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Nushaaı her yerde 5 kuruf Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Baıma/aarriri ARİF ORUÇ 

Bu Cümhuriyetçi, şuurlu sınıf fırkasıdır 
·-----·--··-·-···----------·-········------··-----.... ··-·· -.w··-·-----·······-·-·················-····-····-··-···-·-·-···-

Fırka ihtiyacı kat'idir 
Tek Fırkalı mecliıler kendi içlerinden 
çıkan icra heyetini murakabe edemezler. 
Bu günkü cemiyet, cümhuriyet idarc•ine 
bütün vatandaşların hür ve serbes olarak 

iştirak etmelerini istiyor. Arif Oruç 

COmburiyet uzun sene· mekten, memleket menf aa· 
ludenberl tee11Gı etmlı, ti mevzuu babıolan ka· 
k6kleımfı bulunuyor. Eski nunlaı yapılırken, kendi 
imparatorluktan kalan mA· dGıüncelerinl ıöyllyebilmek· 
eııeaelerln bir kumı indlraaa ten, tablatile mahrum kal· 
uframıı, m6hlm bir k11mı mıılardır. 
bazı an' anelerle birlikte yı· lıte ıu devre, Halk fır· 
kılmııtır. Senelerdenberl kaaı hükdmetlnln memleket· 
g6çtiriUüp tarihe maledilen te tamamen tek baıına kal· 
etkilerin, bir daha canlan- mıı olduiu uzun zamandır 
maıma, geriye aelmeılne HGkCkmet bu müddet zarfın· 
lmkln olmadıiı kadar thtl· da hlklmiyeU tamme ile 
mal de •erilemez. Medreıe· ve bfttGn manaılle memle· 
lerln ilga11 öyledir. Harf kete Tazı yet etmlı, mura • 
lnkıllbı b6yledir. Feı yerine kabe, muaraza, hesap ••r-
f&pka giyilmeli keza ayni mek mecbunfetinden azade 
e1&1a dahildir. 8Gt6n bunlar kalarak, tahmini btitçeler 
ve emsali yenilikler yapı- yapmıı, kendi hlklmlyetlnl 
lırken, millet daima lnkıllp takTlye edecek kanuni tek 
fırkaıım, onun kararlarını liflerle Millet mecllıinden 
cana aöniilden alkıtlamıı, ltlmatlar almııbr. 

Gfımrülıte tenaikat 

Kimler 
açıkta? 

Münhaller mülga 
latanbul s6mrüiii baımtl· 

diirlüiilntin kadrotunda ne 
niıllette lenklhat yapddıfı 
meselesi memurlar ara11nda 
endiıeyl mucip oluyor. Bizim 
yapbğımız tahkikata naza· 
ran lıtanbul aümrüfil bar 
müdürlqü kadrosunda fazla 
tebeddül yapılmıı deilldlr • 
Yalnız muhtelif claU.lerden 
(10) tane namzet memur açı· 

bu kararlara: tereddGtıGz, DDne katlar kuv•ei 
,ekılz Te ıüpheılz tıUrak et· lcra!:re ile tepi kuvvet " M•nlaall•rİ U.a etlilecelc 
mit tdL araundald vaal7et bu mer· olan Gümr6k idareai 

kezde bulunuyordu. 
BGUln yenilikler birer fa ka lacaktır Ban Açık söylememekten ne çı rı • • 

lklıer tatbik edlllrken, alı- da ..1 mır. hal memu çıkar ki, IJenl Mecllıte dahi, n maaaa un • 

1 Dün Baf muharririmizin daoaıı görüldü 

Mahkemede şiddetli 
münakaşalar oldu! 
"Arif Oruç efkarı umumiyede 
beraet etti. Mahküm edilemez,, 

lzmıt vallstnfn Bqmu• llıılnde 482 inci ınadde ile 
har~rlmlz Arif Oruç ve tecziyelerini iıtedf. Vali vekili 
meı ul mGGdrtmtız .. SGleyman hakaretin mevıuf bir ba
Tevftk Beyler aleyhine ika· ı 
me ettlll dava tlGn lzmlt karet olduiunu m6ekklllnln 

Aıllye mabkemeılnde rü'yet 
edllmlıtlr. 

Muhakemenin ıuretl cere· 
yamna dair, ıönderdilimlz 
muharrlrfmizden dilo gece 
aıaiıdakı telgrafı aldık : 

lzmit 28 (Huıuıl) 
Davaya aaat ikide baı· 
landı çok kalabalıktı MClddel· 
umumi iddianamelinde Tem· 
ylz mahkemeunde kabul 
edilen hakaret beyflyetloln 
adi hakaret oldufunu Te 
yazılan makalelerin efklrı· 
umamlyeyl tehyiç elmedi
llnl beyan ederek efkln 
tehyiçten dola11 baımahanir 0611 lsmit A•liye malalı• • 

ve meıul mGdfhOn ba nokta.lu me•inde mahalıemui icra 
beraetlerlnl ye hakareti adi- etlil• Baımalaarririmi~ 
fO.oamı 4 anca •alailedel Arif Oru9 Bey 
--- 1 ·-·· 1 1 •• ---.......................... _._ ··············--· 

Dün millet mecli•i toplandı nan iyi neticeler, memle- riyetler de Ilga olunacaktır. 
ketin mukadderatma hlkfm aJnl kolaylıklar beklene· Bu mlnhallerfn mıktarı da M b 31 
bulunan ekseriyet partlıl· bilir. HGkt\metler, memle- (20) kadarell'. Demek olu· uvakkat u•• tçe 

f( ketin harici, dahlll ılya· yor ki (10) taneıi namzet nln, Halk fırkaımın mava a• 
Mtlerloclen meı'ul · olmak memurlar araıında, (20) • 1 k b 1 1 d klyetll taraftandır. Fakat, 
IUbarile hesaplarını dalma de milnhallerln ilıaılle mln· . mı yon a U 0 un U buna rafmen, yapılan hayırlı h ı ( bol tatmalan, 11kı mura· ayıl mecmu 30) memur· 

tetebbtlıler araımcla, demok· ı •- ı dil bul k K AJ 
kabeden, ıuall•re maruz u. ''"e mı, anaaa •• "' u ... tahya mebusu Halil ve a-

rat Ttlrk ctlmhurlyettnln kalmaktan kaçınmalan ta· br. Şu Y&rkl mezk6r (lO)nam • 
diler cephelerde noksan ka· zet me•urun GümrGk baımtl· tti• B J h kk d •• " •• Jd •• 
lan k11ımlarlfa, 16ze çarpma• bildir. V azffe(erf, kanun yap- dilriyetlnln 'banal dafrealD• J. e n ey er a JD a goruşu u 
mıı ııbı, kendini a6ıter· mak, memleket tılerlne alt den pkartalacatı beniz meç• Ankara,· 28 (A. A.) -
memlı ııbı, kalmıı bulu· nlı:amlan kendi b~planna buldflr. Bu tenklbat me•cut B. M. Mecllıt buıBn Relı 
nuyordu: Millet Meclialerlne kabul habere naaran m11btellf Vekili Rd Be 

etUrebilmekUr. yerlerden yapılacaktır. Ma· d 1 et Jln rtyaıe-
Demokrat TGrk ctlmhu· Millet Mecllllerlne plln- maflb bu meaur aamzetle· tin.,..~ tobp anmqtır. 

rlyetl bir zaınan teırll ıaha· ce mecliılerln vaztfeıi de mil· rlnln kimler olduiu belli 1 n.uta ya mebuılan avukat 
da, Millet meclill ıaha11nda, let heıabına hareket ederek delildir. Ankaıadan yeni -•mali Hakkı, Muallim Tev· 
rekabet kabul etmek ll)Ciıa- halkın esilmemeılnl temin kadro gelince t&ayytln ede- fik •e bacaksade Mutafa 
maba11nı 16ıterememf1tlr. etmektir. iki kuvvetin eıaıb cektlr. beylerin intihap maabatala· 
1 b d d b n hakkında tetkik encGme· 
nkılabm ' ayetin en nı a- •ureue çarpıımadııı yerler- Borçlar 

ti k d il ld nfnln mazbata11 okuamuıtur. 
ye ne a ar ıe P lı en de, muvazaalı it 0 öriilmek 
Mili 1 1 lnd bakA • A k d Pariste (Deoanu 4 6nc6 mlailecle)ı) 

Hdmiller iıinde 

itilaf 
olmadı 

Hükumetin tebliti 
Ankara 28 (Huıud) 1-

Dayinler vekilleri birkaç 
güodenberl 930 bütçeu fize· 
rinde tetkikat yaptıklarından 
müzakere durmuıtur. 

