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Nushası her yerde 5 kurııı 
Ba,maharriri ARiF ORUÇ 

Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Rü!ivet meselesi hakkındaki iddialar! 
Küçük memurlardan çok büy~ ~mirler mi rüşvet alıyorlar? 
Bir hükiimet gazetesinin bu iddiası "Yarın ·,, da çıksaydı 

derhal ha ishane ka ılan açılırdı ! 
Ra,vet 
ılleselesi 
iddiası 

1 

Fırka kongresine diin de devam olundu 

ARİF ORUÇ 
Halk fırka11 ve hlkik· 

nıet muhitinde idari 11lahat 
nıeaeleıi etrafında eaaılı 
kararlar, kuvvetli tedbirler 
alınacafı ıöylenmektedir. 
Ôt~denberi fırsat dütlirülüp 
'9"eıile bulundukça, milletin 
baıında bulunanlann, lda· 
rede ıılahat, kanunlarda 
ıılahat, atlliyede ıslahat, her 
itte ıılahat taıavvurlarından 
bahıedegeldikleri bilinen ıeY• 
lerdendir. 

Dünkü celsede de her türlü 
icraahn bozukluğu itiraf edildi 
Merhun 
yapılan 

tütünlerin mübayaası meselesinde 
mühim hataların içyüzü nedir ? 

intihabatın tecdidinden 
•onra, ıslahat teıebLOılerl 
tekrar ıık11k ititilmeie 
Laılamıı bulunuyor. Fırka 
ltonareaindelci resmi beya
•atla.rda, hattl: Fırka prog· 
l'atn.ında bile tekit Ye teyit 
edden idari, adli ıslahattan 
llaakaat, sadece taıarruf mak· 
ladlle ıaıvı dtlftlntilen vlla • 
)etler me.eleal olmaıa serek· 
tlr. Gene adll ıslahattan 
kllıtedllen 1aye de, yalnız bir 
lkt kanunun ıu veya bu te· 
kilde tadili keyfiyeti ol mı ya· 
c:&ktır. 

Ş&pheıiz milletin bekle· 
dili ıslahat ne o, ne de beri· 
lctdır. Aııl lıtenen ıeJ, Dev
let dairelerine dl,en Jılerin 
Çabuk yapılma11, baıtan 
lllYulmamaıı , meıuliyet 
eııdfteılnin, Devlet hizmetin· 
de bulunan bGyBk kiiçük 
llleıraurlar ara11na ıfrmeıi· 
dar. 

Memurların, ha11&tan kO.· 
Çilk memurlana, hayat mi· 
C&deleainde çektikleri akın· 
b bıklr edilemez. Para buh· 
'aıu içinde ellm mtlıktll&tla 
httçeleıen bu zGmre, feci 
leraıt içinde çırpınıyor, ya• 
"-aıaktan, ev.lltJarını geçin· 
dtrtııekten lctz bulunuyorlar. 
baba dd ıfin evel, ev klraıı 
lerenıtyen namuılu bir poliı 
ı:elllurunun canına kıydıtı 

'-flrle haber ahnmlf, bldlae 
~&&ete ıGtunlanna aeçmlttl• 

" vatandaı, memleketin 
(l>•aamı 3 a.ca •ay/atla) 

• narak müzakeratına devam 
etmlıtlr. 

Hakkı Tarik (Gtreıun) 
- •Totünclllerlmlzin içinde 
bulundukları miltkilli.tı kar· 
ıılamak için bunlara merhun 
tüUinlerin mübayaaıı huır. 
ıunda hilkikmetçe ittihaz 

edilen karara temaı ederek 
demiıtir ki: tütiln tılerine 
yardım için bankalAra mer· 
hun tütünlerin abnmaıı en 
dofru bir harekf't idi Fakat 
tatbikatında bir ekıiklik ol· 
muıtur. 

Beyanatla bulanan Maatala Oda tltlnlerfn hangi banka• 
Şeref B. )ara msrhum olduklan lfea• 

Ankar-. ı 7 (A.A.) - C. retl barlclfe bflToıu tarafın• 
H. fukaıı bG,clk konsreıt dan teabit edlllrken bazılan 
bug(ln 6f leden evvel topla• unutulmuıtur. A'kıeblrdekl . ....,_...._,__.,.. _ __...n~~-· 

Adliyede yine bir zabıta vaka•ı 

Kaçışan kaÇışana! 
Beşinci hukuk mahkemesinin 

önii.ndeki hddise nedir? 

Kılifemisi yerin• lıoyınaden tarar bir poli. oaha•ına 
•alan• ol•n Adliye bina.ı 

Din Beılnd hukuk mah• 
kemeılnfn 6n6nde bir ka• 
dınla bir erkek araıında 

kavıa çikmaı ve dd taraf 
adamlarının mlclehaleade 
bu ka vıa ıokakmQcadeleıl 

hallol alDllfbr. 

Pek miihim tefrikamız 
Bir &On ertel afucez_a· 

da vaki olan vakadan IOD• 

ra bu ikinci hichae bitin 
Adliyecflerin linirhıl boa· 
auı, bepılnl birden Gıt ka· 
ta hrlatmııbr, 

~ 

'' Muasır Ciimhuriyetlerde 
Teıkild~Biyeler •• " 

Her Türkü Nurlandıncı Tefrikamıza 

i!Z Başlıyoruz! 
Vak'a ıudur: 
Hanife Hanımla komiser 

muavfnlifladea mlltekalt 
Muıtafa Ef. bir aeneclenberi 
evlidirler. 
(Dnaım 5 inci •aAild•) 

f Mert .. 1111 itaMnlerin ma6a
yaa•ıntla bar;. hatalar olcla· 

lana ilir•I •elen Haklıı 
Tarilı Bey 

ttlHbıcGler bankaıı da bu me
yandadır. Kararın tatbikab 
hitam bulmadan evvel bu 
cllıetln teJaflıl icln lcapeden 
tedbirlerin alanmaıını rica 
ederiz. 

Balıkeılr murahhaaı Mah• 
mut Bey zeytin ve zeytin· 
yatlarımızın ıılahı için Ed· 
remft havaliıinde zeytin enı· 
(Dl!Oamı 4 ılnc4 Sayfada) 

Eararlıeıler 
yakalandı! 

Kamlıapıda laatli••in e.r
yan ittifi lıalao• Mntlalda 
Hac•ria liurin• atıbın ••· 
rarlıeıler, poli•ler tarafın• 
dan •andalla talı;p edilntiı 

H icadın lııırlarılmııtır. 

(Talaildlı 4 tnd MJldl.l•) 

BiJydk 1 feryat ! 

Maliye vekili Beye 
açık ~~ktup ! 

~~ 

Mütekaitler, dullar ve yetimlerin 
hôkümet ve milletten dileği şudur: 

Mtltekait, 1 cetllflmiz bu açık mektup 
eytam v• pek açık ve pek m6dellll 
eraml 1 in bir ıurette kdkGmete oldu· 
talep •e tu kadar, bGUbı millete de 
dertlerini 161termektedlr: 
bildirmek • - Vekil Beyefencltl 
için Anka· Şu yakınlarda ıazeteler-
raya bir de tefeciler hakkın da ileri 
heyet g6n· •eri yazıldı. 
derecekle- Ben, malal mütekait yilz· 

rl mahlm· Milletin, emektar ih-
tiyarlarını. dullarını, 

dur.Bu de· yetimlerini kurtarma-
rt ve ta• ıı llztm gelen 

lep le r in Maliye vekili 
neden iba· Abdülhalik Bey 
ret olduiunu bqla der-

lran Şalaı Rdtı hlalni Hz. 

Dünkü " Milliyet" te 

bqı, Tef eoiler hazaratına 
en derin minnet ve ıakran· 
larımı arzederek meı' eleyi 
mevzuu bahıedecefim. 

Hükdmet bizleri dOtG· 
nerek deill, kendi 1 ılerlni 
ro..anu 3 61td MJ/aifeJe) 

GaziJHz.Ie 
:rini tebrik - Alahazreti akdeaf hama)'1l11 
: Şeblnpbı lru Rıza ph Pehlevi 

Yeniden "Reiılcbmhurluf a 
intihap edildiiinden dolayı 

ili vaki olan tebrikib ıahane• 
1erlndeo pek m&tehaNil 
oldum. Kalbi teıekkiiratmu 
ve zab ıahanelerinin saadet· 
lerlle lran milletinin refahı 
için en ıamlml temeaniya· 
bmı takdim ederim. 

Gui M. K•mal 
lran Şablnın, ReıaleDmbur Hz.ne 

tebrlkatı 

Ankara, 17 (A. A.)- J. 
ran Şahı Riza Şah Pehlevi 

(DflOtlmı 4 6ncti •aylada) 

görülen karikatür 1 

- Ra,,,et i•tiyor..,. laa.., Seni 4mirin• ıilıctyet •d•cefirn.. 
M.ınar - V ,.._, 6irader ••• Bana oerecefin paranın iJu."' 

6f ,,.lini ona .,.,.... ...,;,.clnfle Wac:Waal 
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İsianbulda yeni bir hastalık çıktı 

ef. Jet hastalığı! 
Ş~hrimizde gıdasızlıktan ve sefa
letten y ni bir hastalık başladı ! 

hastahğın gıdasızlık netice· 
si uzviyetin kafi derecede 
vitamin alamaman ile bat· 

S on günlerde ıehrimizde 

yeui bir hastalık türemiştir. 
Bu hantalığn tutulanların 

eIIeri yüzleri yanık, vücut· 
lannın bazı çatlak yerlerin
den de kan sızmaktadır. 

1 
ladığını ve ilkbahar gü· 
neti vücudun açık tarafla· 

Gureba hastahanesi cil
diye §efi doktor Hulusi Beh
çet B, bu haatahk haKkında 
şunları söylemektedir : 

-Bu, Malatte Della Mise· 
ria yahut Pellal{re deniıen 
nadir bir hastalıktır. Bu has
talık gıdasızlık ve bilhassa 
Avirmamseden mütevellit 
sefalet hastalığıdır. " 

Hulüsi Behçet Bey bu ı 
hastahğa ancak harbin son 
senelerinde ve mütareke za- ı 
manlarında tesaduf edildiğini 

memleketimizden batka İspan· ! 
yada, Amerikayi cenub!de, 1 
İtalyanın Trollerinde de ra st 1 
gelindiğini, eski nazariye· j 
ye nazaran yalnız mısırla 
tagaddi edenlerde görüldü- ı1 ğünü fakat bu fikrin doğru 
olma<lığ'nı ıöy!emiştir . 1 

Doktor bundan sonra · 

rına temas eder etmez ev· 
vela kızartı muaharrem t i t· 
kinlik, çatlaklık bazan su 
toplama halleri husule 
geldiğini Uk alamet o· 
olarak ishal görüldügünü, 
hastalığın eskıdikçe teaem· 
mümatın tahtı tesirine bir 
takım ruhi, aıabi haller 
tevellüt ettiğini anlantmıı. 
tır. 

Hulüsi Behçet Bey, bu· 
nu müteakip demiıtir ki: 

- Bu hastalığa senelerden· 
beri rast geldiğimiz halde 
son günlerde ilkbahar gü· 
neti baılar baılamaz Pellag· 
renin oldukça kesir bir mik
tarına ıahit olduk,, 

Bundan ıora doktor ve 
asistanlar kendi aralarında 

yapacakları tedaviye dair 
görüımeğe batlamıılardır. 

Fırtına bitmedi! 
.4.nkaradan dönen Tıp F. reisi 

Rasim A li B. için ne diyor? 
Tıp fakültesi reisi T cv

fiJ, Rt cep B. ı dün Ankara dan 
şel ırimi7.e gelmiştir. Tevfik 
Re" ep B. gerek seya hati 
gerekse Rasim AH B. me· 
selesi hakkında şunları söy
lemiştir. 

- Bütçe henüz tesbit 
edilme mittir. 

Bütçemizi ve kadromuzu 
} en i b, rem kanuuuna göre 
tanzim :.le meeggul olmakta
yız. Bu tıle Barülfünun e· 

mmi Mı ıammer Raıit Bey 
uğraşmaktadır. 

