tevzi edilen yüzbin lira kıy· 
metindeki emlakinin de ia· 
desJne karar almağa muvaf· 
fak olmuı ve hatta bazı 
emlakini hükumetten tcsel· 
lüm bile etmifti. 

Fakat Paskalın yaptığı 
Rahtekarlık anlaıılmıf, tah
kikat neticesinde bu adamın 
istirdatta kaçtığı ve 930 
Ağustosunda, yani mübade· 
le itilafnameılnln tasdikin· 
den sonra avdet ettiği tahak· 
kuk etmittir. 

Evvelce muhtelit müba· 
dele komisyonu bu adamın 

tedarik ettiği sahte vesaiki 
tetkik ederek ve bunlan do· 
ğru zanederek Mirgün oğlu 
Paskala etabli vesikası ver
mit ve muhtelif muhacirlere 
tefviz Edilmiş olan yüz bin 
lira kıymetindeki emlakinin 
iadeıine karar vermiıti. 

Tetkikat neticesinde Mir· 
gün oğlu Paskalın irae et
tiği nüfus tezkeresinin ve 
Türkiyeden ayrılmadığına 

dair ibraz ettiği vesaikin 
sahte oldulu anlaıılmıı ve 
keyfiyet muhtelit mübadele 
komisyonuna bildirilmittlr. 

Bunun üzerine muhtelit 
mübadele komisyonu tek
rar tetkikata baılamıı ve bu 
seferki tetkikatta Mirgün 
oğlu Paskalın sahtekarlığı 
tahakkuk etmitlir. 

Evvelki gün içtima e-
den muhtelit m6hadele re· 
isler komisyonu Mlrgün 
Paskala evvelce verilmit 
olan etabli vesikasının ip
taline, yapılmı§ olan eski 
tefviz muamelesinin mec
rayi kanunisinde cereyan et
miı olduıuna ve ipkasına 
etabli vesikası verildiği za
·man iadesi talep edilen 
emlakinin metruk olarak 
hazineye intikaline karar 
vermittir. 

~------------·--------~-Ankaraya doktQrlardan bir heyet gitti 

Sebebi gizli tutuluyor 

mtllHill 
HABllllLlllli 

f /_ 16 Cumarlesi -ı 
Siyasi 

Hademei 
Hayrat 

--~ 

Kadrosunda Ne 
değişiyor? 

Bundan sonra hademei 
hayrat i§lerine de Evkaf 
idaresi bakacaktır. 

Evkaf idaresi haziran· 
dan itibaren bademei hay· 
rat maaılarını tesviye ede
ceğinden bu husustaki kad
royu hazırlamaktadır. 

Müftülükten Evkaf ida
resine intikal edecek olan 
vezife kalemi Evkaf muha" 
ıebesine ilhak olunacaktır. 
müftülük muhasebe ve vez· 
ne daireleri memurlarının 

nereye tayin edilecekleri he· 
nüz malum değildir. 

Bu memurlar başka bir 
yere tayin edilmezlerse 12 
memur açıkta kalmıı ola
caktır. 

Hasat mevsimi şerefi~ 

Mahpus çiftçiler tah
liye ediliyor 1 

Her sene Ziraat mev· 
siminde olduğu gibi bu s~ 
nede mahpus bulunan çift· 
çiler birer ay müddetle tah
liye edileceklerdir. Bundan 
istifade edecek çiftçiler iki 
seneden aıağı mahkum olan· 
lardır. 

AdlJye Vekaletinin tah
liye: emri evvelki gün müd-
deiumumilife oradan da 

hapishaneye tebliğ edilmit· 
tir. 

Bu kabil hapislel" •ıim· 
diden tesbit olunacak ve on 

bet Haziranda serbest hıra· 
kılacaklardır. Bu serbesti 

müddeti ise 1 ay olduğun· 
dan serbest bırakılanlar on 

beı Ağustosta tekrar hapis· 
haneye gireceklerdir. 

ı ıllüessesatı sedrisiye içtimaı -
Mektep karma karışık! 
Müfettiş raporunda çok acı usul

süzlüklerden bahsediyor 

Takvim 
MiJietin rüştü 

Fırka programmda bir 
dereceli jntihaba iıaret olu· 
nuyor. Yani işin bamteline 
basılıyor ve döne dolaıa 
deniyor ki: 

"Ancak vatandaşı in ti· 
hap edeceğini tanıyabilecek 
vasıflar, ıartlar ve vasıta· 
larla mücehhez kılmak la· 
zımdır.,, Ve nihayet denil· 
mek isteniyor ki: 

"Millet rüıtünü iıbat 
edinceye kadar bir dereceli 
intihap yok!,, 

Her gelen böyle söyledi. 
Bu çok eski bir hükumdür. 
İttihatçılar böyle söyledi, 
itilafçılar böyle söyledi bu
gün de yine böyle söy!eni· 
yor. 

Biz sora rız bu altıyüz 
senelik çocuk ne zaman a· 
kıl baliğ olacak? 

* * Kadınlar mebus oJursa 
Müe1&esatı tedrisiye aza· 1 için hazırlanmak icap ediyor. Pl"ogramın yine bir mııd· 

sı dün Darüt1afakada bir Bu teklif bu sebeple tehir desinde deniliyorki: 
içtima aktetti. edilmiıtir. "Fırkamız vatandaılarıo si· 

Tasf ı• ye lçtımaa eski müzeler mü- M üfeteş raporu ya si hakları noktasında cinsi· 
dürü Halil Bey riyaset etti. Müfettit lbrahim ve Ce· yet farkı gözetmez,, ve kadın· 
Belediye mektupçusu Os- mal Beylerin teftiıler esna· ların da mebus olabil~ceği 

Poliste yeniden d söyleniyor. man ve Darünafaka mü Ü· sında hazırladıkları rapor 
yapılacak rü Kamt B.ler kitabet vazi· okundu. Rapor çok açı Tabii böyledir. Kadın, 

şehri temsil ediyor da Verilen bazı habere göre fesini ifa ettiler. hakikatları teırih ediyordu. 
l onun içinden birkaç bi-şehrimiz polis memurları çtimada Darü11afakanın Hesap defterlerinin kurıı.un 

ır nini tem&il edemez mi ? arasında yeni btr tasfiye iki aylık bütçesi müzakere kalemile yazıldığı mübayaatta 
yapılacaktır. d ld V ) Bu fikir fena değil, yal-

e i i. e (11530 lira ola· hfr takım usulsüzlüklerin k d 
Tadiyeye tabi tutulacak- rak kabul olundu. nız a ınlarımız hu ümide 

ların çoğu yeni polı'slerle M mevcudiyetini bildiriyordu. kapılıp ta ev itlerini yüzüs-
üessasatı tedriıiye mü· 

polis olmağa namzet olan· fettfıi İbtahim B.in mektepte Bu rapor aidiyeti dola- tü bıralur ve iti siyasete 
!ardır. layı8He heyeti idareye ha va- dökerlerse itimiz yamandll". 

bir muavenet sandığı tesisi M k b d 
Kuvvetli bir ıayıaya gö· le edildi. a sat ura a değil. 

teklifi bir ay sonra yapıla- H B d ' k k d re tasfiyeye tabi tutulacak eyeti idareden 4 aza- en ıyorum i, a ın· 

efendilerin miktarı 15 ka· cak içtimaa tehir edildi. Bu nın müddetleri bittiğinden bu lar mebus olursa Mecliste 
dardır. teklifte mualimlerin maa- yerlere izzet, Hasan, Tahsin- en çok söz payı Übeydul-

Dokfor[arımızın ihtisas vesika- Afgan sefiri tından yüzde birinin tevki· Hafit, Fuat beyler yeniden lah Efendiye düıecektir. 

ları • • J.• J • Mudanyaya gitti finden hat'ıl olacak fayda· intihap edildiler. * lf. 
lŞlalT aenıyor Afganistan hükümeti ta· lar zikrediliyordu. Halbuki lçtimaa saat altıda niha· Meclisin bir eksiği var di-

yordum ıimdi aklıma geldi. Dün akıam Tıp fakülte· her hastaya bakıyorlar. Da- rafından Türkiye büyük elçi· bu mevzu daha tetkike yet verildi ve müteakiben B 
Jr eksiği değil epice eksiği 

si müderrislerinden üç zat bili, harici, sari, ilh.. Her liğine tayin edilen ceneral f&yan görülmiittür. Bunun hazırun izaz olundu. var. Mesela yalnız İstanbuJdan 
Ankaraya hareket etmiıler· hastalık için reçete verehi· Sultan Ahmet han dün sa· .,..,..,.,. 
dtr. Bunlar Neı'et Ömer, liyorlar. hah oaat 9/30 da İnebolu Mu·· tekaı·tıer LaA g'tJ vedı·ıen döl"t kiti. Fakat aceba şu 

iktısat senesinde bir de bu Hamdi Suat ve Kemal Bey- Bu mahazirin mevcudi· vapuru ile Bunadaki Af-
i d 1 1 b l - Mütek iti A k b' 18 V"J"' tt k" taraftan kırpmak mı düı:ü-er ir. yeti dolayisile, son zaman· gan ı ta e enin iı erini gor· a er n araya ır ı aye e ı memu- ı;-

T f k l k k M d ' h h d k nülüyor? Çünkü yalnız İs-ıp a ü tesince mez ür larda hu itle me•gul olma· me için u anya ya are- · eyet göu erece tir. Müte- Jar ne olacak? 
d l h 1 ı;- k tanbuldan dört senede(67200) 

mü erriı erin seya at eri ğa batlıyan Sıhhiye Veka~ et etmittir. kaitlerin bu heyeti, Ankarada Ankaradan gelen bir lira iktısat olur. 
etrafında ademi malumat leti, bu nokta etrafında Sefir Tophane rıhtımında maaılara" zam yap· ılmadan 
b d 1 habere göreon sekiz vilaye· z· d"kk d d eyan e i iyor. cezrı· bı'r karar ı"ttı"haz et- ıehrimizdekl Afgan eırafm· ıra ı at e iyorum a 

