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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Vaziyete iyi, fevkilade, mükemmel dense de gözler görmüyor, 
kulaklar işitmiyor mu? Ezilen, ıstırap çeken vatandaşlar 

manevi ıda olsun muhtaçtırlar ... 

sa si 
'iirriyet 

ARİF ORUÇ 
Dünkü nüshamızda Tür· 

iye Adliye teıkilatının ve 
nunların 11lahı esasları 

erinde bazt mü ta lealar· 
bulunulmuf, intihap 

rriyeti olmıyan yerlerde 
Clalet teminatının noksan 
lacaaından bahsedilm \~tik. 
Halk fırkası kongresin

e ileriye sürülen "Jüri" 
tkiJi teklifleri üzerine 
hııedilmek mecburiyeti ha 

l olan üç siyasi hakka, 
Uhap, Meclisi mebuean ve 
llhuat hürriyeti mevzuu· 

a bu gün de temas edil
tk faydalı görülmüıtür. 

Bu üç hürriyetin her biri 
ltktntn tamamlayıcmdır. 
llıiyette birinin bulun· 

'llıası, mutlaka diğer iki· 

1
nln, yahut ikisinin var 
Up birinin yok olması 
er - - b 1 d uçunün mevcut u un-
a ığına alamettir. 

Çünkü: Bir memlekette 
tta.ndaılar meLus intihap 
derlerken reylerini serbegfçe 
'ttlianamazlarsa, gelecek 
eclialerdeki serbestinin 
lidarda bulunan zümre 

~nı v-e hesabma muvazaa 
ab~!ne girmesinden daha 

11 bir fey olamazdı. 
Bununla memlekette yir· 

l'i bir senedenberi yapılmış, 
tl~n da yapılagelmit ol&.n 
•hapların meıru olmadığı 

latedildiği anlagılmamalı· 
~: O intihaplar meıru ola• 

tı ır. Fakat temsil vaziye· 
• tlde nıiltt:tin bir kısmının 
~)i, iştiraki temin edilme· 
ik~I olurdu. Şu itibarla, 
'll l dereceli intihapların 

' ızurları meydandadır. 
~'i İntihaplar, tam se!'bePti 
b teainde cereyan etmekle 
ı:t'aber, hükumet, zıbıta, 
~~:arına gibi kuvvetlerin 
lq ahalesinden azade bu-
dı~llıak ıarttır. Aksi tak· 
illtthe, bizde geçen Belediye 
del'l ahından alınaıı netice· 
bıı daha iyisini~lde ede· 
f()~ck h.-ıkanları da kalmaz. 

vconı 4 üncü sayfada) 

Fırka kongresi dün de bitmedi 

Kongrede dahili piyasada dam
ping olmadığı ileri sürüldü 

Vilayet murahhaslarının çoğu söz söyledi. Fakat 
hiç biri halkın dertlerine temas etmedi 
Ankara, 16 ( A . A. ) - eylen,ıif ve Aydin demir· 

C, H. Fırkasıbüyük konaıre· yoUarı idaresinin tatbik 
bu gün öğleden evvel aktet· etmekte o 1 d uğu tarifelere 

temas ederek halkın bu 
tiği içtimada Fırka prograsi 
mı üzerinde müzakereye yüzden maruz kaldığı müı· 
devam etmi§lir. kilatın icale~i iç'n milhlro 

aksamı üzerinde tesviye 
Çanakkale murahhası ameliyati yapılmış bulunan 

Veli Bey vilayet dahilindeki Alaşehir . Denizli ve Muğla-
çay ve batakhğm kurtulması 
ve bu havıAlınin bu suretle 
kabili iskan ve zer'iyata 
miisail bir hale getirilmesi 
hususunda tememniyatta bu· 

lunmuıtur. 

Ali Rf za Bey (Denizli), 
yol vergisi mükelefiyetlerin· 
deki müsavatsızhktan bahs· 1 

' 
ederek herkesin ietitaatıi l Yol vergisinin yükselmsiııi 
maliyesi nisbetinde vergt istiyen bir kahraman 
tarhı e s a s ı n ı müdafaa C. Kerim Bey .............. A.'jii),~d~ -;,;~· hd0

di~~· ........... . 
-

Ağırcezada bir adam 
saldırma çekti ! 

Samiin, kadınlar haykırarak ka
çıştılar. Muhittin tevkif edildi 

Dün iqinde heyecanlı bir 
Dün öğleden evvel Adli· 

ye binasını çığlıklarla dol· 
duran bir hadise olmuıtur. 

Alaşehfr yollcırmın bir an 
an evvel ikmal edilmesini 
talep cyliyerek demiştir ki:,, 
bu suretle vilayet mahsula 
tı ıyesinin kamyoular!a 
lzmire nakli imkam husule 
gelecetir. 

Merain limanı meselesi 
Muhtar Bey Mersin, 

progı amdaki limanlar inşa-
atına a.it mukarreı atın za
manı inıaları itıbarfle mühim 
bulunduğunu iıaret ede 

rek Menin limanının şark 
ve ce:ıup vilayetlerimiz için 
haiz olduğu ticari ehemmi
yeti ka.ydeylemiıtir. 

Raıit Bey Gazi ayıntap, 
Vergi mükellefiyetinin as
kerlik vazifesi gibi mecburi 
olduğunu ve fakat idarei 
hususiyelerde yaplan zammi· 
yatın ağır bulundufunu 
(Devamı 4 üncü Sayfada) .... Ay~~~ .......... ~ 

Ziyafeti 
Ankara, 16 (A.A.) - Saat 

16 da C.H.F. kongresi aza· 
]arı ormun çiftliğir. de ayran 
alrrağa davetli idiler. Aza· 
)ar saat 16 da trenle çiftliğe 
gitmiılerdir. Gazi Hazretleri 
çiftllkteki daireleri bahçe· 
sinde murahhasları karııla· 
mıılar, görüıüp konuımuı· 
lardır. Misafirlere çiftlik 
mahsulatından yapılmıı ean· 
doviçler ve ayran ' ikram 
edilmi~tir. Murahhaslar saat 
19 da gene hususi trenle 
~a~ya dc'Snmütlerdtr. 

Pek mühim tefrikamız 

"A1llAsıR cUiiiiifiiff'ETLERDE 
TEŞKiLA Ti ESAS/YELER··,, 

Vbka ol•n Adliye binası 
Hadise tuc!ur: Şakiri öldüren 
ve Muhittini cerheden Piç 
Alinin muhakemesi dün 
ağırcezada ögleden evvel 
rüyet olunuyordu. Esnayı 
muhakemede Muhiddin hey
eti haki meye demigtlr ki : 

- Efendim bu muha· 
keme aylardanberi uzayıp 

gidiyor ve benim hakkım 
gaip oluyor. Onun için bu 
muhakemeyi bir 'an evvel 
netice?endlriniz. 

YARIN.-
Fransızca 

Bir kaç güne kadar 
( YARIN ) Franıızca nüs· 
hası çıkarılacaktır. ------------NURLAN 01R1 C I TEFRIKAMIZA 

Başlıyoruz! 
Bu ıözleri duyan maznun 

Piç Ali derhal ayağa ka!· 

karak: 
(DerJamı 3 ü11ciı •ahif ede) 

iki mütercime ihtiyaç 
vardır. Her gün sabahları 
saat ondan on ikiye ka
dar idarehanemize müra· 
caat edilmesi. 

I O .... . , ••• ·' • 0 ! "' 0 . . 

Dayinler istikraz mı 
tek if ed cekler ? 

!!!"' ••• l!!!!S 

Dün Saracoğlu Şükrü Beyin 
iştirakile müzakerata başlandı 

kereyi ~abul et niı olmakla 
bizim tediye kudretimiz üze
rinden meseleyi halletmek 
e ası ı kabul etmiı olmak· 
tndırlaı-. 

Şimdilik müznki!ratın ne 
şekil alacağını hiç kimse 
tahmin edememektedJr. 

Mümesstllerln salahiyet· 
feri p k vasi olmadıaı an 
1 ş1lmaktadır. Şu hale na· 
z ran müz!lkerat hemen 
kat'i bir ııelfceye bağlana• 

mı) cak d mek oluyor. 
Ter e§ ub eden malümata 
gör hükumet taksitlerin 
tenzih ve tediyenin tehirin 

Dayinler vekili de isrnr edecektir. 
M. Vayt Dayinlerin büsbütün yeni 

Ankara, 16 (telefon) bir hal sureti t~klifinl hA· 
IÜBmanfı borçları müznkeratı mil bulundukları da söylen· 
günün en mühim meselele· mekledir. Devam eden ri· 
rlnden belki bfrindsidfl'. vayetlerden biri de dayinle· 

Dayinler yeniden müza· (Devamı 3 üncü &ayfada) ................................. , ........... ······-
Dampinge karşılık olarak mı! 

Ruslar 7 ,5 milyon do
larlık mal alıyor! 

• 

Sönmüş lzmir ticaret aleminin 
biraz yüzü gülecek! 

P'IEQ) .. ALi A - 141 1 

lktısadt darbeyi en tiddetle duyan muztarip lzmir 
lzmir, 16 (Hucusi) - yaanın muayyen bir miid· 

Hükiimelimiz1e Rus hüki't· det zarfmda icrası mecburi 
meli arasında aktedllen son olduğundan Sovyetlet bu 
ticaret muhadenamesi mu. hafta zarfında külUyetli Va 
clbince Ruslar Akdeniz ik· leks ve Palamut mubayaa 
t11adi mmtakasmdan 7 mil- edeceklerdir. 
yon 500 bin dolarlık muhtelif Ruı1ar bundan baıka 
mal sııtın alacaklardır. tütün, (izüm, zeytinyağı ve 

Ruslar yalnız 5 milyon sair gıda maddelerimizden 
dolarlık incir ve üzüm ala· de mubayaatta bulunacak-
caktır. lardır. 

Mubayaat Rus Ticaret Ticaret alemine küıaylt 
mümessilliAi vaınlaaile yapı· veren bu haber bütün iz. 
lacaktır. · t" mır uccarının yüzünQ. gül· 

Muahedede iıbu muba· dürmüıtür. 
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iki vapur çarpıştı ve biribirlerine 
protesto çekerek zarar istediler 

İki :vapur bu yüzden 
çarpıtmış ve " Valrosta ,. 
vapurunun yan yan tarafı 

Dün sabah limand~ bir 
kaza olmuı, iki vapur çar· 
pışmııtır. 

Kaza ı u ıekilde olmur 
tur : 

Giritten aıelerek Karade· 
nize geçecek olan "Mikail 
Tomski,, ismindeki Rus va· 
puru Dolmabahçe açıkları
na geldiği sırada kendini 
cereyana kaptırmııtır. 

Rus vapuru orada de
mirli bulunan Luit Medtte
rane kumpanyasının "Val
rosta,, vapuru üzerine düı· 
müıtür. 

epeyce hasara uğramııtır. 
"Tomski,, de bir az rah· 

ne almıştır. 
Bu rahneden baı anbar 

tarafl delinmif, vapur su al 
mııtır. Vapur fazla yüklü
dür. Bu, bir az vRziyeti teh· 
likeye sokmaktadır. 

Her iki vapur kumpan· 
yası da biribirlerine birer 
protesto çekerek zarar ve 
ziyan talep etmiı1erdir. 