Mua nmer Raıit Beyin 

Darülfünun emanetinden is· 
tifasının aslı yoktur. Rasim 
Ali Bey meselesine ge
Jince gazeteler buna dair 
yanlış haberler veriyorlar. 
Rasim Ali Beyin Maarif 
Vekaleti tarafından tekrar 
m ektebe iade edildiği doğru 
değildir. Böyle bir ıey mev· 
zuubahsolamaz. Kendisi Ma· 
arif vekaletine t iki.yel et· 
mittir. Vekilet te bu ihraç 
keyfiyetinde muamele itiba· 
r ile her hangi bir noksan 
olup olmadığını tetkik et· 
mektedir. 

Gayret, tütüncüler! 
Yunanistan mümessilliğimizden 
gelen rapor çok iyi haberlidir ! 

Yuı t nistan: ticaret mü· 
mesdlliğ mizden ıehrimiz 

harid ticaret ofisine Yunan 
lGtün ze riyatı hakkında bir 
rapor gelmi§Ur. 

B11 ra9orda bu sene Vu
r anistan tütün zeri yatının 
pek bozuk olduğu, dikilişte 

yüzde kırk noksanlık bulun
duğu zik r, dilmekte ve yağ· 

Beledi:>e 
kol<.ıyını buldu. 

Esnnf, cemiyetleri hasta 
kasaları teşl :il edecekle rdir. 
'Bugüne k ıdar Belediye 
hastahanelcı inde esnaf be· 
dava tedavi edtlmekte idi. 

Ve bunu .ı için de her 
sene yolları odan, bahçele· 
rmden ayırc .ığı mühim bir 
parayı ha11' abanelere ver-
mek mecb niyetinde kalı· 
yordu. Hal'. uki Avrupada 
esnaf ve a mele hastaları 

• kendi cemiyetlerinin yardı· 
mile tedavi edilmektedir. 

Bu husu ~u nazarı dıkkate 
a an Beledi ye reisi Muhid
din Bey S hhıye veka letin· 
ce bir teklif hazırlamııtır. 

Teklifte, e maf cem iyetle· 
rinin Avrup!lda olduğu gibi 

murların Yunan tütünlerini 
müthiı surette harap ettiği 
kaydolunmaktadır. 

Bu haber ıehrimiz tütüa 
piyasasında memnuniyetle 
karıılanmııtır. Çünkü ezeli 
rakibimiz olan Yunan tü
tünlerinin mahvolması tü· 
tün lerimizin fiatini artıra· 
caktır. 

Cene sıhhat 
Cüzdanı işi! 

Halkla temasta bulunan 
i~çil('rle [sütnine, ahçı, gar· 
son, ıoför, arabacı] gibi es• 
naf a Belediye sıhhat vesika· 
21 verecektir. Vesikası olmı· 
yanlar itlerinde çalııtırılmı· 
yacakla rdır. 

Vesikaların tevzii için 
tehir meclisi bütçesinde bir 
para kabul etmiıti. Bu ayın 
~onundan itiba ren vesikalar 
dört mütaba111s doktorun 

muayenesinden sonra ııhbat· 
tan olanlara veri!ecektir. 

birer hasta kaaaları teıkil 
etmeleri istenmektedir. 

Proje yakanda vekalete 
gönderilecektir. 

- :<t ' '· '~ . -~ ' . . .~ , ..... t•• ' • • 
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Belediye 
• 

iflas mı 
Etti? 

Dün verileceği tahmin 
edilen Belediye memurları 

maatı geç vakite kadar Vali 
Beyden tediye emri gelme· 
diğl için verilmedi. Bugün 
verilecektir. 

Profesör 
Samileri az buldu! 

Amerikalı profesör M. 
( Baıbörn ) ferdi tedrisat 
hakkındaki konferansını dün 
muallim mektebi konferans 
salonunda verecektir. Ve 
bunun için bir takım hazır· 
lıklar da yapılmııtır. Sami· 
inin azlığı konferansı bir 
gün sonraya tehir etmittir. 

Bu gün saat (3,5)ta mu· 
allim birliği konferans salo· 
nunda verilecektir. 

Profesörün konferansını 
müteakip vakit olursa Ce· 
lal B. bir konferans vere· 
cektir. 

Garip şey! 
Bir şirket göç
eder de nasıl ha-

ber alınmaz? 
Aldığımız bir habere 

göre Balya kara aydın maden 
ıtrketi tatili faaliyet etmittir. 
Şirket bu münasebetle maden 

kuyularındaki tesisatını sökmüı 
ve memleketine götürmüttür. 
Halbuki maden kanunu mu· 
cibince bir tirket faaliyetini 
tatil ettifi zaman teıisatmı 
hükdmete terkeder. 

Bu meseleyi geç haber 
alan ticaret müdüriyeti me· 
seleye vaziyet etmittir, 

Eier ıirketin bir kısım 
tesiıatı memleketine götür· 
düfü tahakkuk ederse tir
ket dava edtlecekttr. 

m=ü>••• 'il 

Seniha H. 
Da murahhas 
olarak gidiyor 

Belgratta in'ikat edecek 
olan Balkan birliği kong· 

resine Türkiyeyi temsilen 
gidecek olan murahhaslar 

bu gün hareket edecekler· 
dir. Memleketimizi temsilen 
gidecek olan zevat Necmettin 

Sadık, Vehbi Beylerle Se· 
niha Rauf Hanımdır. 

Belgrat kongresinde 
Balkan memleketlerini ali· 
kadar eden içtimai mesail 
görüıülecektir. 

Türkiye rnurahhnslarmdan 
Necmettin Sadık Bey ıeya• 
ha tini Prag' a kadar temdit 

edecektir. Prag'da beynel· 

milel parlamentolar kongre· 
sinde Türkiyeyi temsil ede
cektir. -·-
Seyrisef ainde 
içtima 

Seyrilef ainde mecliı i· 
dareai dün Sadullah B. in 
riyasetinde bir içtima akt· 
etmiıtir. Muhte)jf mesail a
rasında vapurcularla yapı
lacak itilaf ta görüıülmüı· 
tür. 

1 

Kömürlerimize :de 
suikast var ! 

Yunanlıların suikast/erine ted
birler harici ofise bildirildi 

Dün bir çok kömür tüc· 
carları mıntaka ticaret mü
düriyetine müracaat ede
rek kömürlerimiz aleyhinde 
propaganda yapan bazı ec· 
nebi şirketler aleyhinde fİ• 
kayette bulunmuılardır. 

Tüccarların iddiasına (Ö· 

re kömürlerimiz aleyhinde 
en fazla propaganda yapan 
ıirketler Yunan kömür tir· 
ketleridtr. 

Tüccarlar, Yunanlıların kö· 
mürlerimizi fena tanıtmak 

için kantar ve baskül tartı· 
larında hilekarlık yaptığı-

mızı bütün ecnebi vapur 
ıirketlerHne ve köm6rle iı gö· 
ren fabrikalara blldirdtkle· 
rini söylemiılerdir. Yunan· 
lılar bununla kalmamıt 
memleketimizden mübayaa 
ettikleri kömürleri fena kö
mürle karııtırarak Avrupa 

piyasalarına sevketmitlerdir. 
Kömür tüccarının bu tiki.ye
ti ticarPt müdüriyeti
nce nazarı dikkate alın· 
mıı ve keyfye t ticaret oda· 
ıile harici ofi sliğe bildiril· 
miıtir. 

Harici ofislik Yunanlı
lann bu çirkin propaganda· 
larını Avrupa piyasala
rında tekzip edecektir. 

Diğer taraftan Ticaret 
odası ve Ticaret müdürlüğü 
memleketimizden kömür mü· 
bayaa eden ıirketler hak· 
kında tahkikat yapacaklardır. 

Tahkikat neticesinde sui 
hareketleri tahakkuk eden 
ıtrketlerin memleketimizde· 
ki faaliyetlerine nihayet ve
rileceği gibi haklarında ce· 
zai takibat yapılmak üzere 
Adliyeye de teslim oluna· 
caklardır. 

~~------~~----~~--

Türkiyenin borcu 
84,597,495 liradır. 9,5 milyo

nu tefrik edildi 
Türk devletinin bütün 

borç miktarı tudur: 
1914 tetriniıanide Türk 

Düyunuumumiyeıinin mik· 
tarı 158,642,737 Türk lira· 
ıı idi. Bugünkü Türklyeden 
ayrılan yerlerin borcu çı· 

kınca Türkiyeye 84,597 ,495 
li.ıa kalmıtbr. 

Diğer devletlerin hi11esi 
(44,787,415) lira ki umum 
borç (129,384,910) Ura. 

Osmanlı imperatorluğun· 

dan ayrılan memleketlerin 
senelik borç hi11eleri iıe 
ıudur: 

HÜKÜMETLER 

balya 
Arnavutluk 
Bulgaristan 
Yunanistan 
Sırbistan 

TÜRK LiRASI 

14,011 
93,826 

106,156 
648,125 
313,633 

Suriye ve Lübnan 865,741 
Filistin 255,643 
Maverayi Erden 167,139 
Irak 530,956 
Necil 

.. Hicaz 
Asir 
Yemen 
Türkiye 

10,055 
116,748 

2,034 
92,034 

6,450,646 

9,566,747 

Belediyenin borcu 
Muhittin B. mahkemeye düşen 

işin mahiyetini söylüyor 
Eski Şehremanetinin Periye J 

bankasına olan borçu dola· 

yiıile buraya gelen murah· 
baı M. Bart tehrimizden 
dönmüttür: 

Belediye Reisi Muhittin 
B. bu murahhasla yaplığı 
te~aılar hakkında tunları 
ıöylemiıtir. 

.. - Periye bankası bor· 
cundan dolayı muhtelif ma· 

hkemede davamız vardır. 
Türkiye milli bankasına olan 
borç meselesi de mahkeme· 

ye gitmit, rüyet esnasında 

itilaf hasıl olarak dava ge· 

riye alınmıitı. Pireye borcu 
mahkemede olmakla bera· 

ber himillerle temaslar vu· 
ku bulmaktadır. 

Sabık Samsun valisi 
Evvelce Samıun valiıi iken 

Dahili ye vekaleti emrine 

alınan Kazım Paıa epeydir 

hastaydı. Geçen gün kendi

sine fenalık gelmiıtir. Bunun 

mide iltihabından olduğu 

söyleniyor. 

Hamiller namına bize 
vaktile bir taahhütname ve
rilmitti•J Bu taahütnamede, 

Periye borcunu belediyenin 
Oımanh borçlarının alacafı 
sureti teniye esası dahilin· 

de ödemesini kabul ediyor· 
lardı. Bu defa hamiller, bu 

taahütnamenin bir kıymeti 
kalmadığını iddia ettiler. 
Biz, kıymetini muhafaza et-

tiğini ileri sürdük. Şimdi 

onlar, taahhütnamenin kıy-

meti elmadığmı iıbat için 
vesaik ibraz edeceklerini 

bildirdiler. Meıele bu .saf· 
hadadır. Bu nok~a halledil

dikten sonra Periye hlmil· 
lerile anlaıma esasında gi· 
riıilecektir.,, 

Bir maden kazası 
THIONVILL, 16 (A. A.)

Algrange civarında Bur· 

bach' daki demtr madenler· 

den bidnde bil' toprak çö· 

küntüail olmutt iki Lehli a
mele ölmüt, bir ifçi de ağır 

ıu.ıe tte yara lanm•thr. 

Cıs Pazart;L! 

Siyasi 
Takvim 

Bir karikatür! 
Hey gidi dünya hey! Şöyle 

bir, birbuçuk senelik gazeteleri 
kafamdan geçirdim hayre
te düıtüm. Zamanı availde 
Kütahya mebusu olan Nuri 
Bey yalnız gümrük memur
larını telmih ederek rüıvet· 
ten babsetmif ti. 

Ve bermutat muhalefete 
körkörüne muhalefet yap
maktan bilm~m nasıl bir 
fayda mülahaza eden (Mil· 
liyet) gazetesi: 

- Vay memurlarımıza 

tecavüz ediyorsunuz! Bu ne 
demektir? 

