
SENE: 2 
20 MAYIS - ÇARŞAMBA 1931 No. : 506 

----·----------------------------· idarehane 
Abone Şeraiti 

DAHİL İÇiN HARİÇ İÇİN 
5eneliği : 1400 kuruş Seneliği : 2700 kuruş 
~ltı Aylığı : 800 > Alh Aylığı : 1500 » 
Uç Aylığı : 450 » Üç Aylığı : 850 » 

fst. Ankara caddesinde Tel. Santral fst. 2431 O 
dairei mahsusa DahiliNo. 1 Başmuharrir 

Telgraf İst (VARIN) » No. 2 Mıidi_riyet 
• l> No· 3 Tahrir 

Posta kutusu İst. 395 » No. 4 Muhasebe 

Gönderilen evrak iade olunmaz. Nushası her yerde 5 kuruş 
Başmuharriri ARİF ORUÇ 

_,:"~ \ • ' •• • - • .. • • ,. • ' ~,' ~ • ... •• ~. • • ~j .... 

~ ~ 

Hükumet gazetesinin bir senelik plinçosu 
iktidar mevkiinin son bir kaç senelik hareketi, başlı başına 

1 müstakil, mes'uliyetsiz gibi vaziyetlere girmiştir! 

Bir senenin 
Pldnçosu 
ıWünasebetile: 

1 1 Tüccar gene telô:şta1! İntihabata niçin başlanmıyor? 

ARiF ORUÇ 
Hükumete nisbetile ma· 

ruf bir r-efikimizde, geçen 
bir ıenelik vukuatın 
Plançosu yapılmııtır. Esas 
itibarile iyi tasnif edilmit 
olan makale, ayni zamanda 
kuvveti inlıi.r edilemiyecek 

Tütün işi gene hal
~edilmiş ç değildir! 

Yapılan talimatname vaziyetin sa
lah bulmasına imkan bırakmıyor 

tahliUer taııyordu. 
Hükumet ıazetesioin mat· 

buat, tenkit ve murakabe 
hürriyetini elzem zaruret· 
lerden olarak kabul eder 
IÖrünmesi, takdire değeri 
olan mevattandır. 

Yalnız, bu senelik pltmço; 
liükumetin, binnetice de : 
lialk f ırkaıı yükıek meha-
filinin, muhalefet hakkındaki 
telakkilerini haklı göıtere· 

tniyecek tefıirlere yol açması 
itfüarile olduliça dikkate 
tayan idi. 

Mar(ayına" ka· 
dar 'bankan tara 
merhun olan tü· 

Dtünlerin !satın alın 
ması hakkında in· 
hiıar idaresine, Ma· 
tiye vekaletince 
enir verildiği ma
lumdur. Fakat ala· 
kadar tütün tüccar· 
ları nezdinde yap· 
tığJmız tahkikat 

ınnu göstermek-

tedir. 
Ortada vaziyeti 

müspet bir sahaya 
götürmüı hiç bir 
ıey yoktur! 

Tüccar, bütün 
bu mubayaa ha
vadi•lerinin henüz 

'· • 

Nimresmi Hükumet aa· 
teteaioe ıöre, idarede ten· 
kit ve murakaba ihtiyacının 
&anıimiyetle takdir edilmesi, 
.. Halk fırkasanı yeni bir si· 
Yasf fırkanın tetkiline sev-

k•trni9tir.,, Hakikatin bu mer· 
kezde o)duiu kabul edilmekte 
her halde ittifak vardır. 
Çünkü iktidar ' mevkiinin 
•on bir' kaç senelik hareketi, 

bir tasavvur hu-
dudunılao ilerigeçe- Tütün lnh!sarı Müdiri Umumisi 
mediğini ıuziıle Behçet B. 
anlatmaktadırlar. Sonra, tü· ı cfb oluyordu. 
tünlerin mubayaa ıekli de Zira' inhisar idaresinin 
tüccarların endiıelerini mu- (Devamı 4 üncü sayfada) 

haılıbaıına müstakil, me· 
•'uliyelliz gibi vaziyetlere 
girmııti. Şu nokta üzerinde 
tnüttefik olmamak için se· 
hep yoktur. Refikimizin 
Tarihe mal etmek niyetinde 
bulunduğu kısımlara gelince: 
berveçhi peıin verilen hük· 

.. _ ·· Y ~~~~· ·ş~~PiY~~ ·ı~k~~~·y~~~~ ... 
şehrimize geliyor 

ille i§tirak olunur. 
Fakat her nedense, 

son günlerde s~rbe• fır
kanın infisahı bahsinin 
••kıık tazelenmek istendi· 
ii görülüyor. Tarihe bıra· 
kıltnaktaki isabeti muhak

Yarın şehrimize gelecek olan Yanan ıampiyon 

kak olan meselenin, kurca· 
le.nmasındakl saikler nedir? 
lialk fırkasınca mefsuh 
muhalif teıekkül maddesin· 

talcımında11 bir kısım 
(Yazısı spor sütunmuzda) 
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• c·· h · t "Dünya um u.rıye -
!erinde teşkilatı esa· 

siyeler .. » 
Bu mühim tefrikamız 

Bugün başladı:; 
ikinci sahifemizde 

de nıanevi mes'uliyetler gö· 
r<ilerek karanlık kaldığı 
tahmin edilen meçhulün 
tenvirine çalııılmak !steni· 
llyorıa, meıelenin tarihe 
terkedilmeıi, manasız olur, 
tabıattle de, münakaıa ka· 
Pıları açılmak zarureti ha- • 
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YARIN 
Pek yakında "YARIN,, ın Fransızca nüs

hası çıkacaktır. Tertibat -•~ınmış ha~~rlık
lar bitmek üzeredir. Tafsılat verecegız. 

1 t .1 memurlar alınmıştır. Badema s enı en ,. 
nıüracaat edilmemesi ilan olunur. -

Sporcular 
Dün Ankaraya 

gittiler 
Ankara, 19 ( A.A. ) 

İzmir ve Balıkeslrde müsa· 
bakalar yapmak üzere git· 
miı olan Ankarl? ıamplyonu 
ve muhteliti ile sporcular 
bugün ıehrimize avdet etmit· 
lerdir. 

Tahkikat bitti/ 
Bir mtıddettenberi ıeh· 

rimfzde bulunan Poliı mü
fettiıleri 4 üncG ıube pasa
poı:t iıleri ile cami Te ka· 
rakollara yakın mahallerde 
açılmıı olan gazino ve bira• 
haneler hakkında tahkika· 1 
tını bitirmiıtir. 

Nihayet intihabat için 
emir geldi! 

Fakat ne yeni namzet var, ne 
heyeti teftişiyede bir faaliyet! 
Dün, müahal bulunmak

ta olan (4) 1stanbul mebus· 

luğu için yapılacak intihap 

hakkında henüz bfr faaliyet 

olm" dığını yazmııtık. 

Bugünlerde İstanbul intiha· 
bıoın yapılması için Vilayete 

hükumet merkezinden emir 
gelmietir. 

Yalnız, intihap heyeti tef· 
tiıiyesi bu huıusta henüz 
filiyata geçıniş değildir-

Ayn1 zamanda, Halk 

fırkasıda halen munhal olan 
4 mebusluk için namzet 

gôstermiıtir. 

Bu sükiln havası muhi· 

te de sirayet etmiş olmalı 

ki hiç kimse yeniden miia

takifen namzetliğini koyma
maktadır. 

VekAletten intihaba başlan r.· ası 
için emir geldiği halde bu 
emre kulak asmıynn vali 

Muhittin B. 

.... · .. · · '" ·- .. ii: 'i.· ~~~'ahhasları 

GaziHz.ne birmazbata 
takdim ettiler 

Mazbatada Gazi Hz. nin vata
na yaptığı büyük hizmetler

den bahsedildi 
Ankara, 19 • (A.A.) - hnfızaıında azmin heykeli 

C.H. Fırkası büyük kongre· gibi dikili duran Sıvas ko'l· 
kararına tevfikan tekmil greıinio heybetli hatırasını 

murahhas1arın imza]arile andın. iç ve dıı dü1manlarım1z 
Gazi Hazretlerine takdim elele üzerimize saldırıp zulmün 
edilen mazbatanın sureti ıu· ve hiyanelin süngüleri, mil-
dur: let derdile çarpan gogus· 

En büyüğümüz: lere niıan alırken mukad-
Kongrernizi açarken Türkün (Det1amı 4 ü 1cü •ahifede) 
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İspanyanın daveti karşısında 

Museviler şiddetle 
reddediyorlar! 

Şehrimizdeki münevverler bir 
muharririmize ne diyorlar? 
Muıevilerin 1ıpanyaya 

davet ve orada tekiıüfleri 

etrafında bazı haberler te

re11üh etmı1tt. Hele bu ha· 

berlerin ecnebi mehafll· 
den çıktığı iddiası, mesele
ye daha fazla bir ehemmi· 
yet veriyordu. 

Bu huıusta yaptığımız 

tahkikat ta, mezkur iddia~ 

lara kuvvet verecek mahi· 
yettedir. 

Çünkü vaktiie ıakıt İı
panya kıralı Perdinand ve 
kraliçe l§abel tarafından mu
ıevilerin ispanyadan tehçir
leri için ildar edilmiı olan 
emirnamei kıralinin llıası 
mevzuu bahiıtfr. 2292 tarl· 
binden itibaren mer'i olan 
(Deoanaı 3 ii11cii Sayfada) 

Bir iş 
Komisyonu 
Yapılıyor! 

Son zamanlarda harici 
ticar,.timizin İnhisar altına 
alınacağına dair ıayıalar 

çıkmıştır. Bu husus artık 

kat'iyen tebel1ür etmiıtir. 
Ancak Harici ticaret inhi~ 
ıar altına alınmayacak, yal
nız beıyüz bin liralık bir 
iı komisyonu teıkil edile
cektir. Komiıyon ıermayeai· 
nin yarısını Milli bankalar
dan biri deruhte etmiıtir. 

Bu komisyon hrırici ticare
timizde tüccar ve kumusyon 
culuk rolünü oynayacaktır. 
Harice gidecek malları 

komisyonca tet&ı ik oluna· 
rak ancak matlup evsafı 

haiz oldukları takdirde ih
raç edileceklerdir. Bu iti
barla bu mallardan mat· 
hip ıeraiti haiz olmayan· 
lar ihraç edilmlyecektir. 

H. Fırkası 
-·· 

U. Katipliğine gene 
Recep B. tayin 

edildi 
Ankara, 19 ( A. A.) -

C. H. Fırkası Katibi Umu

miliğlnden: 

C. H. Fırkası umumi 
kongresi tarafından intihap 
edilen yeni umumi heyeti 
idare azanmdan Kütahya 
mebusu Recep 8. yeni nl· 
zamnamenin hükmüne te'f'• 
fikan Umumi reislik tara
fından Fırka Katibi Umu• 
miliğine tayin olunmuıtur. 

Kadınlar da 
eli bıcaklı oldu ! , 

Zehra tarafından biçakla 

kafasından vurulan Fatma 
Hanım bu evde bakınız 
nasıl hadiseye ıebep oldu· 
lar? (Tafsilatı derdüocü sa· 
htfede) 

" 



Muasır Cümhuriyetlerde 
==========Teşkilatı esasiye: 

ı Dünya cümhuriyetlerinde ·~ 
'e Teşkilatı esasi yeler nasıldır? 1 

Başlangıç 
-1 

18 inci asrın nihayetinde, 
berri Avrupada ancak bir 
hükumet ıekli vardı. Bu da 
tek amirli, Şark tabirile, Pa· 
diıahçı bir mutlakıyetti. 
Franıada (Etats-gener aux) 

ler, Cermen memleketlerin· 
de (Dietes) meclisleri, lapan• 
yada Cartesler on beılnci 
asırdan itibaren yekdijeri 
ardı sıra ortadan kaybolmuı· 
lardı. Bunlar, ancak lsviçre 
Cantonlarında , Felemenkte, 
serbest Alman ıehirlerinde, 

lsveçte, Lehistanda, Macaris· 
tanda devam ediyordu. Maa
mafih lsveçte Üçüncü Gus
ta v·un, Macaristanda İkinci 
Joseph'in pek ciddi surette 
tehdidi altında bulunuyordu. 
Ecnebi iıtilAJarile, Fransız 

inkılabının doğurduğu büyük 
muharebelerle bunların hep· 
si de ortadan kalktı. 