Emin istifa mı etti? 
250 bin lira tahsisat alamadığın

dan çekildiği söyleniyor 
Darülfünun emini Mu

ammer Raıit Beyin iıti· 
fa ettifini dünkü akıam 
gazetelerinden biri yazıyor
du. Bu hususta Ankara tel· 
grafları böyl-a birıey olma· 
dı~ını kaydediyor: 

Ankara 16 ( Huıusi) -
Darülfünun emini Muammer 
RaıitB.in istifası haberi hak
kında henüz tahakkuk et· 
mit bir ıey yoktur. 

Bu haberin ıundan çık· 
mıı olması ihtimali vardır : 

Muammer Raıit B. Ba· 

remin tatbiki ve Darülfü· 
nunda ıslahat için 800 bf n 
lira olan Darülfünun büt· 
çesine 250 bin Ura daha 
ilavesini istemiati. Bu tah· 
sisat evvelce vadedilmiıti. 
Fakat sonradan bu para· 
nan verilmesi mümkün ola
mamııtır. Muammer ' Raıtt 
B. bu vaziyeti görüımek· 
tedir. İıtlfanın bundan ga· 
lat olduiu zannedilebilir. 
Çünkü Muammer Raıit B. 
iStifasının doğru olmadığı 
söyleniyor. 

Uzlaşılacak mı? 
Vapurcularla Seyrisef ain müza
keresi müsait safhaya giriyor. 

Mılli vapurcular birliği Navlun tarifelerinin tan· 
ile Sıyrisefain arasındaki zimi. 

müzakere devam ediyor. Fakat Mezkür husuıat üzerin· 
henüz kat'i bir neticeye de bir itHaf zemini buluna· 
varılmamııtır. 

Maamafih bir kaç güne cak gibidir. Bilhassa Seyri-

kadar müsbet veya menfi 
bir ıekil hasıl olacaktır. El
yevm müzakere edilen ma· 
ddelerin içinde ıunlar var
dır: 

Poıtaların hareket gün .. 
leri. 

sef ain idaresi geçen seneler
de olduğu gibi, vapurculara 

tilepçilik tavsiye etmekten 
vazgeçmlıtir. Bu nokta mtllt 

vapurcular arasında men· 
nuniyeti mucip oluyor. 

Hazirandan evvel 
inhisar müdürleri birer birer 
Ankaraya gitmeye başladı 

Tütün inhisar müdürü 
Behçet B. den sonra müs
kirat inhisar müdürü Asım 
B. de bugün Ankaraya gi~ 

decektir. Gerek Behçet ve 
gerek Anm beylerin Anka
ı·a 5eyahatları haziranda 

memurlar arasında yapıla

cak tebeddülatla alakadardır. 
Şimdiki teıkilatta bazı 

değitikle.r takarrür etmit ve 

haziranın birinden itibaren 
tatbik edileçeği temin edil
miştir. 

Buna nazaran Tütün in
h1sarınm Çanakkale merkez 

Asaf Bey 
Bu def ada Manisadan 

namzet! 
Konsolitçi Asnf B. latan· 

bul müstakil mebusu olmak· 
tan vazgeçuıemfttir. 

İstanbul lntihabatmda 
kazanamayınca, yeniden 
müstakillen namzetliğini vaz-

etmiotir. 
Fakat, bu defa Manisa· 

dan müstakil mebus seçil· 

nıesi için ora heyeti teftiıiye· 
sine telgrafla müracaat et .. 

miıtir. 

müdürlüğü müdiriyete kalp 
ve İstanbul baı müdürliığü· 
ne ilhak edilmektedir. 

Kastamonu merkez müdür· 
lüğü lnebo?u'ya nakledilecek 
ve Gireson merkez müdür
lüğü müdürlük olarak İne· 
bolu'ya raptolunacaktır. Er· 
zincan merkez müdürlüğü 

müdiriyete kalp ve Erzu· 
rum baımüdürlüğüne ilhak 
edilecektir. 

Hazirandan itibaren bü· 
tün merkez müdürlükleri 
kaldırılarak bazıları baımü· 

dürlüğe, ekserisi müdürlüAe 
kalp edileceklerdir. 

Müderrisler 
Darülfünuna tekrar 

müracaat etti 
Bu sefer mebus intihap 

edtlmeyen müderris Nuret· 
tin Ali ve Behçet beyler 
müderrislik için tekrar Da· 
rülfünuna müracaat etmiı· 
lerdtr. 

Edebiyat fakültesinde 

münhal olduğundan Behçet 
B. alınacaktır. Fakat Tıp 
fakülteeinde münhal olma· 
dığından Nurettin Ali B. 
i çln bütçe beklenecektir. 

fllHillEEE& 
1 HABllllLlllli 

.. 
Usküdar 
Postanesinde 
Suiistimal 

Posta müfettiılerı Üıkü· 
dar postanesinde bir ıuUsti· 
mal bulmuılardır. 

Bu yüzden Üaködar poıta· 
nesi havale memuru İsmail 
Hakkı Beye itten el çektiril· 

mittir. 
Yapılan tetkikat İsmail 

Hakkı B.in uzun müddetten
berJ zimmetine azar azar 
para geçirdi~lni göstermittiı·. 
Bu para mühimce bir yekun 
tutmaktadır. 

Başbörn 
Vekaletile gö
rüştü ve döndü 

Amerikada muhtelif za· 
manlar muallim mektepleri 
müdürlüklerinde bulunan ve 
daha sonra (Sanfıransisko) 
da hususi bir mektep aça
rak ferdi tedrisat ile meıgul 
olan, terbiye profesörü müs· 
yü (Baıbörn) perıembe iÜ• 

nü ıebrlmize gelmit ve doğ 
ru Ankaraya giderek Maa· 
rlf vekAletile temaslarda. 

buiunmuı ve lstanbula dön· 
müıtür. Bu zat İatanhulda 
da bir konferans verecek· 

tir. Konferansını Dartilfü
nunda vereceğt tahmin edi

liyor. 
Ferdi tedrisatın memle

ketimizde de tamimini ar· 
zu eden aaüsyü (Baıbörn) 
konferanıını samiine Türk· 
çe olarak kendisinden son· 
ra tercüme edilmesini iste
mektedir. 

Tasarruf 
Nerelerden temin 

olunacal.? 
Memur maaılarından ya· 

pılması düıünülen tenzilat 
ıu ıekilde olacaktır : 

Bu yüzde 15 tenzilatın, 

yüzde altm kazanç vergisi 
kesilmek suretile temin edi· 
leceği gibi, yüzde üçü de 
yeni memur tayin edilme 
mek suretile temin oluna· 
caktır. Hizmeti 10 seneyi 
geçenlerin tekaüde sevkleri 
haberinin doğru olmadıfl 
söyleniyor. 

Bir sermayedar 
Ankarada 

Maruf Çekoslovak ser 
mayedarlarından M. Skoda 
dün ekspresle ıehrimize gel~ 
mit ve Ankaraya hareket 
etmiıtlr. M. Skoda hükömet 
merkezinde bazı ticari me
seler etrafında teıebbüsatta 
bulunacaktır. Mumaileyh mu• 
harririmizin, Ankaraya niçin 
gittiği sualine cevaben, kısaca: 

- İılerimin halli mak· 
sadile, demiıtir. 

M. Jakobi geldi 
Dün, ıehrlmize M. Ma· 

ister Jakobi gelmittir. 
M. Mafster Jakobi Ana· 

dolu· Bağdat demir yolunun 
hükumet nezdfndeki sabık 
delegesi idi. 

Yol mütehassısı 
getiriliyor 

Vilayet Avrupadan bir 
yol mütehaasııı getirmeği 

kararlaıtırmııtır. 

Kara Ali çetesi mahkemede -
Beni öldürecekler! 

Kara Alinin yaptığı cinayetler 
meydana çıkıyor 

Darıca ve Diiıce tarafla· 
rında icrayi şekavet eden 
ve bir kaç kiıiyi öldüren 
kara Ali çetesinin muhake· 
meıine dün ağırcezada de· 
vam edtlmiıtir. 

Malumdur ki bu çete 
eıhası ıunlardar: Kara 
Ali, Rüstem, Palo Hüseyin, 
koca Hüseyin, Halil, Ahmet 
Hasandır. 

Dünkü celsede evvela 
maznunlardan Ahmet din· 
lenmiı ve ıunları aöylemiı· 
Ur: - Efendim. Ben Halille 
beraber Hasanı kara Alinin 
emri üzerine öldürdük. E· 
ier Hasanı öldürmemi§ ol· 
saydık muhakkak kara Ali 
bizi öldürecekti. 

Beni tevkifhanede onla-
rın yanından ayırınız. Çün
kü ben mesesleyi doğru 
söylediğim için beni öldür· 
meye kalkıyorlar. Hayatım 
tehlike.dedir. ,, 

Dünkü celsede 11 ıahit 
dinlenecekti, faket ıahitler· 
den üçil mahkemeye gelme· 
diklerinden sekiz ıahit din
lenmittir. 

Şahit Halil İbrahim de· 
mittir ki: - Kara Ali 928 
senesi bir gün Darıcaya 

geldi ve Kahveci Recebin 

\ 

dükkanında içmeğe baıladı. 
Ben de tesadüfen ora· 

da idim. Biraz sonra 
hiç sebepsiz yere kah-
veci Recebin kolundan 
tuttu ve Tabancasını 

çekerek Recebin üzerine 
ateı etti fakat kurıunlar Re· 
cebe isabet etmedi. Ben bu 
hadiseyi 928 senesi ıikayet 

ettim, hiç bir ıey çık
madı,, 

Bunun üzerine kah veci 
Recep dhılendi ve bu da ha· 
diseyi tasdik elliği gibi ıu· 
nu da ilave etti: 

- Bu hadiseı len bir kaç 
gün sonra Kara Ali beni 
çatırdı ve dedi ki . Ben seni 
piıkin bir adam sanırdım. 
Meğer sen çok çiğmişin. 

O ıün ben baıkasını 
vuracaktım amma kaderi 
yokmuı. Sonra o günkü ta· 
banca insan öldürmez bak 
bu öldürür diye kocaman bir 
tabanca çıkararak gösterdi. 
Diğer ıahitlerde hep Kara 
Alinin aleyhinde ıahadette 
bulundular, · 

Heyeti hakime, sekiz 
hukuku umumiye ve 28 
mftdafaa ıahidinin celbi f çin 
muhakameyi 20 hazirana 
talik etmiıtir. 

Zahire borsası meselesi 

Borsa göçüyor. 
Tellallarla mübayaacılar birbir
lerine girdiler ve en nihayet 
Ankaraya heyet gönd@rdiler. 
HükQmet tarafından za· tai nazarlarına mukabil 

bire borsası nizamnamesi 
yapılıyor. Bu nizamname 
mevadı içinde mubayaacı
lar ve tellallar hakkında 

bir takım ahkam vazedi· 
liyor. iki parti olan muba-

:yaacılar ile tellallar kendi 
haklarını müdafaa etmek 
fikrindedirler. Fakat asıl 
hassaıiyeti mubayaacılar 

göstererek telaı ediyorlar. 
Netekim bu maksatla 

Ankaraya bir heyet gönder· 
miılerdir. Hancı zade Nuri 
ve Selami Salih Beylerden 
ibaret olan bu heyet ıu 

noktayı müdafaa ederek 
~hiikümet nezdinde teıebbü~ 

satta bulunacaklardır. 
1 - Mübayaacılı~ın ip· 

kası 2 - tellallığın lağvı. 

Mübayaacılar, esasen ni· 
zamnamede böyle bir ıeytn 
olduğunu söylüycıır ve tel
lalların borsa haricinde it 
yaptıklarını iddia ediyorlar. 