Diye küplere binmlıti. 
Tarih, Politikanın ka· 

panmasından baıka hiç bir 
değiıikltk yapmadan aynı 

gazetenin dün iç sahife· 
sinde yer alan bir karika· 
türii beraber okuyalım! ... 

" Rütvet istiyorsun 
ha... Seni amirine tlkayet 
edecefim! 

Memur - Vazgeç bira· 
der.. Bana vereceğin para· 
nın iki üç miılini ona ver• 
mek mecburiyetinde kala· 
caksm ! ,, 

Karikatürde de memur 
sefil ve periıan bir halde 
gülmektedi1'. 

Bütün memurları, amir
leri, hükumet teıkilitını 

tehzil ve telviı eden bu il• 

ham da ne cesaret? 
Demek memurlar milr

leti, halk raıl öylemi 7 
ismet Pı. ve bükAmetl fır· 

ka ve hükumet gazetelerinde 
hükumet teıkilatının nasıl 
telakki edildiğini görsCin! 

Bu, kaı yaparken göf 
çıkarmaktır. 

Aıağı yukarı nimre1111f 
lisanda bu bükümü göreO 
efkarı umumiye kime itr 
mat etsin? 

Bir daha anladılar ki: 
Akılsız doıt akıllı dilf 

mandan beterdir. . .. 
ilk şüphe 

Kongrede Emin 8'1 
(Eıkiiehir) diyor ki: 

"Hiç tüp be etmemki .,
programın icabatı nokt•
noktasmıı tatbik edilclıl 
gün milletimiz dünyanın İ 
bahtiyar milleti olacaktit·' ~ 

Demek noktaıı nokt•1f 

na tatbik edilmesinde ~ 
de ıüphe girdi? Proğra•~ 
a bf rader! Sonra bu it fil'" 
rallinin kar helvuına dl/. 

Maluma, karı pek_. 
le yemiı, fttkat demit ki: , 

- Ben icat ettim •"' 
kendim de beğenmedtlll• 

.. Jf-

Abide 
Ankarada bir zabıt• ' 

deıi yapılacakmıt ve fi 
bul 20.000 lira ile ıeti 
ediyormuı. Polis, aandd' 
rir, kazanca verir,~ b• 
verir, pula lverir ve ' 
aYUcunda birkaç kurut' 
kalırsa bu kadar blO 
lira ıarfıu ne lüzu111 .,,., 

Her polis baılıbafl.,
caDlı abidedir. 

* * Cevdet Kerilll 81. 
Halk fazla killfetl 

kurtarılmağa çal 
GeYdet Kerim Bey 1J 
kellefiyetlnin tenzil 
metfnf m6dafaa etti• 

Çelebi böyle oıur 
de halkçı df"dlffn ! 
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Fırka kongresine 
dünde devam olundu 

GaziHz.le 
rini tebrik 

(Birinci aayfadan devam 
ti tüsü vücuda getirilmek hu· 
llusunda alınan tedbirleri 
tükranla kaydederek zeytin 
yetiıtirmek ve mu haf aza et-
mek işlerinde zirai inzibat 
tesisini istemittir. 

Dahili mamulahn 
himayesi 

Saadettin Bey (İstanbul), 
mamulatı dahiliyenin hima
yesini ve sürümüaü temin 
hususunda devlet bütçesin· 
den maeı olan memurların 
yerli malı kullanmalarının 
mecburi kılınması•• ait te· 
menniyatı etrafında Adapa-
zarı murahha11 Ası• Bey 
tarafından serdedilen ftira· 
zatıa cevap vererek demit· 
tir ki: 

_ .. Sana vii dahlltyemiz 
isin hariçten ge tirilecek ip· 
tidai mevat meselesi ileri 
sürüldü. Sanayide iptidai 
mev3 dde. % 30 isabet eder. 
G erisi memlekette kahr. 
Diğer taraftan iktısat vekA
lett yapağı cinslerinin ıslahı 
için çalıımaktadır. Bu su· 
retle iptidai maddelere olan 
ihtiyacın memleke t içinde 
tedariki imkan dahiline gi-
riyor. Bundan maada halen 
bir kısım yapağılarımız ima
latta kuUaaılmaktadıı. 

Temenniyatım nazarı 

dikkate alındığı takdirde 
memleketimizde hem ser
maye ve hem de fıçiye bir 
çalııma sahası temin edile· 
mit olacakttr. 

Kastamoni murahhatı 
Hilmi Bey, Kast~montde 
ker•evir istihsalat ve imalatı 

Hilmi B. ne diyor? 
Etrafında izahat vererek 

kenevir imali.tının iptidai 
bir ha lde bulunması yüzün
den müstahsillerin kiff de· 
recede istifade edemedikle· 
rin i göyiemiş ve halen tütün 
balyaları ve paketleri için 
italyadan mübayaattcı. bulun· 
lnakta olan Ultün inhisar 
ıdaresinin bu rad..ı imalat
hane teafs etmesini is~emiıtir. 

Adapazarı ınurahhası A-
sım Bey, Saadettin Bey~ ce· 
vap vererek mevaddı ıpti· 
daiye etrafındaki mütalea· 

1 Yanlı• anlaııidığını 
arının ~ . 

yerli muaoıelata rağbetm 
sadece n ef aııet ve ucuz
luk iJe alakadar eörül
mıyerek bunların memleket 
dahilindeki jptidai mevat ile 
Jmal edilmesi hususunda da 

nr.za ı dikkate alınmasını arzu 
•:ıttiğini söylem· tlir. 

Şu şikayete bakın! 
·Müteakiben söz a lan mu 

2 "lhhaslar vilayet ve kaza
lan1aki ziraat müdürü ve 
Fen mem ur!aranm munha-
sıran büro itler le nıeıgul 
o~malarından şikayet etm.it
ln ve bLnlarm asli vo. zıfe 
•,.rile meşguJ olmalarının 
tt mini hususu ,da iktısat 
vekaletinden temenniyatta 
hu!unmutlnrdır. 

Muhteli f mes' eleler hak-
kmda verilE:n temenni tak· 
tirlermin layih a enciimeni· 

1 
c tevdii kabul edilerek 

... 1 d 0 sonra toplanmak og e e 

.. ı"çtı'man nihayet veril· uz ere 
miştir. 

İkinci celse 
Ank ra, 17 (A. A.) - _c. 

1 . F. kongrPsinin bugün oğ-
..J lki içtimaında 
•en cvve .1. M 

.• J 1\1[ ı ·y,.. vekı ! us· ruz nan at e;: · 

taia Abdülhalik Bey attide-
b 1 ur· l<l beyanatta u unınUf • ! 

Maliye vekilinin cevabı 
1 

Muhterem Arkadaılar; ' 
Bendeniz gefen gün bu- J • 

/ Deniz üstünde üç esrarkeş 
' 

rada maruzatta bulunurkea 
aıarın doğrudan dofruya 
alınmakta olan vergisinden 
1340 ıenestnde 35,5 milyon 
lira tahsil ettiğimiz halde 
bilahare doğrudan dofruya 
vergilerden köylülere isabet 
miktarının ancak 8 milyon 
liradan ibaret oldufunu ar· 
zet.m•ıtim. Dün beyanatta bu· . 
luna Eıkiıehir mebusu Emin ı 
Bey "Maliye Vekili ifadat· j 

(Birinci •ayfadan cleoam) 
Hz.nden Reisicumhur Gazı 
Mustafa Kemal Hazretlerine 
Reisieümhurlufa intihapları 
1dolayısile aıağıdaki tebrik 
gelmitlir. 

Ankarada Reisicumhur Oazl 
Mustafa Kemal H.z ne. 

Hacerin üzerine atılmışlar, fakat kadının ferya
dına yetişen polisler tarafından yakalanmışlardır 

Zatı devletlertnln Reisi· 
cumhurluğa lntthaplanndan 
dolayı biiyOk meserret duy· 
dum. Zatı devletlerinin sa
adetlerile birlikte Tark mil· 
letinin refahı için en samimi 
tebrikib kalbiyemi takdim 
ederim. 

Don gece ' Kumkapıda 

garip bir vak'a olmuıtur: 
Kumkapıda iskele cad

desinde oturan Kalos, sem
tinin maruf esrarkeılerfn· 
den o'up (Dalsacı) namile 
maruf biridir. 

Kıım balıkçılık, yazın da 

I ayyen ve muhteıem ptolarda \ 
iken y11nlarına, üçQncü bir 
kafadaı ları olan Ayron gel· 
miı, ve: 

Üçüncü 

Bunun (lzerine Niko da: 
- Var be Abiclm ! lıte 

ben, demit ve Kalosun ya. 
nına gelerek kulaiına bir 
ıeyler fısıldamııtır. Nifconun 
bu fısıldayıılnı anlayan Ka· 
loı ta: 

ta bulunurken yalnız dofru· ı 
dan doğruya olan vergileri 
nazırı itibare aldılar. Bilva· 
sıla vergilerin köylüler üze· 
rinde olan tesiratından bah· 
setmediler.,, dediler. 

Görüyorum ki daima i-

Rız.a $ah Pelaleui 
Ankara, 17 (A.A.)-Gazl 

Mustafa Kemal Hazretleri
nin Türkiye Reislc6m· 

sandalcılık yapan Kalos, 
kazancını oldufu gibi earare 
sarf etmektedir. 

- Yuf, yuf yezide. Bir 
nefes vermeyenin çıksın iki 
gözü de (onlraın aözlerinden) 
diye bir nara atmııtır. Bu 
naradan il:-ken dalgacılar 
hemen yerlerinden fırlaya· 

- Hım .•. olur. Olur am
ma ben söyleyemem, de
demiıtir. 

Sen göz1ersJn, bu söyle-

çimizde bulunan arkadaı
larımız da bile ba ukte kal- hurluğuna intibahı miinase· 

betile Sovvlyet c6mburiyet· 
leri ittihadı merkez icra 
komitesi Reisi ile Reiılcilm· 
bur Hazretleri arasında ati· 

. deki telıraflar teati olun
muıtur: 
Tllrklye Relıleiimhuru Oazl Mustafa 

Kemal Hazretlerine 

Gece, gündüz demeyip 
miltemadtyen kabak çeken 
bu aKlos, dan gene cebin
den esrarını çıkarmıı, tabir· 
lerl veçhfle bir tek kafıtlı 
sigara sararak kahvenin 
önfhıe kurulmuıtur. 

mıttır. Onun içindir ki bu· 
aıün söz istedim. Hüld~met 
1340 ıeneıinin heıabı kat'· 
isini ve ge~n senenin, 1929· 
un hesabı kat' iıini vermit
tir: 1340 da iprdan tahıil 
ettiğimin miktar 35. 671 
142 lira ve tahakkuk 
edeıa miktar ise 39 milyon 
987.000 liradır. Bu iane ve 

Doıt Türkiye cümhuri
yetl riyaıetl yiikaek maka· 
nama tekrar intihabınız mü
nasebetileJebriklerimi kabul 
buyurmanızı rica ederim. Bu 
meı'ut vakaiden iıtifade ede
rek size Türk mtlleti için 

Gel keyfim gel, ıtbl ma· 
nalı bir vaziyette ıip.rasım 
çekmeie ve hafif hafif dal· 
ıasına diiımele baılamııtır. 
O sırada kafadatlanndan 
Niko isminde biri yanına 
sokularak: maarif hisaesinden gayri his

semizdir. 
Mültezimlerin karından 

gayri olan hissemtzdlr. Mnl-
tezim iki veya üç ay çalııır 
ve bütün sene zarfında ka· 
zandıfını yer. Bunların yüz
de kaç kazandıfını tasavvur 
ederıiniz. (Yiizde 50 sesleri). 
Ben yüzde 20 diyorum. 

Diler teferriiat olan he
sapları nazan dikkate alın· 
mıyarak yalnız yilzde 20 klr 
ili. ve ederek 340 senesinde 
köylünün cebinden 50 milyon 
lira çıktı. diğer banka ve 
maarife tealldk etlen hisse 
aynıdır. Bunu nazarı itibara 
almıyorum. Fırkamıs afAn 
ligvetmek kararını verdiit 
zaman büyükl bir ite girlte-' 
ceğini biliyordu. 