Bu müesseseler, ek· 
seriyet itibarile, muasır tem· 
sili meclislerden, yani azası 
millet tarafından intihap 

olunmu~ bugünkü teırii hey• 
etlerden farklı bulunuyor· 
du. Dieteslerin nizam
nameleri onları hareket ha· 
Jinde bulunduran ruh, biz· 

zat halkın umumi ihtiyaç· 
larını tatmin etmek te değil· 
di. Belki maksat, bunlardan 
ziyade bazı sınıfların ve bun· 

lara mahsus bazı imtiyaz· 
ların himaye~iydi0 Bu idare 
usulü, Macaristanda 1848 
İsveçte 1866 tarihlerine ka· 
dar devam etti. Rus Çarla· 
rının tahakkümile Fellandıya· 

da cebren ilga olundu. Çünkü 
bu hal, orada tedriç ile, milli 
emellerin, iattklal fikirleri· 
nin yavaı yava§ bir ifadesi 
olmak ıeklini alıyordu. Mek· 

lenburkta , umumi harbin 
nihayetlerinde, eski impara· 
torluk, kırallık, prenslik 
ve dokalık şekillerinin ilga· 

sına kadar, tarihin adeta bir 
gölgesi halini muhafaza etti. 

Yalnız İngiltere, berri 
Avrupa ile bir tuhaf tezat teş· 
kil ediyordu. Onun asır· 

lnr mahsulü olan teıkilatı esa· 
siyesi an'anele re dayanır. 
Hatta bizzat memleketine 
men' şelerine, eski zamanalara 

kadar çıkar. Diğer G arp 
memleketlerinde pek haıka 
tüı·lü inkişaflar görülür. 
Muasır teşkilatı esaıiyele

rfn, tarih itibarile ilk vücu· 
de geleni denilebilir ki, müt· 

t ~hit Ameril'a devletlerinin 
17 Eyliil 1787 tarihli ittihat 
eukilatıdı!!". Yalnız ittihat dev· 
.etleri için vücude getirilmiı 

.:> a n b u teşkilat, tek baıına 
.Jüyük bir ehemmiyet a rzet· 

ez. Yani Amerikan milleti· 
ıin bütün siyasi ve içtimai 

ihtiyaçlarının tam ve mü· 
kemmel b ir ifadesi deiildir. 

aldıkları imtiyaz fermanla· 
rının bir geniıletilmesinden 
ibarettir. 

Fransa inkılabının ha· 
riçte yaptığı nüfuz ve tesir· 
de mubalağa olunur. Fakat 
Avrupanın, hatta yakın Şar· 
kın bir asırdan beridir si· 
yaıi simasını değiıtiren teı· 

kili.ta esasiye hareketlerinde 
onun ehemmiyetini inkar 
etmemelidir. 

3 EyluJ 1791 tarihli Fran· 
sız teıkilatı esasiyesinin mu
harrirleri, pek büyük bir 
tecrübesizlik ve maharetsiz· 
lik gösterdiler. lngiliz ve 
Amerikan teıkilatı esasiye· 
lerine, kezalik o zaman pek 
ziyade rağbet te olan Jean· 
Jacquea • Vouscau'nin naza· 
riyelerine kapıldılar. Tecrü· 
beden ziyade aırf aklın ortaya 
koyduğu bir takım meb' dele· 
re istinat ettiler. lki sene bi· 
la fasıla çalıııp çabalıyarak 
meydana getirdikleri eser, 
ancak on bir ay devam etti. 

Türkiyenin de 1878 Ka· 
nunu esaai ıi denilebilir ki 
ayni akibete uğradı. 

Fakat bu ilk metinler gerek 
Fransa ve gerek Türkıye 
için daima hatırda tutulma· 
lıdır. Çünkü birincisi berri 
Avrupada, ikincisi İslam ıar· 
kında, muasır temsili mües· 
seselerin ve hukuku esasiye· 
nin ilk tatblkidir. Bu itibar
la pek aılkar noksanlarına 

rağmen bunlar Garp ve Şark 
teıkilatı esasiye tarihinde bir 
mühim merhale vücude 
getirir. 

On altıncı Luinin sukutu· 
nu takip eden içtimai sarsın· 
tı, Fransada teıkilatı esaıiye 
hareketini ta bidayetinde 
durdurdu. Dlrecetsire conven
tion ıonra da imparatorluk 
devirlerinin zaptolunnan 
memleketler verdikleri mü
teaddit teıkilatı esasfyelere 
daima Fransız nümune itti· 
haz olundu. 

Bunlar da Franıanın 

akıbetini takip etti. Çok 
yaıamadı. Bunların ancak 
isimleri teıkilatı esasiye idi. 

Ruhban, zadegan veya 
diğer içtimai sınıflara ait 
imtiyazların ilgasından mü
ısaderelerin kaldırılmasından 

maada mua11r Hukuku amme· 
de bunların izleri kalma· 
mıttır. 

İnkılap ve imparatorluk 
devrinin tevkif ettiği ter 
kilatı esasiye hareketi im. 
peratorluğun nihayete er· 

mesile tekrar yeniden hat· 
ladı. 1789 ıılahatçılarının 

el ile tutulabilir bir hale 
getiremedikleri yeni Huku
ku amme mebdeleri ancak 
Reıtamation devrinde ilk 
defa olarak tatbik oluna· 

bildi. Franıada iki mecli· 
sin de ayni zamanda faali

yette bulunması, mes,ul ve
killerin ortaya çıkması, mat· 
buat hürriyeti, teıkilatı eıa· 

siyenin vatandaılara verdiği 
teminat, bakikatı halde, an· 
cak 1814 tarihinden baılar. 

J 
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Su 
Mütehassısı 

Geldi 
İsviçreli su mütahasısla" 

rındao M. Şerer ıehrimize 

gelmiı ve Ankaraya gitmiı· 
tir. 

M. Şerer Afyonkarahisar 
bavalisinde tetkikatta bulun· 
mak üzere celbedilmiıtir. 

Odanın ictimaı , 
Bugün Ticaret odasında 

bir içtima aktedilecektir. 
Bu içtimada odaya ait bazı 
mesaille Zahire borsası ta· 
rafından Borsada sattırılması 
iıtenen zeytinyağı mese
lesi görütülecek ve bir ka-
rara [raptedilecektir. 

Şirket var mı ? 
ltalyan Ticaret mümes· 

silliği Harici ticaret ofisine 

müracaat ederek Türk tü
tün tacirleri arasında bir 
ıirket olup olmadığını sor· 
muıtur. 

Mühim bir içtima 
Harici ticaret ofisi önü· 

miizdeki perıembe günü 
tüccarın ittirakile bir iç· 

tima aktedecektir. Bu içti· 
mada Afyon ve fındık hak· 

kında lktısat meclisi alisin· 

ce kararlaıtırılan men'i tağ· 

ıit nizamnamesi hakkında 

müzakeratta bulunulacaktır. 

Kıyamet! 
Bu şayia da 

nereden çıktı ? 
Son günlerde Defterdar 

mensucat fabrikasında ça· 

lııan kadınlar arasında, 

Edirnekapı ve Topkapı ta· 

raflarında bir ıayia ağızdan 

ağıza dolaımaktadır. 

Bu ıayıaya nazaran bu 
cuma geceıi mutlak kıya-

met kopacakmıı! Buna buaeır· 

da ancak gülünür ve geçi· 
lir. -·-

Hayret 
22 kiloluk bir 

Tümör 
Haseki kadın hastanesin· 

de bir kadının kamından 22 
kilo sikletinde bir Tümör 
çıkarılmııtır. 

Hasta 50 yaılarına yakın 
Şaziye isminde Kirmasitli 
bir kadındır. 

Bundan bir ay kadar ev
vel kadıncağız, Kirmastiden 
ıehrimize gelmit ve Haseki 
hastanesine kabul edilmiıtir. 
Rahmini büyük ve naıırlaş
mıı bir Tümör'ün kapladığı 
görülmüı ve Tümör rahimle 
beraber alınmııttr. 

Dünkü içtima 
Ecnebi sermayesi mümes· 

ıilleri dün · ticaret odasında 
toplanarak kazanç vergisi 
kanununda tadilat yapıl
dığı ıu sırada Hükümet nez• 
dinde bazı teıebbüsatta bu· 
luomağı kararlaıtırmıılar· 
dır. 

Müte-kip içtimalarında 

da noktai nazarlannı tesbit 

1 
Gümrükte suiistimal var mı! 

Bu iş anlaşılmalı! 
Mesuliyet konsersiyom da mı 

yoksa gümrükte mi ? 
Bir kaç gündenberi güm· 

rüklerde bir suiiıtimalden 

bahsedtliyor. Halbuki güm· 
rük haı müdürlüğü böyle 
bir mesele ile kendini ala· 
kadar gôrmiyor. Bütün 
meı'uliyeti, eğer yanlıı ve 
hatalı bir muamele yapıl· 
mıısa, konsorsiyoma at fe· 
diyor. 

Bizim yaptıgımtz hususi 
ve sahih tahkikata nazaran 
meselenin mahiheti ıudur: 

Memlekete giren eıya °lo6 
muamele vergisine tabidir. 
Binaenaleyh, elinden gelen 
bu 0

/ 0 6 ye noksan vermek 
için hileye baıvurmaktadır. 
Muhitte müsaittir. 

Çünkü tüccar gümrüğe 
vereceği mal için fabrikadan 
açık bono bile alıyor ve 
oraya maliyet fiatından 

noksan bir mıktarı yazıyor. 

Gümrük idaresi ise bu eıya 
üzerinde bir kıyas ya pamıya· 

çıkar. M~sela gümrük 1000 
liralık bir fatura görse ve 
konsersiyom da on bin 
liralık bir faturayı ödetse 
iki daire arasında irtibat ot
duğundan sahtekarlık anla· 
ıılır. Lakin, haber verici 
konıersiyom olduğundan , 
eğer osası irtibab muhafaza 
etmemiıse bu suiistimal ol
muıtur. 

Bu noktada mes'uliyet 
konseraiyoma teveccüh t'l· 

mektedir. 

Konıersiyon reisi Adil 
Bey bu hususta bir muhar· 
rlrimize ıunları söylemiştir: 

Bahsettiğiniz haberl bende 
gazetelerde gördüm. Bu tama· 

men yanlıı yazılmıı ve tashi
hine imkan olmıyan uydur
ma bir haberdir. Eğer böyle 
bir ıey olsa biz bunu ga
zetelere değil, doğrudan 
doğruya Vekalete bildiririz. 

cağından malın gümrükten 
çıkarılmasına müsaade ediyor. 
Fakat parayı ödemekte te kon· 

Esasen bu gibi mesailde be
yanatta bulunmağa da sa
lahiyetimiz yoktur. Bu mes'· 
ele üzerinde beyanatta bu· 
lunanlar hakkında takibatı 

kanuniyede bulunacağız, ,, 

seraiyom mercii olduğundan 
o zaman iki fatura arasın· 

daki mübayenet meydana 

Yine mübadel~ meseleleri 

Bu ne perhiz bu ne 
Lahana turşusu! 

Mübadele meselelerinde • lara aittir tarzında bir id
bir takım karıııhklar oluyor· İ dia ile istirdat edilmesidir. 
mus. 

Bu ıayialara nazaran, 
iskanı adi ıeklinde kendile· 
rine mal verilen mübadille· 
rin hukukuna riayetsizlik 
ediliyormuı. Bu gayn kanu· 
ni muamelatın tahaddüs 
etmesinin saikine gelince; 
mübadillerin aldıkları ma-
llar bilahare etabli Rum· 

1 Tali mübadele komisyo· 

nu böyle bir meseleyi va· 
rit görmemektedir. 

Maamafih böyle ıikayet· 
lerde bulunan mübadillerin 

miktarının 6 olduğu bina

enaleyh meselenin mevcu· 
diyetine ve inanmamak icap 
ettiği iahakkuk ediyor. 