Mübayaacıların bu nok-

tellal~ar da ıöyle cevap 
veriyor: 

- Biz de horsa da itli· 
yoruz. Esasen her tellalın 
mubayaacm vardı. Muamele 

itibarile bizim mubayaacıdan 
farkımız yoktur. 

Borsa haricinde muame
le yapsak bile bunu tüccar 

kabul etme21. Hatta tellal· 
lara bizim memlekette ih· 

tiyaç bile v~rdır. Çünkü iti 

meydana çıkaran tellallar· 
dır. 

Mesela Avrupada ve Bal
kanlarda bile tellal var. 

Netice itibarile mübaya· 

acılarla tellallar birbirleri· 
ne zıtdırlar.,, 

Mubayaacılarlarla tellal· 
lerın noktai nazarları bu 

şekildedir. Hükumet yapma
kta olduğu zahire borsası 

nizamnamesile hangi tarnfın 
haklı bulunduğunu göstermit 
olacaktır. 

Belediye bütçesi gidiyor Bu da tasarruf mu? 
Belediye mecliıinin mü· 

teaddit celselerini işgal eden 
Şehir bütçesi tab' edilmek-

tedir. Yeni tabedilecek büt
çe yeni nizamname nauci
bince Dahiliye vekaletine 

gönderilecektir. Daimi en
cümen bütçeyi Vekalete bir 
an evvel göndermek için 
çalıımaktadır. Perıembe gü· 
nüne kadar gönderilecektir. 

Rüsumat idaresi tasarruf 
kastile gazetelere istatistik 
vermeğe baılamııtır. Ne ga· 

rip tasarruf! 

Münhal mebusluklar 
Sabık mebuslardan Fah· 

ri (Balıkesir) ve Halit (Kan) 
Beylerin münhal uıebusluk· 
lardan fırka namına na.m· 
zet göaterilece.kleri haber ve· 
rilmektedir. 

Siyasi 
Takvim 

Bir mum söndü! 
Dün akıam Babıalide 

fücceten bir üful oldu. De
ğil ııençlf ğine çocuklukları· 

na doyamadan göçüp giden 
bu biçare zaten çelimsi:ı:, 

babasına çok çekmit biri 
idi. 

Ne gariptir ki deri de· 
ğiıtirirken halk için haki· 
kat ıçın, doğruluk için, 
halkın olmak için, velhaeıl 
bat için, nezle için ök· 
sürük için, kırk derde dev• 

olmak için doğduğı.nu ıöy· 
leyen bu zavallı ilacı alma• 
dığı için kendi baıına sil• 
remeden bu asırdide mat· 
buat mezarına gömüldü 1 

Bir zamanlar "Yıuın,, 

için fol yok yumurta yok· 
ken "Bir kandıl söndü!. di· 
yerek kervana karııan Poli" 
takanın bu ruyası batt'l• 
döndü ve yatsıya kadar ya 

nan mum söndü. 
politika öldü ! 
İlk sahifesinde kendi 

mezat taıının kitabesini 
yazan Politika vasf yetinde: 

" Ben ölmedim. Tenaıü 
edeceğim. Baıka kalıba gi· 
receğim,, diyor. Nihayet 
kalıbını değiıtirmeden din· 
lendirdi, 

Desteklerle yürüyen ba• 
basına külfet olma da zateıı 

ne mana vardı? 
Toprağı bol olsun. Alla 

ıünahlarını affetsin! Bak 
katan bu kubbede bir ho 
tada imfı. Ne kendi eyled 
rahat 11e halka verdi huzut 
yıkıldı gitti cihandan dayaıı 
ıı n ehli kubur! 

Manisa namzedi 
Konselitçi Asaf Bey bLI 

defada namzetliğini Mani' 
sadan koymuı. 

Asaf Bey, münhallere 
kimsenin alınmadığını bilıııi• 
yor musunuz? Bu seferki iıl' 
tihabatı pek mi Konselite 
benzeettinki Kendini ötede 
beride koz diye kırıyorsun? 

~ 

IPullparacığma yazık değil!Jll' 

lstanbuldan çıkmayınc' 
Maniğnisaya gidilir mi? 

Bu gidiıle sakın DioJ' 
yata pirince giderken evd' 
ki bulgurdan olmayasın?! 

lf 
Cansiz sermaye 
Halk fırkası kongresil'I' 

de hareketli sermaye ü:ıt' 
rinde konuşurken kırk se' 

nelik gazeteci Ahmet lb' 
san Bey "hareke\siz serı1'1 

ye,, yi ıormuıtur. 
Dün Türkiyedeki yet'

1 

inıaatı düıündümde akh11'
1 

bir nokta daha geldi. 
Bu milyonlara çı"'11 

binaların yanında oturuP 
1'~ 

hareketsiz sermayeyi sorrı'' 
garibime gitti. . 

"' •• 1 •• 1 • t ' •••••• ' ' t • f , 

Yunan talebest 
şehrimize geliyo~ 

30·35 kitilik bir Y tıı>1', 
T 

., e 
icaret talebesi, müderrı ti 

rile birlikte 20 MaY'' ~ 
ıehrimize gelecektir. 1~:, 
talebesi gelecek misafidı'' 
için hazırlıklar yapmakt" 1ıri' 

Yunan talebeleri te r 
mizde bir hafta kal"'' 
lardır. 

)·.rot 
1500 seyyah ge ı, ,~· 

Mayısta (Montoroı0) 5ffJ 
puru ile ıehrimf:ıe !ır• 
Alman seyyahı gelece" 
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Rasim Ali j Futbol maçları 
B.me lesi Ankara mu~~e~iti B~lıkesir se muhtelıtını yendı 
Darülfünundan Balıkesir, 15..(A. A.) - mada fırkanın parlamento• 

soruldu! 
Ankara 16 (H.M.)- Ma· 

arif vekili Rasim Ali B. 
Dleselesf etrafında şunları 
söylemiştir: 

" - Rasim Ali Beyin mü
dafaası alınmadan hakkın· 
da karar varildiğinden bah
•ile ve diğer iddialarla res 
men Vekalete yaptığı bir 
Dlü.racaat vardır. 

Her vatandatın hakkı 
hluhterem olduğundan bu 
hlüfacaatın tetkikini ve mu· 
taleasmı bildirmesini Darül· 
fünun emanetine havale el

tim. Alacağım cevaba göre, 
bfr karar vereceğim.,, 

Daıülfünun emini, 931 
Daı·ülfünun bütçesi için An· 
karaya gelmiştir. 

Her vekalet bütçesinde 
taaarrufat yapıldığı halde, 
Dari'!lfünun bütçesi, bu se· 
ne eskhi gibi 800 bin olarak 
teıbit edtlmi{tir. 

Darülfünun, bu miktar 
dahilinde imkan bulursa 
istediği ıslahatı yapabilecek· 
tir. 

• •••• 1 ••••••••• 1 1 1. 1 1 ' • • • 

Adliyede 
hadise 

bir 

(Birinci ıahifeden devam) 
- Ulan sana ne oluyor, 

demı,ur. 
lıte bu muhavere geç

likten sonra mecruhla maz
nun hirihirlerine ters ters 
ha.kmıılardır. 

Heyeti hakime bu celse· 
de bir kaç ıahi t dinledikten 
11onra diğer ıahitlerin celbi 
için muhakemeyi talik et· 
lnittir. 

Tam maznun jandar
lnanın nezareti alhnda 
ağırcezadan çıkarken ve 
le adın 1 arın localarının 
altından geçerken Muhittin 
kolunun altından büyük bit 
sa'dırma çıkararak kendini 
Yaralayan Piç Alinin üzeri ne 
atılmııtır. 11te bu hadiseyi 
Rören samifıı vaveylaya 
haılamıı ve herkes bilhassa 
kadınlar öteye beriye ka· 
çıınıağa baılamıılardır. 

Bu ani hücum üze ... 
tine · jandarmalar mavzerle· 
tini doldurmuılar ve. 

- Davranma, yoksa vu
ruruz demitlerdir. jandarma 
\'&.zifeıini tam zamanında 
Yaptığı için Muhittin der· 
hal tevkif edilmiıtir. Mese· 
leye Müddeiumumilik va-

Tefrika No : 1 f 

Salı günü buraya gelen dakf grubunun elyevm takip 
AnkarR sporcuları bugün etmekte olduğu siyaset kahir 
kesif bir seyirci ve spor bir ekseriyetle tasvip ed;(. 
meraklısı önünde Bahkeıir miıttr. M. Loyd George'un 
sporcularile karııla~tJlar. amele fırkası hükumetine 

Heyecanlı bir oyun ne- kartı aldığı vaziyet bn suı et1e 
ticesinde Ankara muhteliti teyit edilmiş olmaktadır. 
Bahkeslr muhtelitini ikiye 
karşı beı ile mağlüp etmiş· F asta 
ur. ınücadeleler oluyor 

Yapılan 'muhtelif atletizm Tanger,15, (AA.) - Fren· 
ınüsabakalarınd~ puvan i!i· sız idaresine muarız bir ka· 
harlle Balıkesirliler kazan· bilenin Bouja'dan 15 kilo· 
mıılardır. Balıkesirliler Ja, metro kadar uzakta bulunun 
Ankaralılar 26 puvan elde Kasbah • Tadla civarında 
etmitlerdir. bir mermer taş ocağmda ça· 

Bisiklet sür'at ve muka· 
\ıemet koşularında Ankara· hşan ıoçilere hücüm etmesi 
lılar birinci gelmi~tir. neticesinde bir Fran8rıla iki 

İdman şenlikleri yerli ölmüş bir Fransız ka· 

Balıkesir, 15 (A.A.) 
Orta mekteplerin idman 
ıen1ikleri bugün stadyomda 
binlerce seyirci huzurunda 
muvaffakiyetle icra edilmiş· 
tir. Şenliklere muallim mck· 
teplerile erkek ve kız otla 
mektepleri talebes i ittirak 
etmiştir. 

Amele fırkasına 

bile efradı tarafından bir 
esir alınmış ve bir yerli 
ralanm1~tır. 

Hava faciaları 

ya· 

Sarrebourg, 15 (A.A.)
Burada askeı i bir tayyare 
yere dü§milş, içinde bulunan 
bir mülazim ölmüştür. 

Felemenk bankası 
Amsterdam, 15 (A.A.)

FeJemenk bankası iskonto 
fiatını yeüde 2 buçuktan 
2 ye indirmiştir, 

karşı cephe 
Lond ra, 15(AA)LibcraUer 

tarafından yabılan bir içt·· .. ..... ıje~ı-· · d~~ı· · · ii~tii~er · 
Fabrikatörler de vergiden hü
kômete şikayete karar verdiler 

Teıviki sanayi kanunun ı pılan yeni bit içlimada, fab-

dan iıtifade eden mücssesat, i"ikatörler kükumet nezdinde 

kazanç vergisinden muaf 1 

olup yüzde 6 muamele ver· 

gisine tibl bulunmaktadır. 

Bu kabil fabrika ve mües· 

yeni bir teşebbüıe- karar 

yermiılerdf r. 

Amma, ben çalııırken 
yanıma gelip rahatsız et• 
memeli, roman veyahut 
piyes projelerimi takdir ve 
itminan ile dinlemelidir. 
Hicran H., benim olsun ... 
Olmaz mı? 