·Dihı aktam lyeniden mü
zakereye baılanmııtır. Sa· 
raçoilu Şnkrü Bey Ankara 
palaıa ıiderek iki buçuk ıaat 
kadar hi.millerin vekillerile 
görüımiiftür. 

Hdmiller oekili il~ müsa· 
keratta balunan Sarafofla 

Şükrü 8. 

Bu mOaakereye dair 
hikdmet bir tebliil bqiln 
neıredecektlr. 

Ankara, 28 (AA) • Saat 
5 • Teblij ecltlmiıUr. 

Cümhurlyet bilk6metlDID 
da vetl Gzerlne bamtllerlD mu• 
rabhaıları Ankaraya aelcb
ler. 14 .,Mayutan 28 MaJllA 
kadar memlekeUD haliha • 
zır •ali Ye lktuadl vaziye
tine dair hükCkmeUn verdili 
veılkaları,mal6mab ve rakam· 
ları tetkik ve rakamları tel· 
kik ettiler ve h6k4meUn mi· 
mulill ile 16ri1mele deYUI 

eltiler. 
Bu mtlzakereler mGprek 

bir anlqma fikri içinde er 
reyan etmekle bpaber tim
dilik bir ltlllfa yarılamamır 
tır. et mec lı er e, u u· ldet bGkmtlıne ıtrer. D ara a ID1 

met fırka11nın velev üç beı V azlyetimlz 6tetlenberl mi konufUlacak? .... ·------------·-------·--·········· .. ······················-·---
muanzla iki üç muhalife ta- bayle idi. Ôyle olduiu için de Ankara 28[Huıuıl]-Ku· 
hammll 161termediii vaki blk6met milletin hakiki lh· ponlar meteleılnde alacaklı 
olmuıtur. Sebebi nedir? ttyaçlanna daim• yabancı murahbaıları bu seferki 

Sebebi, ya Mecliıtekt mu· kalmıı, memleketin lıtırap. milzakerat.ı anlamak yazl• 
ballfler, hareketlerinde sa· Ianna çok yükseklerden yetinde lpUdal bir ıafha 
mlmiyet ı&termemiıler. Ya· bakmııtır. telakki ettikleri için keyfi· 
but, daima elueriyetl elinde Her zaman kanunlann yeti Parlı'tekl allkadarlara 
tutmafa, her zaman vazfye· dellımeıf, nlamlarda ıık· bildireceklerdir. Aııl mtlsa· 
te bakim olmala çalııan ıık tadilat yapılmak zaru· kerabn bundan ıonra bar 
iktidar fırka11, kendini kuv· retleri, tıte bundan ileri ge- lıyacatı anlaıılmaktadır. 

İkinci mbakeratua ıe-
ett- da k flayabi· •~yordu. lılerin iıtikrarıızlı.ık, v - utere zayJ u •• çen ıefer olduiu ıtbl ıene 

lecek vaziyette vehmettlkçe, miltemadlyen yapılan baü- Parlı'te olacall dheU daha 
muhalefet Y•tatmamak için retllz tecrtlbelerfn netfceıln· kuVfttlldir. 
her çareye baı vurmuıtur den baıka nedir? Ve, ne Bu talebe mukabil hG· 
denilebilir. ol•ak ihtimali vardır? kümette nihai mtlsakeratm 

•lktael grup., böyle v.. Halbuki, memlekette Ankara' da cereyanmı ilUmu 
kk edecektir. 

fat etmlıtl. Tera lperver milteaddit tasnifli fırkalar -····-···-••••"_ ... _ ...... " ..... -
fırka daha emeklerken •Yak- ,. bulanmuı olaaydı, Millet Bir genç berO• 
lamp koımak lıtlcalinl 161· meclillnde Halk fırkaıının 
terdlll için, yaııyamanuıtır. da anu ettlll •lı b61Gmü., inden zehirlendi 

Demokrat ctlmhurlyet · muvazeneU kendlltilnden Beyoflunda Yentıeblrde 
içinde Devleti idare eden· blııl olur, HGk6metln tek· Seyfi leminde bir ıenç bir 
lerla teferrlata, tatbikata lifferf, maaraflan ile , varlda~ ıııe heroiD çekerek zehir· 
alt ılyaaeUnl benlmıeml• t1, en ince tetlliklere tlbt lenmlı ve kaakab kelllerek 
yerek batalı ıören vatan· tutulur, vatandaıların kud· 6lmilfl6r. 
daılar da, atızlannı açabil- (Devamı 4 ünca aaylaJa) (Taf•ildtı 4 indi ..Jailed•) ...................... ________ ..... ___________________ ..... 

iki aylılı maoakkat bit~eyi 
ha~ırlayan Maliye oelcili 

AbJüllaalik B. ..................................... " .......... .. 
.... Franaızca~ .. 

ı········--·-··· ... ·-------ı 
iYARINı 
Pek yakınd• lntlf8r 

ediyor 
Haaırlıklar ilıma'=8tlil· 

miırir. Franıısca YARIN 
bir At.rapa pul••İntlen 
larlaaa olacalıhr. Kao· 
oetli m6ndericat· En yeni 

•n tcu. luı1111Ji• • Ceb•I 
tabı. 

raeki;Yf~iii -· ............. -. 

Müstakil mebuslardan ıkialnln m•zb•t•11 muallel gôrıllmllf 

Bir tiirla anana •l•~İp aaılamczyan Fırka eleli 

· --.. vör; 
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Muasır Cümhuriyetlerde 
=========Teşkilatı esasiye: 

[)ünya cümhuriyetlerinde 
l

1

eşkilatı esasiyeler nasıldır? 
~ -~-

Hükiimetler;n itirazlarından 

bilhassa ikisi pek mühimdir 
10- ' 

Mül tehit hükumetlerin 
bu ilk T eıkili.tı esasiyesi 
1781 den 1787 tarjhine ka· 
dar altı ıene devam etti. 
Tatbikat onun eıaıı itiba· 
rile mevcut nokıaoını orta
ya çıkardı. Hükiimetl müt· 
tehldeye mevdu ve murah· 
hu ıalihiyetler, bilha11a 
aakeri ve mali itlerderde 
klf ayet etmf yordu. Konıre 
bu cihetle ekıeriya aka· 
mele ufruyordu. (Müttehit 
bir ticaret kanunu hazır
lamak için) 1786 senesi 1 
EylQlünde içtima eden mu· 
rahhaılar, Virgine murah
hasının teıebbüstle, bir ye· 
ni Teıkilatı esasiye kanu
nu vGcuda getirmek için 
bir heyetin toplanmasını 

temenni ettfler. Bu ııuretle 

m6.taaddit hG.kdmetleri yek
dJferJne bJrlettf recek rabı· 

taları ııklaıtırmak lılediler. 