Zarar yumurta tacirlerine yüklendi 

Bu çare değildir! 
/(urnpanya götürebiliyorsa 
niçin fazla para alınıyor? 

Bundan bir kaç gün ev· ı 
velki nüshamızda bir kum
panyanın 300 bin lira kıy· 
metindeki yumurtaların sev· 
kinin kabul etmediğini yaz· 
mııtık. Bütün yumurta tacir· 
lerinin mühim zararını im· 
taç edecek kadar ıayanı 
dikkat olan bu mes' ele ha
rici ofisliğin müdahalesile 
halled ilmlstir. 

6u cümleden olmak üze
re harici ofislik yumurta ta· 
cirile kumpanya acentasını 
davet ederek bir içtima ak
tetmittir. 

minat verilmesi lazım gelenle· 
re vereceğini de ilave etmittir. 

Binaenaleyh bunu ittihat 
, levletle rinin kendi hususi 
t eıkilatı e sasiyelerile bunu 
t amamlamak lazımdır. Bun· 
far da , 17 inci asırdan iti· 
haren, Amerikan müıtem· 

lekelerinin merkezlerindPıı (Devamı var) • edeceklerdir. 

Bu içtimada kumpanya 
acentasından yumurtaları
mızın niçin kabul edilme
diği sorulmuıtur. Kompan· 
ya verdiği cevapta Marsilya 
ve Yunanistanda fazla an. 
gajmanı olduğunu ve yu
murtaları aldığı takdirde 
diğer nıalları alamayaca~ın
dan sahiplerine tazmiııat 
vermek mecburiyetinde ol
duklarını bildirmittlr. Kum· 
panya, tacirlerin malların• 
ancak 70 kuruı zamla 
alabileceğini ve bu zammı taz-

Kumpanyanın bu talebi 
çok müıkül vaziyette olan ta
cirler tarafından kabul edil· 
miose de ofiılik bu noktaya 
itiraz etmiı ~ve memleketi
mızde büyük iıler yapan bir 
kumpanyanU& 130 kuruo ye· 
rine 200 kurut nakliye mas· 
rafı istmesinin doğru olma~ 
yacağını ileri sürmüttür. Fa
kat kumpanya, ofisliğin bu 
iddiasın kabul etmemit ve 
talebinde ısrar etmittir. Yu· 
murtalar kumpanyanın ta· 
lehi veçhile sevkedilecektir. 
Harici ofislik, kumpanvanın 
yaptığı bu nahot muamele· 
den dolayı lstanbul acenta· 
sını tikayete ve pek haksız 
olarak sandık baııoa fazla 
alınan 70 kuruıun iadesi 
ıçın kumpanya merkezi 
nezdinde teıebbüsatta bu
lunmağa karar vermiıtir· 
Sevk edilecek yumurtalar 
dört bin sandıfctır. Bu vazl· 
yete göre kumpanya, tacir· 
lerden 2800 lira fazla nak
liye ücreii aln ıııtır. 

~Var mı 
Yok mu1 ' 

Bir lokantaya gittim, 
boı .. 

Bir kasap dükkanında 

sinekler cirit oynuyor .. 
Erzak satanlar düıünü· 

yor, ihtiyucı olanlar düıü· 

nüyor. 
Sebep ... 
Memlekette buhran var, 

para buhranı ... 

lf 
Bir (Bar)a gittim hınca· 

hınç.. Bir (Sirk)a gittim le· 
balep.. Gazinolar, sefahat 
yerleri adam almıyor. 

Pehrizle lahnaa turıusu 
birleıir mi? 

Buhran ya vardır, ya yok. 

* Bir kısım var, evine bir 
okka ekmek götüremez. 

Karmna bir arıın patiska 
alamayan bilirim. 
Tramvayın kırmızısına taf 

yağsa binmeyen çoktur •. 
Buna mukabil. .. 
" Omar mayonez ,,siz 

yemek yiyemiyen, 
Bar kadmlarına ftüvalet 

yapan, 
Taksinin en ııkını arı· 

yan vardır. 
Yalan mı? 

Öyleyse tekrar ediyo· 
rum iktısadi buhran var mı, 
yok mu? 

BÜRHANETTIN ALI 

3.000 amele 
işsiz ve açıkta kaldı 

(Balye · Kıuaaydın) simli 
kur§un nıaden tirketi 38 
senelik mesaisinden ıonra 

f aaliyeUni tatile mecbur ol· 
muıtur. Şirket dünya piya· 
sasında lmrıun fiatlarının 

yüzde doksan tenezzül et· 
mesi yüzünden iki sene zar· 
fında (863,000) lira zarar 
etmi§tir. 

Şirket, fiatlar yükselinceye 

kadar intizar edecektir. Ma
kineler, depo edilerek mubs· 
faza altına alınmııtır. Bu 

yüzden 3,000 amele iısiz ve 
bir hayli memur açıkta kal· 
mıılardır. 

Marangozlar 
Umumi katibin fikri 

Marangozlar Cemiyeti 
umumi katibi Fuat B. baıı 
Marangozlardan ıikayet et• 
mektedir. 

Fuat B. bu hususta ıun· 
ları söylüyor: 

" - Bir ustanın yanmds 
bir iki sene pratik olaralc 

tecrübe gördükten sonre. 
bazı kimseler marangoz ol• 

dum, diye ortaya atılıyor, 

dükkan açıyorlar borçlana• 
' rak yaptıkları malları saP • 

atın hududu haricinde .,e 
müıterinin arzusu hil8.fınd1 
imal ediyorlaı. Bu suretle 
halk yerli imalattan soğıı• 

maktadır., 

":'. Prens Dögal 
1 Şarkseyahatiyalan J11I 

İngiliz ıef aretine mens&ıJ' 
bir zat İngiliz veliahdı Bre0' 

hş" Dögalin ıarka seyahati 
berini tekzip etmiıtlr. 

Ofis döndü! 
Peıte sergisine tetkik~~ 

giden Harici Ofis müdil 
Cemal B. dün ıehrirJJ1ı6 

evdet etmittir. 

• 
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Sahife 4 YARDI 

Bir senenin 
Plancasu , 
Müuasebetile: 

Halk fırkası murahhaslan 

(Başmakaleden devam) 
81! olurdu. Yok, muhalefet 
fırkası işi, Tarihe mal edil· 
mek daha muvafık görü· 
lüyorsa, artık vesile dütü· 
rüldükçe o bahsi tazeleme• 
ğe, onun üzerine dönüp 
parmak basmağa mahal 
olmamak lazımgelirdi. Zir~: 

Artık kadınlar da eli bıçaklı oldular 

Kadın, Fatma Hanımı dövdük

(Birinci aayfadan devam 
des vatan ri' çatısı, can ku· 
lağım brmalıyan acı ses
lerle çatırdarken, etrafı sa· 
ran karanlığı gözlerinin 
,imıeğile delerek yakın is· 
tikbal!n büyük ııığını gör· 
dügün günleri gözlerimizde 
tekrar canlandırdın. On iki 
yıllık zaman mesafesi için· 
de senin izinde koıanlara 
mahsus ahıkanlıkla bir 
anda baalarımızla yol . ab· 

bahtiyarlığına hak kazanmak 
için de ,. ilerimiz ve kalpleri· 
miz birbirine kemenetli, göz· 
lerimiz onun izine dikilmiı 

ileriye doğru yürümeliyiz. 
Milli kurtuluoata olduğu gibi 
yükseliıe de böyle ve bu 
yo~dan gidilir.,, 

ten sonrada vurdu! Ve hepimiz yerlerde her 
muvaffakiyetinin batı olan 
milli kemenetleımenin ve 
dün olduğu 'gibi bugüu de 
tarihi §a11rtanın bir hamle 
ile yükselip canla baıla 

çalııır gönüllü ifçisi ve 
büyük Türk, yarınının yo
rulmaz yapıcıları olacağız. 

Fethi Bey sahneden çekı· 
lirken Serbetı fıra !le Halk 
fırkası arasıı:ıdaki münase-

1 

beti açıkça bildirmitti· Ar
tık Tarihe mal olmuş bulu
nan eöki bahislerin taze
lenmcti, iki taraf içinde mu· 1 
\rafık değildir gibi zannedilir. ! 

Dün~ Sultanabmette iki 
kadın arasında kanlı ~bir 
vak'a olmuıtur. Bu vak'a 
hakkında faimıf . olduğum 

J ve ailesi Zehra hanımla gü. f 
zel geçinmtıler fakat, son 
günlerde tevali eden dediko-

Zebra mübarek ağzını 

açarak: 

- Karı .•• Şıllık karı eve rak bizi nereden ahp ne· 
reye getirdiğini heyecanla 
gördük. malumatı ·bildiriyorum. 

dular yüzünden kavgaya koyduk diye bizi maraıkJa mı 
başlamışlardır. Nihayet, gü-

İşte blanço, bu nok~~da· 
ki zaafları göstermek ıtıba· 

Sultanahmette Akbıyık 
mahaJlesi fenecler sokağında 
18 numaralı haneyi isticar 
eden Reıit ça vuı, bundan üç 
ay mukaddem bir odasını 

nün birinde kavgaları kanla 
neticelenerek kapılı bacalı 

olmuılardır. işte dün, bu kav· 
gaları evlerinde ziyaret ede
rek dertlerini dinledim: 

rile vatandaşların bir kısmı 
üze~inde mahsus tesirler bı· 

B Ahmet isminde bir hemıe· 
1 risine vermiıtir. Fatma H. ne diyor 

rakmağa çok müsait bulu· 
nuyordu. 

Gene, makalede ikinci 
bir nokta vardı ki, haa;sa· 
ten bidayette muhalefet cer· 
yanlarına müsait hulundu· 
ğu tasrih edilen Halk fırka
sının nasıl ve ne gibi en· ' . 
dişelere kapılarak, gayrı 
müsait vaziyetler ihdasında 
acele ettiğini göstermek iti· 
barile de, ~hemmiyetini art· 
tarıyordu. 

Halk fırkasının, nimresmi 
gazeteye açıkça aksettirilen 
muhalefet hakkındaki te
lakkileri son yirmi se· 
nelik vu'kcattcn, mcfrufiyet 
devrine ait fırkacılıktan mi
sal alınmak suretile inki9af 
ettirilmekte, hata edilmiftir. 

Hükumet gazetesi, son 
yirmi senelik politika haya• 
tında muhalif fırkaların da· 
ima menfi netice ler verme· 
sını esas tutarak, tecrübe 
edilmit ıey;erin yeniden tec· 
rübesine kalkıııimasında Fet
hi Bey ve arkadaşlarına itap 
eder görünüyordu. Tecrübe 
edilmiı 1eylerdeo kinaye ne 
olduğu söylenmiyorsa da, 
onun "ekalliyetler,, in Fır· 
kaya kabulü, yahut daima 
fena fikirli tevehhüm edıl· 
mekte hak görülen vatan
daılara iltifat edilmesi ola-
cağı zaman olsun_a~laııhyor. 

Muhterem Hukumet ga· 
zetesi,fdaha geçen gün f!rka 

k . de· Cemaat ım
ongresın • 

tiyazı tanımıyanların 
halktan ve halkçı 
ı k kabul edilmeleri bahsini o ara 

1
. .d . ., 

unutmak mı lazım ge ır ı ı. 

Plançonun diğer ~ir ,fık: 
rasınında, aynen şu cu~ı~yı 
ihtiva ettiği hayretle gorul· 
müştür: 

~ıemlekettc ne kadar fena ve 
ıv ı ·· ı ·ı ollafesal unsurlar varsa m u Y ' 

nnı buluvorlar, mulıalcfeyrı etrafı:ıkı 
· k cılıo·a teşvı sarıyorlar, onu yı ·ı 0 

.. k" 1 alefet şcf-cdivorlar, oyle ı, ıııu.ı. . . 
1 : 1 .. .. ni}•Ct \·e samrmı 
erı ıusnu 1 alar 
fa~liyet hislerile mücelılı~z .. 0 ~ c 
bile, fena cereyanların onune g -

çemiyorlar.. v. 5 • 

Yukarıdaki cümleler ile 
Me"rutiyet tarihinden ör
nek getirilmek suret~le Ser
bes fırka muhalefetıne ya· 

pılmak istenen tariz ve imanın 
. d olup olmadığı bahsi 

yerın e d 
.. . de durulmak beyhu e nzerm 

zahmet olacaktır. Siyasi hukuk 

kt dan aradaki 1artlar1 
no a&m . . k " 
o kadar dcğiştirmııtır ı, 

b - u-p anlıyamamak unu gor _ 
g:ı. flet sayılırsa; cidden oy· 
ledlr. 