Bu ksrarı yalnız bizim 
fırka verebilirdi. 40 Milyon 
lira variddatan hem de hOkd· 
metin eli dokunmadan gelen 
paradan bu para iltisama 
verilmitti· Sailam teslimab 
vardı, Muhakkak hazineye 
girerdi. Maaraf•ız ve zahmet 
siz olarak· 

Emin Bey bunu zikret· 
tikten sonra . ' zammnllen 
miktar nazarı itibara alın· 
mıı,, dediler. Gene 1340 
huebı kat'tsindekt tuz lra· 
dandan bahsedeceğim. Aıar 
varken 1340 da tuzdan 5 
mi lyon 486,753 lira tah· 
ıil ettik. 1929 da tuzdan 
7. 773.001 lira aldık, 

Zammettiğimiz miktar 
2 200.000 liradır. 

Bunu hep birden hesap 
edelim ve bunu dofrudan 
cioğruya verıilere zamme
de!im. 

Şeker ve petroldan bah· 
ıetUler. 1929 hesabı bakaya• 
sında ıeker varidatamız 
6,237 ,408 liradır. 

en iyi temennilerimi iblii] 
eylerim. 

Sovyetist Sosyaliıt Cumhu
riyetleri ittihadı merkez 

icra komitesi reisi 
latalin 

Türkiye cümhuriyetı ri. 
yasetine tekrar intihabım 
münasebetile ıöndermek 
lutfunda bulunduğuuuz na
zikane telgrafnameden pek 
mütehauis olarak en samlnat 
teıekkürlerimi ve ıahamaz 
ve Sovyetlst Sosyalist cOm· 
hurlyetlerl ittihadı halkl için 
beıledifim en iyi temenoileri 
kabul buyurmanısı rica 
ederim. 

- Eyvallah ıabım! .. Bir 
duman da bana zula (ver de-
mek)te barmanlıfımı kesti
reyim, demtı. Bunu üzerine 
Kaloıt ta: 

- Eyvallah ağabeycim 
çek bakayım, demif ve et· 
rarb aigaraıını vermtıtir. 

Bu ıırada bulupn iki 
dalgacı, biri biri erine "imanım, 
eyvallah, kardetioı"fili.n der 
ken işi azıtmıılar ve bir kaç 
(çifte kafıtlı) sigaraları ya· 
pıp içmtılerdir. 

Tabiri mahıusu ile (dal· 
ıa) ya ditea Niko kendfai 
kıral farzederek Tahta ku· 
rulmut, etrafına da bir çok 
attzel kıslan toplayarak .es 
il, ı6zl6 bir eflence içinde 
safa ıilrmekte Kalosta, ce
bine doldurdufu dolarla mu· 

datının kıımı azaınının te
hirltlere teall6k ettliini .,e-
kili bilirsiniz. 

KaylOlere isabet eden 
miktar lağvedilen &tarın 
Gçte birinden pek az fazla· 
dır.,, 

l 
ııtalarımız için Yerilmit olan 
miktarlara iıaret ederek ra· 
hat ve huzur ile yaıamak 
için hariçten gelecek her 

MaJfye vekili Abdiilhalik 
Bey bundan sonra:,. biz 
k6ylilye himaye sistemini 
koydufumuz zamandan iti
baren k6yl6y8 hakiki bir 
suretle himaye ettik ve e"'· 
sen yapamıyacağımızı ilin 
etmezdik.,, demlıttr. 

Maliye vekili bey milli 
hüktlmetin teeuilıilndea son· 
ra muhtelif kanunlarla zira-
at banka11Dın iıtipdat ve 
damat Feıit bükllmetleri 
tarafından sermayeli J&
rine 8 milyon 880 bin li
ranın hazine tarafından nak
len öndendlftni ve •ler 
banka ıermayeai busl•· 
kG dereceye varmııaa 
dunun bu vardım aayniade 
olduiunu izah ettikten son· 
ra demiıttr ki: "Milli hükQ.. 
met varldatında vukua ıelen 
fazlalık da muhteUf vekl· 

türlü suf nazara kartı milli 
mGdafaamıza bu [paranın 
tahılı! llzım geldtflnl a6yle
yerek beyanabna nihayet 
vermiıtlr. 

lktısat Vekilinin 
beyanab 

Ankara, :7 (A.A.)-G.H. 
Fıkası büyOk kongeresJ. ıaat 
14 te ismet Paıanın riyase· 
tinde mesaisine devam ettL 

lktı1&t Vekili Mustafa 
Şeref Bey murahbaılar tara
fından dermeyan edilen mG· 
talealara ayn ayrı cevap 
verdL Milli fabrikalarm yerli 
kumaı imalltı 1928 de 801 
bin metre iken 929 de 950 

Şekerin en çok müıtehliki 
köylü değil ıehirlldir. Ora· 
da bunu nüfus nfshetin· 
de taksim edelim petrol ve 
benzin varidatı 3074000 lira
dır. Her halde l.öylü te· 
birli kadar sarfetmez. Bir 
d gümrüjü nazarı itibara 
a;alım, onuda tetkik edelim 

letlere öylece takıim edilmfı· 
tir. 

bin metreyi bulaıuı ve bu-
169 bir buçuk milyon metre· 
yt ıeçmlt oldufunq, iicret ve 
maat alan müstahdemler içla 
JGzde 10 fazlaaına dahi 
olsa dahlll mamullttan alm· 
ia mecbur kılan bir kanun 
hulundufunu, fakat ciheti 
askeriyenin 500 bin metreyi 

geçen ihtiyacı da nazarı itibara 
at.nacak oluraa bu mecburi· 
yetin te'Yai ve teımilt halinde 
ihtiyacı tamamen karplamak 
imklnaız olacaiını ve b6yle 
bir tedbir mevcut fabrikala· 
ra nefaset hususunda llubali 
olmaia ıe•kedebileceil gibi 
fiyat mes' eleaiııi de nazarı 
ltibare almak icap ettiflnl 

1340 taki gümrilk varida· 
tımız 28,851,00 liradır. 

Geçen seneki tarifo ka· 
nunu çıkacak diye herkesin_ 
en çok mal ıetirdiii senede ' 
aldıiımız varidat 41,116,000 
liradır. lıte bAtün bilvasıta 
vergiler yekununu indirdi· 
ğimize nazaran bunu da 
zammederek : gümrilk Tari· 

Sıhhiyeye 1340 da 2 mil· 
yon 245,000. 1992 da 3mllyon 
900,000Adliyeye 1340cla 4 mil
yon 541.000, 1929 da 6.805. 
000, Maarife 1340 da 6.089 
da 9.323.000, Nafiaya 1340 
da 14.164.000, 1929 da 32 . 
805.00. iktisada 1340 da 5. 
142.000 1929 da 7.244.000 
milli mOdafaaya 1340 da 32. 
000.000, 1929 da 62.000.000 

Abdulhaltk Bey ordu· 
mm ve mllİI mGdafaa ft• 

maamafih bütiln bu hus ... 
takı arzulan nazan tetkik& 
abnacatmı a6yledt. 

rak kaçmağa teıebb6s et
mtıtir. 

Bu ara Ayron, gf·ne bir 
nara ile: 

- Benim ulan avveller, 
ne kaçıyor sunuz? Dem.ittir. 
Bu ı6zü itilen Niko ile Ka
los dalgalarından ayılmıı 
olacaklarkl Ayrona hitaben: 

- Dalga arasında böyle 
ıa ka olur mu hiç? demtıler· 
dir. 

Bunun ilzerinde arala
rında ufakrıbir miinazaa çık· 
mıı, fakat çok sOrmeden 
ıene üç kafadaı oturarak 
(bfr çifte kafıtfı) daha yap· 
mıılardır. Bu ıtaarayı içtik· 
ten sonra Kaloı ayafa kal· 
kar ak: 

- Haydi bakabm eren· 
ler,ıizi bir de tatlıcıya ptü-
reyim de cilllanın, demlt
tir. Cila tabirleri Esrar
dan sonra üsUine yenen 
tatlıdır. Esrarın ıtddetli deh-
ıetlenir. lıte bu üç kafadaı 
hep birden ayala kalkarak: 

- · Var ol, demiı ve 
tatlıcıya doiru y6rümeie 
batlam11lardır. 

Bu kadın kim ? 
Tathcıdan içeriye aiı'e · 

ceklerf bir 11rada tanıdıkla
rındau Hacer lmünde bir 
kadm önlerine çıkarak : 

-Bensiz yiyecefiniz için 
boiazınızda kalaın, d" m!~t : r. 

Bu a6z6 ııtten dalgacı· 
lar da: 

- Vay ablactlım, sen· 
si• yermiyiz biç?, demif ve 
Hacerin kolundan tutup 
diikklndan içeriye 1rirmiıler· 
dır. 

Herbes tatlıamı yedikten 
sonra Kftlos: 

- Haydi bakalım ço
cuklar, oldu olacak, shli bir· 
de sandalla gezdireyim mi 7 
demiı. Caolanna minnet o· 
lan bu tenezzflhü d~gacılar 
kabul ettiği gibi Hacer de 
btlltereddiit kabul etmiıtir. 

Sandal gezintisi 
Bu•un üzerine iakelede 

ballı sandalı Kaloı, çekerek 
mieaffrlerini bindfnnft ve 
yavaı 1avaı ·ea,mlere açıl
mata baılamqtır. 

Biri iki saat kadar · kü· 
rek çeken Kalos, o ara yo• 
rulmut olmalı kf, elinden 
kOrekleri bırakıp tabakasını 
çıkarmııtır. Bu sefer de yine 
(bir çifte kifıth) sararak 
yakmrt. 
Kadın da çekiyor 

Bir nefes çektikten ıon
ra arkadaılarına uzatmııtır. 
Arkadaılar da çekmtı,çek· 
tikten sonra Hacere ver
miılerdir. Bida,ette nazla
nan Hacer, ikinci hir tek
lifte kabul ederek çekmefe 
baılamlflır.Bu. halden mem· 
nun olan Kalos, o ara bir 
nara atarak: 

rim derken araya atılan Ay· 
ron da: 

- Nedir o be yahu? Ba· 
na ıöy~yin bakayım, demiı· 
tir. 

Bunun üzerine Nıko, Ay· 
ronun kulafına da fısıldadı· 
fını, f11ıldamııtır. 

O ara kendine malik ol
mayan Ayron da: 

-- Söylemeyecek ne var 
ulan salozlar? Bir ıey mi? 
demlı ve Hacere dönerek: 

- Ablacıfım, anlarsınya? 
Falan fllln, demtıtır. O ara 
Hacer de: 

·- Amao! ... demiıtir. Bu 
ıöz ilzerine dalgacılat ffa. 
cerln Ozerine atılmıılardır. 
Bu vaziyet karıııında kalan 
Hecer de o ara feryada bat
lamııtır. 

O ııralarda tesacieifea sa· 
hilde devriye gezmekte olan 
polisler bu feryadı duyarak 
düdük çalmaia baılamıılar· 
dır. 

Düdük sesle rini iıiten 

bu eırarkeıler, hemen ka· 
dını bırakıp var kuvvetleri 
ile kilreklere sanlmıılardır. 
Soıı bir gayretle sahile ıele
rek Haceri bırakmıılar,kcndl 
Jeri tekrar açdmıtlardır. Bu 
•ırada, zabıta da tedarik 
etUft bir sandal ile bunların 
Üzerlerine gelerek bu üç 
nrarkeıl yakalamııtır. 

Bu hususta tahkikata 
devam o1unmaktadn·. A. S. 

ı•~-

Yeni bütçe 190milyon 
tahmin ediliyor 

Ankara, 17 ( Hunst ) -
Muhtelif vekaletler 1931 
bOtçeslnl Batvekllete ver• 
mtılerdir- Yalnız Maliye Ve· 
kllett vermemiıtir. Bu mü· 
naıebetle Maliye Vekili, Bar 

°";;kilfe gorüımilıtçr. 
Bütçenin ne kadar olaca· 

ğı henüz tesblt eclimemekle 
beraber, 185-190 milyon o
lacatı tahmin ediliyor. 