Konıre ~1 Şubat 1787 ta
rihinde bu fikri kabul etti. 
On hllk6met Pht!adelphie 
ye murahbaılannı gönder· 
diler. ConvenUon meclisi 
Mayıs zarlında toplandı 
W aıhingtounu reis tayin et· 
u· Müttehidecilerle muha
liflerin arasında mevcut 
pek derin tefrikalara raf
men mHalılnl sOratle in· 
taç eyledi. T arlhte pek ıe
refff bir 'mevki iııal eden 
yeni Tetkilitı eıaılye, üç 
noksan murahhaıla 17 Ey-
161 1787 tarihinde büUbı 

murahhaılar tarafından ka
bul olundu. W aahlngton 
bunu konıreye teblti ettf. 
O da bunu her bükiimettn 
tdareai baıında bulunanla
ra g8nderdf. Bu maksatla 
intihap olunmuı C:onven· 
tion tarın, milli mecltslerfn 
tetkikine arzedilmesini ta
lep etti. Bu mflll meclıı. 

ler yekdlierlnl takiben top· 
landılar ve hepsi de az 
çok bQyilk bir ekseriyetle 
yeni ittihat mukave!eıfni 

tatvip eyledi. 26 Temmıız 
1788 tarihinde on bir hü
kO.ır et muvafakat cevabı 

verdi. Şimali Caroline ile 
lhade • lsland ancak birkaç 
ay sonra ittihada dahil ol
dular. (1789 Teırintsanlsi 
Ye 1790 Mayıs) 

TetlUJitı esaılyeyi vü
cuda getiren mecliı ile teı-

rii ku vvei Amerlkada ta· 
mamile yekdtterlnden ayn· 

dır. Yani Teıktlltı eıasiy:eyl 
tanzim eden meclis alelade 
kanun yapan meclisten baı
kadır. Orada ayni mecliı iki ı 

vazifeyi birden g5rmez. Bu 
vaziyet, evvel emirde alel· 
ade bir tedbir olduğu hal· 
de, sonradan Amerika mü
esteselerinin en bariz va 
ıııflarından biri haine ıel
mittir. Bundan Amerika hü· 
kumetleri bu temyize riayet 
etmittfr. Binaenaleyh Teı· 

kilatı esaılyelerln ıerek ka
bulAnde gerek tadil ve 11· 

lahında daima bilbaaea bu 
vazifeyi "görecek milli mec 
lisler intihap ve davet olun
muttur. Maamafth bu mec
lislerin sallhiyetleri vazıı ka
nunların, yani tetrii mec· 
lislerin vazifelerinden pek 
ziyade farkh bulunur. Bun· 
lar için ancak bütçe ka· 
nunları vaz Te kabul etmek 
aa1ahiyetf göıterilmfıtir. 

Müttehit hOkdmetler Teı
kilAtı eıaıJyesl ytlz kırk 

senedir lcrayi amel etmek
tedu. 1865 h 1861 lftfrak 
harplerine muka vem .. t et
mittir. BGtin bu mGddet 
zarfında ancak on beı de
fa tadil olunmuıtur. 

{Dev•m• var) ..•................................................. 
. Sahte mektepli 

Bu nasıl iştir ? 
K.adald,. Otta mektep 

talebelerinden tkl erkekle 
iki kızın çh'kia laM YDl)'etıo 
te yakalandıiı yazıluıııü. 

Bu husuı hakkında ~a
arif emini muayini Fakir B. 
ıunları söylüyor : 

- "H•cllaefi fevk"1lde 
elıemmiyetJe tahkik etmek· 
teyiz. Jandarmanın alıkik 
ettiği hüriyet hen&z bize 
btldtrilmecli. ,Bu kız\Ar:JQ ~n~ 
ri mektebe menıup otduk
larmı ölrendtkten sonra icap 
eden muamele yapılacaktır. 
Bu &iJ:>i b&diıelere meydan 

vermemek içla alıo111a11 icap 
eden tedbirler esasen ıalnmıır 
tır.Benc• poltıio bu rtbf '-*hnl-
de ıördüiil mekteplnerl ta
kip etmeat lazımdır. Bu .mi 
naMbetle i6yieyeyh:n : Son 
alinlerde hiç bir melde~ 
mensup olmayan b11zı erlc'k 
ve kızlann ucuz bir pna 
tle tedarik etttklerJ mektep 
kasketini taııdık rı 8Örülü 
yor. Bunun önüne geçmek 
IAztmdır.,, 

10 Muharrem 
Muharremin (10) u olmak 

m lnıuebetile oe h rim iz deki 
lranhl•r dün yine matem 
ayini yapmak için Valde ha· 
nına gelmltler, Poliıfo ve 
konsoloılufun müııaade et· 
memesi üzerine ayin yapa
mamıılardır. 

YAIWl 29 

mtllHill&E=a• 
HAB•llLll 

Verecek 
Beyanatı 
Yokmuş! 

Ticaret umum müdürü 
Naki B. ıehrim1ze gelmlıtir. 
Dün Ticaret odasına ufra· 
'IDlf ve reiı Mithat, katibi 
umumi Vehbi, rapörtör 
Hakkı Nezihi Ticaret mü-

. dürii Muhıin Beylerle g6rüı· 
müıtür. Bilahare Harici Uca· 

lret ofisine de ıiden Naki B. 
akıama kadar meıgul olmuı· 
tur. Muharririmizin maksadı 
ıeyahati etrafında vaki olan 
sualine Naki B. demiıUr ki: 

- Hl ç bir maksatla gel
mtı değilim. Y ann gidece
ğim. Verecek hiç bir beya'.. 
natım yoktur.,, 

Borsa komiseri 
istifa etti 

'Hayvan borsası komiser· 
illinden Ltlfa eden Vahit 
B. pazar günü 1zmire gide
cektir. Muharrirlmize: 

- Daha müsait iktısadi 
ıeratti haiz bir vazife bul. 
dum. Onun için istifa ede
rek İzmfre gideceflm, de
mtıtlr. 

Kadın 
kongresi 

Kadınbirliii konıreıi dün 
ek~eriyet olmadıiı için haf· 
taya perfflcı.be ıü•ıüne talik 

· edilmiİtU- Birlik bu ıene köy
lere lrıat heyetleri gönde· 
recektir. lrtat heyetine dahil 
ol... isteyen bir çok genç 
hammlar Birlik riyasetine 
ıimdtdea mflracaat etmiı· 
l•rdlr. 

Hqyvan borsası 
İf~ yaramıyor mu? 

Hayvan tborsasınıo liivl 
etrafmda ifa yaramadıfına 
dair yapılan aedikodular 
aev6m ediyor. 

Ticaret müdiriyeti nez
dinde yaptıfımız tahkikata 

nazaran bu iddia varit görül· 
memektedir. 

ÇünkG borsa açılmadan 
evvel klft derecede tetki· 
kat yapılm11 ve ıör6len ih· 
Uyaç Gzerine tesis edilmlıtir, 
deniliyor. 

Haıvan borsasının lağ
vedlllp edilmeyeceği hak· 
kın~ da lstanbul Ticaret 
mldlrlliünGn bfç bir res· 
mi malimatı yoktur. 

Zaro aiayı 
kurtarınız! 

Zaro •lanın zevcesi ve 
torunu Belediyeye müracaat 
elmittir. Bu mür&caatler.n
de İhtiyarın dolandırılarak 
yadellere götürüldüğü bil
dirilmiıttr. 

Bunun neticesi olarak 
kendlsintn bu vs ziyetten kur· 
tarılma•• iıtenmfıtir. 

J 

Zeytinyatı tacirlerinin dedikleri nedir? Beni Bakırköyünden İs· 
tanbula götüren katarın en 
ıılt, en yeni vagonunda yan· 
gelmiıtlm. ihtilaf büyüyor 

Raylardan kulağıma ka
dar akseden ahenktar ser 
ler, nedense bana konuşu· 
yormuı gibi gelmeye baıla
dı .• 

Raportör Hakkı Nezihi Bey uzun 
müdellel bir rapor hazırladı. 
Ze}tlnyalının Borsada Misal olarak alınan bu bor

muamele görmesini muva
fık bulan Ticaret odasının 

bu noktal nazarına tacirler 
itiraz ediyorlar. Tüccarın 

fikrini evvelce yazmııtık. 
Ayni zamanda ( 40) imza 

ile tacirlerin bir iıtida tan· 
zim ederek Ticaret odasına 
verdiklerini kaydetmittik. 