Muarızların kendi nok-
ta i nazarlarını haklı gör· 
ınektc hakları vardır. Fakat, 
makul olmayan kaziyelerle 
mantıkın kaynaıamıyacağı 
olsun takdir edilmeli değil 
mi idi? 

Eve taşınmışlar 
Eve taıınan Ahmetle 

zevcesi Fatma H. bidayette 
hemıerileri olan Reıit ça vuı 

••• 1. 1 1. 1 •• "' 1 •• 

. . 's~~b~s fırkanın teıekkül 
ettiği günün ferdasında, 
Halk fırkasının dalma ken· 
di zararına kullanmak fıte· 
diği ıllah, itte bu ohrıuıtur: 
Muhaliflerin tahrikçiliği, 
mürteciliği, fenalığı, inkılap 
aleyhtarlığı silahı •. 

Muhalif fırka baıtan 
aıağı kötülerle dolmuı gös
teriliyordu. Hali arkasına 
ıiperlenilmek istenen kalkan 
da bundan baıkası değildir! 

Halk fırkasında, bütün 
ter temiz, piri pak insanlar 
bulunuyor, · muarrızlara ge:. 
lince: onlar muhakkak 
«fesatçı unsurlardan» mürekkep 
vehmediliyordu. iSebep? 

Sebep: Vatandaıların his· 
lerine hitap etmek, onu kur· 
calayıp tahrik edebilmek 
oyunu. Efer umumi harpten 
sonra dünyanın gördiiiü 
inkılAplar, fnsanlaıın el ile 
tutmadıklan maddelere iti· 
bar etmedikleri hakikati, gö· 
rülmüı olsaydı, düıülen 
hatanın belagati kabul edl· 
lirdi. Son yirmi seneltk Po
litika oyunlan içinde, ittihadı 
terakki cemiyeti de tıpkı 

böyle yapar ve fakat, o zama· 
nın zihniyetine göre kazanır, 
muvaffak ta olurdu. Layik, 
cümhurlyet inkılap fırkasının 
hala ayni perdenin arka11nda 
oynamak istediğine inanıl· 
mak istenmezdi, am..A. ma• 
alesef hakikat böyledir. 

Halk fırkası erkanı, mem· 
leket iılerinde samimi ol· 
mak, muarızl'lrını samimi 
kabuletmek faziletini gös· 
termelidirler. 

iktidarı elden bırakma· 
mak endtıesi gayet makul 
mazeretlerden addof una bilir. 
Esasen her hükumetin vasfı 
mümeyyizi, ayni ıeydir. 

Geçen yirmi senelik ha· 
diseler hep bu koltuk, post, 
iktidar mevkii enditesinden 
çıkıyordu. Bu itibarla da,f hü· 
küm sürmek hırsı, vatan· 
daılar arasında sonu düı· 
manlığa varan anlaıama· 
mazlıklar getirmişti. 

- "Ayaklarım kırılsaydı 

da, bu eve gelmeseydim,,. 
diye söze baılayan Fatma 
H. devamla: 

"Zebranın ne mal ve ne 
derece dedikoducu olduğunu 
bilirim. 

İıte bunu bildiğlrn için 
bidayette taıınmak isteme-

(dim. Fakat, kocamı görü· 
yor musunuz? larar ederek 
üzerime düıtü. Nihayet ola· 
cak gibi değildi razı oldum 
ve taımdık. 
Taşındıktan sonra 

Bidayette hakikat eyi 
• ve güzel geçinmeğe baıla
dık fakat, arada.o çok sür
meden dedikodular batgös· 
termeğe baıladı. Dedikodu
lar baı gösterdi ama nasıl 
gösterdi bilirmisiniz? 

Üstüme eyilik sağlık, 
Şeytan kulağına kurıun, 
namusuma halel getirecek 
derecede baı gösterdi. Buna 
rağmen ben, yine ses çıkar· 
mamağa, her söze kulak 
asmamağa çalııtım. Fakat 
gel ğelelim arkası kesilmi· 
mlyordu ki. Ne imif, ben gü
zel' yok bilmem ıtıman mı· 
ıım, falan filanı da kocasın· 
dan kıskanıyormuıum! 

Halbuki 
Halbuki beyceffzim, ko· 

cası bugün dünya, yarın 

ahret kardeılm gibidir. 
Ne ise bunları duya du· 

ya tahammül edemez hale 
geldiğim bir sırada yukarıya 

- Aıkolsun kardeşim! 
benden ne fenalıklar gör
d6nkü elileme destan edip 
duruyorsun. dedim. 

Aman efendim aman sen 
mis;n bukadar sözü ıöylfyen! 
Ağazmı açıp yumdumu gÖ• 
zünü? 

işin başlangıcı 
lıte o zaman olupta du· 

yaydınız. Adlliğim mi, tem 
belliğim mi, kokmuıluğum 
mu? NE.ler kalmadı söyle· 
medlk, neler ••• 

Komıular gelerek bizi 
ayırdılar. 

Akşam 
Akıam olmuı kocam 

gelmlftf. Bu halleri birer 
birer söyllyerek, · çıkma· 
mızı bildirdim. Bunun üze
rine kocam da olur derken 
bir de bakalım Reıit Çavuı 
odamıza gelerek: 

Netekim, Serbes fırka 
karıısında da, o endiıeler, 
0 telaılıır gösterilmifti. Tıp· 
kı Hükumet gazatesinin 
dUnkü makalesinde söylen· 
diği gibi, 0 samimi teıek
küi fesatçılarla dolu göste· 
rildi• 

- Ahmet, yarından iti
baren kendinize ev bulun 
dedi, ve gitti. 

Ne elim tecellidir ki, her 
iktidar fırkası, bu memle
kette muarızlarını karalayıp 
lekelemekten aala çekinme. 
mittir. Ve bu öyle gelmif, 
böyle gidecektir de ... 

ARiF ORUÇ 

Ertesi gün 
Sabah kocam itine 

gitti ben de korkarak 
mangala kömiir koyup yan· 
sın diye sofaya koydum. 

Tesadüfen görmtyerek 
bir de marsık koymuıum. Vay 
efendim vay ••• Senmlsin bu
nu koyan? 

boğacaksın? Utanmaz karı 

diye bağırmağa başladı. Ne 

oldu? ayol Ne var? demeğe 

kalmadı. 

- Elinin körü var, ge-

lirsem ne olduğunu gösteı i

rim dedi ve merdivenlerden 
inmeğe baıladı. Aıağı inerek 
yanıma geldi ve: 

- Karı seni bana baba· 
lın davar saym gibi sayı 

ilemi verdiler? . 

Diye hemen üzerime hü
cum ederek saçlarımdan ya· 
kaladı. O ara yukarda bek· 
leyen göriimcesi, patır kütür 
aıağa inerek birlikte beni 
dövmeğe haıladır. 

Dayak 
Bu sırada bilmiyorum, 

baıımatak diye hfr ıeydir in· 
df. Acısınd"n ancak oh diyebil
dim. O sırada gözlerimin 
karardığını hissederek ken
dimi kaybettim. 

Bunun üzerine yetiıen 

komıular beni ellerinden 
almıı ve ayıltmıılar. Gözle
rimi açtığım zaman bıçakla 
baıımdao vurulup kanlar 
aktığını gördüm. 

A. S. 

Tashih 
18 tarihli nüshamızda 

( Üç esrarkeı) vakaaına ait 

yazdığımız yazıda[Kumkapı 

iskelesi] deneceği yerde aeh· 

ven [ eararkeı kahvesi J den

mfıtir. Bu hususu tashih 
ederiz. 

Sen her kuvvet karıısında 
dik duran yüce baımı büyük 
millet önünde aık ve hürmet· 
le eğerken heyeti umumiyc
mizde temsil ettiğimiz mille· 
tin vef ah ve duygu\u kalbı 
göğüslerimizde minnet ve 
ıükranla çarpıyordu. Her za· 
man olduğu gibi bugün de 
bize gösterdiğin yolda yürü-

dük. Vatanın dört bucağından 
gelerek milletin bağ ve engel 
tanımaz buyruğunu yürüt· 
tüğü ıu yüksek çatı altında 
toplanan bizler vicdanla· 
rımızdan baıka hiç bir tesirel 
uymadan vatan ve millet 

dertlerini tıpkı senin dile· 
diğin gibi doğru öz ve açık 

sözle ortaya döktük ve ko

nuıtuk. ihtiyaçlara çare dü· 
tünüp bulmak mevkiinde 
olan fırka kardeşlerimize 

gördük:erimizi ve düıündük· 
lerimizi söyledik. Bütün zor• 
lukların devrileceğini her 
güç işin baıarılabileceğini 

s&rsılmaz bir iman halinde 
içimizde taoıyarak dönüyo· 

ruz. 

Gittiğimiz yerlerde biaden 
haber soran vata n<laılara : 
o, va,., Samsun iskelesine 
çıktılı l'lln gibi Sıvas kon
gresfnf açtıfı ğün gibi var ve 
nihayet Türk zaferinin do
ğuıile yırtılan 30 Ağustos 

.. gecesinde olduğu gibi var.,, 
Diyeceğiz. Oıı1arn diyeceğiz

ki "Vatanı yaıatmak ve 
yükseltmek için olduğu ka
dar onu başımızda görmek 

\ . ' : .. . . \ ~ .o# .. 1 .... . "'·;; p ... 
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Sendea ayrılırken son sözümüz 

ne olabilir? Suna karıı duy· 
duldar.mızı tumamile söyleyip 
anlatamayız. Kelimelerin 
manası o kadar ~geni~ deği'· 
Yalnız ıunu bil ki azmin ve 
iraden nasıl her zaman bi
zimle ve bizimse, sevgimiz 
saygımız ve kopmaz bağlı 
hğımız her zaman senindir 
ve seninJedir. -

Tüccar yine 
telaşta 

yapP.cağı mubayaa talimat

namesinin tanzim şekli buna 

sebebiyet verecek mahiyet
tedir. inhisar idaresi bono 
ile tütün satın almak fikrin
de imiı. Eğer bu doğru ise 
ıu üç mahzur tahakkuk 
edecek demektir: 

1 - n~nkalara 

borcun 

memesi. 

tamamen 

olan 

odene· 

2 - Bonoların kırdırı-

larak tütünlerin fiAtlarının 

düımesi. 

3 -- Buradan tamamen 

ödenememesi yüzündf!n fa. 
fz mıktarının milthft bir ye· 
kuna baliğ olması. 

Tütün ~ücc.ı rları bu üç 
mahzurun önü alınmadan 
m übayaat yapıldığı takdirde 
vaziyetlerinin salah kesbet. 
mesine imkan bulunamıya· 
cağını söyJüyorlar· 

• 

BEN AMAR SiRKi 
ııı 

~ f 
l • 

Taksim,Talimane meydanı-Telefon: Beyoğlu 47 
Bütün büyük şehirlerde ve bilhassa ahiren 5 hafta kaldığı Atinada 

şimdide lstanbulda iyi ve parlak muvaffakiyet kazanmaktadır. 
Seyyalıat eden bu gibi müesseselerin en muazzamı ve en 

muntazam teşkilatlısıdır. 

PERŞEMBE, ,. . CUMA, CUMARTESİ 

ve PAZAR günleri 

1K1 TEMSiL 
Tam saat 3de TEKMİL PROGRAMLA MATİNE 
tam saat 9 da SUV ARE Hayvanatı vahşiye, her giin sabah 

saat 10 dan itibaren bütün gün ziyaret edilebilir. 

Bu fevkalade sirkı, Sofyaya gitmezden evvel 
gidip görünüz. 

~. 
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f_ 20 Çarşamba 
Siyasi 
Takvim 

Elek 
Ştmdi aklıma bfr ıey 

geldi. Maoisamo çifçti meb· 
usunun mahkumiyeti mi 

varmıı neymiı. 