Y 1 N t Ô ziyade tercihan kendilerine t' 1 "' t l .. t • • h" b f anız eıe mer, dan Ahmet, Belhizade lsa ın agvı e carrur e mııtır. ıç u tara a yanatan yok, 
mek maksadile Tıp fakül· f b k ı d b 1 

Hamdi Suat ve Kemal bey- beylerle Afgan sefareti erka"nı, a ri a ar a it u unmasını Bunların açıkta kalacak münhallere kimse alınmıyor. tE>ai müderislerinden bir he· 
lerin Sıhhiye Vekaletinin zabitanı ve ahbapları teıyi talep edeceklerdir. memurlarına açık maaıı Bence artık bu sene taıı da 

1 b k yeti Ankaraya davet etmiı 
emri e u seyahati yaptı • etmiılerdlr. verilecektir. Bu suretle hüt- gediğine koysakta ümide bel 
ları söylenmektedir. t.~r .. ' ''' ' ...... ' '' ' '.'' ''.'.. Sefir Türkı"ye'yi ikinci Resmi makamlar için bağhyanlar iti ile gucu 

S ·· h il • çede iki milyon lira ta.saruf Husuıi istihbaratımıza na ut müsta si erı defa görmüı olmasından son tahsisat ile uğl"aısalar hem bir fik· 
-d · l · A k yapılacağı zannediliyor. zaran mu errıs erın n araya tüccar mı ? derecede memnun bulundu- rim daha var. Hani akın 

k 1 b bl ·h Vilayet resmi makamla- --
itme eri ta i erin 1 tisas g"'unu söylemiıtir. Yazı İstan· tr [ k b 1 k ıubelerile alakadardır. Süt mütahsilleri Beledi- rın tamir ve tefriti ıçın ya inin maaşına a ın me usu isteyenler 

d yeye müracaat etmiıı.tfr. bul'da geçirmek için tekrar vardı. Onların içinde bu Bu mevzu etrafın a ge· ır 9100 lira tahsisat konul· •am.1 
k k d k Bunlar bu müracaatların· ıehrimize geleceklerdir. M iti ayda yüzde kağıda ya· 

re neıriyat ve gere o • T h • • muıtur. Bu para ile kay· 
torlar arasındaki münaka· da süt itinin ıslahını ve eftiş eyeti reısı Şehir meclisi bütçenin pacak dört kiti bulunamaz 

k d·ı · · t•• d l makamlık ve nahiye mü- t tk k d d k ? ıat epice dedikodu uyandı· en ı erının uccar eği es· Maliye teftiı heyeti reisi e ı ına evam e er en mı. 
rıyor. naf addediimelerini islemit· Adil B. dün Ankaray gitmi§· cd.ürlükleripe eıya alınacak- valinin maaıına da 250 lira Hem it biter hem tasar· 
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Karagöz amca, 
okka11 yüz kuruoa 
ye indiriyor .• 

fU hayvana bak. 
iken koca kuzuyu 

Etin I - Ya şu Filin üstündeki koca kuma§ l 
sine- alimalJah on çıplağı geydirir •.• 

- Hele ıu bahtiyar ayı yavrusuna hak, 1 
benim oğlan gıdasızlıktan yakında cavlağı 
çekecek, bu ıüt içiyor ••• 

·- Azizim o~ bu değil ya. Şu millete ba" 
paraeızlıktan kırılırken, akın, akın nasıl 
geliyorlar ..• 
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ti Mayıe 
-- ( 

nuyor. Türkiye Cümburiyeti 
tam demokrat btr Adliye ile 
elbetk iftihar etmek azmin· 
dedir. 

Matbuat hürriyetine ısı· 

YARIR 

Dr. Fuat SabitB. 
hücum ediyor 
(Birinci •ayfadan deoam) 

Efendim bu meıele Mu-
hitte çıkmıf eıkl bir maka· 

ltnm ile tahmfneon iki ay 
evvel Vakit gazeteıi tara· 
fından Türk Tıp Cemtyetin· 
deki Fridman oıısı hakkın
da. yaplıfım tebli~ üzerine 

Kimler? 
Para suiistimalini 

yapmış? 
Ankara, 15 (Huıu8i) -

Sahife S 
C't._. A 

Maliye vekili Fırkada ne diyor? 

nılamıyan, intihap hürriyeti 
istikbale bırakılan hir de· 
mokrasi de, kanunların mü· 
kemmeliyeti, vatandaıa Adli 

teminat olmadığı kadar, hakim 
lerin namus, iffet ve istikamet· 

açıfan anket maruf Hekimleri· 
m iz d e n b a z ı 1 a r ı n ı n 
verdikleri cevaplara moka· 
beleten verllmit beyanattan 
ibarettir. 

Dilyunuumumiyedeki p a ra 
hırsızhğı tamamile tesbit 

Tütünlerimizin pif a
sası niçin düşmüş? 

Tütün/erimiz iyi olmadığı için piyasa 
düşmüş. Bandrol talebi gene reddedildi 

leri de teminat olarak ka· 
bul edilmemc.ktedır. 

işte hu noktai nazardan, 
"jüri" ister umumi kabul 
edilsin, denilirse, Matbuata 
tahsis edilmek lıtenıin, in· 
tihap hürriyetine malik 
olmıyan bir yerde, mün· 
tahap bir istibdat, bir te· 
gallüp zümresi yaratmak
tan baıka neye yaraya 
bilirdi. 

Netice itibarile, Halk Fır· 

Tabii bunlar her beki· 
min hakkı olar tk hatta kıs · 
men vazifesi olarak yapa· 
cafı ıeylerdir. 

Bunlar doğrudan doğ
ruya ilimden mülhem ve 
Firitman a~mndan olduiu 
çok parlak n~tfcelerin ifa· 
deeidir. 

Kalmet aşısı 
~·· Bazılan bilhassa ve· 

rem ınilcadele Cemiyeti ta· 

edilmi ıttr. Çalınan para mi k
tarı 726, 188 liradır. 

Bu hırsızlık ile a lakadar 
olmak üzere mes'ul mevki· 
de görülenler dört kııma 
ayrıl mıılardır. · 

1 - Doğrudau doğruya 
hazırlık yapanlar. İptal ko· 
misyonunda aza olup ta 
vazifeleri batında buJunmı· 
yarak bütün iptal muame · 
!Atında hazır bulunmuı gibi 
mazbatayı imzalıyanlar. 

3 - ihaak komiıyonun· 

Ankaro, 15 (telefon) -
Halk Fırkas ı konıre•i en· 
cümenlerinde tütün iıleri de 
müz~1kere, edildi. 

vergi meselesi olduğu ıdan 
fiyc.tlerinin tcnzi!i bir varidat 
ve b ütçe: meselesi olduğu 
merkezinde toplanmı~tır. 

ka ıı müntehf p!erl bir "he· 
yeti ad61" ıeçer, o heyet 
tabiatife <• fırkaya merbut 
butunur, bu takdirde de: Dev• 

rafndan neıredilen "Y aıa·· 
1J1ak yolu,, gazetesinde f i· 
ritman aıısının ıtddetle aley
hinde bulunarak Kalmet 
aıııı medh olunuyor. Ne 

da aza "lup ta paraların 
yakıldığı zaman orada bu· 
lunmamıt fakat pa·alar 
tf\mamen yakıldı demek ıu· 

Tütün mesaili hakkında 
vilayet kongreleri d ilekfori 
bazı mahaJlerde tütü .ı zeri· 
yatına musaade verilmt: si 
ve tütün mübayaasında ba· 
yiin de hukukunun muhafa· 
zaıfle beraber züraı himaye 
edecek usullerin vaz'ı, ba n· 
drol usulünün ihda11, s igara 
sa.tıı fiyatlarmın tenzili hn· 
suıabdır. 

lnhisar idaresinin bütün 
senelik mübayaatı 10 mil· 
yon kilodan ibaret olup 
bunun yarım milyon lcilo· 
sunu harice satması dola
yısile 30 milyon ihracatı 

olan bu emtfa üıerinde ya 

rım milyoıı kilo satışın Av· 
rupa ya ucuz fiı- tla sı:ıtılması 

yüzünden tütün fiatleriu n 
düıtüğü ve ,hi netice cldPki 
inhisar imtiy~zındar1 billsti· 
fade t ü tün ihracatçılarının 
rakabe t edemenıe!eri gibi hir 
Taziyet ihduı ile znrarlı bir 

rol ifa edilmekle o ~duğunun 
gnyrivarit bulunduğu ve esa
sen tü tün pazarlarmın Türk 

let Adliyesi yerine Fırka ka· 
fasile diltünüp o gözle gö· 
ren bir "jüri" peyda olmak 
güı; mü olurdu? 

fzmit mahkemeıinde gö· 

dersiniz? 
- Medfyeceğım "Fate· 

beruya ülülepaar,, derim. 
Firitnıan &flllftlD aleyhinde 

rülen adt bir davayı, ta .. Mene· 
men divanı harbi ne intikal et· 
tlrmeğe çalıımak kadar slyaıt 
hırsJa hareket ettifi göriılen 
Avukat Vasfi Raıit Beye, 
bir kaç ay evvel henüz ceza 
davası almayı tecrübe eden 
yeni mebuı Vaıfl Raılt Beyi 

bulunanlar bununla meı· 
gut olmıyanlardır, Meıgu\ 
olmadıf ı bir ıey hakkında 
ıö.z ı6ylemek yalnız bizim 
memlekete mabsuı bir ıey
dir. 

Firitman aıııı biltün 
Avrupa ve cenubi Ame· 
rikanın ekseri memleketle· 
rfnde resmi ve ilmi meha· hatırlatıp tanıtmak çok f U· 

betli olacaktır. 
Böyle milmeyyiz, fartk 

Vaııflı jürilerin, ht11fyatın
dan, tecrübelerlnd~n ne fayda 
bekleneceği buıuıunu, ate· 

filin himayesini kazanmıı 
vs viıi mikyasta ta tbik 
edilege!mekte bulunmuıtur. 
Komıumuz Yunaniıtııın bi-
le daha yakm zamanda 

§İn yeni mebuıun tak
dJrle-rine terketmek, zalim 
ofmıyan, inıatlı mantıklar· 
dan 1&yalacakbr. 