Ticaret odaıı raportörü 
Hakkı Nezihi B. tüccarın 

bu htidasına madde madde 
cevap veren bir rapor tan· 
zim etmiılir. Bunda huliıa
tan töyle denlliyorı 

Zeytinyağının bir ihraç 
maddesi olmadıfından bor
saya girmesine lüzum 1ok
tur, fikri ıöylece cerbedllf. 
yor. Borsaya munhasıran ih· 
raç edtlen mevat girmez. 
Eğer borsada yalnız ihracat 
emtiası muamele görse, bu 
takdirde unu, buidayı .•• Za • 
man zaman çıkarmağı da
ıünmek IGzumsuz olmaz. 
Borsa, flatlan teıblt ve tica
reU tanzim eden bir yer 
olmak dolayıılle, bu atbi 
iddialar varidihatır olamaz • 
Şunu da d6tünme1l ki lıtan· 
bul ihracat metk:ezi o1masa
bile, harice ıabf akitlerinin 
mahalli lc:ra11dır. 

Keza, 1emekltk yallar 
nümune' ile ıatılmaktadır. • 
Cinevre ve İzmir' de böyledir. 

Yeşil Hilal 
gezintisi 

İçki dOımanı '"Yetil H.i
li.l,. cemiyeti 5 Haziranda 
bir ıe&lnU yap.t!.cak, içkfıiz 
eilentiler tertip ederek .güzel 
bir aün geçireceklerdir. Ay· 
ni za.maııda "lçkl ıafbk ve 
varlık düpnamdır.,, ibareli 
meccanen rozet daptacaktır. 
Sinemalarda da o giln içki 
aleyhinde filtmler gösJerl · 
lecekt,r. Cemiyefin katibi 
umumisi Fahrettin Kerim 
B. diyor ki! 

- Y,efll ıün bayıamm· 
da her1Cese içkisiz de _güzel 
bir gOo ıeçtrlleblleceilnl g&· 
ıerecejtz-. .Cemiyetbn\• ıün 
aeçdkçe geniflemekte, yeni· 
dea bir çok azalara malik 
olmaktadır. 

Limanda da 
tasfiye var 

Llman ıitketi heyeti u
mumiyest yakında toplana-
caktır. Bu içtimada tlrkette 
yapılacak tasarruf ıörüıü
lecektlr. 

Bundan baıka nere•erden 
ne kadar memur çıkarıla · 
cajı da kararlaıtınlacaktır. 

saların flat celvet~leri tetkik 
ediltrae, yalnız ııabunluk zey
tinyağlarının muamele gör· 
meeliği anlatılır. 

Bu mevzu etrafında fik· 
rtni ıoran muharrfrimize 
Hakkı Nezihi B. atideki be· 
yanatı veı mittir. 

- " Raporu tanzlmden 
(10) gün kadar sonra 
Yunanlıların bir laylhai ka· 
nunlye hazır'adıklarını haber 
aldık. Bunda, yağların ihraç 
ve istihlakinde istandardize 
edilmesi yanf, muayyen ev 
raklı sınıflara tef rlkt teklif 
olunuyor. Aramızdaki farkın 

aıülünç bir derecede o'duğu 

meydanda. Zeytin vatlar Bor

saya glrerae, tacirlerin tahta 

varillerle nakil hikayeleri de 

kendi kendine ortadan kal· 
kacaktır. Yatlarda aaiUn .. aı 

olduğu muhakkaktır. Fa

kat, koku da ıatııte amü

lii olarak borsaca kabul 

edilebilir. Ça11ıda olan bir 

t•Y borsada n'çin yapılamasın? 

Çünkü borııa sun'i alını satım 

ıerattl tanzim eden bir ma· 
hal detfldlr. 

Onun vazifesi normal 
alım sahm ıeraitl kabul ve 

arz Ue talebi en tabii ıerait 

dahilinde karıılaıtırmaktır. 

Dikkat etLim hakikaten 
o bkırtıların birer manaııı 

vardı, vagon bana bir takıuı 
tfıaalta bulunuyordu. 

Hemen not aldım, gelin 
ılziole birlikte okuvn ı 

o: Yanlış düşünüyorsun aı ka
dış. Ben yenı \agon lını. 
Fabrfkadan ilktıktan ı ı r , on 
beş sene memleketimde }.Olcu 
taşıdım, işe yarayamı} ac k bır 

hale geldiğim için tekaiıde sev
kedılmiştf ın. 

Sonra bu kumpanya benı sa
tııı aldı, İstanbula getirdi. Buı; -
da da on sene birmci mevkilik 
ettim. sonra bazı yerlerimi tamir 
ederek ikinciye verdiler. 

Bir hayli sene böyle yolculara 
hizmet ettikfen sonra gene bir 
tamir' beni üçüncü vagönlar ara· 
sına attı. 

Üçüncü mevki olarak hizme
tim seniu çocu.klµğuna tesadüf 
eder. 

Bak şimdi ben gençleştim, 
sen ihtiyarladın ... 

Ümit ederim ki senin çocuk
larına da hizmet ederim. .. 

Va.onun ~yledfklerl bil

mem doğra mu? Fakat, ko

parılan ilan yerleri, aslının 

daha renkli olduğunu isbal 
ediyordu. 

Pencereleri ftçe bölünme• 

ılne rafmen, eıkl genif 

çerçevenin izlerini hlli. ta· 
ııyordu. 

Bu tlki\yet -bana Kay .. 

lelediye encümeni ıerl&nin merkep hikayesini 

Konuşamadı habrlat.t, bilmem ıize neyi .• 

Haliç ıirketinln vaziyetini B ÜRHANETTIN ALt ....................... ~ 
tetkik için daha evvel bir belki bir k nar verebilecek· 
tetkik komiayonu tetkile,dil- Ur. Komisyon enci,inıene 
mittir. Komiıyoo--mesaisinin tt.vdi ettl~i reporda ticari 
ilk ~11mını Belediye da· vaziyeti ve halkın ihtiyacını 
i.ai encümenine vetmifllr. nazarı itibl\ra alarak firkete 
Dün encümeft bu rııpoi'ta yardım ed lmesini istemek· 
metgul olmamııtır, bugün tedir. . ................................................................................................ -.... .. 
.- l~tanbul ve taşraaaki 

l ·OEVAi·R YE MÜESStSATI RESMiYENiN 
Nazarı dikkatine: 

1 Haziran 931 tarih'nden itibaren gazetemizde neşred le
cek bilOmum davair ve mliessesatı resmiye ilanatınm, taabhure 
Uğramamasını ve muntazaman RBif ini taminan yani teşekkül 
eden ve merkezi lstanbulda, Ankara caddesınde, Kahraman 

zade hanında ÜÇÜNCÜ KATTA ~urunan 

RESMi ILANLAR1 
T 0 R K 1 i M i T [ T Ş i.R K E T i H E 

6önderlımesi iktiza ettiğini: dewair ve müessesatı res
miyenin enazırı ittilaına;arzey1eriz. 

Tele fon: 20960 
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28 l'!Wr,.mf,e 
SiynJ 
Tıtıim 

Muallel mazbata 
MbW mebuıhlldara 

lntllaap Takti yine ,.wt. 
CeYdet Kerim Bey ko-.e• 
~ eoma pek qu kal
-. c&ı1Dl7.-. itte ona 
,.._ bol bol ç&bp.cak ada• 

mıhllı '* •• 
Bu mtthepta Fll'ka min· 

W ,.ı.re keacliaden tDl 
• .- ... tıereoek ,ok• mtl• 
akdlerin lnUhabına ıöz ma 7a· 
maoak INlmtyıoru.. Fakat 
b...._We ... ıam elan Itır 

197 ._.. o 4ia ltu mlnhal 
..-.ıluk.lana tanrnıf IA• 
Jthau ile allllau olmadlfi
dll'. 

• ...... ulaclealade lld 
.. Lmluk tebtf ecltlemlJ• 
cdüae pr• bu m&alaap btr 
emri aar\U'ldlr. 