Eniı, sıkınllli bir tavur 
ile cevap verdi: 

Muharriri: - Azizim, hoıuna Jİ• 

diyorsa, meıgul ol; Onunla 
benim hiçbir münasebetim 
yok daha •.. 

li~r rıe iıe, delikanlı, Hic

t4ln hanama ta 0 gündenbe· 
... k Pe ııınmıı ve ikinci defa 
tördu~.. . bi h sll vakit, derın r 
ilrınet ve korku ile yanına 

'<>k 1 le 1l •tak bir iki kelime 
<>tu.ııanuıtu. 

t Artık hE>rgün öğleden son· 
; Pl&jda buluıuyorlardı. 
d~~an Salimin, onları gör
hl \l ~atnan da gene plajdan 

1Yorlardı. 
Y 0 lda yürürken on da· 

kika olınuı olmamııtı k!, 
Hicran Hanım hemen mu· 
saade alarak ayrılmııtı. Her 
ne be bu kadın pek hoı 
bir ıeydi; hayatta, ciddi va· 
zifelerden baıka bir ıeY bil· 
miyordu, kocaıfle mesut 
olamamıftı. 

Eni• sözünü bitirdiği 
zaman Adnan SaHm: 

- Tam bana göre •• Bi· 

çilmit kaftan desene!. •. Genç 
dul, zengin, serbest, namu•

lu •• 

- Çapkın ! Kıskanar gl· 
bJ ıöylüyorsun. Tahmin et
tiğim kadar abayı yaktın 

mı? Sen de farkında de· 
ğilıin ya ! Haydi bakayım 
surat ettne. bilirsin ki, ben 
hiç bir zaman, senin canı· 
nı sıkmam ve sevebilece
ğim bir kadın · çin hususi· 
le daha tanımadığım bir 
haıpa için bir arka daıımı 

müteeasır edecek bir adam 
değilim. Hicran Hanım ho· 
tuna gidiyor mu? 

Enis, Ağır bir yük al
tındlln kurtulmuı gibi, sevi· 
nerek cevap verdi : 

- Çok hoıuma gidiyor. 
Şimdiye kadar, beni ıekfz 
günden beri düıündüren bu 
kadın için hi11ettiğim ıey, 
hiç bir kadın için hi&setme 
mittim. Bunu senden sakla, 
dıfıma pek budalalık etmi· 
fftn. Senin gibi, itimat edi· 
lebilecek sevgili bir arkada· 
tım, icap ederse nasthatlar 
verecek bir dostum varken! .. 
Çünkü ıen, görmedikleriwl 
keıf eder, benim için muz 
iim kalan noktaları, bir kim· 
yaker gibi tahlil edersin ... 

Adnan Salim, müstehzi 
bir tebe11ümle, arkadaıının 
sözünü kesti: 

- lttmada pek güven 

Sahtfe 3 

Atletizm bayramı 
Atletizm bayramı için Cuma 
günü yapılan atletizm seçmeleri 

29 Mayısta yapılac ~k İrfan , Azamanidis sona kal-
atletizm bayramı için Ko- mışlardır. Dernc~ 35,25 dir. 

lej sahasmda 
1 

Cuma gunu İkinci takımlar macı 
de seçmelere devam e dil· Cuma günü KadıkÔy 
mittir. Seçmelere (180) sahasında ikinci takımlar 
kadar atfet ittirak etmittir· maçları yapılmış , Kasımpa,a 

35 kitinin ittirak ettiği Kıımkapıyı 4-3, A nadolu, 
100 metrede 9 atlet finale Sül~ymaniyeyi 3-1, Beşikta ı 
kalmiıtır. Bunların içinde Vefayı 2 1, Fenerbahçe Js. 
Semih de vardır. Alınan tanbulsporu 2,1 yenmı,lerdir. 
netice 11,1·5 dir. Beykoz takımı gelmedi-

200 metreye 32 atlet it· ğhıden Eyüp hükmen galip 
tirak etmiı, finale Mehmet adedil!Dl,tir: 
Ali ile birlikte s kiti kal· Güreş miisabakası 
ınıatır. Alınan en iyi netice Beyoğlu Halk fırkasında 
24 saniyedir. mıntaka tarfından teı·tiedi-

400 metreyede 32 atlet len göreı teşvik m üsabaka-
dahil o!muf, finale 5 atlet ları Cuma günü yapıhmf tır. 
kalnnıtır. Alınan neti•"e 5611. 5 Neticeler şunlardır. 
dir. 55 Kiloda Esat B. (Be.) 

birinci, Ahmet B. (Hniiç) 
800 metr~de,Besimle be- ikinci. 

rabe1" 10 nt•ct ffnale kal· 61 Kiloda Servt Bey 
mı§~ır. Alınan netice 2,S 4·4 {Hahç) birinci, Mehme B. 
dir. Dahil olan atlet mtkta· (Kk.) ikinci. 

66 kiloda Bedri B.(Kk.) 
birinci, Şaban B. ( H al:ç ) 
i~ inci. 

72 kiloda Refik B. (Ha
liç) bid nci, Faruk B. ( Bş ) 
ikinci gelmi§lerdir. 

12 Hazirandn İstanbul 

güret birincilikleri, Eylülda
da Türk iye birincilikler i 
yapılacak! ır. 

Bir Alman takımı 
geliyor 

Fene rbahçe ve Galata· 
saray kulüpler imiz 12 ve 14 
Haziranda ı ld maç yapmak 
üzere bir Almnn takımını 

davet etmlıt·r. 
Bu d a vetimiz kabul cdil

mi§lir. G,Jı:cek Afma n ta l~ı 

mmın ismi (Eintrachl de Le
ipzfg) dir. 

Ertesi giın, Eniı, arkad · 
tını, H icran Hanıma taktim 
etti. Genç kadın, miiclliff 
bUyük bir hürmetle kar§&· 
ladı. Fikirlerini uzun uzun 
fak at ihtiyatla tctktk ettı. 
Nazik, ince mevzulnr üze· 
rine, Adnan Salim n dira
yetini anlamak için sualler 
so •du. Onu pek zeki ve bıl
gilJ buldu. 

Genç müellife gel;nce; o 
Hicran Hnnım hnkkındn 
ıöy}e bir f ıkir edin mitti: 

"Genç kadın kendisinde 
noksım olan ıeyleri b ilecek 
kadar l\k ı lla idi. Çünkü son 
derece ihtiyatla konuşuyor 
ve Adnan Salimin rözlerini 
canla baıla takip ed yordu. 
Şıklığl zarafeti, g iyiniş i ile 
lisanı arasında küçük b ir 
fark seziliyordu. B'lZ n ncc· 
le söylenen bit· cümle nra
sında fena intihap ed Jıni§ 

(Devamı var) 



SaiıJfe .ı .. 
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Esasi 
Hürriyet 
(Başmakaleden devam) 

Binaenaleyh, samimiyet 
olmadıktan ıonra ı;,.dece 
intihap serbeıtisini ilan et· 
mekten, hir dereceli intihap 
usulünü kabul etmekten 
alınacak neticeler dahi bir 
a nde sıfır olabili r. Görülüyor
k i, her ıeydeu evvel sami· 
miyet ve iyi nıyet en baıta 
gelmek ıarttır. 

Memleket tılerinde sami· 
mi rörünmeğe pek ziyade 
ıayret ede n Halk fırkasının 
intihap hürriyetinden kaçın
masn.ın manasını hakkile 
aalıyabilmek, doğrusu güç 
olmaktadır. 

Fırka, bu defa yaptıfı 
progra mda, vatandaıların 
intihap edeceklerini seçmek 
kabiliyet ve vasıflarından 
mahrum butunduklarmı söy· 
lemek suretile itin altından 
sıyrıiıp çıkmıı, yahut çık· 
ma k istemiıtir. 

Vaziyet bu merkezde iken, 
fırkanın ileriye ıürdüğü bir 
nazariye vardı: Fırkanın 
mecliıte kendi kendisini len~ 

kit etmesi nazariyesi .. Dünyada 
misli geçmemiı, görülüp 
ititilmemiı olan yeni ıek· 
lin, muvazaanın en '. açığı 

olduğunda vatandaılardan 
ittifak etmiyen tek kiti bu
lunmasa gere~tir. O kadaı· 
ki, bizzat Halk fırka11 er
kanı dahi •. 

İktidar mevkii üzerinde 
hassas olmak, her fırka ve 
her zümrenin tabii hakların· 
dan biridir. Lakin mevzu· 
ubabis hakların makul ol· 
ması vartı da en baıta gel· 
mek lazımdır. Halk fırkası 
ileri gelenleri Meclis hürri· 
ye tini görünür ıekildeki va· 
ziyet ler dahiiinde gene ken· 
dılerine inhiıar ettiınıek 

isteyince , bir çok yerlude 
bir çok vatandaıların re'y 
sandıkları baıına gitmedik· 
leri, müstenkif kaldıkları 
d vayetlerile karıılanm11tı. 
Rivayetin sihhatı malum 
değilse de, Halk fu kaıı 
unıuıni katipliğinin hemen 
t ekzibe müsaraat gösterdiği 
hatırlardadır. Fırka bütün 
vatandaıların kendilerine 
rey verdikleri iddiasında 

musir idi. Belki do~ru, bel· 
k i yanlııtır. Ortada mual'ız 

varlıklar kalmamıı olduğu 
için , a ksi iddia edilse de ha· 
k ikate vüsul imkanı yoktur. 

Şu halde intihap hür· 
riye ti yok demek olmuyor 

m u? Meclis hürriydine ge
lince: Onun ıekli, anca k 
Meclisin devamlı içtimala· 
rında anlaıılacaktır. 

Meselen in, görünür, açık 
şekli bu iken fırka kadınla· 
ra meb'us intihabı hakkı 

tamdığını şöyle ce ilan ediyor: 
"Fırkıı.mız va taudaşların siyııst 

hııııları noktasında cinsiyet farkı gö
zetmez. Bilıiki a Türk milletinin 
l uksek ve derin tarihind e içtimai 
hı) atın ı iter noktadan bi r liğe istin a t 
ettirmiş olduğunu b il rn f ırkam ız, 1 

kndııılıır ı nıızın Belediye intihabında 

olaıığtı gibi mebus ıntihabında da ... 
\. ih .. ... 

Şu fıkra!arı okuya n ve· 
sayetaltmdakiler i ayni mad. 
de oin ha~langıcında ilan 
edi!cn vatanciaoların h ayret· 
ere düınıemt:ltri kabilmi· 
dir. 

Halk fırkasının kadınlar· 
dan evve l, e rke k mfüıtehip· 
Jere en es..ısi hakları olan 
bir dereceli intihap hakkını, 
it ı tlhap hürriyetini vermesi 
iktiza etmez mi idi ? Siyasi 
veıayet nltmda bulunduru · 
l n cemiyetin kadın 1arından 

Fırka kongresi dün de bitmedi 
----------------------------------------Kongrede dahili piyasada dam-
• 

pıng olmadığı ileri sürüldü 
(Birinnci aahifede devam) 

ıöyllyerek hususi idarelere 
veriten bu salahiyetin ref'i 
talebinde bulunmuttur. 
c.Kerim bey ne demi!? 