Jüri Franıada olabilirdi. 
lngllterede: bir an'aneyf ge
niı Halk kütlesi zararına 

temsil etmek, onlar için 
doiru görülebilirdi. 

Fakat demokraıtnln di· 
kenlik k11mından henüz çık· 
maia çahıan Türkiye için 
tasavvur deitl, tahayyfil 
bfle edilemezdi. 

Vataadaıların, intihap 
edeceklerini seçecek va11f· 
)arı fc.rak etmtı olduklara 
hakkı teılim edilecefl gilne 
kadar, 1Demlekettn bafına 
•jürin baakllı musallat edil· 
mek temayüllerinden fer&· 
gat edllmeıl beklenir. 

Bu günüı 1 Türkiyeıinfn 

ihtiyacı, ancak Devlet Ad· 
llyeıinln ıılabHe milmkün-
dilr: 

ı - Hakimlerin ve mah· 
kemelerin iıttklalı. 

2 _ Nakli, becayiı, terfi, 
tekaiit meselesinin ehliyete, 
vukufa, kıdeme göre hallL 
Tatbikatta hata yapanların 
muhtelif ıuret'erle tecztyesl. 

3 _ Temyiz heyeti umu· 

miyesi, ya buna mümasil 
_ 1. bir heyetin bu mesele 
a ı f l . 
ile iftigall nakil ve ter i ~rın 
devlet inhası ve elile re ıen 
yapılamaması. 

4 _ Haksız terfi, beca· 

tekaütlerin ıtkiyet yif ve 
mercii dofrudan doğruya 
baıka bir heyet olmaıı. 

5 - Hükklm sınıfına 
ıneıleki in•Uyaz verllmeıi. 

6 - Fevkalade refah 
, i f 

içinde yaıamalarının te m n • 
Hakim, endtıeıiz, m6ı· 

terfh Yatatılmak, hayallere, 
tulii emellere kapılmaktan 
evla o~ıa aerektir. 

ARiF ORUÇ 

reamen müsaade ve kabul 
eylemfptlr. Son zamanlarda 
Alman verem milcadele 
cemiyeti Franıada "Akel· 
fer mecruhları" cemiyeti 
"verem koruma" cemiyeti 
fibi cemiyetler reımen fl
rltman aıııını kabul ve tat· 
bik etmektedirler. 

Almanyada bir çok 
bek imler ve müe11eaeler t.· 
rafından tatbik edildiji ıibi 
bir kaç ay eyvel Pr. firit · 
man bizzat Breıliva kadar 
giderek verem miicaelele 
cemiyetinin elli ~adar hat· 
taıına meccanen aıııını tat· 
btk etmlttfr. Bundan bahse· 
den bir Alman gazetesi ya· 
zıyor ki : Bu gelen bir Alim 
detti insanları verem ifriti· 
nlo elinden kurtaran Nibe
bunya kahramanıdır. Pariıte 
beynelmilel verem ve kan· 
aer taharriyatı cemiyetinin 
3.5.931 de vukubulan he
yeti umumiye içtfmaında 
2130 ktıiye verem tifa ve 
kol"uma afııı tatbik ettikle
rini ve aldıkları tifa neti· 
ceıinfn yüzde doksan oldu· 
ğunu size veıalka iıtfnaden 
temin edebilirim. 

Le Populoire gazeteıf· 
nfn 29· 4· 931 tarihli oilıha· 
ıında verdlft habere göre 
Ffritman bu yakınlarda 
Par!ae giderek bir muhteHt 
heyeti ilmiye muvaceheıfn· 
de aıııını tatbik edecek 
fmit· 

Ltzbon gazeteleri Firit· 
mao aıısının bir seneden beri 
Portekizde tatblkına alt taf· 
ıilat ile dolu lmif· Şu da 
göıterlyorki Franaada bile 
Firtman &fııı b{lyük merha· 
lelerle yör6mektedtir. 

Verem miicadele cemi
yeUnfn ıöyledliımiz bey•· 
nalına lazım ıelen ceapları 
vermekte kuıur etmiyece· 
ffm. Kalmet a ıııma .reltnce: 
Maalesef bu ıün yalnız fal• 

\ 

ı·etflc ihrak mazbatası imza· 
hyanlar. 

4 - HükOmet murah· 
hasları o!dukları halde ipli· 
dai evrakını birer birer ıay
mıyarak murahhaı sıfattle 
mazbataları imzalamak ıu
retı 1~ hırsızlıia meydan ver
dikleri iddia olunanlar. 

Maznunlar 
Leonidas Aıtiraı- Giıe 

Baı Memuru 1Slrlgo Defteri 
kebir ıube müdür muavini 
Mümeyyiz Camiyao, Vezne 
Müdürü Meri Teodor, Te· 
mı stokli Azdesi, Belenskl. 

İptal Murahhasları 
M. Recai 8, MubahatB, 

Meıut B. 
M. Y orgo, Nf ıan, Legoıte· 

di• efendfle,., Kudrt?t B, 
lhrak murahhaslan 
Vitall Ef. mQfettff, Ahm,.t 

B., Nlkolakt, Kostakf Ana•· 
tu, Lfgor efendiler. 
"d0e0Iİ 00°1d~İ~' cİ~İiİ ·z·a·r~~. ~~~ 
hakkak oldufu yani saf· 
lam çocuklara vereme 
yakalattırdığı pek çok f&• 

yanı dikkat alimler tara· 
fmdan kabul ve ileri ıüril· 
IOyor. 

Memleketimizde epice 
müdafaa edil mit olan Sübeh 
fadaH ma.lllestf bunun 
açık bir lsbatıdır. 

Lübek faciası 
- Lübek de kaç kiıt aft• 

lanmıı ve kaç kiti ölmilıtO? 
- Zan ediyorum aııla· 

naolar 240 kadar vardı.Bu· 
nun 76 ıı fimdiye kadar 
muhtelif tarih!erde öhlü 
•on ölenin bir kaç aün ev
vel olduğuna göre bu öliimler 
tevdi edlyo•· demektedir. 

Almanyada Kalment afi• 
11nı ileri sürenler bu hi· 
diıeyi ört baıetmek için çok 
uğraıtılar fakat M•zrak çu· 
vala girmedi. en nihayet 
Kalment aıııının mahiyeti 
anlaıılmağa beılandı. Biz 
bfr Sf'nedenberl bunun aley· 
hinde olarak yalnız kalmıı· 
tık Fakat zannediyorum ki 
bana iftlhak edenler yakın 
zamar a çoğalacaktır. 

Türl. yede tatbik edi· 
lecekmiş 

Verem m6cadeleıinin 
kongresinde Kalmet aıısmın 
Türkiyede tatltikma geçil-
meıl hakkında bir temenni 
vardı nederelniz? 

- Ben de i.fittim. Fakat 
bu temenninin lcreaına le· 
pbbüs edllecelini biç zanet
miyorum. 

Çünkti bir L6bek faciaeı 
da burada meydana getir· 

Bu husuıat hakkında Ma
liye vekilinin izahatı, tütün 
iıtihsalitmda fazla iıtihsal· 
den ziyade nefil tütün ye· 
littirmek hem müstahsiHn 
menfaati ve hem de tütün 
mahsulünün ihracında mem· 

leke te fazla para getirmek 
noktasında daha nafi ola· 
cağa cihetle tütün zet iyıatn 

elveriıli olmıyan mmtakalarda 
zerJyata milsaade verilıneıi 
doiru olmıracağı gibi hu 
günkü düıünceye nazaran 
iktısat Vekalet marifetıle 
tecrübeler~ istinat ederek 
tülün zeriyatı manatıkının 
t efriki yoluna doAtu gidildiği 

ve inhisaı idareıiode takip 
edilen ıenet uıulleri tütün ıatıı 
ferağlarının teshil edildiği 

ve inhisar idareıinin doğrudan 
doğruya k6yl0den mubayaa 
ve avans vermek ıuretlle bir 
taraftan m6atahaili himaye 
ciheUne ıidildtfi ve maa • 
mafıh tilccarı sıkıntıdan kur
tarmak makıadile satılma• 
yarak tüccar elinde kalan 
be~ altı milyon kiloluk 
tütün mubayası kararlaıtığı, 

bandrol usulünün ıtmdiye 
kadar muhtelif defala r Bü
yilk Millet mecliıiude müza· 
keresi sepkettlfinden tekrar 
mevzu behsedilmeaine lü· 
züm bulunmadı~ı, ıigara sa· 
tıf fiyatlarında kaçakçılığı 

men noktai nazarından dah( 
köylü sigaralarının tf"nzili 
fiyatı düıünülmekte olup 
difer tütiln fiyatlarında 

altın farkı hesap edilirse 
muharebeden evvelki fia t· 
fardan fazla~ bir fiyat mev· 
cut olmayıp eıuen lüks tü· 
tünler Jbraç diltünceaf nden 
hariç olması hasebile fiyat
larının yüksek olmasında 
bir mahzur olmadıfı ve ne 
de olsa inhisar meselesi bir 
... 1 I 1 ı ı ... 1 ı 1 t 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 iM " 

mek arzu edilmez zanne· 
diyorum. 

tütünlerine ademi rağbet 
son gilnlerde tüccar mallarınm 
eyi olmamasından mütevel
lit olup elyevm hariç plya· 
salan ancak inhiııar idaresi 
veyahut doğrudnn doğruya 
müstahsilden mal almıı k ta-
rikini tercih ve ihtiyar e t

tikleri veki B. tarafından 
ileri ~ürülmüotür. 