Halk fırkasına girilirken 
aıaiıdan yukarıya bir süz
aıeç vardır. Ocak bakar, 
tetkik eder, oradan nahiye· 
ye gider, oradan kazaya, 
oradan vıli.yet heyetine gi· 
der. Hele mebus namzet· 
liği için de oiuraa o zaman 
dhana gider. Bilmem ben 
lstanbulda Fırkayı böyle 
biilyorum. O halde bu süz· 
gecin delikleri mi genioledi? 
Yoksa Fırka ununu eledi 
de eleğini asta mı? 

Şimdi yine akhnıa gel
di. Fırka galiba bu iki 
vilayetten baıL a yerde teıki· 
li.t yapmadı. 

Ne lüzum da var? 
lıte görülüyor ki ne olur

sa olsun mebus olmuk, mebua 
olmamaktan kolay 

1f * 
Kongre bitti ! 

Kongre bitti. Dedik a; 
konuıuldu, görüıüldü, prog• 
ramlar okundu, filin filan. 

Kongray~re ismet Paıa 
söyleyerek baıladı, İımet 
Paıa söyleyerek bitti. 

Nihayet bir lisanda ve 
ezcümle mükaleme! lisanın· 
da olsun, olsun da 5000 ke 
lime olsun. Haydi 20000 
kelimenin de kullanıldığım 

kabul edelim. 20000 de 
nutuk söylenmiıttr. 

Bu heıapla bir kelime 
yirmi bin kerre kulla nılmıı 
demek oluyor. Çok şükür 

ki kelimeler gazete hrf· 
leri gibi nihayet ezilip, bo· 
zulmaz. 

Yoksa her kongrede, 
heriçtimada yeni kelimeler ha
zırlamak lazımdı. Bir va· 
kit buna da teıebbüs E-dildi 
ya neyıe. 

ismet Paıanın son nut-

kunu aıağı yukarı (baılıyo· 

ruz!) un (bmrdiU) halinde 
bulduk. 

L>sıınım1z hadiseler içine 

öyle inhisar ettirildi ki her 

.az artık temcit pili '11 gibi 
uıtılıp ısıtılıp ıürülüyor. 

Bundan böyle bir az da ıöz 
taaarrufu yapsak daha ra· 
hat etmez miytz ? 

Bilmem fben tkendi he
sabıma kendi sözlerimden 
bıktım. 

Tefrika No : ı 2 

YARIN 
_ , ___ !i@S 1-~ 

Tevfik Rüştü B. komisyond~ne dedi? Buğday 
Dahilde hariçte sulh! 

1 Hariciye vekili devletçilik 
usulünden bahsetmişti 

işine bir çare 
yokmuş 

Cenevre, 18 ( A. A. ) -
Avrupa ittihadı konferan
sına i§lirak eden heyeti ırau

rahhasamız Cumartesi gü· 
nl'ndeaheri komisyon müza- 1 

kcrahna da i~tirak etmekte
dir. Tevfik Rüştü Bey İtalya 
Rusya, Yunan hariciye na..· 
zırlarile rnü'akatlarda bulun
maktadn. 

Cenevre. 18 (A.A.) Avru· 
pa ittihadı komisyonu müza
kcratana Tevfik Rüıtü Bey 
söz alarak reisin cemilekar 
ıözlerine tep'.c:kür ettikten 
sonrıı gümrük ittihadı, kre· 
di, beynelmilel santralizas-

yon meselelerine ve bazı 
jıtih3al ıuhelerinde devlet~ 
çilik usu)üne temas etmiı
tir. Türk tezinde Ekivalans 
mühim bir esas teşkil edi· 
yordu. T evflk Rüştü, Bey, 
beyanatını "dahıldc ve ha
riçte sulh,, prenıubi ile bi· 
tirmistir. İçtimada Tevfik 1 

Rü: tü beyin sözleri çok e
hemmiyet~e dinlendi ve eyi 
tesir bıraktığı ıarahatle 
gö,.ülüyordu. Tevfik Rüıtü 

Beyin beyin yakınında bu· 
lunan Yunan ve Macar ha
riciye nazırlarmın tasvip 
edici hareketleri nazari 
dikkı Lı cell~ediyordu. 

Londra, 19 (A. A.) 
Buğday k(lnferansında mü· 
zakereye bugün de devam 
edilmiıtir. Şimdi Amerikan 
ziraat odası azasından M. 
Mackelvie şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

Alemıüırıul buğday me· 
selesi hakkında memnuni· 
yeti mucip bir tesviye sureti 
bulunmasına biz imkan gör· 
müyoruz. 

888< == 

Çt-nkü iatthsal ile istih· 
lak arasındaki nlıbeti bir 
surette tanDJiz edinceye 
kadar~ ihracat yapan mem

leketlerin istihsali.t mikta· 
rmı indirmek çok güç bir 
fı olacaktır. Bu hal tah:ı.k· 
kuk edecek olsa bile istih
salin yeniden artmasımn 

Avam kamarasında neler oluyor? 

Tahdidi teslihat işi ~~~ne geçmek icap edecek 

R ı b ı 
• , Amerika j ziraat odası· 

Us ara agw } ımı•ş i' nın mevcut istokL~rı gayet 

l 
l ucuz fiatlarla ~değil fakat, 

Londra, 18 ( A.A. ) -
Avam kamarasınca Rusya 
hakkında cereyan eden mü
zakere esnasında M. Lloyd 

Georg, Sovyetler birliği hü
kumetinin k hdidi teslihat 
konferansına ittir ak Pdip 

etmiyeceğini sormuıtur. Ha
riciye müsteıarı l\i. Dalton 
fU cevabı vermiıtir. Aldığımız 

son haberlere göre Sovyetler 
birliği hükiimetı gelecek tah· 
didi teslihat J; onferasına iş

tirak edecektir. Bu konfe-

ransta Ru murahhe slarmın 
hazır bulunması pek büyük 

bir ehemmiyeti haizdir. Bu her zamanki igibi satılacak· 
Müzakerat esnasında Rus tır. 

murahhaslarının muzabaret- ı G 
lerioi ve beraberce çalışma· rev 
larını temin ~debileceiimi- ı 
zi ümit ediyoruz. Grevciler yüz 

Rusya ile münasebat ha-

len 1Dunkati bulunmuı olsay- bin kişi 
di, tahdidi tesifhat konfe-

ransına bağlanan ümitler ne 
kadar vahi olurdu. HükQ-

met, lngiltere • Rue.ya mü. 
nasebatı meselesinde ma-

zide takipetmiı olduğu hat
tı harekette devam taıav· 
vurunda bulunmaktadır. 

Lille, 18 (A.A.) - Men· 
sucat sanayii patronları sen· 
dikalannın mClme11illerinden 

mürekkep komisyonun ame· 
le ücretlerinde yüzde 10 

~~-------···491------~-

nispetinde tenzilat yapılma· 

sından muvakkaten vaz 
geçilmesi ve sadece icti· 
mai sigortay·a iotirak his· Farelerle 

Ankaradada 
Uğraşılıyor 

Ankara, 19 (A.A.) - 4 
aydanberi devam etmekte 

olan tarla faresi mücadele· 

siude 5 mayıs 931 tarihine 

kadar tamamen temizlenen 

arazi 2 milyon 900 bin dö· 

nüm, farelerin kesafeti aza· 

lan arazide iki milyon 550 

bin c!önümdür. 
Bu suretle mücadele teı

kili.tı 4 ay içinde 5 buçuk 
milyon dönüm arazide fare
lerle mücadele yapmıştır. 

l Belcika 
Kabinesinde 

Değişiklikler 
Brüksel, 19 (A.A) -

Kabine azası arasında bazı 
değiıiklikler olmuıtur. Da
hiliye ve Ziraat nazın M. 
Baels dahiliye nezaretini 
bırakmıı ve ziraat nazır· 
lığında kalmıştır Dahili ye 
nezareti iılerini M. Jaspar 
teda vir edecektir. 

Mumaileyhin uhtesinde 
bulunan müstemlekat ne· 
zaretl M. Char)es' a tevdi 
edilmiıtir. Liberal meb'us
lardan M- Petit-Jean müı
tafi M. Vauthier'nin yerine 
ulum ve sanayi nezaretine 
ta vin cdilmi~tir. 

lar, gazinoya dojru yürü· 
yorlar fakat bir türlü bir 
maıaya oturup konuıamı

yorlardı. Çünkii Hicran H. 
etraftakilerden çekiniyor, 
iki delikanlının arasında 

sesi olarak verdikleri pa· 
raya mukabil ameleye ita 

edilen hakkı huzuı·un kaldı

rılması yolunda verdiği ka· 

rar üzerine beynelmilel me· 
38.i konfedera11yonuna da
hil veya serbest bulunan 

3endikalar umumi grev ilan 
elmlılerdir. 

Bu greve ittirak eden· 
lerin miktarı timdlllk yüz 
bin kitiden ibarettir. 

Biradı'n ziyafeti 
Cenevre, 18. (A.A.) 

M. Briand, bugün Avrupa 
birliği komisyonu azat1ı ıe· 

refine bir ziyafet vermiştir. 

ıüphe vermeden kutuyu 
k11·mııtı. Bülbül gibi söylen· 
di. BüUln malumat matluba 
muvafıktı: Genç kadın yal· 

Muharriri: Hüseyin Zeki 

oturmağı muvafık bulmu· 
yordu. Ayrılırken de öyle 
ciddi ve s~rt hareketleri 
vardıkt, Enis ümitsizliğe dü· 
ıüyordu. iki dost, ta evinin 
kapısına kadar ıürükleyor, 
hiç bir vakit içeriye girme· 
lerine müEaade etmiyordu. 
Zaten, genç arkadaılar da 
hiçbir zam.uı bu arzuyu 
alenen izhar etmemiılerdi. 

nız baıına oturuyordu. Ge· 
çen sene, kocannın mate• 
mini tuttuğu için gelme
miıti. Kocası, hayatta tken 
her sene buraye. gelirlerdi. 
Sadık efendi, ellisini geç· 
kin, beyaz ~ ıaçlı kibar bir 
zatti. Hiç füpheslz ki, Hfc· 
ran Hanım, kocasının ölü
müne çok aele.mııtı. 

bir kelime çıkıyor, bakııla· 
nada nazarı dikkati celbe· 
den bir mana ıeziliyordu. 

Bitün bunlara rağmen, çok 
kibar, asil ve terbiyeli idi. 

Eniı bunların farkına 

Tarmamııtı, aenç müellifte, 
arkadaıına böyle bir ıeyden 
bah.etmed.i. Zira, biliyordu 
ki, aık, inıanları kör eder 
ve aeven bir erkek, kadının 
takit edilmesine tahammül 
e41.nezdi. •Sevdiğim kadın 
bakliıwlalih intibaan neclir?., 

demek, daima: "Sevdiğim 
kadın hakkında, dütündü
ğüın, tahmin ettiğim kadar 

senade bulunmaktır.,, demekti. 
Adnan Salim de bu düstura 
riayet ederek H•cran Hanım 
hakkında bol bol ıenada 
bulundu. 

O günden itibaren, her 
gün öğleden sonra aaa t 
dörde doğru, iki dost deniz 
kenal'ma intyorlu. ve-orada 
genç kadına tesadiif ediyor
lardı. Hep beraber seziyor-

Bu, hiraz da vahıiyane 
itiyat. Adnan Sami merak
landı. Eıyanın içinde bir 
ıır oldufunu sezdf. Acaba 
yalnız delil mi idi? Sakla
nacak bir teY mi vardı? lıt 
anlamak iıtedl. Hiç bir 

Adnan Salim oğrendlk· 

lerlnin hepsini arkadaıına 

anlattı. Enis, Hicran Hanımı 
ideal bir mahluk buldu. Ve 
genç kadın İetanbula avdet 
edeceğini söylediği zaman 
iki dost fena halde üzüldü· 
Ier. ikisi de genç kadına o 
kadar alıımıılardı ki •.. 

Adnan Salim, merakla 
ıord11: 

(Devamı var) 
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Mesele ehemmiyet alıyor ! 
---------------------------------
Mısır altüst! 