Cevdet Kerim Bey (İs· 
tanbul), Memleketin yol ih-
tiyacından ve nahiye, kaza 
ocaklarile vilayet konırele· 
rJnde bu hususta izhar edi· 
len temer nderden bahıede· 
rek demiıttrki: "Yol bedeli 
naklisinin tenzili talep edi· 
]irken bu ihtiyaçları düıün
mck lazımdır ve yol inıaatı 
itiııin durmaması lazım gel· 
diğlni gözönünde bulundur· 
mak konkgrenln vazifesidir.,, 

Cevdet Kerim Bey fza· 
batma devamla ve mükel· 
lefiyetlerinde yapılacak ten· 
zilat dolayHtle elde edilecek 
varidatın mevcudu muhafa· 
zaya kafi gelmiyece~tne 
nazarı dikkati celbeylemit 
ve bedeli naktt zamanlarının 
tayini hakkının hususi ida· 
lerderden alınmasının dof· 
ru olmıyacağını ileri sür
müıtür. 

Azmi B., (Trabzon) Cev· 
det Kerim Beyin noktai na
zarını müdafaa ederek hu
susi idarelere ,·erilmiı olan 
salahiyetin takyidi aleyhin· 
de bulunmuıtur. 

Nafıa vekili ne diyor? 
Bundan sonra Nafıa ve· 

kıli Hilmi Bey söz alarak 
Çanakkale vilayetindeki ba~ 
taklığın kurutulması itinin 
su lıl~ri meyanında bulun· 
duğunu ancak bu maksatla 
bütçeye mevzu lahshatın 
çok müteva21 bulunması do· 
layısile birkaç sene için bü· 
yük ıu iılerlne giriıilmesi 
kabil olmıyacağım kaydede
derek demiıtir ki: 

"Mersin limanının intaat 
itine gelince bu inıaata ait 
projeler hazırdır ve Vekalet 
inıaata mezundur. Samsun 
ve Ereğli limanları da aynı 
derecedf' ha izi ehemmiyet 
bulunmaktadır. Fakat tah
sisat bulunmadığından oe 
zaman inıaata baılanılacağı 
bilinemez. Bu inıaab kredi 
ile yapmak istiyenler var, 
muvaffak olacaiız.,, 

Ne kadar köprü 
yapılmış! .. 

Vekil Bey yol bedeli 
naktlsi mükellefiyeti etra-
fmda ileri aÜl ülen mütale· 

gü;;kü vaziyeti.;-d;- inÜ':'att 
safhalar .rösteı diii aıla id
dia edileınez. Matbuat her
ıeyi, her faslı millete a rze· 
demiyor. [ akız çiğnemek 
mecburiyeti altında kalıyor. 

Halk, gündelik havadis
lerden, gündelik yazılardan 
kendi deı·tlerine aıina çık
mıyan yazıları okumuyor. 
Teessürle haber alındmğma 
göre , bir buçuk aenedenberi 
hükume t ve fırka tarafından 
çıkarıla bir akıam gazete· 
si sönmüı kapanmıgtır. Bu
nu diğer bir gazetenin tak;p 
edeceği anlaıılıyor. İıte, 
Türk matbuatının vaziyeti. 

Çok samimiyetle ıöyle· 
mek lazım gelirse, Hnlkın 
maneviyatı kırılmııtır. Ezi· 
len, ıstırap çeken vatan
daılar, manevi aıdaya olsun 
muhtaçtırlar. 

Vaziyetin bu merkezde 
bulunduğunu söylememek· 
ten ne çıkar. İyi, fevkalade 
mükemmel dense de gözler 
görüyor, kulaklar ititmiyor 
mu? 

Hiç olmazsa timdiden 
sonra, intihap ve dolay11ile 
Meclis ve Matbuat hürriyeti 
temin edilmek lazımdır.Bun· 

I alara cevap verek bunun 
18-19 milyon lira arasında 
dönen bir verai olduğunu 
ve memleketin takriben 
200 milyon liraya mal 
olabifecek 20 - 21 bin 
kilo metre yola ihtiyacı ol 
duğunu söylemif, yapı!maaı 
ileri süsülen tenzilatın bu 
vergi miktarını yarıya indi 
receğini ilave eylemittir. 

Vekil bey ıoseler ve 
köprüler kanununa temas 
ederek kanunun ikinci tat· 
bik senesi içinde bulunma· 
sına rağmen çok faydalı 

neticeler elde edildiğini ve 
bu kanunla vekalete iaabet 
eden hisse ile Anadolunun 
lüzum ve ihtiyaç hiaaetlilen 
muhtelif yerlerinde 25 bü· 
yük köprü yapıldığını, bü· 
yük yol ıebekelerinin bazı 
zılarıoın da ihale edildiğini 
ıöylemtı ve tdemiıtir ki: 

"Kanunla vekalete veri· 
len htaseden hiç bir zaman 
müstağni kalmayacafı için
dir ki vekalet bu ufak his· 
seyi elinde tutmak iltemiı· 
Ur.,, 

f zmir mebusunun te
şekkürü 

Sadettin B. (İzmir) ih· 
racat mallarının bugünkü 
vaziyeU ve sürümlerinin 
temini için verilen takrır-

lere cevaben iktuat vekili 
tarafından verilen izahata 
teıekkür ettlkUkten sonra 
demiıtir ki: " Muvzuu bah
settiğimiz meg' elelerden bi-
ri de mahsulatı sınaiyenin 
memlekette ıarf ve Jstihlaki 
ve aynizamanda ıanayiin fn· 

klsafını temin için devlet bütçe 
sinden maaı ve ücret alan ze
vatın yerli malı kullanmaları 
mecburiyeti idi. Vekil Bey 
bunu çok cazip bulmakla 
beraber endiıeler serdettiler. 
Bu endiıelerin biriıi böyle 
bir mecburiyet karıısmda 
faz'a talep dolayıtile ihti· 
karın husule gelmemesidir. 
Böyle endiıe varit değildir. 

• Bugünkü fabrikalar fil· 
hakika bu ihtiyacı tatmin 
edecek do;!rccede değildir. 
Fakat böyfe bir mecburiyet 
konduğu takdirde mahdut 
bfr zaman 1 çin S1kıotı hisse
dilse bile sanayi erbabı ve 
ıermayadarlar derhal bu 
ihtiyacı karıılamak için yeni 
fabrikalar vücuda getirecek· 
lerdlr, demiıtir. 

Saadettin Bey bu hu
suıtaki noktai nazarını le· 
yit için un ithalatına 
yüksek gümrük resmi vaze· 
dildiği zaman memlekd 
içinde kafi derecede değir
men bulunmadıaını ve fakat 
himayenin vazı karımda bu 
iÜll ihUyacatı karıılayacak 
miktarda dlğirmen· yapılclı
ğını ileri ııürmüıtür. 

Program tamamen 
tatbik edilirse .. 

Emin bey Esk;ıehir, fırka 
111rogramının mükellefi yetin· 
den bahsederek demittirkiı 

"Halk fırkası proiramı· 
nın devlet iılerJne tatbikı 

ile köylü ve memleketi da 
ha ziyade refaha erlıtfrmek 
te muvaffak olunacaktır. Hiç 
~ üphe etmem ki bu progra • 
mın icabatı nokta11 tathfk 
edildiği gün milletimiz dün· 
yanın en bahtiyar milleti 
olacaktır.,, 

Bizler eğer maişet sı
kıntısı çekersek ... 

mebus çıkarmanın fayı~aeı 
nedir? 

Ma tbua t hürriyf! tlnin, bu 

, lar olmazsa , bir ıey yapıl
mıı olmıyacaktır. 

Emin Bey bundan ıon
ra programın tatbikında gÖ· 
zeUhnesi lazımgelen husu· 
sat etrafındaki noktai nvza· 
rını izah etmiı ve bilhassa 
memleketimiz için çok ARiF ORUÇ 
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Galatada Mumhane _caddesinde geçen vaha 

Şükrü bir lif söylemeden Flo
• 

rınayı 
Evvelki gün, Galatada 

umumhane itleten Madam 
Filorinayı vurmuılardır. 

Bu hususta almıı oldu· 
ğum munzam ve mufa11al 
malftmatı bildiriyorum: 

Galatada Mumhane cad· 
desinde 41 numaralı evde 
oturan Madam Filorina bun· 
dan 20 sene evvel fahiıelJğe 
süluk etmiı, ıimdi iki ev 
sahibi olarak umumhane 
lıletmeğe baılamııtır. 

Filorina, 45 yaılarında 
olup kısa boylu tıknazca 
bir kadındır. 

- Yavrum, yirmi sene• 
denberi bu tıi yapmaktayım 
baııma çok ıeyler geldi ga· 
zeteye girmedi, timdi gire· 
cek ha!. 

Haydi girsin bakalım. 
25 Y aıında iken çok gü-

aa z:ızı 

kıymetli bir varidat mem· 
baı olan hayvancılığa na· 
zarı dikkati celbederek de· 
mittir ki : ,,Bu memlekette 
oturan bizler eğer ma;ıet 

sıkıntıaı çekersek gelecek 
nesil bb:i atfetmez. 

Çünkü madenleri, tütün· 
lerl ve b.ayvanları varken 
aç kalrııılar,, diyeceklerdir. 
Bu ittihamatsan kurtulmak 
için en küçük ferdimizden 
en büyüğüne kadar fera· 
gatı nefsle çalıımak lb.ımdır. 

işlerdeki bozukluğu 
itiraf ediyorlar 
Bund:ın sonra Şükrü 8. 

(Bolu) söz almıı ve orman 
iılerindeki müıküli.ttan bah· 
setmiftir. 

ikinci celse 
Ankara, 16. (A.A.) 

C. H. Fırkaııı büyilk kong· 
resi öğleden sonra saat 14 bu· 
çukta ismet Pa§a Hazretle· 
tinin riyasetinde toplanarak 
vilayet kongrelerinden gelen 
dileklerin müzakereıine de· 
vam etmiıttr. 

Bir çok dilekler 
Bu deliklerden lktısat 

vekaletine taalluk edenleri 
hakkında söz alan murah· 
haslar ormanlar, kerestecilik, 
afyon, yün ve harici ticaret 
hakkında mütalealarmı söy· 
mitlerdir. Murahhaslardan 
biri kerestelerimizin ihracı 
hususunda ihracat pazarla · 
vaziyetini iyice tetkik etmek 
ve ihracat maddelerinin cin· 
sini nefisleıtirmek, tamif 
ve ambalaj ıibi ıeylere 
ehemmiyet vermek lüzu
mundan bahsetti. 

Turgut Bey (Manisa), 
S epetlerden alman gümrük 
resminin yat meyva ihraca· 
tını müıkülleıtirdtğini ve a
lelumum ihracat maddeleri· 
nin ambalajında kullanılan 
zeytinyağı varilleri ve çuval 
gibi ıeylerin kabulü muvak· 
kat usulii ile ithalinde mer'i 
bu ~unan bir sene müddetin 
iki seneye çıkarılmaıı, Uca· 
ret odaları tarafından ve
kaletlere yazılan evrakta 
pul kullanmak mecburiyetinin 
kaldırması lüzumunu söyle. 
mit ve Seyrlsefainin Mısıra 
yaptiğı .seferlerin rekabat 
ve muamelesindeki intizam 
ve dürüıti dolayısile ihraca• 
tta faydalarından bahsede-

rek Seyrisef ain idaresinin 
idaresinin ey}(U, teırinev· 

Yel, teırinisani ıibi ibra· 
cat mevsiminde o l s u n 
bir kaç şflf'p ile Akd~nlz 

bıçakla vurdu! 
zel bir kaılındım. Oa dört 
yaıında kocaya vararak tam 
22 yaıında dul kaldım. 

Bir iki sene kHnıet bekle· 
dim çıkmadı, can buya artık 

tahammül edemiyecek bir hale 
geldım.. Derken Efendim, 
aradan bir kaç zaman geçti 
tanıdıktar vasıtasile Top
hanede meşhur Elenlnf n evi
ne düotüm. 