Bir ziya 
M. Kimil Jakar 

vefat etti 
Ankara, 17 (A. A) 

Geçen seneye gelmceye ka· 
dar T6rldyede istatistik mü
dürü umumisi olup el,nm 
Belçika dahiliye nezareti 
mOtteıan olan M. Kamil 

Jakar Brilkıelde vefat etmlıtlr. 

HükOmetimiz tarllfından 
Bürüksel maslahatgüzarı, 
aile•ine ve Belçika hükQ. 
metine taziyet ifasına ve 
cenazede hükumeti tem.il 
etmefe meaıur edilmit 

olclutu gibi Baıvekil lunet 
Paıa tarafındanda reflka1tna 
hitaben çekilen telıraf t a 

- Eyt imanım, bize yan 
bakan varaa eğer yanuna 
ıelsln, demtıtir. 

Türkiye hükQmetinfn te.uürü 
ı bildirilerek aynca beyanı 
1 taziyet edllmttttr. 
• 



Sahtfe 3 
mcı••• mxr· ıf??:!ZJ«' ııe rınto:w-

Suzan H. 
1011 

Feci bir ölüm! 
Bicare cocuk dubalar altında • • lzmirde serbest 

bırakıldı! 
İzmir 17 (Hususi) - Ha· 

flze Suzan Hanım müddei· ' 
umumilikçe ifade verdi. 

ispanyada yine mi ihtilal ! ! 
Yakalananlar örfi mahkemelere tevdi olundu- f 
/ar-Polise ateş açıldı- vak'a yerine asker gitti! 1 

boğuldu kayboldu! 
Kadıköyünde Moda cad 

desinde Leylek sokağmda 
67 No. lu hanede ikamet 
<'den Gramofoncu Murad· 

tır. Bunu müteakip yakında 
bulunan ve Seyriıefaın idare 
sine aitbulunan bir motör mü· 

Şahitler dinlendikten son· 
ra tahkikat evrakı asas mü

taleaya verildi. 

Neticede tahkikatın gayri 
mevkuf olarak yapılması 

kararlaıtırıldı. Suzan hanım 
serbest bu akıldı. Adliyeden 
ayrılırken ıöy1ediğf sözler 
ıur1lardır: 

- Son on günlük hadi· 
ıeler beni çok yormuıtur.,, 
"t •••••• 1 •• ' •• '' ... '1 1. :-1 , , 

RüşıJet 

Meselesi 
iddiası 
(Başmakaleden deuam) 

asayi§i ile a 1 akadardı. Hal
buki, zabıta vukuatı ara· 
smda kendi ismi görülmüş 

oldu. Hadise, küçük me· 
murlarm ne gibi müıkülit 
içinde senemleyip bunal· 
dıklarının, en büyük deltl~dir. 
Alttarafı buna kıyas edilmek 
kifayet eder. 

Demek oluyor ki, hayat 
kayguıu, IDaiıet derdi, kü· 
çük memurların vaziyetleri 
üzerıne ölüm tesiri yapabile· 
cek kabiliyettedir. 

İhtiyaç, insam kendi öz 
canına kıydırdığl gibi, na· 
musundan, iffetinden feda 
etmeğe kadar sürükliyebi
lir. Şu açık, sarih vaziyet kar· 
ımnda yapılacak ıslahatın, 

tevsi veya ieksir edilecek 
teıkilatm ne f aydaıı olabi
lirdi. 

Geçen sene bu tarihler· 
de, Büyük Millet Meclisinde 
bb· irtifa kanunu kabu\ e
dilmit olduğu hatırlardadır. 
O zaman bu kanun ile rüıvet 
itlerinin önüne geçileceği 
zannedil miıti. Hakikatte 
hastahk, ne ahlakıızık ne 
alııkanhk, ne de, irtikaba 
me'lufiyet idi. Hastalık, lh· 
tiyaçtan, geçinememezllkten 
çıkıyordu. Karnı doymayan, 
çocukları gıda alamıyan 
bir küçük memur, ne ya· 
pabilir, kaç gün dayanmağa 
muktedir olabilir, Kanun 
yapılmıı, ıslahat projeleri 
hazırlanmıı ne çık~bilirdi ? 
Ondan ne varit, bundan ne 
haııl? 

1-fühumetin nimreımi 
aazetesi olan bir gazetenin 
düokd nüshasında, rüıvet 
meseleıJioi açığa vuran bir 
karikatür vardı. Keı.rikatür, 
gazetenin üçüncü sahifesinde 
intiıar etmlıU. 

Mevzu o kadar acı, o 
ntabette dokunaklı idi ki, 
bunun Hükiimet damgası 

taııyan; gazetede çıkmıt ol· 
duğuna inanmak için, ancak 
çıkan resmi gözle görmek 
lazımdır. Resim ıudur: 

Bir memur, iıini takip 
eden bir vatandaıtan açık· 
ça rüıvet istiyor, o vatan· 
daı ta, daire müalürüne tl· 
ki.yet edeceğini söylüyor, 
fakat memur, kc:ıırkacak, 
hareketini tashih edecek 

'yerde korkunç bir ııma
rıkhkla: 

- Vazgeç birader bana 
vereceğin paranın iki üç 
mislıni müdüre oermek 
mecburhetinde kalırsın! 

Cevabını veriyor. Kari· 
katür açıkça Devlet daire· 
leriode her 111emurun dere· 
cestne göre rüıvet aldığını, 
amirlerle, müdürlerin d e, 
A ılao payı çıkardıklarını 
ima etmekte idi. 

Hakikatin böyle olup olma· 

TeıJfik 

Rüştü B.in 
Beyanatı 

Cenevre, 16 (A.A.) -

Türkiye Hariciye vekilt ve 
Türk murahhas heyeti reisi 

Tevfik Rüıtü Bey, Havas 
Ajansı muhabirine vaki be· 

yanatJnda Ankarada bir 
Brezilya orta elç iliği ihdası· 

nın Türkiye hükumetini pek 

ziyade memnun edeceğini 

söylemiştir. 

Tevfik Rüştü Bey, be ya· 
natına devamla demiştir ki: 
Brezilya hükumeti tarafın

dan Ankara' d bir orta el
çisi Brezilya ile Türkiye 
arasında mevcut olan ve 
gittikçe inkişaf etmesi tabii 
bulunan iktuadi ve ticari 
biJçok menfaatlere pek iy i 
ve hayırlı bir surette te· 
vafuk edecektir. 

Türkiye hükumeti R io 
de Janero'ya bir mümessil 
göndermf§tir. Ankara' ya 
güzide bir diplomat izam 
ettiğinden dolayı M. Mello 
Franco'ya teşekkür imkanı 

elde ettimğiden dolayi bü· 
yük bir memnuniyet hissedi-
yorum. 

Brezilya hükumeti bu 
yoldaki hareketile milletle· 
rin beynelmilel tesanüt ihti· 
yacını ayni tarzda duyarak 
el birliğile çalışmak için an· 
laımağa ve birbirlerine yak· 
laımağa gerçekten müteına· 
yil bulunduklarını iıba t et
miı oluyor. 

__ :z:zı:ı 
dığı cidden kestirilemez. Hatır
larda kaldığına göre, geçen 
ıene ayni Hükümet gazetesi, 
rüıvet meseleleri•den bah· 

setmek günahında bulunmuı 
olan bir mebusa, yılclırımlar 
yağdırmıı, iti Türk memur· 
larl tahkir mahiyetinde ilan 
ederek, memurlar arasında 
tahrikatta bulunmak gayre· 
tini göstermişti. 

1 
Gene: dün Devlet itlerini 

idere eden müdürlerle küçük 
memurlarm derecelerine göre • 
baıtan aıeğı rnıvet aldıkla
rını, halkı ıoyup ıovana çe· 
virdiklerini temsil eden res· 
mi baaan da, ayni o, Hüku· 
met gazetesidir. Anlaıılıyor 

ki, hükumet te olsun, fırkada 
bulunıun rüıvet meselesinde 
kanaat umumidir. 1 

Eğer, mevzuu bahis resim 

kazara "Yarın,, da çıkmıt 
olsaydı; Hükumet nüfuzunu 
kesr maddesinden derhal tev· 
kif edilmek, gene Ceza ka· 
nununun 159 uncu madde
si mucibince: Hükumetin 
ıahsiyett maneviyesini tah-

kirden Ağırceza mahkeme· 
sine ıevkedilmek, en baılt 

hareketlerden biri olacaktı. 

Bilinemez Türkiyede amir, 
memur bütün bir idareyi 
hareket ettirenler arasında, 
rüıvet bu derece taammüm 
ve intişar etmiı midir? 

Bu!la muhalifler de-
ğil, Hükumetin kendi ga· 
zetesi cevap veriyor. Fate· 
berd ! .. 

ARiF ORUÇ 

Madric, t6 (A.A) - Dün , nümayiıciler derhal dağıl· 
gece bir lakım komünistle· 1 mıılardır. 
rin gizli surette içtima et· Grenado, 16 (A.A)- San· 
tikleri bir bara polıs!er gir· tafe' den bildirildiğine göre, 
miıler' komüniıtlerden 17 otomobille gelen bir çok kim· 
sini tevkif etmitler, bir çok seler Cf"ZVit rahibelerine ait 
mühim evrak ile mütead-
dil revolver ve bıçcıık ele ge· 
çirm;ılerdir. 

Tevkif e J ilenler aramı
da son günlerde İsoanyaya 
gelen ecnebilerden 7 kitinin 
buhınduğu anfaıılmıttır. 

Bunlar, örfi idare ilan 
edilmiş olması cfolayısile as· 
keri makamata teslim edi· 
leceklerdir. 

Haklarında şiddetli ce· 
zalar verileceği zannolun-
maktadır. 

Evlerinde son günlerde 
yakılmı~ manastırlara ve 
mekteplere ait bazı eşya ve 
levazım bulunduğu görülen 
bir çok kimseler de tevkif 
edilmiottr. 

Dün gece kalabalık bir 
itsiz kafi lesi belediye dairesi 
önüne gelerek hağmp çağır· 
mışlar iş ve yiyecek istemiı· 
lerdil'. NümayJşçilerin teh 
ılitkar tavurlarmdan korkan 
belediye rzm umumi 
valiyi vak'adan haberdar 
etmi~tir. Vali 'rak'a mahal· 
line b ir p!yade bölüğü gön· 
derml§tir. 

Asker geldiğini gören 

olan manastırı yakmıılardır. 
Bu adamlar kendilerini tut· 
mağa gelen polislerle bir 

' kaç e \ kurıun teatisinden son• 
ra kaçıp gitml§1erdir. Zabıta 
civardaki köy halkını bu 
kundakçıların firarından ha· 
berdar etmiştir. 

Bunun üzerine müteyak· 
kız bir vaziyet alan köylüler 
uzaktan bir otomobil gelmek· 
te oldıığunu görmüsler ve 
arabayı durdurmak iıtemtı· 
lerdir. Fakat otomobil sür'a· 
tini birdenbire arbrmıı yol
da 4 kişiyj devirmif ve ken· 
disi de bir ağaca çarpıp par
çalanmıştır. 

Otomobilin l sademesine 
maruz kalanlardan ikisi öl-
müı, ikisi de ağır surette 
ya'!"alanmışbr. Bu otomobi
lin içinde bulunanların bir 
ispirto f abrıkasınıo nıüdiırü 
ile kar ısından ve kızından 
ibaret olduğu, bunlarrn köy
lüler tarafmdf\n bir taarru· 
za uğrıyacaklarından kor· 
karak otomobilin 11üratf'li 
arttırdıkları anlaıılmııtır. 