Ba&Ga bunlar iyi. Fallat 
alman -haberlere ılre 
mlltaktHudea iki Ktltab· 
ya mebuauami mazbata• 
muallel 95r.1Da,. 

Htç bir Fırka mebuau· 
nan muallel a6ralmeJip te 
J-1mz mClıtaktller ara11nda 
illetli aramak bllme.,U am· 
ma saliba ehi• mQataklller 
lçiad. Halil Bqla bir ıö
dnl laat&rlatacak: 

- O maabatama alma• 
du mebululuma mubak
kak. •a-.n de Jıakam&111 •• 

$1.U . ...... '- c: 
laalar da pıpbere cıa,. .. 

l>Optııdl1aruz ki, bu lfl 
bira• daha ... ~eli Ye 
ba1le muaJlel m•sbatalı 
mlatakUl.ıa ,..dldea yer· 
lerlDi açık buakmalı ela 
biru fU CeYd!iı ten..: 
S.1 ..,._.~ıkealırkac:dan 
ltU bırakmab. 

Yeniden J&pılacak lnU· 
bapta ta mO.takd ldUbap 
ohmuraa aaldıal eclerlz ki, 
mubatalarmı 'allrlted' ahi 
mmyem.r yapılmıı ellerden 
alnnfar, llfıtl"ann e&ermdit 
lılk Ye albnU olmuın. Vel· 
lıaııl bir aGnllk beylik Sey
bktlr dlte mebuı olmala 
rası almannlar. 

Yolute- l&'GIOJor ki lal&D 
mGıtakll ol.._ adama dert 
takıl oluyorlar. 

•• 
Hakkı müktesepler 

Hakllll mlkte1eplerclen 
ıan imamlar ll1vedlbyorm111. 

Buem kanual bazı me· 
a1H'lara iki ••ne için h• kı 

Manisa da 
Y ağmar •e diıkı 

Maniıa, 27 (A.A.) - O, 
atlndeuberı yafmur yalıyor. 
Dan ManfaaDıa Arr_,a. ci· 
varma dGıen doludan 150 
d6n9m k•dar balda Z&l'llr 
olmuıtur. Kulada dolu dO•
muıtur, fnkat *••ar yapma· 
mıflar. 

Y aimurlarm Pst1mlı af.. 
JODIMdan bir kıamına MI'&• 

n Y• fakat yazlık mabnıl&ta 
çok faydaıı olmuıtur. 

Allkadaraımı b• det.ki 
tefUtlerlDde ..ıe maruz ka
lan yerler mlateıaa olmak 
Gzere vllAyet tuharllo lmicliıı 
fevkındu mabıul bollutu tee.. 
bit edtlmııur. 

Belediye bGlfelinl nll
y.et tetkik etaaekte ve mQ

blm tadiller yapmaktadır. 

Tevkif 
Eytam müdiirii, 
noter yakalandı 

Mamil, 17 f..A. A .. ) -
8llıtlacJ •••• ft &.,tam 
mGd6r6, zlmmetlerfli.t »•r• 
pt1MkltırMc:le1a te•llf 16&1· 
ndth9rdlr. 
··~ ----·~~·~· ... "'~..ınıtrı mClktetdl> tanımqtı. ~ıa.u 

bir iki aya kadar L.s laak'1 
mtlkteıtpler de maİl1e mah· 
zemine giriyor. 

Muhtelif u.manlanla ifa· 
deli alınaa ikı memur ar~ 
.. ncla t15y.ı., bir ~ f'kla 
selb'or: Arcı,. I0,60 kalıt 
aı.. bir metaur .,_ lllb 

*Y•l.u IMr ·~ ....,,,.... 
amma ....., .. ,. '* ttMIG 
bı--~ .• 

Y .. rce llrll llilı&n ..J .-W 
1efer hakkı maktetetif ;tfiit 
bir melidlr dl;otkD 

•Yahu bu lkt ee•• aeallia 
çabult .-ıı Bir tlrWleae
tlnl alüada•• 

v .... .... kı,.. AllllUat 

* * Attan inm* 
labtar idarelerinin de bGt· 

ıelerlnde tenılkat ola~orm111-
Yak1ek maaılar hıly-..ua. 
HanlJa bir sarhımael yar
dır: 

-Attan inip Etei• binmek. 
Bdmem bu lıle kı1aı ka. 

l>ul eder mi? 

MWılrrlrl: Hiiseyin Zeki. 
S.rader, o kadar çekrnw• ı -YaYr11C11 .... , buıoJUDD 
hlr .. tl111>1dı ı.rtıll1dtı11Akw- ela blllrıs. Bua: ..Aateltba 
k11,..1: .Pı. dealer. Bir .... fil~ 

- Sahte_,., -....ı -'rı..ılrr •adar it.er teJ• m• 
EDii ltlru etU: ~ 4ıd.t.... Fabl. lllr 
- Yok canım.. •Ne dl· hloros 8'bt mu.fe .... e it· 

7ecelder. e bl,ek bir ebem· ••' samam pbnce kuru Wr 
.. ,. ........ 'Y8 ..,..,.. .. .,.,, ..,t 1 ~d .......... .. 

lekellyecek her pJI ul)'or. parırlar. Erteeı 8An. -
' - s. ...... ....ı"' araı 1eade, •JDI ..... ..._. 
- Hiç btr fe~ JOk vallahi - l,ı ...... ~· k"'··~ 

terakki yok.. Çok neflı hlr •akaadı nedir Z · 
iradın, ·Hnl kabul etmYldesı Genç mlellif bir q ...,. 
laundifdr atbl, llatta hop db. Dikkatli d•kkatlt ....... 
na ıtttlllml Sile itirafta oe- d~pnın ylzlne baktı. Ve ta;, 
htn=•ror; Wdlı kab rttiikU: • tane cewp Yerdi: fi 

1 

Harreiye vekili geldi 
Teyfik Rüştü Bey Ankaraya gi

derek Meclise izahat verecek 
Srıint • Haaı.e 'le neler elrıyer ? 

muz pek ıdudır. Bu doıt· 
luk bir çok tecrübelerden 
geçmiı ve bu tecrübeleri 
maYaffaktyetle geçinntıttr. 

Ne biz, ne de Yunsnt .. 
tan hiç bir zilmreye dahil 
detlllz. Tirldyede Yun• 
ahtan gibi bittin devlet• 
lerleı doatlak peımdedlr. 

30.000 kişilik büyük 
bir · nüma)tiş öldtı! 

Bir çok adaın yaralalıdı, bir çok 
adam öldü. Halka ateş açıldı! 

Türki~ Hafkf ye veilll 
61dafum halde etze Yuo&n 
•lt•aettnden bahaedlyor-.m. 

~alnt-Bebatttaea, 28(A.A.) 
- Dan vukua ••len h&d!· 
1eler •1Da11nda telef olan-
lann miktarı befe M fara· 
ldaruı adedi 35 e balll ba
lunmaktadır • 

DankG nilmaytıe 30.000 
kip lf~rak etmiı olup ala· 
:rm 6nGnde bir çok kadıo· 
lar bqlu•makta teli.. Şelıtr 
cfvannda tetekkGI etmlt 

olan ll'UPı Salnt-Sebaı~n 
methallnde bır ılvtl mu~a· 
fız lataıına teıadQf etnµ,Ur. 