Yüzlerce ölü var. Hapishaneler 
doldu. Şehir matem içinde 

Kahire, 18 ( A.A. ) -
Bugün intihabat dolayısile 
Dakhalitı eyaletinde ki.in 
üç kasabada kargaıalıklar 

olmuştur. HnJk po!ise hücum 
etmiı, polis ateı açmııtııtır. 
Ha Odan 6 kitinin öldüğü, 
bir çocuğun yaralandığı bir 
polis zabiti ile üç polia ne· 
ferinin de yaralanmıı ol
duiu resmen bildirilmektedir. 
Fakat gayri resmi malumata 
nazaran ölenlerin miktarı 

dokuzdur. 
Baıvekil Avni Sıtkı Pı. 

bu akvam gazetecilere be· 
yanatta bulunarak müıta· 
hiplerden yüzde 65 tinin 
rey vermit ve bu suretle 

yeni kanunu esasi lehinde 
bir hüküm ita etmiş oldnk· 
larını söylemiştir. Bilmuka
bele Veft' ççilerin lic!eri Na
has Paıa, ilan edilen inti· 
hı:.bat netayicinin doğru 
olmadığını söylemekte ve 
Sıtkı Paşanın atideki neti· 
celerle daha ziyade iftihar 
etmesi lazımgeleceğini miis· 
tehziyane beyan etmek~ 

tedir. 100 ölü, 1500 yaralı 

hapishaneler masumlarla do · 
lu, şimendiferler, telgraf ve 
telefon hatlarında servisi r 
inkıtaa uğramııı, itler tama· 
mile duı muf, Mıstr matem 
içinde. 

Dampigle harp! 
Ruslar dünyaya ~açtıkları dam

pinge nihayet mi veriyorlar? 
Vaıington, 19 (A.A.) - şeraiti iyile~tirmek için bir 

Hükumet erkanı Ruıyadan takım tedbirler a lmağn ha· 
gelen son haberlerden zır bulunduğu, kablo ile ge 
Sovyetler birliğinin sair len telgraflardan anlatıl· 
ihracat memleketlerine kar· maktadır. 
şı açmıı oldukları ticaret ı Rusyaya karıı gösteri· 
harbine nihayet vermek len münaferetin bayiiden 
istediklerini istidlal etmek- bayiiye bertaraf edileceği 
tedir. ve Rusyanın memleketinde 

Rusya hükümetinin cihan ı yetiıen meıhsuJleri ve yapı· 
piyasasına dair bazı nizamna· : lan eıyayı damp'ng addedil· 
me yapmağa matuf, ihracat I ıniyecek fiatlarla ihraç hu
fiatlarını tanzim etmeğe dair 

1 
ausundaki kararının kendi· 

olan beynelmilel itilaflara sine açılan kredl1erin art · 
1 

ittirak etmeie ve Rus iıçi- 1 masını kolaylaıtıracağı zan· 
lerinin tabii bulundukları nolunmaktadır. 

İspanyanın da
veti karşısında 
(Birinci sahifeden deuam) 

bu emirnamei kralinın lspan· 
ya hükumetince ilgall resmen 
taammüm edildiğine naza· 
ran, netice nıuıevilerin Tür
kiyeden ayrılıp ayrılmaya· 

cağına bağlı demektir. 

Got F ranko ef. ne 
diyor? 

Bu huıuıta malumatı· 

na miiracaat ettiğimiz Mi· 
lialı Got Franko E. kısaca: 

- Böyle bir teklif ka
t'iyen yoktur, demfftir. 

Musevi lisesi müdürü 

M. 
Musevi 

Marküs 
lisesi müdürü 

fikrini ıoyle 
anlatıyor: 

- 150 sene evvel bizi 
İspanyadan tardettiler. 
Allı:.htan olmutki biz bura · 
ya gelmiıiz. 

KatoHkler tarafından bu
nca mezalime düçar olduk· 
tam sonra İspanyaya avdeti· 
mfze imkan ve ihtimal 
yoktur. 

Galatada Musevi mek· 
tebi müdürü M. Benvenlste 
de ıöyle diyor : 

- Biz Türküz. 450 se-
nedenberi buradayız. Türklere 

karıı minnettarız. İspanyaya 
avdet lafını gülerek dinleriz 

ve Engizisyon baırabibin 

Terkemadonun ismini lanetr 

anarız. lspanyolların (Ot<>· 
dafe} !erindeki meza· 
llnt unutamayız. 

Musevi lisesi katibi u-

mumiıl M. Bruh ta ıu mii
taleayı yürütüyor : 

- Kat'iyyen gitmeyiz. 
Maziyi unutmadık. Hem İs· 

iş bankası 
Küçük esnafa 
kredi açmış! 
Ankara, 19 ( A. A. ) -

Türkiye iş bankası küçük 
esnafa ve san' at erbabına 

kredi açmı§tır. Banka, An
kara. ıehri küçük esnafı için 

100 bin tahsis etmiıtir. Mer
kez müdürü Sami B. Haki· 

miyeti Milliye gazetesine 
beyanatında demi!tir ki :"İs· 

~ 

tihdaf ettiğimiz gaye ticaret 
ve san' at aleminde kahir bir 

ekseriyet teıkil eden küçük 
esnafın ağır faizler altında 

kalmasıoa mani olmaktır. 

lkrazat çok ehven ııartlarla 
yapılaçaktır.,, 

panyadaki cemaat heyeti 
idaresi bura hahamlığına 

yolladığı mektupta, oradaki 
sefaleti uzun uzadıya anlat
mııtır. 

Musevi mektebi fransız-

ca muallimi M. vatan da. 
- Henüz tarihi unut· 

madık. Engizisyon devri 

göziimüzün önünde, o ka· 

dar kt şimdi yakından ma

nastırlanıı alevleri tarihi bir 

aksi ıadadır, demittir. 
Fıkenaıi musevi cema· 

ati muhtelit mektebi mü· 

dürü Mm. Süryano da mu· 

harririmize fU izahatı ver
miıtir; 

- Bunu timdi i ştiyo
rum. Çatı başına yıkılsaydı 

bu kadar ıaımazdım. E~r 

siz musevi olsaydınız böyle 

bil' ıeyi dütünmiyeceğinizi 

bUir ve sormazdınız bile!, 
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Adliyede: Poliste: 

15 sene Kaçakçı 
9Iimpiyakos gelince: 
ilk maç Cumaya F enerbahçe ile! 

Hapis kararı 
verildi 

Bu işin şebeke
si mi var? 

Y unanlıtan ıamplyonu 

Ollmplyakoı yarın ,eh· 
rfmize •elecek ve Cumaya 
dk maçını Fenerbahçe ile 
yapacakbr. 

l mfn edilecek netice lehedir, 
Bunun akd ite her za· 

man talJhıizJ.lk tllye ta vıif 
ettlflmiz hallerdir. 

Oıkndarda Sefa gazino· 
ıunda bir hiç yüzOnden bir 
gar1onu öldflren topçu m(i. 
llzfml Behiç B hakkında 
~cezada devam eden 
muhakeme nihayet bulmuı 
ve karar tefhim edilmiıur. 

Son günlerde ıehrfmizde 
bir kaç uıara kiııdı ka
çakçnı yakalanmııtır. 

Evvelki gün de Hay
darpaıada, elinde bir 
çanta bulunan bir yolcu tü· 
tün takibat memurlannm 
nazarı dikkatini celltetmlı-Şimdiye kadar bu ge

L•cek takım hakkında bir 
çok fikirler y6rütiildn. 

Bazı kim.eler bu takı· 
n .ın çok kuvvetli olduğun
dan bah1etti, bazıları da 
Jenddiğl kadar kuvvetli 

Yoksa muntazam çalıımıı 
bir takımm ıütler' kalenin 
üsttinden yanları ın ait· 
mez. 

Oyunlarda ltidilen ahlar 
oflar hep ekzer1izlikten ile
ri gelmektedir.~ 

Behiç B. vak'a gecem 
yanında bir kadın oldufu 
halde maktul Alekonun ga• 
zinosuna gitmiı ve bir müd-
det ıonra aralarında bir 
münazaa çıkarak Behiç B. 
Alekoyu 3 yerinden taban· 
ca ile cerh ve katletmittir. 

ve takibe baılanmııtır. Adam 
yakalanmıı, çantaımdan 150 
defter otomobil markalı ka· 
çak ılgara klfıda bulunmuı. 
tur. 

Kütahyalılardan bir kıımı 
Kiltahyamn Kaza olacağın· 
dan acı acı tiklytçldirler. 

Bu müna1ebetle Kütahya 
gazeteıine ıu mektubu gön· 
dermlılerdir: 

baıımıza getlrirli se onl.tn 
ilelebet affedemiyece(}lz .. 

Nüfuı itibarile Türk"ye
nin dokuzuncu gelen bu 
güzel ülke, ziraat ve tica
ret uhaıından hJç ıiiphe 
yokturki €:'hemmiyetlı bir 
kıymete maliktir. Dünkü 
ihmal tırnaklarının yaruını 
huı&n tedaviye çahıan cüm· 
huriyet •ençlfii Türkivenin 
bu giızel beldesinin solma· 
ıını anu etmiyor .. 

olmadıfuu~ilerl ıOrdO. 
Biz bu takım için hiç bir,ey 

•iyleyemiyeceilz. Çünkfl bu 
takUD1D oyununu daha gör· 
•edik. Ancak oyunlannı 
C6rd6kten IODl'a bizim takım 
larla mukayeıe edebiliriz 

Bizce billnen bir teY var· 
1a, o da Olimplyakoı'un 
Yunanlıtan pmplyonu ol
nıaııdır. 

Olimplyakot'un Yunanl1-
tan tamplyonu olma11 ve 
bizimle yapacaiı maçlara 
son derece ehemmiyet ver
lllelert bizi pek haklı ola
rak difind6rd0. ÇOnkO ku· 
IGplerlmiz çabımıyordu. 

lıte bunun içindir ki biz 
bu dltunlarda kulflpler.lmlzle 
alakadarların nazan dikkat• 
ferini celbet•lttik. 

Haftalar, sOnler geçti. 
Bu mOhlm musabakalara 

r bir hafta gibi kıaa bir zaman 
lcalcbktan 10nra kulflpleri· 
lllfz faaliyete geçtiler. 

Bu faaliyete pek o kadar 
ihtiyaç olmadılmı ı6yllyen
ler de var. 

Zira ilk maçlarmm claha 
bıtınemiı olmau ve bu ta· 
lcunlann her hafta mu
lahaka yapmq olmaları do
l&JUde takımlanmızın (An· 
foraae) bulunclaklarıaı ma• 
•tte.Gf t6yleyenler de var. 

Biz bu ılltunlarda mG· 
teınadiyen ıekrarlamaktan 
lllamyorus. 

Acem kaç aenclmlz mun· 
tazamen ekzenlslnl yapı· 

Jor? Bir, iki, Gç, d6rt derte· 
iliz defli. 

itte ekseniz yapmadan 
Cunıadan Cumaya· ofda her 
hafta muntazam değll - Lik 
lllaçı için uhaya çıkan ta· 
lcıınlanmıza (Anforme) bir 
b.ldecllrler dl7orlar. 

Bu bir haftadanberl ta· 
kımlarımız çalıııyorlar. 

Fakat bu ton günlerde 
yapılan 11kı çalıımalar fut• 
bolcu)arımızı yorgun bir 
halde rakipleri karp11na 
çıkartmasın? 

Temennimiz bu ve genç· 
lerimlzln muzafferiyeti. 

Ali RıtlrJan .... 
Yunm şampiyon ta
kımı şehrimize geliyor 

Ollmplyakoı Yunan ıam
plyonu yannı ıehrimlze ge
liyor· 

ilk maçın cumaya Fener• 
bahçe ile yapacakbr. ikinci 
oyun pazara Galata1arayla 
olacaktır. 

Takımlanmıı bu kar· 
ıılaıma ile çeUn bir mGca· 
dele, bir imtihan devreıl 
pçlreceklerdir. Kendilerin
den muvaffakıyetler bekleriz. 

intihar 
Yine binsi ca
nına kıyar. 
OıkOdar, Şeyh camUnde 

18 numaralı hanede oturan 
Ziya beyin evllda manevi• 
il 24 yaılannda Haaan 
veronel içmek 111rettle in· 
tihara te19bb.la etmlı, çabuk 
ılrllld016nden ifadeye ıay· 
rl muktedir bir halele Tıp 
faldlltenne kaldırdmııbr. 