Encümen son günlerde 
tütün müb yaa fiatlerinin 
epeyce tenezzulü hasebile 
bu lenezzülden dahili tü· 
tün müstehlilderinın de isti· 
fade etmeainJ bir hakkı 
tabii gördüğünden t ü -

tün satıı fiatlermde (bıl· 

hassa köylü tfgaraların
da) fiyatın tenzili kaçRkçıhğa 
da mani olacafmı dütünmüş 
İn laisar idaresi kadrolarında 
lenkihat yapılmasmı muvafJk 
bulmuı ve bu son ıekil Ma
liye vek ili tarafı dan da 
kabul edilmift ir. 

80,000 Dönüm 
Kendir ekildi. 

Kaslomonu, 15 (A.A) -
Kendir zerrfyatı hitam bul
muvtur. Kendir pi yas sası ha la 
yük11ekliğini muhafaza clli
f inden zürra bunu oazan 
dikkat aJnıı~ ve bu sene 
geçen !enckinin iki misli 
kendir ekmiıtir. 

Geçen seneki zeriyat 
miktarı 30... dönüm, ıslılı· 
sala t 3,5 milyon k ilo idi. 

Vilayetin her tarafında 
mebzulen yağmurJar yağ· 
mııtır . Feyiz ve beıcket şa
yanı memnuniyet bir dtrc· 
ceded ir. Küre kazaaı dahi
linde Aflı mıntakasma mü
him miktarda dolu dü§mÜ§· 
se de ekinlerin kısa olması 

dolayisile fazla hasarat ol
muftur. 

Bir Alman risalesinin 
dediği aibi "Çocuklarımız 
tecrilbe hayvanları değildir,, 

- Firftman aıısı i'e aldı· 
fıoız muvafakiyetler hak· 
kında bir az mal<kmal ve· 
rirmlsintz? 

Vilayetin Seydiler. Ağlı, 

Kuzayaka mıntakalarmda 
fareler temamile imha ediJ
mlıUr. Miicade!t:ye Azda\•ay 
ve Seydiler mmlakalarmda 
devam edilecektir. VuJ, 
Murnt Bey, fam müc~d~le 
mıntakalarmı kamilen .do· 
laıarak faaliyeti teftiv et· 
mektedir. Bugüne ka dar 
tama mile ekilen arazi so.OOO 
dönümdür. 

- Rica ederim onu 
sormayınız yine propaganda 
yapıyor , diyecekler ve bu 
ıefer hakla olarak. 

Biz bırakalım hakikat 
kendi•' ıöyleıin. 



Sanlte 4 YARIN 

Fırka içtimaında izahat 
(Birinci gahifederı devam) 

olunması ihtimali bulunan 
ve muht ehf memleketlerde 
kaldırıtm 1, olan borç için 
hapis u 6ulünün bu kanun 
ile bizde ele kaldın\ mıt ol· 
<luğu, h u psin iadeııi yerine 
alacaklın - n haklarını ta· 
ma mil·~ temin eder bir 
çok tedbirle r konulmak ıu· 
retile kanun tad:l e:lilere 1< 
Ilüyük Millet Meclisine tak-
dim kılındığı Adliye vekili 
tarafından izah edilmi~ ve 
Hukuk ve Ceza mahkeme· 
leri u ulü kanunları ile ceza 
kanununun da tadili için la· 
yiha hazırlanmakta 01duğu J 
ve mahkem<:'!nin teşkilatı 
meselesi tetkik edilmekte 
olduğu, adli tebligat için 
muvazzaf süvari mübatir 
ieri istihdamı hakkındaki 
dıleklerin vekaletçe de za· 
ruri gö. ülerek 1931 bütçe· 
sinde 750 süvari mübaıir 

tahsisatı ilave edildiği ve 
ağırceza ve sulk mahke· 
meleri açılması hakkında· 
ki dilekler bütçe meselesi 
olduğundan müstacelen is'· 
afı mali imkanlarla mu
kayyet görüldüğü ve mer'i 
buiunan hayvan sirkab hak
kındaki kanunun hakkile 
tatbiki için cümhuriyet 
müddei um umiilklerinin ye· 
niden dikkat nazarları celb· 
edildiği ve kanununu me· 
deniden evvelki nikah· 
larla gerek bunlnrdan ve 
gerek kanunu medeniden 
sonraki kanunsuz münase
betlerden dofan çocukların 
tescili ve kayıplar hakkın· 
daki muamelelerle bütün bu 
hususlara müteallik sair me~ 
selelerin alakadar vekalet· 
lerce teıkil edilmek üzere 
olan bir komisyon tarafın· 

dan tetkik edileceği ve ka· 
nuna mugayır nikah ya-
panlar hakkında cümhu· 
riyet müddeiumumilerinin 
tamlnıen nazarı dikkatleri 
celbohmduğu Adliye \ eki!i 
tarafından ifade edilmiş ve 
encümence de muvafık gö· 
rülmüıtür. 

Askerliğin bir seneye 
tenzili 

Milli müdafaa askerlik 
müddetilıin bir seneye, be· 
deli naklinin altıyüz lira· 
dan dört yüz liraya tenzfll 
ile bazı kazalarda askerlik 
tubesi açılmasını difemiı 

olan Amasya, Antalya, Ça· 
nakkale, Aydın, Samaun 
Bılecik, Cebelibereket, iz. 
mir ve İstanbul' un bu di
leklerine karıı milli müda· 
foa vekaleti tarafından ya
zılan tezkerede askerlik 
müddetinin 1 seneye tenziliııin 
memleketin ali menfaati 
noktasından mümkün olmı· 
yncaiı ve bedeli naktioin in· 
dirilmiyeceği ıube açılması 

veya muamelat noktasından 
mümkün olmıyacağı veya 
ı.ıuamelat memurluğu ihda
sı dilekleri de bütçeye veya 
zabit miktarına teallük etti
ğinden imkan hasıl olunca 
ıukerlik muume~atını Vt: !.ar!, 
ıslcr·ni kofaylnıtırmak için 

hususu bulunmaktadır, Halk 
itlerinin vilayetlerdeki hü· 
kiimet datrelerince kolayca 
görülmesi ve vilayetlerde 
hükumet otoritesinin takvi
yesi, taıra teıkilatamızca da 
zaruri ve ihtiyaç addedilmiı 
ve buna ait kanunun Büyük 

Millet medisine takdim edilmif 
olduğu mahalli idare büiçe'e· 
rinden Maarif vekaletine veril· 
mekte olan % 10 ların vilayet· 
lere barakılacağı, mahalli 
idarelerin takviye edileceği 
ezc\imle hususi varidatın il· 
ga edilerek meclisi umumi
lerin bütün salahiyeti tevsi 
edileceği ve ihzar olunan 
kanun bu devrede medise 
arzolunacağı, poliı ve jan· 
darma kadrolarının munta· 
zam ve muayyen bir proğ· 
ram dahilinde tezyidi ile 
nahtyclerde tam teıkilat ya-
pılması, evvelce ihzar olu· 
nan proğram dahilinde her 
ıene tezyit edildiği, yeniden 
nahiye ve kaza teıkila· 
tına memleketin umumi 
idare ihtiyacı nazarı dikka
te alınarak yapılan prog· 
rama tevfikan devam edi· 
leceği, posta telgraf ıube· 
leri açılması bütçenin isti· 
taatına mutevakkıf bulun
duğu, bekçilerin vazifei e~a· 
siyelerinde bırakılarak jan· 
darma itlerinde kullanıl· 
mamasının temin ve tamin 
edileceği ve fakat silahh 
olmaları itlbarilt: bunların 
vazifelerini ifa hususunda 
daimi mürakabeye tabi tu
tulacağı köy muhtarları 

halrkında köy kanununun 
ahkamı mevcut olup ma-
halle \ muhtarları ve ihtiyar 
heyetleri için yeni bir ka· 
nun hazırlanmakta olduğu 
cihetle muhtar ücretler;nin 
de bu kanun hOkmilne tabi 
tutulacağı, hayvan sirkati· 
nin men'i hakkındaki kanun 
ve men'i israfat kanununun 
tatbik edi~mekte olduğu 
ve fuhşun men'i hakkındaki 
talimatnamenin tatbikına 
devam edilmekle beraber 
f!mrazı ziihreviye nizamna· 
mesi ve hıfzısıhha kanunları 
hükümlerine göre 11hhi ve 
ahlaki mahzurların önüne 
geçileceği, m:ıhalli idarelerle 
belediyeler tarafından iste· 
nilen dileklerin takip edile· 
ceği, seyyar nüfusun iskana 
için ehemmiyetle çalıı•lmak· 
ta olduğu iıkan ve tefviz 
itlerinin tesiri ile biran ev· 
vel kat'i neticelere bağian· 
ması hakkındaki dilekler, 
tevfiz kanununun kabulü 
tarihinden evvel vaki olmuı 
bulunduğundan kanunun bu 
dilekleri tamamile temin 
etti~i dahiliye vekili tarafın· 

1 
ğu, Trabzon kongresince Rus 

istihsali münasebetile zarar 
görenlere tazminat verilme· 
si arzu edilmiı ise de ak· 
ta.lunan muahade hükum
lcrinde böyle bir k;\yıt bu-
lunmadığı cihetle bu dilefin 
tervici imki'lı olmadığı Ha· 
riciye vekaletinden bildiril· 
ınittir. 