Pollı, n'mayJtQilere çe
k1lip altmelerlnl tavuye 
elmf , .. de nlma,t.çiltır bu 

emre itaat etmek tıtememlt

lenİlr. Sifli :mu1ıafaaların 
luamanclaın, mutat ibtularda 

aın •er.Defe Çj.lıımıılerdıt. Ç&aktı Yunan ılya-.etl"in 
8'1 •tel~ler lçlhde çalıımak· biaden oldufu ıtbi T6rktye 
ta olln amele dlibaylı~tli!re tltaaethilo de Yananistaacian 
atq apnıtbr.:ôfleden ıOIU'a aakJanacak~ gizli cihetleri 
ıillcan W fntlzimnt tlılİeatbe yoklur. İki devlet aamiml 
ınu ... afl'akl~t hlııl otinuf'tur. bir ıurette teırtki meal 

Sstnt·S~balthıa, 21 (A.A) edftorlar .• 
- ltomGntıt oldukları tan- Hh.riciye vekili Yunanı .. 
neclifen bir takım ırevcll~r ban •elen lfiırici:te oelıili tua giden mübadil nımla-
bu aabah itleri baıına ıelen TflfOlilc B.llftlı B. nn Tiltktyeye seyahatleri 

Arupa bUlıi kdmtıyenb- bakkmda f11Dlan aöyleıdlftlr: 
~:eı: ::.~~~::::: na ittir.tak eden Harft:fye - İki btikumetı, Dıubfelif 

vekili Tıe•flk D.A...tl Be• meRleleri haUetmefe ıerbett eıeferlerbıi lnkltaa upatma· .,"".. 1 
8 d6a aut 12 de elupre. tle bırakınıtı. aln111l1 kı arala· 

• ldtaffM olmuılardır.ı tebrtmtze ıelmlttlr. rıntla pek a'tNnkt•r hıt ıb· 
Saat 11 cı. petcllerle ı1.:.i L f • TeYfJk Rlfl6 Beyin J&• rette teıruu meta e tyorla'r. 

lllkerler ara111Mk lili' ıarpıf- rın akaam Ankaray:bareltet lBu tefl'ik! me•alnfn &arh 
•• olmuıtur.. S kiti 61•11, etme1I ~ubtemeldır. aaarıaı görlyoraunuz. M. Ve-
b(fo ç.k ldmaeler ile yaralan- Hwiciye yekJJj Yolda aa· nezlloı bilir Jd, böyle bir 
Dllftır. tedler.e beyanatta buluuarak teınlll meaalye baıladıktan 

Madrtt, r1 ~ A.) .- ezcllmle demftUr ki: toara lilbayete kadar vaT-
buluaduktan IODf& ...,,.uae s.tln~S.balltlea'• ba •'-it • - RUIJA de uıtlqiu- mak azmind4'rf•·. 
..... ,... ... emNÖlifW'· •u kaıpıaWlln ••• .. 

M...aflla .. adllaa;a........ iıncla ntlfuıça zayiat olmadlfa. fl'4flıg#!I;'~ 9it &{r bar~katlan çıAf1* ilitildl 
komaDllaler.._ bt11 çol'* faklf bir çok- IHm..ltttln ç iL i b • • ' J 
satnt. S81NLıtten'e ıtrmete yaralanatıt ~td11p Ddlıye • OK. gar p 11 iŞ. 
ye karpja~t" CIİtantMfa nezareti taralından taarlb -A• ~ ·i~ T • ~ 4 
ulr•fllb fehit kotll&atil" edılmttttr. 1Y&a0ye,_:1 ayyare cemıyeti.DlD eşya. 
lerlne iltihak etmefe MererulllalA.aa llM o h • k k • ti• 
muvaffak olmuflu. k•clar tehltk.tl ..... . 1a• sına acız oyma ıs yor 

K ... 1aııtler tfam..,._n ral•111111tla..ırr k~ .... ilk imlnl96 Mata.,. tubell yonu mad•kl tudlk et-
dewl...,tler llt•lfwl•N pn' bafli lliıııtft s.mıedttliıaffletdit. b• •• lçlD ıı'anuıe ce· miıtlr, parayı ıtmdi verelim, 

-+~~· · ...,_Uncleqa oR)uu •eral· ıonra IUru edelbp. demft-

Menittrlıtrın 

T"ktıiltllJfa 
Ankara 28 (Huıull)- Otd 

1en fdzmeU tfe•lette fiu1u
nan1übı fe[ij'.dde · te'fkllri 
icap dfkldea melburun m'fl· 

darfert &etki katta b•lun-
maktuırlu. 

T.._.. leliklilt ... 
edill m.nmrlal'm mtlb6ııtBÜ-
1ek4n tuıacaklÜi zanne
clllmeklecÜr. 

Haber aldılıma 16re 

Ma11Jt9 ..aiml#Bimdan 12 
Deftarclar 'ttt 56 malmtldGrl 

Sui;:.dt'iilfı-1 ler.ta t&a.llll Jcla Cemı1ete tir. Tabii bıı fikir ekalliyet. 
~ "1 bil' mizekk~_, pndermlf ve te kalmııbr. 

V' J hatfl ceml7et 6 lıaairaoa Yalnız bur~dJL t•Janı 
1 .apan ar kadar 6u parayı Yermeue teemmGI bir valitt kalıyor, 
fiiv... everil-ek btMtn laacbı: muamel•liıln Acaba malı1e memurları 6 

~ ıera e41lecelfid ae bildir- H'am.-ncfl pa-ra -terilmedffl 

~' 2'1 - ~ G~rtik -ıalbuld haldbtt halde için cemlfettll eıya11na h• .. 
muLafasa memurlarmm u- 'la.,,.... celllljetintn lıtıuıht ele kOJabilecekler1Di7 MI· 

hilll bir meaele dir. 
k.a tetldl&ta tlreı temılki clahllhlde ldtın atclali Yefa T.cemiyeti reiıl H. Feh· 

k .... illDhı yafKırdıfi hlr ba• 
~altf 11.ytlla ttaldafa* bu JOlsımQt. Bu, -Belecliye mf B. bu huıuıta diyorkt. 
enca...enlnde mGsakereedi· ile yapılmıı bir mukaYeleye -Kantib' her pyfiB~ 

mlıte61t cenil7etle allka11 dlr. Biz elimtzdeltr liızaiDiii~ 
lerek haı taddlerle kabul olmıyu barakadif. me mucibince bu penaıt 
edil~ Bw meaele tızerillt Ta'J- •ermedik. öteıtni tlrncli beD 

Llythamn bit macfdeilne ~ Mlbltetr .... hefet1 de bilmiyorum.,, 
blP içtlmaaktetmlf ft paranm Temyiz komlayonmıun 

pre •azlfeainl eullıUmal et· yerilmem..ıne kararda ••mite Ta.~fyeUntn ıtıröma ~ 
Y-ahı • e -,-. t füi'9' men bu muamele)'I aanlı mtı mahaf-.a me....aan •• 

kolcular DW~nıharplWde 

muhalceme edileceklerdir. 

nu iyi bl~t'. OdQ'a ~D 

1&na bualaa'I' Mh -~ 
ldm .. Jerl, '881.ö J&111alan 

••malı Mtt1ar .. Ha.....,.f_. 
dinin u...., -.c1~. ~
lanlarclan ~ 11•a 
ben ola~ 

- S.lldrll illetin O"lr 
dar ıtlzel kl1 

- H.a A tehlil4'U .. , 
- Peit,. ne ya~JUD '-? 

Ne tavılye edel!'Ht1 
- Ne I~ oaupp. 
- Niçtn7* 
- CClnldl • ........ 

blhyonmc• BeifUA ~ 111 
l&ylemek diye 1•ar? ----- &.., ~~rıet~ 
den daha • ...._ dltla• 
yorum• Sl';li: le1d liel rtt 
ıerlmde olan IUf ~ 
·~~ ..... 
-~~~ -.. a.a,aı, lıMtit aartt: 
JUID diye ,.ımedlm. 

aza .. nc:l.a (defterdar Şefik taldik ettlfine cemiyet ~-
!Mf) l»Wia..,_ .. \ita 4~•• tıı B.de bisını atbl h•~t 

"M•ıameleyt temvtz komf ı· chvor. 

- Burayll, beaf. alnaae-. 
le plclln. Zat.. bqka tar-
11 .Japamadm. AA•ııncl • 
iti falla prdea. lpla ~ 
calmı bll---lt olaaJ· 
dm, eakt. ark ... llfın· 
du vu ~eitn bir 
...... ~ •11 ••• .,. •• 
makta .ı~...... ecl9Cektia. 
Ben İ(r fİlnof ofmaaaydım 

ıtmdl, .azleılitıl Mit illliıii\ele 
llsum 81rlllezdllli. 