•••• • · N • ... • • • •• .. • Ba;ak · i~~'Y~i i ...... · · · · · · · · · · · 
Maliye vekili Beye 

açık mektup! 
(Birinci sahifeden deoam) 
baaitleıtirmek, kolaylaıtır· 
mak noktai nazarını ietihdaf 
ederek (ayiık) kelimesinin 
medlu!ü hilafına muhass~· 
ıatımızı üç ayda bit' verir. 
Bu "fasılai maaş,, devrinde 
tefeciler hazaratı olması bizim 
gibi dünyalıktan mahrum 
kimseler, köprü üzerinde 
el açıp dilenmek ıerebizli· 
ği.ııe düımektcn kendilerini 
nasıl kurtarabilirler? Üç ay 
ağızlarını poyraza mı aç· 
11nlar. 

Memleketio bariz bir 
ihtiyacı olmasa bunlar ken· 
dilerine sahai faatiyet bula-
mazlardı. Marifet bunların 
karıılarıoa • yaptıkları iti 
daha ehven ıeraitle yapan 
rakip müe11eseler çı~armak· 
tadır. 

Bu hususta zecri ve ce• 
zai tedabirin hiç bir f aide 
vermlyeceğlne bilikia esbabı 
ihtiyacın aleyhine çıkaca· 
ğma emin olmalıdır. 

Tefeciler nasıl sayar 
Her hangi bir ihtiyac kar· 

ıısında tefeciden "50,, lira 
almak istediniz mi ? 

"Te!lmüldür, biz faizi 

pefin alırız. Netekim ban· 
kalar da kırdıkları bonola
rın faizini pefin alırlar. 

Siz 50 lira almak isti
yorsunuz, bugün martın yir· 
mi dördü. 

Hükumet zat maaılarr 
nı Haziran iptidasında ver
mesi lazım gelirse de· yirmi 
dördünden otuzundan evvel 
vermediği bittecrübe sabittir 
Şu halde borcunuzun öden· 
mesıne üç ay var. Bina 
berin elinize 50 lira geçebil· 
melr. için hesabı 7220 kuruı 

üzerinden yürütmemi:ı lazım 
7720 

Ayda °!o 10 hesabile 
7728 kuru~un 

3 aylık faizi minha 

216 kuruı faizin 2 bu· 
çuk 0

/ 0 den 

2166 
5054 

muamele vergisi minha 54 
5000 

Elli lirayı alınınız, Görü
yorsunuz ki üç ay müddetle 
aldığınız 50 lira için bizim 
muhtaç kesemizden 2300 
kuruı uçup gidiyor. Senevi 
177 °/0 faiz! 

Heıaptan aniamıyanlar
larla kadınlarla bazı tefecl-1 
larin muamelesi na!ıldır onu 
bilmeyorum. 

Bu mes' eleye dair erba· 
bı vukuf ve ilmin nüfuzu 
nazar aahiplerinin yazılarını 
• para vermeden gazete O· 

kumak fırsatına ve bahti· 
yarlığına nail o'dukça . oku-
dum. Franıada, Almanyada, 
Amerikada, hatta komıula
rımız Bulgaristan ve. 

Mütekaitlerin 
dilekleri 

Bizim zümrenin dilekleri 
ıunla ı·dır :J 

1 - Aylıklarımızı, üç 
ayda bir değil, aydan aya 
memurlar ile birlikte munta 
zaman veriniz. 

Bu sayede tefeciden al
dığım 50 lira bir ayda öde
nir ben de 2220 kuruı faiz 

vereceğime 571 kuruı faizle 
kurtulurum. Gerisi olan 1649 
kuruı bende kalır. 

Ele geçen parayı üç ay 
idare etmektense her ay 
ele geçen bir parayı bir ay 
idare etmek daha kolaydır. 

2 - Emniyet sandığı 
kıymetli eıya üzerine hatta 

retbatından iki şahıt denize 
)'an ~fendinin mahtumu Bcıç 
efen<li hPrgünLü gjbi mekte· atılmışlarsada vapurun dalga· 

)arı arasında kaybolan ço· bine yetiımek üzere saat 
8,45 vapuruna binmiıtir.V~- cu~u kurtarmağa muvaffak 
pur Hayparpaoa ve oradan olamamıılar. 
köprü iskelesine ya· Bu zavallı çocuğun duba· 
naıtığı bir sırada vapurun lar altında kaldıı1 ı anlaşıl-
y ana ımaaını beklemiyen mıştır. Tahminen 17 waşın· 
Berç Ef. her nasılsa muva· dadır. 
zenesini kaybederek vapur· Denizde bulunan kaske-
la iskt!le arasına düımüıtür. tinden Senbl!nuva mektebi 
Bunu müteb.kip vapurda bir müdavimlerinden olduğu an-
feryattır baı lamııtır. laıılmııtır. 

Bn fecaatten haberdar Zabıta tahkikabna de-
olan kaptan vapuru açmış· 1 vam etmektedir. 
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Mühim liyihalar 
Ankara, 17 (A.A) - İk· fih edilecek ve 25 sene mu· 

tısat vekaleti hazırladığı allimlik eden zat dördüncü 
muhte:if kanun Jayihaldtını derecereye kadar yüks~lebi-
Heyeti Vekileye ıevketmiı- lecek. 
tir. 

Bunlaıdan birisi hastalıklı 
fidan ve nebatatın hastahk
sız mıntakalara gir memesi 
hakkındadır. Diğeri orta zi· 
raat mekteplerinde mual· 
limliğ i meslek ittihaz dmiı 
olanların terfihi içindedir. 
Bunlar muallim olarak ter· 

Vekalet ipekçiJiğin inki
ıafını temin maksadile bir 
dönüm dutluk ihdas edenle· 
rin arazi vergisinden mua· 
fiyeti hakkında 'bir kanun 
layihası h zırlamııtır. Eski
den bu muafiyet 10 dönüm 
dutluk ihdas edenler hak· 
kında idi. 

Biravo pilota! 
Baltimora, 16 (A. A.) - 1 

Bı.r tayyare 1500 kadem ir· ı 
tifada bulunduğu bir sırada 
tutuımuı fakat pilotun itidali 
ve ıoğuk kanlılığı ıayesinda 
tam vaktinde yere inebil
mittir. 

Tayyarenin içinde bulu
nan 18 yolcu büyük bir 
korku ve telaı içinde tayya· 
renin dıı tarafına çıkmak ve 
orada tutunmak iıtemitler, 
alevlerin kendi kabinelerini 
de sarmağa baıladığını gö· 
ren kadınlar yürek parçala· 
yıcı feryatlar koparmışlar, 

bet liraya kadar ikrazatta 
bulunur. Para vaktinde te· 
diye edilmediği takdirde 
gazetelerde ilan, icraya mü
racaat ve saire gibi bir çok 
muamelata .. katlanır. 

Bizim maaı cüzdanları· 
mız "zıkiymet eıya,, dan, 
ipoteklerden ve her nevi 
teminattan daha çok emin 
çok daha kıymetli çok daha 
serlüttahsildfr. Maaı çıktığı 
gibi derhal naklen tahsilat 
yapılır, Binaberln: 

Emniyet ıandığı, Ziraat, 
lı, Emlak ve eytam, Sanayi 
ve maadin ve ıair milli ve 
hususi bankalarımız gözdea, 
koldan, bacaktan, uhhatten, 
babadan, kocadan mahrum 
kalmıı bu millet mağdurları· 
na hürmeten cüzdanlar üze
rine ya üç aylığa kadar ik· 
razatta bulunmalı, yahut bu 
miktar dahilinde bir hesabı 
ctıri açmalıdır. 

Bu sayede maaş aydan 
aya verildiği takdirde aldı 
ğım 50 lira için senevi °!o 15 
heıabi!e bir ayda 62 kuru§ 
faizle kurtulacağım, aradaki 
farkolan 2220·62=2158kuru§ 

bayılacak gibi olmuşlardır. 
Pilot bir taraftan ateıi 

söndürmeğe ve telaıa düıen 

kadmları büyük bir sükun 
ve itidal ile teskin etmeğe 
çalııırken diğer taraftan 
dümeni ve manivelaları kul-
lanmakta devam elmiı ve 
gösterdiği ttoğuk kanhhk ıa· 
yesin de büyük bir felaketin 
önüne geçmiıtir. 

Nihayet tayyare yere in
mif, yolcular ile pilot sağ 
salim olarak kurtulmuı ve 
yangm askerler tarafından 
kolaylıkla ıöndürülmüıtür. 

bankalardaki ı,enevi 9 °/o faiz 
ayda yüzde yarım kumuıyon 
ıekli gibi • bir tekil bularak 
senevi 17°/0 faiz almakla 
maa ziydetin bertaraf edilir. 

ikinci mahzura gelince: 

1 - İkraz muamelesi 
hetıabı cari suretinde yapıl

malıdır k i hesa bat tediyata 
göre tanzim edilebilsin 

50 - Bankanın, maaşın 
mahcuz olup olmadığına 

dair sureti mahsusada ha
berdar olabilmesi çareıd te· 
min edilmelidir. 

3. - Bunların ikraz yap· 
tığı tarih ile maaıın çıka· 

cağı zaman arasında yeni 
bir haciz kar ıısında k,..Jınır· 
ıa ha ezin mevzuu olan mat· 
luba nazaran banka mat· 
lübunun mümtaz addedil
mesinin temini lazımdır. 

Velhasıl ipotek, temlik 
ve sair suretlerle mahzurla
rın önünü a lmak, pürüzleri 
kaldırmak çarelerini erbabı 
ihtisas tetkik, tesbit ve tek-

cebimde kalır, bir ihtiyacı- lif etmekte müşkülata uğra· 
ma medar olur. mazlar. 

Cüzdanların rehin olarak- V k.l B f d'I D di 
1 h l d e ı eye en ı. er , 

kabulünde ıu ma zur arvar ır 
1 _ Cüzdan sahibinin ~ dilekle riti anlattım. 

müıtahiki maaı varlı birak· Sizler bu feryatlara ku-
miyarak vefatetmeıi, borcu- lak asmak bizlere biraz acı-

nun mahalli tahsili kalmaması. mak, dert1erimhe deva ara-
2 -Cüzdanlara icra VA· mak zahmetine katlanacak-

ııtasile veya her hangi bir mısınız? 
surettn haciz vazedilmesi: 

Buillardan birincisi: 
Cü>tdan kırdıranlardan 

Malul roüteka il yüzbnşı 
Ahmet Adil 

z 
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fl~:utuimufi~bar:::.: Esrarı ..• iki Katil Zati ru~iijfil~ 
M k l intihar Tekrar muha-

,;ln4evi bir ma te ... Biri öldü keme edilecek 

Bllt:J'ybı.lhavz .Ja 1._ee ba-':lavınca Dün 1erimtzde iki intihar 
.- Ut y Y V hadisesi olmuı ve bunlardan 

i1e crarin _eevler gördüm? biri kurtarılmıı diğeri öl-

Nermin barında maran· 
goz Ahmedi bıçakla cerh 
ve katleden Zatinin muha· 
kemeıi bundan biikaç ay 
evvel nihayet bularak Zati 
12 seneye mahkum edılmiı· 
ti. 

e .,- .,.. ., müıtür. 

Haaköyde Çıksalında 

B •• •• k •yaf ette oturan 65 yaıında Yasef oğlu Uyu ZJ •• Vargen mübtela olduğu has-

Da vud'ltD mezamı·sı·nden heyecan· talılttan kurtulamadığından 
Bostan kuyusuna kendisini 

1 1 1 h b 1 dl atarak intihar etmiıtir. .-.1 mısr•l ara mu avere aş a ikinci intihara teşeb· 

Mahkumiyet kararı mah· 
kemei temyizden ikinci de· 

fa olarak nakzen gelmiıtir. 
Pek yakında bu muha· 
keme tekrar rü'yet edilecek· 
tir. 