Hudut sıhhiyesinden 
tebliğ 

Hudut ve ıahlller Sıhhat 
umum müdilrliiinden: 

Dünkü celıede kar•r 
tefhim edilmiıUr. Neticede 
Behiç B. 15 sene afır hap
te ve 1000 lira tazminata 
mahkam edildi. 

Hakaret davası~ 
Gazetemizden maada 

büUin gazeteler aleyhine 
hakaretamiz netriyat dava11 
açan IArJanttnll mehmet 
Zt'kl 8. in dava11na dün 
ikinci cezada devam edll
miıtlr. °'DünkG celıede bn. 
tün gazeteler meı'ul müdür
leri dinlenmlftlr. Bunlar 
hakareti mucip neırlya ta 
IJulunmadaklarını ıöylemif· 
lerdfr. 

Mehmet Zeki 8, in ve. 
kili bu h6dllec:le hakaret. 
oJdqunu ve bunu ıahlt 
lerle iıpat edecefinl ıöyle
mtıtlr. 

Heyeti hlklme bu clheU 
tetkik için muhakemeyi bat· 
ka bir güne talik etmiıtlr. 

Zb·ıe.r.iae,para ge· 
çirenlerin davası 
Şehremaneti Oktorva 

memuru Nurettin Şefkati 

ve veznedar Sadak B. lerln 
muhakemelerine din afır 
cezada devam edilmtftir. 

Mal6mdueld bunlar si• 
metlerine 16 bin lira ıeçlr
mekle mazaundaırlar. 

Donktl celıede maznun 
vekilleri mldafaalanm J•P· 
1111tlardır. 

Heyeti hlldme karar 
için muhakemeyi baıka bir 
,One talik etmı,Ur. 

Hafi muhakeme 
Komilniıtllk cllrmile tabb 

zan ve tevkif altına alman 
R8f&t ef. hakkındaki muha· 
kemeye hafiyen devam edil· 

Yapılan tahkikat netlce
ıinde bu adamıh Adana 11-

ıara kiiıdı kaçakcılıjı ıebe· 
kesile alakadar oldulu anla
ıılmııtır. 

Cerh 
Hamal Çankırılı Y aıar 

arkadaıı Rıza Bayramla 
yemek piılrmek meaelenn· 
den ka vıa etmlf, neticede 
bıçakla Rızayı ıol Lalçaıın
dan yaralamııtır. Carlh ya· 
kalanmıı mecruh ta Cerrah· 
paf4 haıtanelln kaldınlmır 
tır. 

Gene cerh 
Bayrampafada ıiltçfl 

Apoıtolun çıralı Zonıuldak
lı Hasan dOn Acıçe,mede 
ıebzecl Ahmetle kavıa et· 
mlı neticede yekdfierfnl ha· 
fif ıurette yaralamıılardır. 

..:ttı<J ... 

Bir çocuk 
Mermi patlaınasına 

sebep oldu 
Kltabyada Börekçile• 

nıahlleıinden 1 l yaılarmda 
k&mıl çocuk kazancılar ba· 
tında bakkal 1(urt .__,. 
Yent tuuuıu dOkkAnna 1e111a.. 
leaınen 11ra11•da dflkn&na 
alrerek d.prlatOler ara11nda 
bulduiu OD betlik merminin 
tapauı Jmrcalamıı, yere 
dflPbmGttflr. Banan herine 
lnftllk olmuı ve dGkklnda 
çalıfaD Nuri efendinin baba· 
11 Ahmet ve Sultanbala ma· 
halleılnden nalbant Abdullah 
ve Kimli yaralanmıtlarchr. 
Ômer Kimd ve Abdullah 
•fır, dtierleri hafif olarak 
Jaralannıııblrdir. 

Haatalıaaneye yatırddık
tan tonra K&mll çocuk vefat 
etmııur. 

Yeni ıaepiyat 

Düseldorf Canisi 

•Şirin KGtahyamızın kaza 
olacafı haberi iç gGnd6r 
bizleri merak ve heyecan 
içinde bırakb.. TGrkiyenln 
en ehemmiyetli ıehlrlerl ara· 
ıında aıırlardanberl mev· 
kflnt koruyan, tal:Ubn bitin 
gllzelllilnl tapyan memle
keUmlzln hayat damarlarına 
cllmhurtyeUn nurunu, feyzini 
katarak ona can vereceff· 
mlze derin bir imanla lna• 
nırken bugOn blliklı onun 
hayatı için 1D6hlm bir teb· 
ilke tetldt eden :bu uçara· 
ma ıürilld•mellnt ıen9'iiin 
derin hl11lyab kabul ede
miyor •• 

Eler Ktltahyanm ileri 
ıelen mevki ve 1allhlyet 
1ahlplerl bu akıbeti bizim 

Mevki itibarile seviyesini 
muhafaza eden Eakitehir 
ve Afyonun yakınımizda 

olma11 çok cihetten tercih 
edllmele hakkı olan ıehri· 
mlzlo görlenmeılne ıebep teı· 
kil edemez kanaatındayız. 
Biz memleketin iltlkbali için 
clejerll clmhuriyet hüka.
metlmizden ve bu günOn 
olpn aeıllnden rf ca ediyo
ruz; "Memleketimizin ha· 
yatı için hazırlanan bu uçu 
rum IOtfen kapa 11n" .. 

Samsun tütünleri 
Büyük bir Alman fabrikatörü 

Samsun köylerini geziyor! 
rlkalarıam eklerlllDln aahlp atlanmn mutedd olmaıı 11.~ 

Almanyadakl tilin fab- ı Yalnız tfltOn fıtlhal fi. 

•• mGclCİHt ~ AL Şuaur zı• aıelıiceitai •e bu ıuret• 
bir tetkik ıeyahatt vapmak le Saanıun tCltGnlerbün 1&• 

lzere Samauna ıelmfttlr. bf kabiliyeti artacafını ıöy. 
M. Şınar Sam1UDda bir ,cln lemfttlr. 
kaldıktan ıoara tltia flka· M6ıy6 Şimar'un d6nya 
ran köylere sftmlı, ttltln tütOn itlerine dair vuku 
lzerlnde tetklkatta bulun• bulan beyanabna nazaran 
taQfbır. MC>t,a Şmurua 930 memleketimizde de tGtiin 
mabıultınden oldukça mG· Jatihaal ve imal ftatlannm 
:ilim miktarda tGtOn alaca· azaltılmaıı lizım geliyor. 
ima datlmal verilmektedir. Samıun utulü denk tarz· 
MaamMlh M• Şınur bu hu· larınm deitımeılnde ki za• 
ıulta kimseye beyanatta rureti bu beyanata dahi 
bulunmamaıbr. teyit etmekteclfr. 

Bu da bir fikir! 
Cenaze münakasa ile 

gömülmeli imiş 1 
S.maun (Huıual) - Bu 

rada aa1'et carlp bir h&dise 

Samsunda 
At koşuları 

Samıun, (H M.) - ilk 
bahar at ko ulanna Mayı-
11n y.lrm.1 dokuzunda baıla· 
nacakbr. İkinci koıu Ha· Hem ıtmdiye kadar ya· 

Pdan ilk maçlanaı 16z 
6ntbade tu~r ve erted 
llnktı pzetelerl gkclen 
leçlrfnek kulflplerlmlzln bu 
ltbaka vaziyetlerine (Anfor· 
ille) dlyeme,ız. 

CGnktı ıazete ıltunlann• 
41. fll&n takma bu lfln .dd 
IGzıde oyuncuıundan mab
"'nı bulunuyordu; fll&n 
lct-.ae ıelmemlftl, yerini 
lltıncı takımdan bir oyun· 
eu dolduruyonlu pbl 
'*nııelerfn nibayeU aelmlyor 

Marmara 111havzaıma da· 
hd olmak üzere Akdenlzden 
Çanakkaleye ıelen ve mu· 
halefeU hava eebeblle Ça
nakkale limanında tevak· 
kuf edemlyen klç6k ıemf. 
terin rtsılnn ve ıu cere
yanlannm uukameUne ... 
varacakları Gelibolu ve ı.-P' 
.eki llmanlarmda duruak 
uhhl muamelelerini buralar
da yapbrcltktan IODl'a Mar-. 
mara denlztDde yollarına 
devam etmeleri l&zı..-dır. 
Çanakkale ve lau mtmk.ln 
olmadıfı takclirde Gelibolu 

dl. DOnkfl celsede maznun 
ve vekili Esat Bey mGda
f-..larını yaJNlllllar dava 
karar ~n talik eddmlftlr. .... ...,... .. 
Köy me1'teplerinde 

imtihanlar 
Yarın Maarif mtıdiirl 

Haydar B. Sdfvriye hareket 

Ad&let huzurunda clna· 
yetler1nı anlatıyor. 15 kızı 
parçahyan bu canavar 
klmdtr? 

Bunlann kanma naııl 
ve niçin içti ve tebvetlııl 
naıal tatmin etti.? 

Nalı.ili: Halim Hlianfı 
Bu e1er1n 1almz Almap

yada ilk tab'ı 100,000 ae.. 
hadır. NaldettttJmls Kftabın 
alh 18 •el tab'ıdır. Eeer la
tan dinJa lil&lllarma ter
cGme edilmiı, vak'anm taf
lillb bittin cihana fkldetle 
allkad... etm1tt1r. 

olmuftur: Blriıl Belediyeye 
milracaat ederek ceaase 
pmmenln mtbıakaıaya kon
ma1ını iltemqtlr. Bu fikir 
kabul olud11Dla takdirde ken· 
dillnin en ucuza ceaue 
ı&mecelfDI, bundan heledl· ,...1n de letifAıCle edecefjnl 

ldranıa bettnm Cuma gOnldilr. -·-Davet 
Müddeiumumilikten: 

Memnen burada bulu· 
nan ve fakat adreat meç .. 
bul olan Hendek ceza hl· 
kimi Sadri beyin memurl• 
yethnfze mGracaati llsumu 
ilin olunur. 

Btz bu .... ele takımlan· 
:- (Anferme) diyemeyiz. 
qele bu 1enekl ilk ma~lannı 
"'ılkteo IODl'a. "'- .._larmuıa hemen he-
ft laer laafta bu f8kllde11lrd0· 

~· çalqmaya ihU
dık •e ~ldutun11 tekrarla• 

1111• Ullae de tekrarlayo-

T. aaıı. ... Wam halbacle ya• 
calıt ......... n te-

'Ve Lapıekl ıahll uhhlyele
rlnclen pratika almabuın 
Marmara havzat1na giren 
g6dllclllfl takdl1'cle bunlar
dan bil,ak ıemder ,ahi ce
.. paruı almacakbr. 

Galatasaray gezintiai 
Baab Galatukray lfleal 

1&at 8,30 Yapal'lle, Heybell 
adaya bir ten..ah fera ecle
cek.lerdir, Ba teaea8be 
bin ,.. ~talebe lftlralı ... 
cekUr, akpma avdet e4e
ceklerdir. 

edecektir. Bu aeyahattn.ı
bir çol.: mektepleri tefUt ede· 
cek ve bunu mlteaklp L
taabula avdet edecektir. 

Kay mektepleri imtihan· 
lanna din batlanlDlfbr• Bir 
hafta devam edecektir. Ş.. 
bir mekteplerlnin lmtih-
lanaa 18 HaalraDdu itiba
ren batlaaacaktlr. 

J~tJıat iateniyor 
Nafıa vtklletl belecllye

,. pderdtit IOn bir ..U. 
dtı au fiı'ketı haldaaN. .... 
ı ... ı lahat urll ..... 1 U. 
temlfllr. 

• Cqlnfn Mazohllt oldu· 
iu anla11lclı. Gerek katlUa 
ve .Prek ınaktaDerfa Fo
tolraftarı da etere derce$ 
ml,Ur. 

ilk fornıa blıtn çıktı 
her pazartu peqembe m6· 
teaklp formatan ............ 
leııtlea w.,... (f.maa ber 
yerde 5 kma ....... 

blldlrmlgtr• 

·-•
2 

........ "Y ann,, ın .--.. 
Küçük llinları 
''V ~ arın,, lmrilerine bir hizmet edebil-

mek emelile lcüçik ilblan aşağıdaki şan. 
arla kabule ballam•fbr. 