İıte burada, gelzaman 
gitzaınan derken hayli bir 
müddet kaldım. 

Fakat, gençliğ imde oka
darhaıarı, okadar hırçin bir 
ıeydimki tarif edemem. 

lıte bu halim yüzünden 
o evde AIJahın günü bir ci· 
nayetle bir kavgaya sebep 
olurdum. Nihayet bunu an
lıyan Eleni, beni kovdu. 
Bunun üzerine Allah rah 

x::;;=İngiltcre -limanlnrma-J:· 

liccari nakliyatta bulunma
sın ı teme11ni etmişlir. 

Afyon murahhası, Türki
yede afyon fstihsalalile ge· 
çinen yarım milyonu müte· 
caziz nüfus bulunduğunu ve 
afyon imal ve f stimalin in 
men'i hakkındaki beynel
milel mukavele IJe Avrupa 
memleketlerinin tstihsalatı 
tahdit etmiş hatta arttırmı§ 
olduklnrını, Cemiyeti Akva
mın 1 9 2 6 istatistiklerine 
istinaden beyan etmi~, bv 
tazyikın Türk çiftçisi zara· 
rına olduğuna, afyon kon
feransına gidecek murahhas
ların nazarı dikkatini cel
betmlıtir. 

Hasan Reıit Bey, yün 
meseltısine temas ederek te· 
mizlenmeden, tasn if edilme· 
den, yıkanmadan d enk ha-
line getirilmeden ihracat 
yapılması harici pazarlarda 
yünlerimizin itibarına halel 
verdiğini ve hatta bizden 
yön alanların yakın me m
leketlerde bu itleri ya par ak 
memlekette kalması icap 
eden bir çok paranın ecnebi 
birkaç mutavassıtın cebine 
sirmesını intaç eyledJğini 
ııöylemif, laükfimetin bu itle 
alakadar olmasını ve 
hüyük bir servet mfmbaı 
ola n yün ihracatçılığının 

inkişafını t~min edece k ted· 
birler almasını temenni et
miıtir. 

Gümüıane murahhası Na
bi Bey danıptngten ba hse" 
derek dahili pazarları· 
mızda damping olmadığını 
fakat harici pazarlar
da sürüm sahalarında bil· 
hassa buğday ve tütünde 
dampinga maruz kaldı
ğımızı, orman ve kömür 
mahsulleri üzerinde de 
bugün o derece mahsus 
olmamakla beraber gittikçe 

Jbüyüyen Rus dompingi muva· 
cehesinde bulunduğumuzu 
aöylemif, hariçteki ticaret 
mümeaailleri tara fından pi· 
yasaya temevvücasına ait 
gelen . raporların neırını 
ve bu huı,usta u~rayacak 
bir kowjoktör miessesesi vü 
cuda getirilmesi lüzfimunun 
ilave etmiıtir. 

Kongre yarın saat 10 
da toplanacaktır. 

C H. F. kongresinde bu
gün layiha encümeni maz. 
hatasının Nafıaya ait kısmı 
kabul r dihlli~tfr 

j 
met eylesin, eski tulum• 
bacı reislerinden arap Ali 
namında biri vardı, beni 
dost tutarak Galatada bir 
odaya kapadı. Bir müd· 
dette burada kaldıktan son· 
ra, günün birinde onu da 
vurdular. Bu sefer yine • 
yalnız baııma kalmıttım. 

Aradan çok süı medi 
arkadaılarından Tosun is
minde biri gellp doıl olma
mızı söyledi. Y akıııkh ve 
güzeldi, hemen kabul ede· 
rek birltkte oturmağa bat· 
ladık. Uzatmayahm üç dött 
ayda onunla kaldıktan son· 
ra ayrıldım. 

Ondan sonra yine bir 
çok dost tutarak oturduın. 
Nihayet Harbiumumide yi-
ne, umumhanelerden birine 
girdim, i~te burada çok sa· 
falar sürdüm, çokta cefa· 
lar çektim. 

Nihayet günün birinde 
yani, bundan yedi sene evvel 
abanozda küçük bir evcağız 
açtım. 

Yavag yavaı, i tim yolu· 
n a girmeğe batladı. lıte 
t imdide iki ev idare ediyo· 
rum amma nasıl ediyorum, 
gelde bana so ı· ? 

Bu fındıkçılar adamı 

öldürüyor, hoı biz de evel· 
ce öyle idik ya ne ise .... 
dedi ve eski defterlerini ka .. 
payarak evvelki günkü vak'
asına baıladı. 

Ben, tam aitı sene o!u-
yor ki çalıomam eskisi gibi 
bir dostum vardır onunla 
oturur yaıarım •.• 

lıte bundan dört sene 
<:: Vvel yatadığıın bir doı· 

tum vardı. O da Arap Şük 
rü idi. Kendiııle son za· 
manlara kadar· yaıadım, 

Fakat üç ay evvel kavia 
ederek ayrılmıttım. 

Bu ayrıldıktan sonra 
Şükrü evime aelmiyordu. 
Tabiidirki gelmezdi ... 

İıte bu üc ayı ikimizde 
ayrı yaıadıktan sonra geçen 
hafta duydumki Şükrü, dost 
tutuyor. 

Bunun üzerine hemen, 
rakıları aldım, çalğıcıları 

çağırarak dost aoframızı 

tes'ide baıladım. Aradan iki 

gün geçti, odamda oturu· 
yordum. Kapı çalındı, kör 
olası hizmetçi kimdir o de· 
meden hemen açtı. Açma· 
sile beraber : 

- Aman Şükrü geliyor, 
diye seslenmesi bir oldu. 

Bunun üzerine bepiml:ı 

feryatla evin içinde çil ya v· 
rusu gibi dağılmaya baıla· 

dık. Allabtan olacak bu ava· 
zelerimiz onu korkuttu ne 
yaptı bilemiyorum, elindeki 
bıçağı kalbime saplayaca~1 

yerde bacağıma ~apladı ve: 
- ÔHisü kıııalı katı ge· 

her diyerek çı'np gitti. ,, 
Madam Filorina hikaye" 

sini buı ada bitirip ıöznrıe 

nihayet verdikten sonra: 
- Aman aman baca~ı ıt1 

bu yaıtan sonrada bıçak ha• 
dedi. •• 

Meseleye vazıyet e:;detı 
polis ta hkikatma devam et· 
mektedir. 

A . S. 
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Unutulmuş Bir Tekk:e 
Beybilhavzın Esrarı ... 

~------------'-----· Manevi bir maktel ... 
Beybilhavzda işe başlayınca 

ne garip şeyler gördüm? 

lşünuş alemleri ... 
Tuhaf bir tasnif: Her papazın 
yanına bir genç kız düşüyordu! 

-15-
Müstesna bir surette tef~ 

riı olunmuş çok geniş, lüks 
bir ıalona girdik. Duvar· 
da en mahirane bir vu· 
lrufla. yapılmış tablolar vardı. 

Bahrimuhit kenarında 
birer kadmı temeil eden 
fkt tablo nazarı dJk· 
katimi celbelti. Bir tanesi 
ç.ok hüsranlı ve elemli idi. 
Baktığı sonsuz denizin için· \ 
d en guya cehennem hal· 
kının ininlerini, diğeri altın 
iltimalarla öpüıen ufuklar· 
dan cennetin kopardığı hu· 
zur ve saadtt vf"lvelesini 
duyuyor. 

Bu levhaların muvzuu 
(Sulli Prodom) un bir ıti· 
rinden iktibas olunmuı imiş. 
Bana bu izahatı, kim bilir 
hu salonlarda kaç yuzuncü 
ziyafette bulunan Ermeni 
kadını verivordu. 

Ten ha ve müstesna sa· 
lon yavaı, yavaı !misafirler· 
le dolmağa baıladı. Tanı· 
dık, tanımadık birçok genç 
kı~lar nazardan kaçmıyordu. 
Anladığıma göre bu ziya· 
fettekı davetliler, bir kısım 
eınektar Ermeni ve Ameri· 
kan ınisyonerlerile genç kız· 
lara inhisar ediyordu. 

Şubemin reisi kıvılcım 
giht yanan gözlerile salona 
R'irdı~ı zalJlan bütün davetli: 
ler ayağa kalktılar, hepsi 
onu hürmetlediler. Şubemin 
teiıi buradada en büyük il· 
t"f 1 atı yanıma oturmak ıure· 
tile yalnız bana sösterdi. 
Salonun geniı pencerelerin· 
den, ıehrin gecelik hayatını 
tnujdeleyen titrek kandil 
alht ıııklar görünüyordu. 
lierkesin münasebetinde tam 
hır resmiyet "ardı. 

Yemek salonuna davet 
olunduk. Bu gene mükellef 
S\ırette tefrit olunmuı bir 
Yemek salonu idi. Ortadaki 
Çok uzun yemek masasının 
Ü2erinde hakikaten müıtehi 
tneırubat vardı, Likör, ıam· 
Panya, vermut, bol, viski, 
ta.rap ve mümasili gibi içkiler 
haıta.n aıağı sırahnmııtı· 
lierkeain oturduğu yere is· 
bıift· b •d taııyan birer kart ı· 
~akılınııtı. Benim yerim şu· 
(Nıutın reisi doktor Mister 
il· .... ) nun yanına konmuıtu. 
ıttabi yanyana oturduk. 

lt Biz içmeğe baılaymca iki 
atlı bir orğ da salonun ya

ıtına i b l sa et eden bir odanın 
~nd 1 d n en inlemeğe bata ı. 

d
una. birde keman refakat 

t {b 
J ordu. Biz içtikçe onlar 

~~!•~o~lar, onlar çaldıkça 
~•Yorduk. 

ıı~t ozarın Şopenin Babın 
dah~o~en gibi birçok musiki 
~ lertnin en dahiyane 
•trlert . h b. tıab nı, er damarım ır 1 

iç· 12 glbt titriyerek ruhumla 
'l'0rdıun. 

İçtikçe doktor (N ••. )ııin 
iltifatı, ikramları artıyor , 
ilk evvelki vekarın yerini bir 
solkulganhk, laübaHJtk tu· 
tuyordu. Hemen her puto· 
run yanma bir genç kı z 
düoüyordu. Bu ne tuhaf 
tasnif ti böyle, bu, 6e} bilha \ z 
tekkesine, llünyanın dö"t 
bir yanını saran bu korkunç 
irtica heyulasına mensuk 
dervişleri l İfÜDUŞ alemi idi ... 

Her zaman abus d uran 
kıpkırmızı kanlı Pastorların 
yüzünde bu gece mürai bi· 

rer hal vardı. 
Musiki melodilerinin mü· 

tevali heyecanı ve bilhassa 
keııkin içkilerin tahribatile 
sarsıldığımı gören ve Beybil 
tekkesine düftüğüm günden· 
beri arkamdan bir gölğe gibi 
ayrılmıyan doktor bana oen 
fıkralar anlatmağa, Davu
dun feramirinden aşıkane 
beyitler nakletmeğe başladı. 
Ve bu umuma sirayet etti. 

(Devamı var) 
ı • ••• ' 1 1 •• • • 1. 1 ' 1 1 1 t •• 1 1 1 

Müessif 
Bir 
hadise 

Tophanede oturan Darül· 
fünun talebesinden Nedim 
Efendi, arkadatı Sadi Efen· 
di ile kumar yüzünden kav
ga etmişler, neticede Nedim 
Efendi, Sadi Efendiyi bıçak-
la yaralamııtır. 
~ 

Behcet Bey 
' Ankaraya gitti 

Tütün inhisarı umum 
müdürü Behçet B. dün An· 
karaya hareket etmiıtir. 