Sayım vergisinden ten
zilat 

Maliye Vekaleti: 1 - Sa
yım vergisinin tenzili ve çift 
hayvanlarile kuzu ve oğlak· 
ların resimden isUınası ra
porları tetkik edilen 53 vi
layetten 39 vilayetçe arzu 
edilmektedir. Encümendtı 
izahatta bulunP.n Maliye 
vekili eıaı verfloln devletçe 
harbı umumiden evvel alınaı 
mıktardan fvzla olmadığı 
diğer kıemının (%28 ile 40) 
idarei bususiyelere ait bu
bulundujunu ve bu kısmm 
vergıyi çok ıösterdiğlni ma· 
liyeye ait kısmında tenzilat 
icra11 hıdematı umumiyenin 
ifası için zaruri olan vartda· 
tın temini noktasından müm· 
kün garülmemit olduğunu 
ve esasen 35 milyonluk &fftr 

vergisinin lağvından sonra 
5 milyon hayvanatı ehliye ve 
3 milyon arazi vergisi alın
dığı cihetle çift hayvanları· 
nın reım~nden istisnası caiz 
olmakla beraber tatbikatta 
da müıkülit ve sut iıtimal
lere meydan bırakılmıı ola· 
cağını ve maamafih mecli· 
lise takdim için hazırlanmıı 
olan sayım layihasında bü· 
tün hayvanlarla Uftiklerin 
resminden °!o 20 tenzilat ic

rası ve kesilen kuzu • ve 
oğlaklardan alman resınin 

ilgası teklif edildiğini ve bu 
teklifin bütçede 1 buçuk mil· 
yon liradan fazla tenzilat 
husule getireceğini derdest 
bulunan layihanın bu eıas 
dahilinde hazırlandığım en· 
cümene bildirmiılerdir. 

Kazanç vergisi 
2-Kazanç ve:gisi meıe· 

lise takdim edilmit olan ka· 
zan vergi s I layihasında 
biraz mağduriyete gidildiği, 
seyyar satıcıların vergiler· 
den istisna edilerek hususi 
hükiimlere tabi tutulduğu 
köylüler için mühim mua
affyetler temin edildiği ve 
zlraatle ittiıal ettifi halde 
muayyen zamanlarda çalı· 
ıanlarm ame!e addedildtil 
karö değirmenlerinin iratları 
üzerinden vergiye tabi tu· 
tuldukları, lstanbul murah
haslarının (piyasa yerinden 
uzak fabrika mahsülleri· 
nin piyasa yerlerindeki 
yazıhanelerinin kazanç ver 
glsinden muafiyeti) hakkın· 
daki dileklerine karıı f abri
ka haricinde bulunan yazı· 

dan f zah o!unmuı ve bu 
izahat encümence de muva· 
fık görülmüıtür. 

N afla vekaleti kısmında 
arzedildiği veçhlle mahalli 
idarelerin salahiyetlerinin 
tevsii, hususi varidatın kal· 
dırıl01ası ve alınan yüzde .. 

l 
hanelerine ve satıı mağaza• 
larrna ayni fabrikadan mal 
alıp ıata.n ticarethanelerden 

, fazla bir muafiyet temini 
adilane oimıyacafından bun
lardan kazanç verğtsi alınmı-
yacağı Maliye vekili tara
fından izah edilmtıtir. 

Arazi tevzii 

Evvelki gün Kumk"pı
d.ı P.tadi. sokağında esraren · 
giz bir vak'a olmuıtur. 

Bu husudta almıı oldu
ğum munzam ve mufassal 
malumatı bildiriyorum: 

Kumkapıda Çadırcı Ah· 
met Çelebi ınahaFeıiude 
Pladi ıokağinda 15 numa
ralı hanede antikacı Pavli 
Ef. namında birisi mRl sahibi 
olarak ikamet etmektedir. 

Bundan bir ay mukad· 
dem berayi.ticaret Roman. 
yaya giderek zevcesi madam 
Kalyopiyi yabız baıına ev
de bıı·akmııtır. 

Her zaman evinde yalnız 
kalmaktan korkmiyan ma
dam Kalyopi bu sefer de ge
ne yalnız kalmaktan kork· 
mjyarak üç orl6.dan ibaret 
olan evinde oturmaga baş· 
lamııtır. 

Fakat bundan iki gün ev· 
vel baıına bir kaza gel mi~, 
timdi oturamaz olmuıtur. 

lıte bu esrarengiz kaza
nın iç yüzü ıudur : 

Fakat bu sıralarda evin 
yukarı katında bir patırdı 
duyulmuıtur. Hiç bir zaman 
aklına bh' tehJike getiı meyen 
madam Kalyopi kedi bir ıey 
devirdi zannile koıarak 
yukarıya çıkmıı od4\ları ara
mağa baılamııtır. 

Aramış, taramıı, fakat 
• a.w __ w xae__ :uı 

bulunduğunu ihracattan ki~ ! 
milen kaldarılacağını himaye· 1 

lazım bir kısmının sanayi için 
prim vermek ıuretile bu ver· 
ginin tesirinden himaye ça· 
releri dü~ünülmüt olduğu· 1 
nu ve bu eıaılara göre ha· 
zarlanmıı olan kanun layi
hasınan Büyük Millet Mecli
sine taktim edil mit bulun -
duğu ve İstanbul murahhas· 
larınuı (fabrika muafiyetler 
indeki müıkülatıo kaldırı!arn k 
basit bir ıekle ifrağı) hak· 
kındaki dileklerine karşı 
bu meselenin gümrük kanu· 
nuna tabi oldu tunu ve idari 

bir mesele ise kolaylıkla temin 
olunacağmı ifade ve izah 
etmiılerdir. 

ne kedi görmüı ne bir ıey! 
Tekrar "aıağı inmiftir. 

Araadn beı on dakika 
geçmemi§, yukarıdan yine 
bir patırdıdır itidiJmeğe 
baılanmııtır. 

Bu sefer madam Kal
yopi, ko~arak yukarıya çık
nuv, doğruca yatak odası· 
na girmJıtir. 

Odada ne kedi var ne 
köpek, ve ue cin var Dt' pc· 
ri fakat yt.hmz odanın için 
de hafif bir duman ile 
keskin bir tütün kokusu 
duymuıtur. Zavallı kadm 
buhali gÖ!Ünce, hayret için· 
de kalmı. ve yavaf yavaş 
ürkmei{e baılamııtır. 

lıte bu meseleyi tahlile 
kalkııan madam Kalyopi 
iki saniye düıündüktc n soıı 
ra, bu dümanm yangın baş-
laui{ıcı olmiuından korka· 
rak hemen odanın her ta
rafını aramağa baılamııtır. 

Y anğın değil 
Odanın her tarafını ara

yan madam Kalyopi niha· 
yet karyo1amn altını ara
mak için eğilerek karyo1~. 
nın eteğini kaldırmııtır. 

Fakat o ara yabancı 
bir adam görmüotür. 

- Hayalimden değil be· 
nim, ldrmenin bile geçmiye-
c ği ıüphesizdir. lıte bundan --- =---~ 
ve cenuptaki kaçakcılığm 
men'i ıçın hududumuzun 
vaziyetine göre muhafaza 
teıkilatı yapılacağını ve bu
nun icin icap eden tedb:r
lerin alınacağmı beyan et· 
mittir. 

Maarif vekaleti= Ana mek-
tepleri açılması vilayetlere 
ait vezaif cümlesinden bu· 
lunduğu ve bu mektepleri 
açacak Vilayetlere muallim 
yetiıtirmek üzere Çapada 
kız muf\llim mektebinde iki 
sınıf mecut olduğu vekalet 
bütçesinden yatı mektebi 
açmağa imkan olmadığı ve bu 
günkü yatı mektepleri ma-
halli idarelerden alınmakta 
olan °/o 10 larla idare edil 
mekte ise de 1931 hazha· 
nından itibaren mahalli 
idarelerJen °!o 10 hr alın
mıyacağı!)dan takriben 2 
bin mevçutlu yatı rııek
t e p 1 erinin de mahalli 
idarelere devr olunacağı 
orta mektep ve lise açıl 
ması hakkındaki dilek:er 
vekaletçe de mühim görül· 
müt olduğuı!dan nüfusu 10 
bini geçen yerlerde orta 
mektep; 20 bini geçen y(·r
lerclt~ lise açılması prog
rama dahil bulunmuı ol
duğu ve anccı.k bütçeye 
ve muallim miktarına müte· 
allik bu ihtiyaçların sıraya 

~onulmau zaruri olduğun· 

dnn bu &eııe bütçesi müsa· 
it oldukça s~kizer orta mek· 
tep ve lise açılmasına çah
şılacağı Maarif vekili Bey
fendi tarafından ifade olun
muıtur. Bu beyanat encü · 
mence muvıı fık görüimüıtür. 
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dolayıdır ki nkhmda, fikrim· 
de oJm yan bir koı lmsuzlukla 
od 'l.nm her tarafını arndıktan 

6'1nra karyolamın • !tınıda ara· 
mak için etekleri kaldırdım. 

Gözüme gölge gibi bir feY 

iliştiğim hissederek dikkatli 
bakruak isierken o ara, gırt· 
J11~ıma bir elin sarıldığını 
gördüm. Ah .... diycl)ildil teu 
ıonra kendimi yerde buldum. 

Izbandut gibl herifm biri 
gözleri fırlamıı, ınüt •m ,dl· 
yen beni boğmak istiyordu. 
güç hal ile: 

- Ne istiyorsun? di:vebll· 
dlm. Fakat, o ne bir tef iı· 
tediğini, ne de bana yaptığı 

itkencenin sebebini söylüyordu • 
Bir elile gırtlağımı sık· 

mak, diğer eUle de yüzümü, 
gözümü parçalaınağa. çıılı~ı

yordu. 
O ara, bu hainin beni 

öldütmek istediğine kani ola· 
rak AUııha due. etmeğe baş· 
ladım. Ben dua ile me§gU l
dum, o da ağzıma bir bez 
sokmakla ... 

Ağzımı kapam cık için çok 
çalı11tım fakat ne çare ki 
mukavemet edemiyordum. 

O;mn için ağzımı açarak 
bu vahıinin yapacağı her 
işkenceye katlanmak çaresiz• 
liğini hissederek ağzımı açhm. 

Ağzım ın açıJdığim gören 
hain herif hemen el'ndeki 
l ezi ağzıma tıkayarak sem 
defa gırtlağımı bir kene 
daha sıktı. 

Maksadı öldürmek olan 
bu ndam, benim lıtJ halımi 
görünce hemen Leni bıra

karak evimin heı tarafını 
altüst etmeğe baılamııtır. 