Hallndd ıeala ru1ı ....... 
efl bllllba- Bem. AmD.,,, _. 

laldifı,. bir ubJdat; b..ıaı. 
konupmaulıiı1.1. ••"'••'-1 

aaarladatı. k•,lltla ... ~ 
fi saman .......... her 
.. ,. nza oe• 
ıa-. lf.I. ••rrai kVI wW 

---~-~ dil~ôlit.~· .. 11 ........ 
• •• aQI, idi tittaam
•lf ectlj'&ıb.W, ~81'110 .... 
metinle, dia~nidlllnİe, il· 
ka1ıd•nla -ve 19hretperetli· 

llnle beni eıı-~--. 
Ealı, arkada~ ~~ 

l hGcumunu alb ha:rret ı4Ja 
tebe111m1e dlnl•lftf: 

- Ba lid\d .a~, Ga· 
rt, bit def • 'fih)I IWtill ., 
dı • blm&ml•'tnmr ff'ifdf .. 

Sonra• ...... U.W. ettft" 

- J\nlaaı• kiL.rlWrı 
~ ~ bdarteetr .etll 
~~ .r.• ,,._,. aa ..... .., 
~.la• beraber mtcefi&. 

"""- ltilhert var lili.1-< ·. 
- smll daYel etme., o 

.k.Jlttclfl 
T .Maf'Md!al bir kar-

tJllit kitdfrô~tin afzı
f»lr 'et )ar~ almak teu. 
1 
- ~al ediyor mulUD 7 
- EYeL Nerede 7 
- Toltathyanda, saat 7 

buçakta. 

- Peki. Şlmcft kır k· · 
ır.11 

çalıtac · tım. 

(Devamı var) 
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Mahkemede şiddetli 
münakaşalar oldu! 

" Arif Oruç efkarı umu~iyede 
beraet etti. Mahkum edilemez,, 
(Birinci •ahif eden devam) 

-ye nokta11odan her iki-

ihniyeti ile telif edilerek mu
hakeme yapıhraa muddei· 
umuminin noktai nazarının 

çürüklüiü meydana çıkar. 

Bunu iyi bilsinler ki Arif Oruç 
B. mHletinefkirına ve mem· 

YARIN 

C.UM 
YA 

Seyfi, heroin çekerek zehirlendi 
ve kaskatı kesilerek öldü! 

Beyoğlunda Y enişehirde olan facianın içyüzü
nü Behiye göz yaşlarile anlatıyor 

Fırka ihtiyacı 
kat'idir 

( BQfmakaleden devam) 
retleri, iatltaatleri gözönün 
de bulundurularak reliıt gÜ· 
zel Bütçelerin masraf ve va· 
ridat , k11ımları ona göre 
tanzim edilirdi. 
l:.~ Bunların hanglıi ıtmdlye 
kadar yapılmııtır? Memleke
tin her sahadaki kabiliyeti, 
ölçüsüz blçklıiz iıraf edtlme-

madcle tayini ıuretile tahkır 
edildiğinden Arif ve Süley
man Beylerin hakareti mev· 
aufedon terciyelerını btedi. 
Vekilmiz Ômer Fuat Bey 
söze baılayarak ezcümle: 

leket muhitine tercüman 
olarak yazdıiı yazıda ne 
ıazetenin sürüm üni1 temin 
ve ne de kimıeni n ıa-

Evvelki gece Beyoğlun· 
da Y eniıehirde Gillbaı so
kağında bir genç heroln 
içerek intihar etmiıtir. 

1 

da bir kadındır. Bunu bir 1 
aene evvel Feridiyede ııör· 

müıve ıevmeğe haılamııtır. 

her zaman ~arıımda görmek 
isterdim. 

miı olı•ydı, içinde bulunulan 
müıkül vaziyetlere düıülmek 
ihtimali bile varit röriUebilır 

Arif Oruç vatanperver bir 
gazetectdl icra vekilleri 
heyetini tenkit zımmında 

malum olan makaleleri mü
naaebetile tarihte bt r yer 
ifgal edecek ıahıfyettir. Bu 
makalesinden dolayı hükd· 
metçe takibat yapılarak be
raet ettlrildifi halde lzmft 
mühitiode büyük bir dedi 
kodu uyandıran vali mea•· 
lesinden uzun bir müddet 
tahti tevkifde bulunduru
lmuıtur. Halbuki nüfuz 
ve ıerefini tezelzftle uf
ratacak derecede karııııo-

haına tecavüz etmiı defildir 
İtte bu sebepler makmı iddı- · 
anın mutaleaıının çürGklüğünQ 

iıbata kafi dellll~rdir. Esa· 
ıen Temyiz mahkemesi de 
arzettiğim ıekilleri kabul et· 
miı ve hakare:ti mevıufeyi 

kaldumıı ve adi hakaret ıek· 

line ıokm uıtur. Suçta tehyici 

mucip neıriyat yoL hı r. Veli 
beyin hareketi heyecanı u· 

mumiyeyt mucip olmuı, gül

dürmüı, bazılarınıda hayret· 

lere sevketmi•tir. Yazılan 
baımakale dört vatandaıın 
tevkifi ve ııazete mes'ul mü
dürQnün sorguya çekilmesi 
6zerine ya711mııtır. Y okıa 
damdan düıerceıine defil. 
Binaenaleyh beraetimfz için 
isnat keyfiyetinin hbat hakkı 

Bu feci ölüm hakkında 
almıı olduium malumatı 
bildiriyorum. 

Seyfi Bey kimdir? 
Kaıırnpaıada Çıkmaz ca· 

mi sokağında oturan 18 yaı 
larında Seyfi Bey Bahriye 
Gedikli küçük zahit mek· 
tebi talebelerindendir. 

Bundan iki ıene evvel 
mektebe ılrmlıtır. Fakat ıon 
zamanlarda iti baylAzhfa 
vurmuf, ayni zamand"' en· 
vaı çeıtt lıretler kullan· 
maya baılamııtır. 

Alışmış 
Alııan hu genç, nihayet 

ııünün birinde bununla da 
kalmamıı, üıtelik bir de 
doıt tutmak kevHine 
kapılark Behiye lımlnde 

bir kadını da doıt tutmut-

Muvaffak olmuı 
Nihayet günün birinde bu 

kadını mahut e'9e devam 
ede ede kandırmağa nıuyffa.k 
olmuı ve doıt ıofraaını 
vearmlıtlr. 

Bir aenedenberl birlikte 

gezmlıler, ıozmuılar ve 
yaıamıılardır. Burasını biz· 
zat Behlyenin aizından 
dinleyelim . 

Gani gani rahmet eyleıin 
diye söze baıhyan Behiye 
aflıyarak lliyor kt: 

Çok küçük ve 

çok gQzel bir dostumdu. 
Hayatta kimseyi sevmez, 
klmıeye de gönül bağla· 

mazdım. Fakat hu küçük 
yaramaz nasılsa •önlfimü 

çalmıt. kendisine bendetmtr 
ti. lıte bu çocufu ciddi ve 

da kalınca Arif Oruç B. devlet 
nüfuzunun nazan mUiette 
kırılmaması ve İfln haddei 
tetkikten geçirilmesi için 
alakadar mercide tahkikat 
yapılması zımnında maznu· 
niyetini mucip olan makale
yi yazmııtır. Vali bey bu 
lınadat karımnda yüksek 
bir izzeti nefiı ile hareket 
etseydi derhal latif a etmesi 
lizımıelirdi. Halbuki vali 
Terdiii istidada Arif Oruç B. 
aleyhinde bir kanaat uyan· 
dırmak için devlet otori· 
teainin zafa dlıürüldülünü 

ileri ılrerek tesir yakmak 
iltemtıtir. EevTelkt!muhake· 
mede muavin Baba Beyin 
müekkilimi haini vatan ka 
lemlf ıakı, ıeciyeıfz ıahıiyet 

kullanacakları anlaıılmak Ü· 

zere Vali Beyin mahkemeye 
celbini ve Vali meselesin
den dolayı tahkikat yapıl

ma11a safha.ıının Dör· 
dGncü kolordudan sorulma· 
sının isterim. dedikten sonra 
daha bazı mühlm müdafaada 
bulunarak demittir ki *'Arif 
Oruç B. efkarı umumlyede 
beraet etmtıtir. Efkarı umu-

tur. aonıuz bir aıkla aevlyordum 

: olarak tavsif etmeıi esefle 
karıılanır. 