Behçet bey, iki aylık 
muvakkat bütçeyi beraber 
götürmektedir. Mayıs sonu· 
na kadar avdet edecektir. 

ltalyada hububat 
yüksek 

İtalya ticarodt mümessil· 
liğimizden ıehrimiz ticaret 
odasına gelen haberlere göre 
ltalyada hububat fiatları 
çok yükaelmittir. 

Asım Beyde gidiyor 
Müskirat inhisarı müdü

rü Asım B. bugün Ankara· 

ya gidecektir. 

Danimarka sefiri gitti 
Danimarka sefiri M. Şu 

dün memleketine mütevec. 
cihen hareket etmiştir. 

Sadullah B. geldi 
Seyrisefain unıum müdü

rü Ankaradan gelmiştir. 
Çarıamba günü tekrar 

Ankaraya gidecektir. 

Tahran sefareti 
müsteşarı 

Tahran sefareti müıteıarı 
mezunen ıehrimize gelmiı-

tir. 

YARIN 

Maııif aturalarda 

Tarife 
Yanlış mı tatbik 

ediliyor? 
Dün manifaturacılar ce

miyetinde bir içtima akte
dilmiıtir. Bu içtimada güm
rük tarifesinin 381 ind 
maddesinin yanhı tatbik 
edilG!iği ve bu yüzden bütün 
manifatura tüccarının mü
him zararlar görüldüğü an· 
laşılmı~ ve lmezki'ır madde
nin gümrük idaresince tef· 
siri için İktisat vekaletine 
müracaate karar verilmiıtir. 

Manifaluracılarm iddia· 
nrıa göre gümrük idaresi 
desen kumaşları da nakı~lı 
addetmekte ve tüccardan 
yüzde yirmi beş fazla resim 
almaktadır. ---

Fuhuş 
Fuhuşla miicadele 
edilmek isteniyor 
Fnhuıla mücndeleye faz· 

la ehemmiyet veri1iyor. 

Bu yüzden yeni yapıl· 

makta olan ta limatnamede 
bundan sonra her doktor 
tedavi ettiği lıaüayı hüvi· 
yeti ve adresi le beraber 
Sıhhiye müdiriyetine bildir
meğe mecburdur. 

Haber vermeden zührevi 
hastalık tedavi eden doktor· 
lar şiddetle tecziye edileceği 
gibi tedavi olunan ıahıs ta 
ayni muameleye tabi tutu
lacaktır. 

Maarifte 
teftiş 

İstanbul Maarif müdiri· 
yeti emrinde bulunan 21 ilk 
tedrisat müfettiıi arasında 
bjr nuntaka taksimi yapıl-

mııtır. Bunlardan 9 u şehri· 
mfzdeki ekalliyet ve ecnebi 
mektepleri teftiş edecekler· 

dir. Diğer 12 müfetti§ ise 
resmi ilk ve köy. mektt•ple· 
rini teftfı edeceklerdir. 

Lokantacıların 
şikayetleri 

Lokantacılar son günler· 
de gene Belediyeden fazla 
tif,ayete baılamııJardır. 

Belediye memurlarının 

en küçük sebeplerle bunla· 
rı tecziye ettikleri ileri sü• 
rülüyor. 

Çiçek sergisi açılıyor 
20 mayısta Tukeim bah· 

çesinde açılf\cak olan Çi
çekçilik ve Tavukçuluk ser· 
giıi hazırlıkları ikmal edil
mektedir. 

Bunun için dün de Zira· 
at odasında bir içtima akte• 
dllmişiir. Bu içtimada ban· 
kalar ve Ticaret odası tara· 
fından sergiye iştirak ede· 
cek olan çiçekçilere tevzi 
edilmek üzerp teberrü edi· 
len paraların sergide kaza· 
nacaklara ne surette verile
ceği tesbit ediimjıtir. 

Dıvar ilanları bugünden 
itibaren asılacaktır. 

Teberrü miktarı 1525 il· 
rayı bulmu§tur. 

Sergi gününe kadar bu 
yekunun artacağı tahmin 
edilmektedir. 

f stan bul - Sof ya 
telefonu 

İstanbul • Sofya telefonu 
nun son tecrübesi dün yapıl
mı§tır. 

Poliste: 

137vaka 
On beş günde 
bu ne yekun ? 

Mayıs iptidasmdanberl 
geçen 15 gün zarfında İs
tanbul'un muhtelif semtle
rinde 2 cinayet, 21 vesaiti 
nakliye kazası, 19 cerh, 57 
sirkat, 27 eve taarruz ve 11 
intihara teoebbüs vakası ol· 
muştur. İntihar vakaları 
geçen aylara nazaran hiç 

azalmamııtır. 

Yankesicilik 
Sinem köyünde oturan 

İsplro, dün tramvayda git· 

mekte iken Şakir ve HMayet 
tarafından on beı lirası ça
lınmıştır. 

Cerh 
Liman ş irketinde 227 nu

maralı mavna rei&i Cideli 
Mehmet, dün gece Hacı 
kadın hamamı önünden ge
çerken önüne ç ıkan meçhul 
bir §ahıs tarafından çakı 
ile sol kolundan yara lan· 
mıştır. 

Otomobil kazası 
Sirkecide oturan Afife 

Hanım dün Kemal B. sine· 
ması önünden geçerken, 
şoför Saminin idaresindeki 
1878 numaralı otomobilin 
sademesine maruz kalarak 
tehlikeli suretle yaralanmıf· 

tır. 

Sukut 
Moda caddesind oturan 

tütüncü lranh Baki efendi· 
nin 3 yaş•ndaki kızı l üruzan 
dün evinin üst katından aıa· 
ğıya dü§müş, ağır surette 
yaralanmıştır. 

Manb rcıJık 
Mantarcı Sarı İhsan dün 

Sü!eymaniyede Tokatlı Os
man Efendinin 73 lirasını 
mantarcılık ıuretile alırken 
yakalanmııtır. 

Kadın kavgası 
Fatihte oturan Emine 

Jı,anıın, komıusu Merzuka 
hanım ile kavga etmiıler, ne· 
ticede Emine hanım taıla 

Merzuka hanımın baıını ya· 
rını§llr. 

Kumar 
Kuzguncukta ve Bünya· 

min, Salamon ve Etem is· 

minde üç kişi kumar oynar· 
ken yakalanmıılardır. --

Borsa 
Öğleden evvel de açık 

bulundurulacak 
İngiliz liruaının bundan 

bir müddet evelki yükseliıi 
esnasında kambiyo müra· 
kabe heyeti İf batına aıe· 
çince borsada muamelat sa· 
atletini tahdit etmişti. 

O vakte kadar kamhi· 
yo ve esham borsası sabah· 
farı saat ondan akıam on 
altıya kadar açık bulunur
ken borsanın yalnız öğleden 
sonra saat 14 ten 16 ya ka· 
dar açdc bulunması tasvip 
edilmişti. w 

Borsa komiserliği artık 
tabii dıavre avdet etmif ve 
borıada muamele fazlalaf" 
mıt olduğundan borsanın 

öğleden evvel de açık bu· 
lunmasmı tasvip etmiştir. 

Hikmet Beyin beraeti 
Bandırma ağırceza reisi 

Hikmet, aza Tevfik, aza mü
lazimi Ali Beyler beraet 
etmiılerdtr. 

Sahife 5 

Edirnede su işi 
Yeni projede seksen bin kişinin 

su ihtiyacı temin ediliyor 
Edirney~ isale edilecek balardan alınacağına göre 

suyun projesi yapılmasının bir iki proje yapılacaktır, bun· 
şfrkete ihale edildiği malüm- lardan en münasibini Bele· 
dur. Bu hususta Belediye diye tayin edecektir. 

reisi Ekrem B. ıu izahatı Gelecek sene içinde işe 
vermiıtir: başlamak baıhca tasavvuru· 

- Müttehit Türk ano· muzdur. 
nim şirketi tarafından yapıl· Yeni proje caddenin taz· 

makta olan ıehir ıu projesinin yik ile sulanmasına a it te· 
15 Eylülda teslim o!unacağı shah ve şehrin muhtelif 
anlatılmıştır. Proje 80,000 mahallerine inşa edilecek 
nüfusa kafi gelebilecek mi- büyük yangın havuzlarını 
ktarda yani yevmiye beı cami bulunmaktadır. 
bin ton su ihtiyacına göre Projenin bize tesliminden 
hazırlanmaktadır. Suyun sonra in~aat ve işletme §e· 
Meriç nehrinden veya mem raitini dütüneceğiz.,, 

* * ... 
Türk-Yunan 

Hudut pazarında 
alış veriş 

Türk· Yunan hududu üze· 
rindeki Çörekköy civarında 
açılan pazar her pazar gü· 
nü muntazaman kurulmak
tadır. Bu pazar fazla bir 
rağbet mevcutsa da ehem· 
miyetli bir ahı verit olma· 
maktadır. Bellibaşlı alım 
satım hayvan üzerindedir. 

Sığır ise Yunan baytarl
arının memleketimizde ve· 
bayi bakari bulunduğu hak· 
kındaki iddiaları üzerine 
maalesef muamele• görmek· 
tedir. 

Alış veriıle alakadar ol· 
mıyanJardan ve bilhassa 
musevilerden ekserisinin p:ı· 
zara ancak Yunaniıtanda 
bulunan akraba ve bildik· 
lerıle görüomek için git• 
mekte oldukları ani aınPmak· 
tadır. 

Keşan da 
Merasız kalan 

köylüler 
Keşan ve mülhakatında

ki bazı köyle r cıvarındnki 

hü;<ume te a it meraların 

i~letilmesi için müteah
hitlere icar edild iği malum· 
du r. Bu yü Ld en Lu gibi köy· 
terin merasız kaldıkları iddia 
edilmektedir. Bu hususta 
alakadar' arın hükumete m ü· 
racaat ederek ihtiyaçlarına 
mukabil meranm köylerine 
terkini rica etmişlerdır. 

Edirne tren tarifesi 
Şark demiryolları idaı e· 

sinin hareket tarifesi değlf· 
mittir. Yeni tar ifeye göre 
letanbuldan hareket eden 
konvamiyonel saat 7 de 
Edtrneye gidecek ve Edir· 
neden 22132 de hareket 
edecektir. 

~~------···.-a:------~ 

Bir tepe yıkıl 
Isparta heyelanının mahiy eti 

hakkında son haber 
Isparta 15 (Hususi)- la· 

parlanın Baıde~irmen mev
kiinde bir küçük tepe yağ· 
murlarm teslrlle yıkılmıotır. 
Tepe gece yıkıldığı için o 
civardan hiç kimse geçme· 
miş ve nüfusça hiç bir za• 
yiat olmamııtır. 

Yalnız tepenin enkazı 
Paıasuyu, Kepecl, Bereket 
ve Kanaca sularının mec· 
ralarını kapattığı için ıehir 
susuz kalmııtır. 

Yıkılan tepe 500 metro 
uzunluğundadır. 

Tepe enkazının Ağlasun 
çayı üzerine düşmesi la· 
zım gelirken muhtelif par· 
ça lar halinde etrafa dafıl · 
ması hayret vermişth. 