Aramıı, tarıı.mıı nihayet 
birıey bulamayınca yal ız 
iki büyük ve kıymetli halı· 

yı alup gltmiıtir. 
Aradan birkaç saat geç

tikten sonra yavaı yavaı, 
kendime gelir gibi oldum. 
gözlerimi açtım fakat, kal
kacak bir vaziyette değildim. 

Güç hal ile ağzımdan pa, 
çavrayı çıkararak n:yea.: c! 
kalktım. Penceremi oçarak 
bir feryat koparoım v~ 
bu feryadımı müteakip yine 
bayıldım.,, Kalyopi bundan 
sonrasını komıularına atfen 
söylüyor. "o esnada imdada 
yeti1:en komıular açık hıra· 
kılan kapıdan içeriye gh·· 
miş ve b •ni ay1ltmağa bavla
rnışlar ayıldığım zaman ken• 
diml komıularan lcollnrı ara· 
ıunda buldum. 

- Tüylerhn dlkeu diken 
dı. Hikayesini nıı!utah ırat\ 
dam K tyopi özünü bura 
da bitirmi§tl. 

Meseleden haberdar olan 
zabıta bu hususta tahkilca 
tma başlamıı ve arndan çok 
sürmeden fa if Ertman Ago
bu yakalamııur. Hakkında 
ki tahkikat evrakı ikmal 
edilt:rek Adliyeye teslfın 
edilecektir. A. S. 

hu husu:st ki arzuların da te
minin~ çalııılacağı bildiril
ml§ ve encümenimizce muvı. 
f ık görülmüıtür. 

Vali salahiyetleri 
Dabiiiye vekaieti dahili· 

lerin bazi za.ruı·i ve muvak· 
kut kayıt:arla mah~\llc:rine 

terki hakkındaki dilekle
rin müzakeresi sırasında 
encümende bulunan Bar 
vckiJ Pa~~ nııı bu dilekleri 
ve mahalli ;darelerin tak-
viyesine karıı gösterdikleri 
vi.ıksek alaka encümeni-

3 - Köylüye arazi t:v· 
zH, bazı vilayetlerde köy
lülere tevzii istenilen ara
ziden devlete ait bulunan
Jarının mukadder bedellerle 
köylüye tevzi edilmekte bu
l unduiu ve devlet elinde 
varidat g~tiren bu gibi arazı 
bırak1lmamas1 bir prensip 
olduğu, istimlak suretile tev 
zil istenilen arazinin de büt
çeye müteallik bir mesele 
olduğu vekil tarafından ifa· 
de edilmiıttr. 

6- Arazi ve musakkafat 
vergiıl, 39 vilayet kongreleri 
tarafından tadili istenilen 
arazi ve müsakkafat vergi· 
sind~n ıikayetio kıymet tak
dirinden çıktağıaı ve bundan 
dolayı Büyük Millet meclisi
ne takdim edilmit olan la
yihada, hal mümessilerinio 
komisyonları da f azlalattı· 
rılmıı nisbetin indlrilmit ol· 
duğunu, araziden ağaç ve
saire dikilecek kllımları için 
nev'inE'I göre 3 seneden 
20 seneye kadar muafiyet 
konulduğunu, bataklık taşlık 
arazideki nisbetlerin in
dirildiğini seyli.p veıaire 
doliyiaile bir taha. vvül hu
su !üne verginin tenzili icnp 
ettiği takdirde bunun da 
yapılacağının temin olun· 
duğunu, Müıakkafatta ta· 
mirat payı bırakılclığını zi· 
rai müsakkafatın vergiden 
iıtf sna edildifini nisbetin 
indirllmiı olduğunu ve halk 
lehine mühim tadilat ya· 
pıldıfına MaJiye vekili bil· 
dirmitlir. 

Gaziantep murahhasları
nın (gümüı meık6katın kal- 1 
dmlmuı ve kaçakçılığın 
men.i) hakkındaki dileklerine 
kartı Malive vekili, gü· 
müı meskiikatın tedavülden 
men'i hakkmda 1'ir kanun 
bulunmadığını ve cömhuriyet 
merkez bankası açıldıktan 
ve paramız tesbit edildikten 

, 
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SIR Ki 
ye =ılerhıe müteallik dilek
lerden yol vergblnin tenzili 
miktarının tebdili ve % 50 
1 IP.rin vilayetlere bırakılma· 
sı °/o3Maarif munzam hissesi 
alınması Nafta vekaletine 
ınüteallik dileklerle birJ"kte 
müzakere edilmiıtir. 
Bu Vekalete ait diğer dilek
lerin baıında idare amirle· 
ı nin salahi, ctlerhıfn tevsii 

mizce teıekküre ıayan bu
hmmuıtur. 

Edirnenin talebi 
Hariciye vekaleti: Edir

ne vilayeti kongresinin Me 
riçten bayvırnların ıulan

m:::sı h ... kk1A1daki dilef inin, 
men'i tazammun eden hiç 
bir hüküm ve ahit bulun. 
madığı ve böyle bir mani çık 

, mıi ise hemen !zııJesitabi oldu-

Muamele vergisi: Vergi· 
oin Jağvini i&Uyen 25 vila
yetin dileklerine karıı Ma · 
liye vekili Beyfendi mua· 
mele vergisinin kaldırılmasına 
tlmdikt halde hukuki mani 

sonra o taraflarda da kağıt 
paramn ayni suretle leda· , 
vül edec~ğini ümit etliğini 

I 

Takslın Talimhane Meydanı ( Telefon B.H. 47 ) 

Bugün ve yarın tam saat 15 te Matine 
ve saat 9 da Suv.ue. Biletleı sabah !aat 10 dan 
itibaren tedarik edilebilir. 3 ila 12 yavmda olan çocular 
tenzilatlı tarifeye dahildirler 

Ehali, sirkı her gün sabah saat l O dan itiba· 
ren akşama kadar ziyaret edebilir. 
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YARIR 

,.._ ______________ " Poliste: 

Unutulmuş Bir Tekke 
Be bilhavzın Esrarı ... 

Manevi bir maktel .•. 
·---·---

Tahta ile 
Arkadaşnı fena 
halde yaraladı 

Adliyede: 

Nazmi 
~--

Tekrar haps-
edildi 

S.lıfle 5 

.c1 ID () I~ ~1 
. Dünkü maçlar! 

Beybilhavzda işe başlayınca 
ne garip şeyler gördüm? 

Balıkçı Kazım ib bahkçı 
Koprel aJacak meselesinden 
dolayı kavga etmiı, neticede 
Kazım, bir tahta ile Kopre· 
lin baıını tehlikeli surette 
yaraJamııtır. Bu hususta 
tahkikata batlanmıştır. 

Bundan altı ay evvel 
verem olmak üzere bulun· 
doğundan dolayı kanun 

lstanbuJspor - Beşiktaş beraber, 
Vefa Anadoluyu 6 - 1 yendi 

Gizli bir kongre! .. 
Bu kongreye en ' büyük şeyh 

riyaset ediyordu ... 
-14-

Esasa taalluk eden böy· 
le mühim içtimalara bu 
lbuazzam teıkilatın eu bü· 
Yük ıeyhioio riyaseti bir 
Zaruret imiı. 

Kongre mahiyetinde olan 
bu içtima gerçekten dik· 
kati celbedecek bir ıeydi. 
Bütün murahhaslar büyük 
bir ehemmiyet'e fikirlerini 
sıra ile ve birer hatip 
Vaz'ile söylüyorlar, hepsi 
de fivelerinin bozukluğuna, 
renkıizlfğine rağmen iyice 
TGrkçe konuıuyorlardı. Mü· 
:takere milnhasıran propa· 
landa esasına istinat P.di
rordu. Din ve milliyetsiz· 
ik propagandası .. 

Türk gençliği arasına 
Prouıtanlık ve milliyetsiz· 
lik tohumlannın ekilmesi 
~e tutmalı için çareler 
bulmak. Bu meyanda lıa 

a J)eygamberinin hayat ve ke· 
lltanıetlerine dair bir kita· 
bın sonra aile hayatımızın 

. en bikir derinliklerine ka· 
l dar nüfuz edecek bir mec·i 
lbuanın neırile, kulüplerde, 
Qıekteplerde, dershanelerde, 
lcGtüphanelerde, kiliselerde, 
tekkelercle ve tekkenin bil-

lc6ınum ıubelerlnde verilecek 
oııferanılann yapılacak 

~lkinlerln yalnız bu eıasa 
1•liııat etmesi lüzümü te· 
lcarrur etti. 

Sonra kodaman Pastör 
taıkın bir beligatla bütün 
lllurabhaılara vazifelerinin 
ehemmiyeti hakkında bir 
lıttabe irad etti. 

Görüyorsunuz kt Beybil· 

/ lıa vız tekkesi de her İslam 
tekkesi gibi dini bir perde 
altında ıiyati emeller pe· 
tinde koıan bir irtica heyu· 
lasından baıka hiç bir 
ıey değildir. Bir taraftan 
Hıtıstiyaniyet tohumu ekile
rek islamiyet aleyhinde 
tezvirat yapılırken, diğer la· 
raftan da Amerikanı& ve İn· 
gilterenin cihanıümül pro
pa ğandn sı ile gençliğimizin 
zehirlemesine çalıı,hyor. 

islim tekkelerinin mür· 
leci olmasına rağmen sö· 
nük kalan dumanı karıısın· 
da Beybilba vz tekkesi fÜP· 
hesiz ki memleketimizin ufuk. 
larında daha çok tehlikeli 
ve daha vahti emellerle du
manlar savuran bir tekke
dir .. 

Orada bilfiil ıahit oldu
duğum her ,eyi bu hakikab 
bana bir acı ilaç gibi içirdf. 
lıte ben bunun elim bir 
kurbanıyım. 