ı- llW....Wr tadır. 
2- Her 1&br lçbl 1 kuruı Ocret alınır. 
3- Bir defadan fazla netredilecek lllnlardan yQzde 

ıs t.lilllllt .,..,...... 
4- dblar Aaer ılıı nepedflfr. 
S- ht.r- karJler intihap edecekleri rumuzla 

ıueteml:ll adreı a6ıterebihrler. 

s 
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ANKARA OTEL TAŞHANPALAS 
Bütün konforü havi. Fiatlar ehvendir 

Telefon 1163 Telgraf - Taşhan Ankara 

Avrupaya para vermeyiniz, Fayda: 
Daha ucuz, daha kat'i ve müeasir bir harikai ıan'attır. Yerli malıdır. Pire, 
tahtakurusu veıair haıaratı bir anda itlaf eder. Kutusu 50 büyük 75 kuruıtur. 
Bütün devair ve müessesat FAYDA istimal eıler. Hasan ecza deposu. 

~i ,, 
A.A. neşriyat bürosundan: ...................................... Muharrir 

Istanbul halkına ilin nazarı 

ve T ahilerin 
dikkatine 

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-

Maarif vekaletinden : 
Gelecek ders senesi batında neıredilecek melttep kitapları listesine konulmak 

üzere muharrir ve tabiler tarafından yeniden gönderilecek kitapların tetkik za· 
manları, ıekilleri ve ıartları ıunlardır: 

1 - 15 Haziran 1931 tarihine kadar Vekalete teslim edilmeyen kitaplar 1931· 
32 ders senesine ait kitap listesine konulmıyacaktır. 

2 - Tetkik için gönderilen kitapların iki nüsha olarak ve yazı makinesi ile 
kağıdın yalnız bir tarafına yazılmıı olması ve harita, resim ve ıekil aibi kita
ba ilave olunacak ıeylerin de yalnız bir takım olarak beraber gönderilmesi 
lazımdır. 

maması şimdiden ilan olunur. 

,, ~· · 
Fazla para vermemek için 

mahrukahnızı yazın tedarik ediniz. 
• • • • • • 

KOK KOMURU 
Yedikule ve Kurbalıdere aazhanelerinde 

Asgar1 l O ton olmak üzere tonu 20 liradır. 

Sikleti garanti edilir. 
Siparif yerleri ; 

Satie, Metro Han Tünel Meydanı, Beyoğlu Tel. 

Elektrik Evi, Beyazıt, İstanbul ,, 
Mühürdar Caddesi No 13 15 Kadıköz,, 
Muvakkithane CaddHi No. 83 ,, ,, 
Şirketi Hayriye iskelesi No lOÜıkfidar,, 

B. O· 1161 
24318 

Kad. 355·6 

" 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

5 inci Keşide 11 Haziran 1931 ~e~ir 

Büyük ikramiye 

50, 000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 40.000 

anga cami sokak No 
19 Her gün hastalarını 

abul ve tedavi eder • 

Çocuk hastanesi kullak, boğaz, 
burun miltehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak J 

Telefon B. O. 2496 

Çocuk hastalıkları mntehassısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telef<' n : B. O. 2496 

Haydar Rıfat beyin eserlerinden 
Ayni haklar İki lia 

, Miras meseleleri Bir :ıı 

_; 3 - Tetkike verilecek kitapların her kopya üzerinde on beıer kuruıluk birer 
damga pulu yapııttrılmıı olarak beı kuruıluk bir pul ile birlikte ve Maarif ve· 
kaletine hitaben yazılmıı bir istidayı melfuf olarak Maarif vekaleti Neıriyat Mü· 
dürlüğüne taahhütlü olarak aönderilmesi veya elden tevdü lazımdır. 

4 - Yapılan tebligata uymayan ıekilde gönderilen kitaplar sahibine iade 
olunacaktır. 

,.-~ YAZ MEVSİMİ .. 

Südo-Ro-No Pertev 
Sizi müziç terden vikaye eder 

Her eczane ve ıtriyat mağazalarında arayınız. -
Seri, airısız, fenni ve en müsait ıeraitle 

sünnet yapar 
Randevn için Telefon Büyükada - 37 

E '''puru rzurum 20 Mayıs 

Çarşamba 
günü akpmı 18 Je Sir· 
keci rıhtımından ha re ketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam· 
sun, Ordu, Gireson, Trab
zc.ın, Sürmene ve Rize ) 
iskelelerine azimet ve av· 
det edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide 
Yelkenci hanında kain 
acentasına müracaat. 

Tel. İstanbul 1515 

Çorlu icra memurluğundan: 
1 - Marmara f reylisirıde is

kele başında kagir iki mağaza ve 
mağazanın üstünde kısmen ahşap 

ve kısmen kagir ayrıca bina ve 
tahminen 1700 metre murabbaın
da münhedim hane arsası. 

2 - Takdir olunan kıymet: 
10,000 on bin lira. 

3 - Arttırmanın .Yapılacağı 
yer, gün, saat: Çorlu icra daire
si ı 7-6-931 çarşamba saat 14-16. 

4 - İşbu gayri menkulün art-
tırma şartnamesi 16 5-931 tari
hinden itibaren 931-4 numarasile 
Çorlu İcra dairesinde herkesin 
görebilmesi için açıkbr. İlanda 
yazılı olanlardan fazla r.1alfıma t 
almak istiyenler işbu şartnameye 
931-4 dosya numara~ile memuri
yetimize müıacaat etmelidirler. 

5 - Arttırmaya iştirak için 
yukarda yazılı kıymetin yüzde 
yedisi nisbetin de teminat göste
rilecektir. 

Beoiktaı Hatim Bey aile parkı 

25 mayıs pazartesi 
Emsalsiz Programla açılıyor 

Cemal Sahir B. 
temsilleri 

Sabık darülbedayi San' at· 
karları temsflJerl 

Orkestra - Bando - nefis büfe 

lıtanbul 4 ilncü İcra 
memurluğundan: Samatya' 
da Kasapilyas mahallesi· 

sinin Samatya caddesinde 
cedit 35,37,39 No. Ju iki 

bap hant'! ile kasap dük· 

kanında hi11elerl bulunan 

Mehmet Efendinin valdesl 

Ülfet Hanım tahminen 12 

sene evvel vefat ettiğinden 

ve varislerinin kimlerden 

ibaret bulunduğunun anla· 
ıılmamasına binaen isim ve 

ikametgaları meçhul bulu. 
nan veraselere: 

' Hiss~dar olduğunuz ma· 
rüzzikr gayri menkuli.tııı 

tamamı on altı hisse itlba• 
rile on bir hhıesl Mehmet 

Efendinin borcundan dola· 
yı mahallen haciz ve tama· 

Liralık Bir Mükafat Vardır. .. 
" 

I Şerhli borçlar kanunu > » 

ı ~AL) kitaphanaıinde 

6 - Hakları tapu sicilli ile sa
bit olmıyan alakadarların iddiala-

TA VlL ZADE VAPURLARI rını ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde vesikalarile birlikte 

muntazam AYVALIK poıta11 memuriyetimize bildirmeleri, aksi 

mına 2750 lira kıymet tak· 
dir edilmiıtir. Ve arttırmay• 

konulacaktır. Bir diyeceil• 

niz olduğu halde tartbf 

ili.odan itibaren on gün z.at' 
fmda 930-499 Dosya nunı•• Tütün inhisarı umu .. 

mi müdürlüğünden: 
Yeni Sanat muıunun telvinatına ıarfolunacak muhte· 

lif nevi boyarlar ile keıfi mucibine makine, kazan ve gü

vertesinde yapılacak tamiratın malzeme ve üstadiyeıi 

~5·5- 931 pazartesi günii. saat 11 de Galatada mübayaa 

komiıyonunca pazarlıkla talibine ihale olunacktır. Şeraiti 

anlamak 6zere komisyona miracaat olunmalıdır. Tamirat 

için 100 ve boyatar için 10 lira teminat akçeıi vermek 

ıazımdır. 

Tütün inhisarı umu
mi müdürlüğünden: 

İzmir fabrikası icfn kapalı zarf uıulile ve ıartnameıi· 

ne tevfikan muhtelif eb' alta 500 metre mi~lbı kere&te 

1atın alınacakbr. Taliplerin ~17·6-931 çarıamba günü ıaat 

11 de teminat akçelerini hamilen Galatada mübayaa ko
mlıyonuna m6r·acaatları. 

takdirde satış bedelinin paylaş-

s E l A
" M [ J masından hariç kalıtlar. 

Zührevi hastalıklar tedaviha- 7 _ Gösterilen günde arttır-
11esi. Galata Karaköy'de börekçi maya iştirak edenler arttırma şart-
fınnı sırasında No. 34 vapuru perıembe namesini okumuş ve lüzumlu ma-

A k Uk tik 17 de Sirkeciden lfımatı almış addolunurlar. 1 er muayene 8 - ihale tarihine kadar ver-
k .. l(,ıdımla n.rt.fus teskeremi hareketle Gelı'bolu,Çanakkale 
•• u gi, Evkaf ve Belediye borçları 

zayi ettim. Yenisini ala· Küçükkuyu, Altınoluk, Ed· vesaire borçluya aittir. Yazılan 
cafımdan esklıinin hükmü remil, Burhaniye ve Ayva• gayri menkul yukarda gösterilen 
yoktur. hğa azimet ve avdet ede- 17-6-931 tarihinde Çorlu icra me-

murluğu odasında arttırma şart-
Mercan yokuıunda Keh· cektir. namesi dairesinde satılacağı ilan 

libarcı ban No. 11 Kemahlı Yolcu bileti vapu!da da ve· olunur. 

Dr. A. KUTiEL 

Hudi karlyeıınden Tiryaki rilir. Adres: Yemiıte Tavil· İllıpa-ri_s_T-ıp_F_a_k_ü-lt-;sl~~zunu• 
oiullarından Mehmet oilu zade biraderler. Tele. lst: 2210 1 elit, frengi ve zfihrevt haııtalıklar 

Hüseyin. 1 mutehassı11 
-~--------- stanbul üçüncü icra da· h . Ş k• 

lıtanbul 8 ind icra da· ireıinden: Bir borcun öden· 1 Dr. Ba attın ev l 
ireainden: Bir borcun öden· mesi için paraya çevrilme- Babıali Meserret oteli karşısıl ~5 
mesi için haczedilen bir ıine karar verilmlt olan ... linci kat sabahtan akşama kadar 

adet ceviz karyola 23 Mayıs yirmi nevi bakkaliye erzakl Mahdumum Erzincan 
V31 taribioe müsadif Cu· 26 M 931 t i • - Kuruçay kazası biiyüktabur 

ayıs pazr es gunu 
martesi ıGnO ıaat 13,5 da saat onda ikinci satııı Ak· karyesinden Sıddık oğlu Ha· 
lstanbul Sandalbedestenin· d V ld i 1 k san iki senedenberi gaip• saray a a e cam s ar· 
de satılacaktır. ımnda ki.in pazar mahal· tir. Hayatınden haberdar 

l olanlann Fatih Haydar cad· Talip olanların yevmi 1 ltnde açık arttırma sureti e b b 
mezkdrda hazır bulunduru· 1atılacaktır Talip olanların desi 28 numararya a er 
lacak memuruna mür~caat· mahallinde memuruna mü· vermelerini rica eclerım. 

lan ilin olunur. racaatlerl ilin olunur. S ı 11 ı it 

rasile İstanbul Dördüncil ıc
ra memurluğuna milrau•' 

etmeleri teblii makamıo• 
kaim olmak üzere ilin ofll• 

nur •••••• ,,,,,/ 

TAKViM 
Muharrem 1 - Mayıı 1 

Mayıs 

20 
Çarşamba ı! 

1931 Ruzuhızıt J. 
Sabah 4,391 Akplll ~ 
Ôfle 12,10 Yatıı ~ 
ltlmtl 16,07 lmdk 

lln'•I mtdlr H ••~ 
Barlrıanellin Al' 