Tepe enkazı 15 kadar 

meyva ve kira z bahçeleri
ni kum içinde bırakmıştır. 

Vak'a gecesi tepenin ko· 
pardığı gürültü civnr ma
halle halkını büyük b ir 
heyecana düşürmüıtür. 

Kapanan mecrala rda yü· 
zden fazla amele mütema· 
diyen çahımaktadır. 

Günlerdenberi mecra la· 
rın temizlenmesi için uğra· 
ıılmaktadır. Bu f§ iç;n İzmir· 
den bir su mühendisinin ge· 
Urilmesine karar verilmiştir. 
Bunun için İzmir vilayetine 
ve Dahiliye vekaletine mü· 
racaat edilmiıtir. 

Halk su ihtiyacını lmr1.1en 
haıka membalardan temin 
etmektedir. 

Trabzon fındıki rı 

Beş ayda yedi buçuk milyon 
kilo ihrac edildi 

9 

1 Ağuıtoı 930 dan N i· 
san 931 nihayetine kadar 
dokuz ay zarfında borsada 
satılan ve limanımızdan ih· 
raç edilen fındık, yumurta' 
fasulye, ceviziçi mıktarını 
aşağıya dercediyoruz: 

Satışlar: 
Mf vsimin iptidasından Ni· 

san uihayetine kadar borsa-
da bh milyon 230 bin kilo iç 

ve 7 milyon 782 bin k ilo 
kabuklu fındık satılm ıştır . 

İhracat 
• 930 senesi mahsu' üıı den 

9 ayda S milyon 670 bin 
kHo iç ve 2 milyo.n 125 bin 
kifo kabuklu fındık ve 1 l 
bin sandık yumurta, 2700 
çuv·, I fR sul} e ve 739 saı-

dık ceviziçi ihraç edi'miş 
Ur. 
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HASAN KUVVET ŞU~UBU 
Avrupa'da birinciliği diplomalarla musaddakbr. Zaafı umumi, kanıızlık, romatizma, straca, kemik, damar, aıöğüs, ademi iktidar, verem, sınır hastalıklarına 

nafidir. Solgun rgenç kızlar ve delikanlılar, hastalıklı çocuklar, ihtiyarlar, büyükler het mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruıtur. Hasan Ecza deposu 

- . . ... ~_ - ·, . ~: . . . . .. 
,~ 

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-
maması şimdiden ilan olunur. 

ms 

1 
Do or 

Feyzi Ahmet 
Cilt, Saç ve zührevi 

hastalıklar mütehaı 
Cumadan maada her 

saat 10 dan 6 ya kadar h 
kabul edilir. 

Adres Ankara Caddeıi N.43 
Telefon ıstanbul 3899 

im&em31111El11E!ft~~~-~ 

An karada 

OTEl T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salonları havidir. 
SERVİS MUNTAZAMDIR 

1 1 RESTORAN KARPİ~ 
Doktor Fiyatlarda mühim tenzilat 

Agop Essayaıı' Odalarınızı telgrafla angaje 

Langa cami sokak No ~ ·;:::;,,~-..;::::=:::öiıııl~=--
19 Her gün hastalarını ı-u -
k ... ı!ambu_ı v-e-te-da~vi11!911!1!S~~e!!'llr~ .. 1 Doyçe Oriant Bank 

Doktor 
,, Deutshce Orient Bank 

Hayri Omer 
istanbul ~ubesinin müceddeden küıat olunan 

Almanya Emrazı cildi· dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
ye ve zühreviye Cemiye- müzeyyen kasalar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ti aza ımdan Beyoğlu Ağa· ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı' da 
cami karıı 11raımda 133 Aıirefendi caddesinde Yeni Vakıf han 
No. öğleden sonra müra· karımnd.-ki bankaya müracaatları lazımdır. 
caaL dZl::31iil~:i&ı:t:!l:mı1~ı::mı~~!milmz .. l!B!maırmr:ımlıi~• .......... 

--Te.lemfBlon:_3 .. 586mmıll!".9. ,. .. YENi ÇJKAN ALA~ 

1 BAHÇE Çocuk hastanesi kullak, boğaz, 
burun mütehassı•·ı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. 0 - 111 Mektep sokak 1 

Telefon B. o. 2496 1 Tccr~ ~i,~m~ ~,;. ~u n~s~nı~!ra~y!ktur. 
................... B 

Kilosu 200 kuruştur. .... -= 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Be}·oğltı Meııtep sokak 

Telcfrn: B. O. 2496 
U'P' -

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 
Miras meseleleri Bir .ıı 
Şerhli borçlar kanunu » » 

-(iKBAL) kitaphanesinde 

Dahili hastahklar 
tedavihanesi 

500, r 000 gramlık 

f 00 2 oO lturuıa 

yerde araymız, 

ıiıelerde 

satılıyor. 

.1 
Tütün lnhiarı Umumi 
Müdürlüğünden: 

Cibali levazım ambaında mevcut takriben 10,000 kilo 
kaçak sigara klfıdı - memleketten ihraç edilmek ve 

mevcut ıahadetnamesi gösterilmek ıartıyla - 27/5/931 
Çarıamba günü saat 11 de Galatada mubayaat komisyonunca 
talibine pazarlıkla satılacaktır. taliplerin 80 lira teminat 
"kçesi vermeleri lazımdır. 

•~ Tüccar ve Banka memuru ...._. 
olmak için 

Cumırteıi ve Çarşamba günleri saat 16 dan 18 ve gece 19-21 e 
kadar iki sınıf açılmıştır. MalOmatı tlcarlye, flml heaabı ticari, usulli 
defteri: Basita muzaafa, pakradomar, Amerikan usuın ve bankacılık 4 
ay r:arfında tamamen tedrlı olunur. Son imtihanda muvaffak o~anlara 
muhasebeci ~ahadetnamesi verllir, ve iş tedarikinde muavemenet edf-
llr. Dersler 16 Mayıs cumarteııl başlamıştır. Proiramı meccanen almak 
ve kaydolmak için Beyoğlunda Pera Palas sırasında, Amerikan lisan 
ve ticaret dersanesl:ıe müracaat. Hususi derıı dahi kabul olunur • 

...,_ AGOP PAKRADYNI ~ 

Şirketi Hayriyeden: 
1 Haziran 931 tarihinden itibaren mevkii tatbika vazedilecek olan tenzilatlı bilet 

ücreti tarifesidir. 
Köprü ile iskeleler beyninde oa .. i tarife 

Azimet ve avdet biletleri 
Tek [biletler köprüden iskelelerden 

Köprüden 2 inci 1 inci 2 inci 1 inci 2 inoi 1 inci 
Üıklidar ve Beıiktaıa kadar 1 1 14 22 27,50 20 25 
Vaniköyü ve Bebeğe ,, 13 16 25 30 20 25 
Beykoz ve Y eniköye · ,, f 7 20 32,50 38,50 30 35 
A. Kavağı ve R.Kavağına ,, 20 25 32,50 38,50 30 35 

1 - Boğazda mukim yolculara bir teshllat olmak üzere iskele azimet ve avdet bilet 
tarifeleri üzerinden 30 varaklı abonman karneleri ihdas edilmiştir. 

2 - Mütenezzihine kolaylık otmak üzere Köpriıi azimet ve avdet bilet fiatları üzerinden 
(10) varaklı abonman karneleri ihdas eddmfıUr. 

Ara iskelelere mahsus tarife 
Sıra llk ilkele için 'o '3 15 20 
Üsküdar • Beıiktaı arasında 
Altı f skele için 

' ( 14 20 25 
( 3 16 20 25 

Her iskele için ( 7 20 30 35 

Bebek hattına mıhsus tarife 
Beıfktaı • Ortaköyden Köprüye 5 7 ,60 (O f 5 
Kuruçeı111e-Arnavutköy-Bebek ,, 7 t50 f O ( 5 20 
Baladaki ffatlar üzerinden (12) varaklı abonman karneleri satılacaktır. 
Beyoğlunda Taksimde 

Sıra Servilerde Kain de.irei 
mahııusasında ifayl vazife 
eden İstanbul İkinci icra 
Memurluğundan : 

Tamamına a6071) lira 
80 kuruı kıymet takdir edi
len Sultanahmelte Akbıyık 
mahallesinde Arabacılar çık 
mazı ıokağında kain ve 
eski 9 yeni 23 numara ile 
murakkam ve kısmen ka
gir ve derununa cari Kırk 
çeıme suyundan nısıf ma
sura mailezizi havi bir bap 
sahilhanenin 21-6-931 tari· 
hine müsadif Pazar günü 
saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede birinci ve açık art· 
tırması icra kılınacaktır. 

Arttırmaya ittirak için 
muhammen kıymetinin yüz• 
de yedi buçuk nisbetinde 
teminat akçesi verilmek 
lazımdır, Hakları Tapu ıi
cilliğtle sabit olmayan ipo· 
tekil alacaklılarla diğer ala
kadarların irtifak hakkı 

sahiplerinin bu hrudarını 

ve hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddiaları ilan ta· 
rihinden itibaren 20 gü a 

içinde evrakı müsbitelerile 
dairemize bildirmeleri la
zımdır. Aksi halde hakları 

tapu ıicilliğile sabit olma· 
yanlar satıı bedelinin pay
laımasından hariç kalır· 
lar. Müterakim vergi ile 
Belediye rüsum!arı ve Va
kıf icaresi müıteriye ait· 
tir. Daha fazla malumat 
almak isteyeııler 25 5-931 
tarihinden itibaren dairede 
açık bulundurulacak olan 
arttırma ıartnamf'sile bera
ber 930 587 No. Iu dosya· 
sına müracaatle ve deru0 

nunda mevcut ve mahalli 
mezkO.r evsaf ve meaaha
aını havi vazıyet ve takdiri 
kıymet raporunu görebıle· 

cekleri ilan olunur. 

TAViL ZADE VAPURLARI 
A YV ALIK-lZMIR postası 

SAADET 
vapuru pazartesi 

akf!'\Mı 
17 de Sirkeciden 

hareketle Gelibolu,Çanakkale 
Ayvalık ve lzmlre azimet 
ve Çanakkaleye uirayarak 
avdet edecektir. Yolcu bi
leti vapu?da da verilir. 

Adres: Yemiıte Tavilzade 
biraderler. Telefora İıt: 2210 

-
KODA K 

Müıabakasında kazanmağa daha emin olman için hepiniz 

KODAK 
Makinelerini Kul' anınız! 

Müsabaka müddetince hususi fiatlar 

HOK- AY ve BRAVNI 
Kutu makineleri 6. 7 5 

liradan başlar 

Poket KODAK:ve:HOK 
AY körüklü makineler 
11.25 Hradaa başlar: 

KODAK Seri 2 
otomatik 20 

liradan başlar 

Mükemmel ve sağlam makineler kulla
nışı kolay - Netice fevkalade 

~ KIZKULESI 

~PARKvePLAJI~ 
ALEMDAR ZADE 

VAPURLARI 

Mi L L [ T 17va~:~~8 
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 azi.met ve avdetle 
Vakfıkebir,Görele ve Ünye 
iskelelerine uğrıyacaktır 

Müracaat mahalli Is· 
tanbul Meymenet Hana 
altındaki yazıhane. 
Telefon: lstanbul 1154 

TAKVİM 
Zilhicce 28 - Mayıs 4 

1931 
Sabeh 
Öğl~ 
ikindi 

Mayıs 

17 
Pazar 

Ruzuhızır 1~ 
ıe,'JJ 
,,,ıo 

2,s' 