Bu miihim içtimadan son· 
ra bütün murahhaslar ve· 
da ederek ayrıldılar. İhti· 
yar Paıtör büyfik bir hür· 
metle tetyi olundu ••• 

Misli görülmemiş bir 
ziyafet 

Akıamın hayaleti her 
tarafı kaplarken ben pamuk 
gibi beyaz ıaçlı ermeni du· 
duıunun refakatile doktor 
(N .... ) nun ziyafetine gidi· 
yordum, 

Ziyafet mahalli Gedik· 
paıada muhteıem bir bina 
idi. (Devomı oar) 

Hırsız 
Şiılide tüccardan İbra· 

him beyin evine hırsız gi· 

rerek bir palto ile bir ıap· 
ka çalmııtır. Bu hususta 
tahkikata baılanmııtır. 

izinsiz çıktığı için 
Şiılide Papadolyan apart· 

n · anında oturan K<~mal Bey, 
zevoesi Ferihan hanımı izin· 
siz sokağa gittiği ıçin döv

.ı.: müıtür. Ferihan hanım da 
polise müracaat etmiı, tah
kikata başlanmııtır. 

Dövmüş 
Kazım isminde biri dün 

Polimoı apartmanı kapıcısı 

Sabriyi dövmüı ve yakalan· 
mııtır. 

Tabanc i atmış 
Diln Galatada sarhoıluk

la silib atan ame!e Hasan 
yakalanarak tabancası mü
ıa dere edilmiıtir. 

Koço yaralanmış 
Tophanede oturan Ham· 

diye bamın kocaıı Y aıin tara· 
fından kavga esnasında baıın 
yaralanmııtır. Hakkında tab 
klkata ba;lanmıstır. 

Camı kırmış 
Mehmet Halit isminde 

biri, seyahat acentesi 'Meh· 
' 

met Tahir beyin yazıhane-

sinde 20 lira kıymetinde 
olan bir camı kırmııbr. 

Hakaret 
Panaaltıde, MGzeyyen 

Hanim lıminde bir kadına 
Sudt lımtnde biri hakaret 
ettlftnden yakalanmıı tah· 
kikata baılanmııtır. 

Tramvaydan inerken 
Takılmde oturan 56 

yaılannda Abdurrahman 
Ef. dan T epebaıında tram
vaydan inerken düımüı, 
baıından ve elinden yara· 

Mandıracılar sızlanıyorlar lanmııtır. - 1 Y ankesiciJik 

Ahırları temizleyin. kect':.'1:5:..~:.~:ın~t~:.': 
b l Armanak efendinin panla· 
ou bütün arzu edilen şey er lon cebinde bulunan 75 

kendiliğinden temin edilir ~~:ı:d,:eç;~!n=~~tı~~hı• ta· 

1 
it! ıatmamata mecburdur! yine intihar 
bu hileyi baıka yerde ara- Beykozda oturan17 yaı~ 

mucibince altı ay müddetle 
hapisten affedilen Meyme
net hanı cinayeti katili Na:ı.mi 
tekrar hapse atılmııtır. Naz· 
mi bu defa da tahliyesini 
istemiıse de Tıbbıadli ınhhi 
vaziyetinin iyi olduğu hak· 
kıoda rapor verdifinden tah· 
liyesi hakkındaki talebi red · 
ddedilmiıtir. Nazmi malO.m 
olduğu Gzere 24 sene yata• 
caktır. 

Vedat 
Dün Yakalandı 

Şehrimizde bir çok can· 
lar• yakmak ve poltı!ere 
karııda silAh atmak çür'e
tinde bulunan azılı ıerirler· 
den kurıuncu Vedat, niha· 
yet yakayı ele vermtıtir. 

Hayli zamandanberi ara· 
nılan bu azılı evvelki gece 
Ga !atadaki tiyatrolardan bi
rine gelmiıtir. 

Buraya geldiğinden ha-
berler olım Poliı ikinci 
ıubesi ikinci kmm taharri 
komiser muavinlerinden Ri· 
fat ve Hulusi beyler, he· 
ınen lazımgelen tertibatı 
almıı1arnır. Bu tertibattan 
bihaber olan Vedat, pay· 
doı olan tiyatrodan çıkmıı, 
sallana 1&1lana yoluna git· 
meğe baılamııtır. 

Arkasını takip eden me
murlar, münasip bir yere 
ıelince hemen Vedadın 
durmaaını ihtar etmfılerdir. 

Ôtedenberl alet etmele 
al11mıı olan bu 1er1ert, yt. 
ne tabancaıını çıkanp ateı 

etmefe baılamıfbr• 
Memurlar da bilmuka· 

bele atete baılamııtır. Bir 
çok mahk6mfyetleri olan 
kurıuncu derhal evrakı ile 
Adliyeye verilecektir. 

Dün ıtadyomda iki maç 
yapıldı. 

hk Ma9 Vefa - Ana· 
dolu arasında oldu. 

Vefalılar ~evrenin baılan
gıcında, lıakimiyeti ele al· 
dılar Buna mukabil Aoado· 
lular da canla baıla çalııı· 
yorJardı. Vefalılar birinci 
devrede iiç gol atblar .. 

İkinci devrenin on, onbeı 
dakikası golsüz geçti Anado
lu hakikaten rakibi karıı· 
ıında muvaffak oluyordu. 
bir aralık Vefa aleyhine 
frikik oldu. Anadolunun 
attıfı bu serbest vuruı cezası, 

Vefa kalecisinin elinden 
kaçtı, Anadolular derhal 
bundan iıtifad e ederek ilk 
gollerini kazandılar· 

Fakat gol adedini faz· 
lalaıtıramaclılar. Vefalılar ar
ka arkaya 3 gal daha yaptı 
Oyun da bu ıuretle 6·1 Vefa· 
nın lehine bitti. 

f stanbulspor - Beşiktaş 
Evvelce de yazdığımız 

gibi bu takımlar en kuv· 
vetli ıekillerile 1&haya çık· 

tılar. İıtanbul ıpor Sala
hatlin ile Samihi takıma 

almakla Beıiktaıa tehlike 
arzediyordu. 

Oyun baıladı. Her iki 
tarafın güzel akınlan ıeyre 
gelen taraftarları heyecan 
içerisinde bırakıyordu. Fa· 
kat devre! ortalarında mü· 
e11if bir kaza ile karıılaııyo
ruz. 

lıtanbul spordan Fahri 
topla Beılktaı kaleılne tnf· 
yordu.Beılktaı kaleclsJ Osman 
muhakkak golle neticelene
cek bu akını bGyük bir ıo· 
it' k kanlılıkla durduruyor. 
Fahri dGı6yor. Bir ah ae-
daıı. 

Zavallı Fahri çok fena 
bir ıekilde ıoJ ayağının üze
rine düıüyor, gerfin bir 
vaziyette bulunan bacağı 
kırılmıı yerde yatıyordu. 

Ne gariptirki bu vaziyet 
karıısında ıtadyom idaresi 
seyirci olarak kalmııtır. 

Böyle bir hadise kartı· 

11nda stadyom idaresinin ae· 
YLrci kalması mı lazım gelir? 

Fahrinin dün dakilcaiar· 
ca ıahanın bir köıesinde 

inleyerek kalması stadzomda 
bulunanları teasür içinde 
bırakmııtır. 

Doktoru, sediyeai olmıyan 
bir stadyomun idaresi, hiç 
olmazsa bu g;bi hadiselerde 
Acil davranmalıdır. 

Bu gibi kazalar her za· 
man olahilfr. Fakat oyun ya
rida kalmaz. Dün b u kaza 
üzerine sabaya giren seyirci· 
lere kimse mini olmadı. 

Bu da mı stadyom idue· 
ıine düımez? 

Ne ise olan o!muı, biç ol
mazsa bundan sonra bu gibi 
hallerin önünü almanın çare· 
leri araıtırılıın. 

İıtanbulıporlular teessür 
içinde arkadaşlarmı hasta
haneye gönderdikten sonra 
oyunlarına devam ettiler. 
Birinci ve ikinci devreyi 
her iki taraf ta sayısız bitir· 
diler. 

Bir kaç satırla ~unu da 
söylemek isterizki koca bir 
mektebe iıtina t eden latan· 
bul ıpor taraftarları bu ıü· 
tunlarda yeri olmayan galiz 
elf asla rakf plerfni rencide 
etmfılerdfr. 

Oyunda yapılan her ha· 
reket kasti değildir. Böyle 
bir harekette bulunmaiı 
hiç bir vatandaı istemez. 
Spor nedir, onu öğrenelim. 

Kavgada 
hırsızlık 

1393 numaralı otomobd 
ıoförG Remzi ile muavini 
Mehmet, Osman efendi is· 
mfnde bir mOıteriyi Sirke· 
ciden alarak Çarııkapıya 
getirmiılerdfr. Taksiden faz· 
la para istediklerinden o ... 

3,500 genç mektepli 
idman bayramında! 

gençlerimiz binlerce halk önünde 

man efendi vermemfı, bu· 
nun üzerine ıoförler adam· 
cağızı dövmefe baılamıılar · 
dır. 

büyük takdirlerle alkışlandılar 
(Birinci aalaileclen cleoam) 1 B~ nutkunda ezcümle di· 
ladı. Alfabe ıırasile Erenköy, yorki· 
Feyziati, lstanbul kız liıelerJ 1 Türk gençliği, fikren ve 

. ' ahlaken yükselmek içün 
Muallim mekteplerı, Çamh· , 11hhatle kuvvetin en mühim 

Me.ndıracılarla Belediye 
llraıında hidls olan ihtilaf
ı..rdan. bir noktada Beledi· 
)eye karıı serdedilen haklı 
lilclyetlerden bahıetmiıtik. 