- 16 - büs eden de Fani isminde 

Doktor (N ... ) ortaya me· 
zamir sahibi Da vutur. liıa· 
tıından: 

- "Bahçeme geldim. Ey 
gelin hemıirem mürrü ıAfi· 
rııf ve baharlarım• devıir· 
ıltnı. Gümeı; balını yedim, 
ıarabımı ve sütümü içtim. 
Yeyiniz ey dostlar ıçıp 
IDeıtolunuz ey sevgililer. 
Diğer bir Paıtor: 

"Ben U} urum amma kal· 
binı uyanıl.tır. Mahbubemin 
lesidir kaıııyı çalıyor, ey 
hcnıılrem, c:y mahbub~m ey 
rGvercinim. ey kimilem bana 
il\: zira baıın1 çiğ, llihküllerim 
Cifle doldu.,, 

Difer bir Paator: 
- • Ey Ceybilha vz sev· 

riltleri size remin veririm 
lbahbubemi bulursanız ona 
haber veresiniz ki ben mu· 
habbet hastasıyım,, 

Diğer biri: 
- " Mab!Jubem beyaz 

\>e kırmızıdır. Onbin içinde 
llıümtazdır.,, 

Diğer biri: 
- "Baıı ha:; altındu, kah· 

külleri periıan olup kuzgu· 
ili siyahtır.,, 

Nihayet l'ıtiyarca Pas· 
lor etrafa ba'tarak: 

" Se•gili göbeğin, ıerbetle 
dolu müdevver tasa benzer. 
l(.rının sevsenle kuıan· 
llaıı buğday yıfını gibidir.,, 
Y anımızdakl difer biri bu 
cevap veren bir eda ile : 

- "İki memelerin bir 
Çift ikiz çılan yavrusu gi· 
bidir.,, 

Ortadan biri : 
-"Ey mahbube, ey lezaiz 

kızı sen ne kadar güzel ve 
nekadar ıtrlnsin. kametin 
hurma ağaçlarına, memele· 
rln aalkımla'la benzer.,, 

Doktor hepsine cevap veren 
bir bakim eda ile: · 

_" Ben Mahbubeminim, 
onun tıtiyakı yalnız bana• 
dır.,, 

Genç ve galiba Ermeni 
lllilletinden J Jfr Pastor: 

-Hepimiz Davut mu ol· 
duk? 

Egnlyetüı0eganiii mi hat· 
lllediyoruıu ? 

lıte mahbubem beni zi· 
Jafethan !ye getirdi, iizerim· 
dekf İ>ayrağı ;.ııuhabbettir. ,, 

Bir tara!~an bin çetf~ içki 
btr tc rtO:ıan musiki her bir 
Yan ·..ian da aık thtiraıı ve 
ıel.vet ta. an miniler •. 

Gözler baygın; herkeıin 
ıuurunu taıkın bir ihtf ras 
kavramıı, aık,, aık, aık .•. 

Doktor kulafıma eğildi. 
- Aık kızım, aık. Bü · 

tün ıu Dünya bir lahzacık 
aıkla kaimdir. İsa ibni Allah 
bile sevdi •. 

Allah aık için bizi ve 
bizleri doğurdu. 

Aık yaıamak, Allahın 
olduğunu isbat etmektir. 
Aık yaıamıyan Allahı bil· 
mez onun evladı ola· 
maz. Bak bütün ihvan, 
büyük perde benzemif olan 
bütün halk aık eriyor, 

Aık, aık, aık sevmek 
mazhariyetidir. Sevmek bah· 
tiyarlıktır. Ey sevilen kız 
sen ne bahtiyarsın. Sen 
Bey bil ha vz kapısının ender 
gördiiğü bahtiyarlardan sın!: 

Umum: 
- Hep birden bahtiyar 

Müz •.. )un ıereftne. Dedi. 
(Devaml var) 
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bir kadındır. Fani sebebini 
söylemediği bir ıeyden mü· 
teesiren permanganat içmif 
fakat zamanında yetlıilerek 
kurtarılmııtır.Polis tahkika· 
ta ba~lamııtır. 

Demirle yaralandı 
İstinyede o.uran rençper 

İsmail ile karHı İkbal H. 
kıskançlık yüzünden kavga 
etmişler. lımail bir demirle 
kar11ının baıından ağır su· 
rette yaralamıştır. 

ikbal H. ın hayatı teh· 
likededir. . ,., 
Mısır kredi fonsiyesi 

Hahire· 15, ( A.A. ) -
Yüzde 3 faizli ve ikramiye· 
li kredi fonaiye tahvillerinin 
15 Mayıs 1931 keıidesinde 
fU numaralar kazanmıftır: 

1886 senesinde ihraç e· 
dilen tahvillerden 317. 199 
numaraya 50.000, 1903 den 
611.376 50.000, 1911 den, 
80.385 , 50.000 altın frank ı 
faabet etmtıtir. ! 

Esrar kaçıranlar 
Bir okka 60 dirhem es

rarı Yalovadan Bağdat va· 
purile kaçırırken yakalanan 
Osmanın muhakemesi ağırce· 
zada nihayet bulmu§lur. 

Heyeti hakime cürmü 
sabit gördüğünden maznu· 
nu altı ay hapse ve ' 100 
tira ağır cezayi nakdiye 
mahküm etmiıtir. 

Yeni bir mukavele 
Paris 16(A.A.)-Doğrudan 

doğruya alınan vergiler husu-

sunda bir müüelleften ayrı 

ayrı iki defa vergi tahsili 
gibi ahvalin önüne geçmek 
ve tekalife ait bazı mesele· 

leri halletmek için Belçika 
ile Fransa arasında yapılan 

mukavele bugün imza jedil· 
mittir. 
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Sebep ne? Bu iki işe sebep ne? 
Bu ziyarete ehem

miyet veriliyor 
Londra, 16 (A.A) - Al· 

manya Baıvekill M. BrOn· 
nnig ile hariciye nazırı M. 
Fon Kurtluı yakında Lond· 
rayı ziyaretleri esnasında 
Buckingham sarayında kıral 
tarafından kabul edilecek· 

lerdtr.lHaziranda hariciye neza 
retinde Alman nazırları ıe· J 
reftne bir ziyafet verilecek-

Ur. 
Nazırlar, lngilterede ka· 

lacakları müddetin miite· 
baki kısmında Chequeu de 
M. Mac Donald'ın hususi 
misafiri olacaklar ve 9 Ha
ziranda Almanyaya döne· 
ceklerdir. 

Kargaşalıklar 
bütün şiddetile devam 

ediyor 
Vaıinfton, 16 (A. A) -

Amerika bahriye nezaretine 
gelen bir habere aöre Nika 
raguanın ıimali garbiıinde 
bulunan ve hüklimet kı· 
taatı tarafından iıgal ve 
müdafaa edilmekte olan 
Palacaguima ıehri on bet 
Mayılta tüfek ve mitral
yazle mücehhez yüz kadar 
asinin taaruzuna maruz kal 
mııtır. 

Doğrudan doğruya tapu senedi 
niçin verilmiyor? 

lskinı adi suretlle mal edflmlıUr. Ancak, adi fı· 
alan mübadillere verilmesi kin veıikat1ile her hangi 
icap eden tapu senetlerinin bir firari emlaki ver ilen 
bazı muamelere tabi tutul· mübadHlere tevdi edilecek 
ması teredd6tleri mucip tapu senetleri f yerine mu· 
oluyor. vakkaten hakkı tasarrufla· 

TAii mübadele komfsyo· rını • teıbit eden vesikalar 
nunda yaptığımız tahkikata verilmektedir. 
nazaran bu meselede res· Bu vesikalar da, yavaı 
mi muamelitıo haricinde yavaı tapu kayitlerile teb· 
bir ıeyln yapılmadıiı ifade dl] edilmekte imif. 

....,.~ 

Adliyede yine bir zabıta vahası 

Kaçışan kaçiŞana ! 
(Birinci sahifeden devam) 

İlk zamanları ıayet boı 
geçinen bulçift, nihayet biri· 
birlerinden bıkmağa baıla • 
dıklarından aralarında kav· 
ıa eksik olmuyormuı. 

Bundan bir kaç ay ev· 
vel de Muıtaf a Ef. Hanife 
Hanımın Emniyet ıandığm· 
da bulunan paralarından bir 
miktarını da alınca arala· 
rmda kıyamet kopmuıtur. 

Hanife H. kendisini dolan· 
dırdığından '.'bahisle mahke· 
meye müracaat etmif, fakat 
heyeti hakime bu hadisede 
dolandırıcılık g2rmediğinden 

rak Hanife H. ın baıına 
yurnıak istemiş, fahat bas
ton duvara tesadüf ederek 
nıüthia bfr gürültü çıkar· 
mııtır. Adliyede bulunan· 
dünkü vaka üzerine bunu 
silah seıi zannetmiılerdir. 

Neticede mesele anlaııl
mıı ve bu karı koca da ay· 
rılmıılardır. 

M.Gücü 
Ankaralı sporcu

lar geliyor 

Adananın büyük bir kadirşinaslığı 

Şair Ziya Paşa 
Ellinci yıldönümü için Adanada 

muazzam bir ihtifal yapılıyor 
Yeni Adana gazetesi ya- ı Paşa tarafından Rüşdiye 

zıyor : mektebi oJarak tesis edil-

Adana valisi iken 1880 
de vefat eden meıhur şair 
ve büyük inkılapçı Ziya Pa· 
fanın 17 Mayıs pazar günü 
tam 50 inci yıldönümünü 

bitirdiği gündür. Ônümiiz· 
deki pazar günü tam yarım 
asırdır Adana toprağında 

yatan büyük MiUet rehhc· 
rinin hatırasını tebcilen Ma
arif ailesi Ocak sinamasında 
umuma mahsus muzzam 
bir ihtifal hazırlamaktadır. 
Pazar günü saat 1'6 da baı· 
lıyacak olan ihtifolde bir 
Edebiyat muallimi tarafın· 
dan iftitah nutku söylene· 

miı ve Paf a mektepte her 
gün bir buçuk saat bizzat 
ders vermek suretile fahri· 
yen muallimlik yapmııtır." 

İsminin Ziya paıaya tebdili 
ve ulu camideki merkadi
niıı Belediye tarafından 

tarh ve tanzimi ve her 
sene Adana münevverleri 
ve halkın 17 Mayısta Paşa· 
nın kabrini ziyaret etmele· 
rinin usul ittihaz edilmesi 
gibi tekliflerde bulunacaktır. 

cek,iki luz,iki erkek talebe ta·ı 
rafından Paşanın dört muhte· 
lif şiiri inıat olunacak ve Maa· 

Ertesi gün, yani pazarte· 
tesi günü, mektepler öğle· 

deıı sonraki serbest zama· 
nı Ziya Paşanın kabrini zi· 
yarete hasredeceklet" ve mu· 
allimler talebelerine Pdıa 

hakkında malümat ve iza· 
hat vereceklerdir. rif Emini İsmail Habip bey ta· 

rafından da Paıanın hayalı, 
ıairliğf, Türk teceddüt ve in· 
kılabında ifa ettiği hizmetler 
ve Adanadaki iki 'enelik 
valiliği esnasında yaptığı ic· 
raat hakkında bir nutuk ve· 
rilecektir. Ondan sonra Maa· 
rif müdürü Enver Hulusi 
bey tarafından Seyhan mek
tebinin "ki bu mektep Ziya 

hifale bilumüm devlet 
memurları, münevverler ve 
halktan istiyenler serbestçe 
sinemaya alenen dav tlidir· 
ler. 

Bina bütün orta t lısil 
talebelerini istiap edemiye· 
ceğ.nden talebeler namına 
her mektepten muayyen ve 
mahdut mümessiller kabul 
edilecektir. 
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Gençler açık olunuz! 
lctimaların gizli tutulmasından , 

maksat nedir? 
Dü111 İıtanbul mıntakaı;ı 

merkez heyeti fevkalade 
olarak içtima etti. Bu içti· 

mada Tür Sporu için ne 

gibi ıeylerin nörüıüleceğini 

sorduğumuz zaman mıntaka 

reisi Fethi Tahsin bey bize 

gazetecilere içtimalar hak

kında hiç bir ıey ıöylenii· 
memesini evvelki içtfmala· 

rın birinde kararlaıtırılmıı 
olduğunu ve bunun için hiç 

bir §ey söyliyemeyeceklerini 
musırren bildirdi. 

Heyet, konuıtuklarmı 
efkarı umumiyeye bildiı·· 

mekte ne gibi mahzur gö
rüyorlar? 

Eğer konuşulan şeyler 
Türk sporcularım müteesıir 

edecek mahiyette ise hiçbir 
diyeceğimiz yoktur. 