Busün tekrar ayni mev· 
lua - yazdığımız vechlle 
~elllaı ediyor ve meselenin 
t;:1 taraflarını da mey· 

mak lazımdır. larından Nadide hanım, 
Saniyen: Fenni ahır me· müpteli oldufu a1&bi basta· 

selesi.... Bu hususta dGn lıktan kurtulamadıfı fcin 
yazdıfımız veçblle 2,500,000 diln, kendisini evinin tava• 
Ura ıarfı • aıgarl bir hesap· nına asmak ıuretile intiha· 

Bu dövüıme tfınaıında 
da Osman efendinin 150 
liraıını almıı ve ıavuımuı· 
lardır. 

ca Eyüp, Kadıköy, kandilli, . bfr va11ta olduğunu bildiği 
Nfıantaıı oı ta mektt:plerl içfn, vücudunun terbiyesine 
Selçuk Sanayi, Üsküdar sa· ihtimam ediyor. 
nayi, Ameli Hayat kız liıe Cü~buriyet evJAtları, ka· 
ve orta mektepleri geçti· nuna ıteatkar, vazifeıinaa, 

lla koyuyoruz: 
le Evveli: Süte hile nerede 
•rıııyor? 

la Bu noktada mandıracı· 
tir kestirme bir cevap ve

)orlar: 

l - "Mandıralardan süt· 
ı:ııı hallı çıkmamasına, im 

11 yoktur! 
t Ç&nkü, ıütcüler ıiUü ıa· 
Ilı alırlarken derece 'vuru· 
~rlar. Binaenaleyh, süte su 
t bıaak gi bl bir bileye e-.. .n.I d e11w etsek, derhal mey 
~ çıkar ve süt geri yol· 

O.un için mandıra sahibi 
•ritGna tatmak iıtlyor1a bi· 

la .. icap ediyor. Bu serma· ra teıebbuı etmiı 'ise de kur. 
yenin tedariki imkinsızlıiı tarılmııtır. 
da aılkirdır Ayni zamanda 1 o c-·-· ·-
da fenni ahırların yapılma· • oşkun B. 
larile hiç bir fayda temin 1 Mazbatası muallel mi? 
edilemiyeceif etrafında ff· ı A k 15 H i K j 

l M 
n ar uıuı - ayser 

ki b Yan eden er var· an· r e müstakil mebus Oamançoıkun 
dıracılar fU yolda bir mu· / B. in mazbata11 muaJlel 
talea serdediyorlar · 1 .. il'" . h d gor uyor. 

_ Her iki nevı a ır a ! m!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!• 

da inek tahta ııkara üzerin· 
de yatar. Yeter ki elektrik 
ve terkos veya kuyu suyu 
olsun. 

Bu iki ihtiyaç temin edil· 1 

dikten ıonra, mesele kal· 1 

maz. Hattl all'i ahırlarda ı 
inekler, yüksekte yattıkla· 1 

rıadaa ve bunla•• da ki,..ır ı 

oldufundan mOtee11ir bile 
olurdular. Neticede daha az 
ıüt verirler! Mevcut ahır· 
lar temiz, ıulu ve elekli· 
rikli olduktan sonra, mli• 
kemmele~ istifadeye elve
riılidirler ! Belediye, ahırla· 
rın fenni tatbfratını temin 
ettirsin kAfl ! " 

Polis meseleye vaziyet 
ederek ıoförleri yakalamııbr. --Çerkes Fuat 

lzmız (Huıuıi) - lzmfr· 
de altın ova civannda 1ıe
çenlerde bfr mül8deme 
olmuıtu. Musademeden ka· 
çan Çerkeı Fuatın Balıkeıfre 
kaçtığı tahmin edtlmektedir. 

f Küçük ilanlar f 
NAMUSKARANE BiR iŞ 

TALEBi 
. . Acizleri, Ahmet ve ailem 
ıkı çocuğum ile Aciz kaldığımdan 
bir iş anycrum. Beni bu sefaletten 
kurtaracak, bir hayir sahibi yok 
mu ? 

Refıkam iÇin dahi bir süt 
analiği ari yorum dedi. 
Adres vrücüler Çarşısı kuşakçı 
Han No. 14 Ahmet ve refikası 

ler. 1500 genç kızm lttiral çalııkan, müteıebbiı neıeli 
olmafa, her tOrlft fena-

ettlfl bu geçit resmi ıtad· hktan nefsini korumaf a 
yomu dolduran halk tara· vatan müdafaasına hazırlan· 
landan dakikalarca alkıılandı. mağa ahaetmiıtir. 

Kızlanmızı 2000 erkek Bu nutuktan ıonra kız. 
talebenin geçit reıml takip larımız Kız muallf m mek . 
etti vnde DarG11afaka tebi jimnastik hocası Meı· 
ııraafle ı Feyzlltl, Feyziye, adet Hammın gür kuman-
Galataıaray, lıtikl&I, latan· dasile kol bacak hareketle· 
b 1 K b Ş. I kk rf, sıçramaları çok güzd 

u , a ataı. ıı itara f 1 S 
H 

yaptı ar. onra küraiye Ni-
ayrfye, Pertevniyal liıelerl, zaınettin Bey çık tı. 

erkek miiallim mektebi, Erkeklerimiz de ha reket-
Da vutpaıa, Eyüp, Gelenbavf lerini çok muntazam olara k 
Şems61mek&tip, OıkGdar ve bitirdiler. 
Vefa orta mektepleri bir Dünkü idman ~enl iğinde 
birlerini takip edtyorladı. gerek kızlarımızın ve gerek 

Bundan ıonra Maarif e• ~rkeklerkimizin yaptıkla:-ı 
Jımnasti harelı:e tle•i halk 

mini Muzaffer bey kürsüye üzerinde büyük bir tesir bı. 
çıkar•k bfr nutuk ıöyJedi. rakmııtır. 



Sahife i 

Ankara da 

om T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonlan havidir. 
SERVİS MUNT AZAMDIR 

ff (STORAH KARPi~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

telgrafla angaje ediniz. 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oıslu Mektep sokak 1 • 

Telefon B. o. 2496 

Doktor 

Fuat Sabit 

ALEMDAR ZADE 
VAPURLARI 

Mİ l l ( T 17va~:;., 
Pazar 

gunu akıamı saat 18 de 
Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak,lnebolu, 
Ayancık, Samsun, Or
du, Gireson, Trabzon, 
Rize , Mapa vri ve Ho
pa) ya azimet ve avdetle 
Vakfıkebir,Görele ve Ünye 
iskelelerine uj'rıyacaktır 

Müracaat mahalli İs· 
tanbul Meymenet Hanı 
altmdaki yazıhane. 

Telefon: lstanbul 1154 

YARIN 

,, 
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 Türkiyenin her 
tarafında bomba tarakalarına müşabih (Allo! 
Allo!) sesi işitilecektir. Halkın heyecana kapıl
~ şimdiden ilan olunur. 

"' • Doktor ~JI "" m~•~ı Rekabet 
lbrahim Zati Doktor Kandreye gitmek tsu· 

Agop Essayan : yenler: 

lümitte (3) numaralı 

Salatalarda, Mayonezde ve tereyağı yerine plav 
ve tatlılarda, bütün yemeklerde kum taı böbrek. 
karaciğer, aarılık ve safra ve zafiyeti umumiye, 

inkıbaz hastalıklarında 
HASAN Zeytin Yağı 

Dahili hastalıklar 
tedavihanesi 

,...Demokrasi-4 
Muharriri Tercüme eden 

Etienne Vacherot Hüaeyin Cahit Bey 

2 Büyük Cilt 
Demokratik devlet sistemi, bir demokra11i hükumet 

idaresinde vatandaşın 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 Demokrasinin 
ruhuna nüfuz etmek ve Demokratik prensipleri iyice 
kavramak mecburiyetindedir. Binaenaleyh bu eser 
mebus, hükumet erkanı, memur, muallim, askar hu· 
lasa her Türkün ehemmiyetle alakadar olacağı bir 
kitaptır. 

2 ciltten ibaret olan bu kitabın fiatı her 

3 liradır 

Turhan valde 
Muharriri: Müderris Ahmet Refik Bey 

Saray kadmlarının, cahil kadın afalarının devlet 
idare ve siyasetinde oynadıkları rolü ve Osmanlı 

fmperatorluiunun Köprülüler devrine tekaddüm eden 
bu devresindeki tezepzüp ve karıııklık ları bütün fe· 
caati ile meydana koyan bu eıer 150 kuruı fiatla 
satılmaktadır. 

...... Naıiri: Kanaat kütüpane•i ~ 

1 llDMm7 !j 

'.I Doyçe Oriant Bank 1
1 Deutshce Orient Bank 

lıtanbul ıubeılnln rnüceddeden kiiıat olunan 1 
dolrealnde bodrum katına mükemmel v• 1 
müzeyyen kasalar vazolunmu§tur. F Jatlar 1 
ehvendir. Aı·zu edenlerin Bahçekapı' da 
Aşirefendi caddesinde Yeni Vakıf han · 
karıısınd· .. ki bankaya müracaatları l&zımdu. 

we....-a • ı ..,~,-::::-:: 
~EZ 3 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

Sermayesi: 700,000,000 Liret 
İhtiyat akçesi 580,000,000 Liret 

Merkezi dare : MıLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 
lngiltere, lsvıçre, Avusturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 

Romanya, Bulgaristan, Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 

Sermayesi 
Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: lstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

ACiana, Mersin 

Vwıi:!rıist:ı.n'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 
wmaw m ..... -
TAKVİM 

Zilhicce 27 - Mayıı 3 

Mayıs 
16 

Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi- Cumartesi 
yada Afilyasonlar 

tsTANBUL ŞUBE MERKEZİ 1931 Ruzuhızır tl 
Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641-2-3-4-5) 'JfJ 

ŞEHiR DAHİLİNDEKİ ACENTALAR: Sabah 4•41 1 Alrşanı ~::ıo 
1stanbul'da : Alalemciyan hanında Telef. 282J. Beyoğlunda: Öjt" 12,10 Yat11 s,'6 

istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718 !tindt 16,07 lmsftt ,.,,., 
i Z Mİ R DE ŞUBE _J f'!'l!!l!!tW.'l:iL--= • --::;,, 

llcıa'sıf mldlir •l!I 111B•.-

Burlaan•ttİll Ali 
- ,,, # • . 161 .. 
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