Fakat bir sözle zanne· 
diyoruz ki bu heyet azalarını 
teıkf lit baıına getiren ve bu 
memleketin sporunu yük-

seltmek için didinen gençle· 
rimiz bu heyet azalarını in
tihap ettikleri zaman kendi 

aleyhlerine kararlar alacak
larını hatırlarına bile gelir· 
memiılerdir. 

§ikayet ederek ecnebi ta· 
kımlarile yapılacak maçla· 

rın temmuza kadar tehir 

ediJmeıini mmtaka merke· 
zinden istemi§tir 

İfle merkez heyeti fut· 
bol heyetinin teklifini kat'i 

bir ıekle raptetmek için 
toplanmıştır. 

Gazetecilere hah r veril
memesi için filhakika bk 
karar varsa bu karar genç· 

lere spor hareketlerini en 
hakiki mahiyeti ile bildiren 
gazetelere değil bizzat spoı· 
culara karşı demektir. 

A. R. 

Çavuşlu 
inşaatı bitti 

Giresun, 16 (A.A.) -
Giresun· Trabzon ıosesi üze

rindeki Çavu§lu köprüsünün 

in~aatı bitmiı ve açılması 

yapılmıştır. Köprü Giresun· 

Trabzon ıoseuinin Gekıeninc.i 
kilometresinde olup inıaatı 

'u blr aık, ihtiraı ve 
-..uııkı ziyafeti idi. 

TCirkçeyi bir Türk gibi ko
ll'Utan rıea~ ve çok güzel 
bır Ermeni kızı, cezbeye 
ıebntı bir bal ile: 

Bu taaruz ve hücum üç 
saat kadar sürmflıtür. A .. 
kerlerden zayiat yoktur. 
Asilerden bir ~ofunun aldi· 
fil ve ya yaralandıiı söylen· 
mektedJr. 

Mustafa Efendinin beraetine 
karar vermiıtir. 

Bu karar üzerine Hani· 
fe H. daha fazla sinirlene· 
rek Hukuk mahkemesine 
müracaatle ayrılma davası 
ikanıe etmf ıtir. lıte dün 
biribirlerinl Adliyede görün· 
rünce her ikisi de sinirleri· 
ne bikim olamamıılar ve 
kavgaya baılamıılardır. Mus· 
tafa Ef. bastonunu kaldıra· 

Balıkesir, 17 (A. A) -
Muhafız gücü ile Balıkesfr 
mıntakası ıampiyonu Ayva· 

lık idnıan yurdu arasında icra 
edflmıı maç mfadından 
on iki dakika evvel hakem 

Bu böyle iken içtimalar 
niçin sporcularımızdan sak· 
!anıyor ? Bunu sormak iate· 
riz. 

iki senedenberi devam et
mekte idi. Duvarları kargir 
ve ay&kları dcmirdcndır. 

Uzunluğu 90 m tredir. 

YENi NEŞRIYA '!_ 
Kaynak 

lzmirde Orta mektep ta
lebesi tarafındnrı neşre ·ilen - •Mahbuben cevap ve· 

tip bana dedi ki, ey mah· 
bubenı, ey Cemilem kalkta 
ael.. Elma afacı ormanlar 
-ra.ııııda nasıl iıe, mahbu· 
beın nevclvanlar araaında 
ıa.ıı1 he, mabbubem nevci· 
llıa.nlar arasında öyledir •• ,, 

Yapı kanunu 
Yeni bir yapı kanunu ha· 

zırlanıyor. Bu kanunla An· 
karaya verilen maafiyetler 
diğer belediyelere de veri· 

lecektfr. 

tarafından tatil edilmie ve 
muhafız güdüler bire karıl 

üçle galjp ifan edilmiılerdir. 

Ankara sporcuları bugün 
İıtanbul tarikile Ankaraya 
hareket etmfılerdfr. 

Biz yine tahkikten ken· 
dimizi alamadık. Heyetin 
ısrarına rağmen ıunu öğ· 

rendik. 
Futbol heyeti ecnebi ta• 

kımlf\rile sık!ık yapılan te
maalır neticesi lik maçları· 
nın teehb,ıre uğramasından 

(Kaynak) isimli aylık mec
muanın ilk nüshasını Mal ıc; 
bir tarih inden itibaren .zc o
gin mündericat i!c ncil' e 
dilmittir. Karilerimizc favsiye 

ederiz.J 
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A.A. neşriyat bürosundan: 

Istanbul halkına ilin 
21 Mayıs perşembe günü için yapılan hazır

lıklar ikmal edilmiştir.21 Mayıs perşembe günü 
bilômum 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. 

Oksürenlere:KATRAN HAKKI EKREM 

YARIN 

• 
pıyangosu 

5 inci Keşide 11 Haziran 1931 de~ir 

Büyük ikramiye 

50,000 liradır 

18 Mayıı 
._ .... -~ 

KARADENİZ POSTASI 

Erzurum 2o ~:au;. 
Çarşamba 

cünü akçamı 18 de Sir
keci rıhtımından hareketle 
(Zoneuldak, İnebolu, Sanı• 
sun, Ordu, Gireson, Trab
zon, Sürmene ve Rize) 
iskelelerine azimet ve av· 
det edecektir. 

Tafsilat için Sirl~ecide 
Yelkenci hanında kain 

Haydar Rıfat beyin eserler.inden tarafından tedarik edilecektir. Servı· ce Statı• on valetınyümzdacrk5kı" üccerıenteirı vle3ktlblı~nt 714633 Takriben bin tona baliğ olan emtianın bir defada tahmi li ve 
Ayni haklar iki lia Samsundan İstanbula yalnız bir seferde naklolunmısı ve sefinenin alt k ·1 60 t" • T k Miras meseleleri Bir :» ın mar · 1 e san ırnın ür' 

1 Temmuz 1931 tarihinde Samsun limanında mal sahibi emrine parası ile tutarı bulunan 6 bin 
Şerhli borçlar kanunu » » Asri benzin salış ve yağlama mahalli küıat eyleye· 900 lira ile 150 ıı·ra nıe"arı·r1• mu· 

ı AL k. · · d amade bulundurulması meşruttur. v 

( KB ) ıtapnanesın S ceğimizi muhterem ott'mobil sahip ve ıoförlerine ilan hakeme ki cemeıı alacağı olau 1 
..... zrm '!Mft3'Nı eyleriz. bin 50 liranın acliyerı haciz yolu ıiilrSW WWlllPJ'ı 1 F '"f F O 77 

QSMANLJ S d d Q J c N k ile tahsili :ılac:ıklı banka vekili 

BANKA KOMERÇIYALE tan ar 1 onpany evvyor tarafından talep edilmiş ve talebi 

BANr VASJ vaki üzerine tanzim kılınan öde· 
.n.,, ı•TALYANA me emri ikametgahının meçhuli· 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

IST ANBUL ACENT ALI Öl 
Telefon: İstanbul 3318 

BEYOÔLU DAİRESİ 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabilinde 
muayyen vadeli veya hesabı cari 
suretile avanslar,poliça ve iskon, 
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin başlıca 

şehirlerine ve memaliki ecnebiye· 
ye senedat, çek, itibar mektuplar 
ve telgraf emirnameicri iFalatı. 
(Hesabı cari)küşadı, senedat -ve 
kı7metli eşya muhafazası, kupon 
ahsilatı, Türkiye'ye ve memaliki 
ccnebiyeye keşide edilen poliça
ların tesviyesi, borsa muamelat 
icrası, akçe bey'i ve şerası, sairi 
bilcümle banka muamelatı, kasa 
ıcan. 

v-w ,..,, ,.. ~ 
ı:~· ' " .· . ı \~ ' ~·,. 

... .. ·' 

1 Doktor 

~Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar 

tedavihanesi 
Erkek, kadın ve çocuk· 

luın dabilt (iç) baıtahk· 

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

Merkezi dare: MJLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

İngiltere, lsvıçre, Avusturya. Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, .Mısır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezılya, Şili, Unıguvay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbi

yada Afilyasonlar 
İSTANBUL ŞUBE MERKEZi 

Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telefon: 2641,2-3-4-5) 
ŞEHiR DAHİLİNDEKİ ACENT ALAR: 

lstanbul'da: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: 
istiklal caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada TeJef. 1718 

~-~.::: ŞUBE __ _J 
1·11ı"wllr.fııil-:~~~nnnra= = ıra 

1 Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orient Bank 

iıtanbul ıubesinin müceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum kabna mükemmel ve 
müzeyyen kasalar vazolunmuıtur. F iatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı' da 
Aılrefendl caddesinde Yeni Vakıf han 
karıııınd~ki bankaya müracaatları lazımdır. 

J :z+WSlitW]'lmlii -r Dô'kii'*" --ı- Ookt~ı 
1 Fevzi Ahmet Hayri Omer 

Cilt, Saç ve zülı.revt 
haatalıklar mutebaı :' 

Cumadan maada her .:ı ı 
aaııt 10 dan 6 ya kadar h ı.'lta 
kabul edilfr. 

Adres Ankara Caddeel N.43 
Telefon ıstanbuJ 3B99 

ilıWllBilililiE.alJllll .... ~··· 

Almanya Emrazı cildi· 
. ye ve zührevlye Cemiye
ti aza ımdan Beyoğlu Ağa. 
cami karıı ııraımda 133 
No. öğleden 10nra mora· 
caat. 

Telefon: 3586 

Cağaloğlu - Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so
kak No. 5. 

Her gün öğleden son· 
ra altıya kadar hasta· 
larını kabul eder. 

Dr. A. KUTİEL 
Zührevi hastalıklar tedaviha

aesi. Galatı Karaköy'dc birekçi 
fırını sırasında No. 3.f 

..................... 
S[llNiK BAHKASI 

Sermayesi 
Tarihi tesisi: 1888 

T aınamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, lstanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

YunaTJistan'dald şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp· 

hanesi üstünde No. 6S 
Telefon: lstaohul 2385 

yeti hascbile tebliğ edilemediğin· 
den ilanen tebliğine karar veril· 
miştir. 

Tarihi ilandan itibaren bir aY 
zarfında daireye 931-1830 numa· 
rası ile bilınüracaa yukarı da ya· 
zıh borç ve masrafların tamamına 
veya:bir kısmına ve yahut ala· 
caklının takibat icrası hakkm1 
dair bir itirnzıııız var ise şifahen 
ve ya yazı !le bildirmeniz ve 
borcun bir kısınma itiraz edece
ğiniz halde bunu açıkca göster· 
meniz lazımdır. Aksi takdirde 
itiraz edilmemiş sayılır. İşbu müd· 
det zarfında itiraz olmaz veya 
borç ödemezse müddeti rnezkfı· 
renin hitamından sekiz gün sonra. 
cebri icraya devam oludacağı ına 

Paris TıpFakültesi mezunu• lumunuz olmak ve adiyen haciz yolll 
Cilt, frengi ve zührevi hasttı lıklar 1 ile tebliği lazım gelen ödeme elfl· 

mutehassııı ı 
r:ntn tebliği makamına kaim o· 

Dr. Bahattin ŞevkiJ mak üzere iianen tebli~i keyfiyet 
Babı11i Meserret oteli kar~ısı 115 olunur . 
linci kat sabahtan akşama kadar ======-=====~ 

TAKVİM Kelepir 
Azimet münasebetile Slr· 

keciJe Salkımıöğütte Mer· 

kez oteli devren kiralık ve 

ıatıliktır. 

rw Doktor 
1 

·ı 
Agop Essayan 
Langa cami sokak No 
19 Her gün hastalarım 

abul ve tedavi eder. 

Zilhicce 29 - Mayıs 5 

Mayıs 

18 
Pazartesi 

Ruzuhızır ıs 
4,391 Ak~arr; j~ 

1931 
Sabah 
Öğle 
lkhıdi 

12, 10 Yatsı ~ 
16,07 f mslll ~ 

~~\Bf!!!Sd1ı 
M~;'ı; r; Ddlir ve oli_.. 

Barhanettin Ali 

St:n 
Alt 
Üç 

J 