Halbuki · mOekkilim mem• 

leketteki 11brabatı umumiy· 
yeyi açık ve samimi bir 

ıurett• ifade eden ve riya 

perdesini ortadan kaldmp 

mütecellidane hareketle Hü· 

kameti ikaza çalııan bu 

adamın mefküre sahibi ol· 

duğunu kabul etmek lazım 

dır. 12 teıriDiıani 

makale . yazıldığı 
Serbeıt fırka hali 
te idi 

tarihli 

zaman 

faaliyet· 

Fırkalarla idare eclilen 

memleketlerde ve hGtün 

mütemeddin milletlerde mat· 

buat bu gibi rezaletleri mey

dana çıkarır ve allkadar 

merci derhal harekete ge

çer. Maaleıef ciddi hareket 

edilmemiıtir. Yalnız maka. 

matı aıkerf ye bu huıuıta 

farlı haaaaıiyetle ali.kadar 

olmuı ve hadisenin mahiyeti 
tecellietmekte bu)unmuıtur." 

Bu esnada müddeiumu· 
mile vekilimiz arasında bazı 
münakaıalnr olmuıtutur ve 
vekilimiz mahkemenin tesir 
altında olmadığını ve fakat 
ıonrada bazı idari ve f nzi· 
bati tesirlerin derklr oldu
funu ıöyleyerek müdafaasına 
devamla: 

• Devlet zihniyetile 
düıOnülürae müddeiumumt. 
nf o, her dediğinin dofru ola
caiını fakat devlet ve millet 

• miyeyede beraıet eden hiç 
bir zaman mahkum edile
mez Mahkeme! muhtereme
nizden ı&dır olacak karann 

Cümhuriyet hakimlerine IAyik 
ıurette adillne olacağından 
emin bulunduiU1Du arz ile 
müvekkilimin lberaeUni talep 

ederim.,, Mudafaaaını tahriren 
Terecefini söylediğinden 

dava 13 hazirana talik olundu 

Siyımettin 

Bel çıka dal 
-·-

Kabine buhra
nı devam ediyor 

··-Briiküael, 28 ( A.A ) -
Kral M. Renkin'i yeni kabl· 
nayl teıkile memur etmiı

tir. M. Renkin, bflahere ce
vap verecefinf söylemlttir. 

-·-
Rekor 

Balon yükselme re
korunn Piricat 
kıracakmı? 

Berltd, 27 (A.A.) 
Profesör Picart bugiin bir 
balona binerek havalan· 
mııtır. M. Picart, irtifa 
rekorunu kırmak taaav'9u· 
runda bulunmaktadır. 

Alicante 
Ve Valoncada 

örfi idare kaldırıldı. 
Valencede, 28 (A.A.) -

Valence ve Altincante' da 
örfi idare kaldırılmııtır. 

Bu Zonıuldaklı, 24 yaıın· Onu her daim yanımda, 

l>Ün-~ii;;t-.;-e~~pi;;J~ .. -··-
csrinci •ahifeden devam ) 
Mazbatanın heyeti umumi· 
yeıt üzerinde cereyan eden 
müzakerat neticeıinde intt· 
hııbattaJekıeriyet kazanan 
Uıak Belediye Refai Alaettln 

ve Tavıanlı Belediye reiıl 
Halil Beylerin belediye refll 
bulunmaları dolayııile intl· 
hapları heyeti teftiıty•ce ke· 
enlemyekün addilerek yer· 
lerine Bacakzade Mustafa ve 
Muallim Tevfik Beylere in ti· 
hap mazbatası verilmesinin 
dofru olmadığına, hu husus· 
ta takdir hakkının dofrudan 
dofruya mecliae ait bulun· 
maaına binaen eıaı ekseri· 
yeti kazanmıı olan All· 
ettin ve Halil Beylerin 
intihap mazbatalarının gön· 
derilmesi ve bunlar halı.kın· 
da da bili.hare M. Meclisin· 

B. M. Meclisi ..... 
Riyaseti Cümhur ... . 
Divanı muhasebat .. .. 
Baıveki.let ••••• 
ŞO.rayı Devlet ... . 
lıtattıttk U. M ... . 
Diyanet tılerl R. ... 
Maliye VekA.leti .. · 
Düyunu Umumiye .. . 
GOmrükler U. M .. .. 
Tapu ve Kadastro .. . 
Dahiliye VekAletl ••• 
Posta ve Telııraf. •• 
U. Jandarma K .. .. 
Hariciye V ekilett .. . 
Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekllett 
Adliye V eklletl 
Maarif Tekllett 
Nafia vekaleti 
lkt11at Tekiletl 
M. M. Veklletl Kara 

,, ,, Hava 
,, " Deniz 

Askeri Fabrikalr 
Umum M6dürlüi6 ••• 
Harita U. Müdiirlüf6 
YEKON 

* 

Baıveki.letin teklifi be

rine btlO.mum kıt'alara mO· 

eıaeıelere tebliğat yapılması 

ce karar verfüaeıi kabut 
edilmiıtlr. 

lamail Hakkı Bey bak· 
kındaki tikAyetler gayri va: 
rit görilerek mumaileyhin 
mazbataıı tudik edilmittir. 

Müteakiben 1931 hazi· 
ran ve temmuz aylarına alt 
muTakkat biitçe kanunu 
müzakere ve kabul edilmlt· 
tir. 

Buna nazara.o devlet 

umumi hizmetlerinin Hazi

ran ve Temmuz aylarında 
ifası için bili.hare 1931 büt
çeıi fasıl ve maddelerine 
göre tenzil edilmek üzere 
31,629,550 lira muTakkat 
tahıiaat verilmektedir. Bu 
tahıiıat muhtelif vekiletler 
ve daireler arasında ıu ıu· 
retle taksim edilmiıtir: 

* 

2 
4 

1 

1 
1 
4 
1 
2 

1 

31 

380. 400 
53. 580 

115. 760 
149. 630 
32. 650 

7. 530 
108. 150 
093. 040 
470. 520 
721. 580 
188. 250 
689. 260 
875. 020 
499. 540 
626. 210 

662. 810 
257. 650 
122. 360 
452. 140 
525. 010 
292. 910 
180. 670 
347. 970 

561. 230 
108. 900 

629. 550 
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zamana mütevakkıf bulun· 

dufundan ordu mensupları· 

nın maaııız kalmaması için 

Evvelki gece 
lıte evyeJki e•ce ıene 

geleceğini bildiilm için gün
düzden yemeiini ve ıGtünü 
hazırlayarak heklemefe haı· 
Iadım. 

Saat tam sekiz oJmuıtu. 
Geldi. Kendisini her za· 
manki gibi gtılerek : 

- Benim kahraman ıev· 
ğilim nerede kaldın ? diye 
karfJladun. 

O da parlayan jgözlerini 
açarak: 

- Bir iki tek attım da 
onun için geç kaldım, dedi 
ve kanepenin &zerine otur· 
du. 

O ara cebinden bir ıt
ıe çıkarmııtı, içerainde bu
lunan beyaz bir ~enfiyeyi 
burnuna çekmeie ba11adı. 

- Bu da ne biçim enf1· 
ye, dedim. 

Hayır enfiye eeftl hero
in, dedi. Şimdiye kadar bil
medifi• ve tıitmedtftm bu 
ıeyi anlamak için: 

- Allah •ıkına naııl 
ıey bu? dedim. 

O da: 
- Ben arttk rakı falan 

içmlyeceflm, bundan çeke· 
ceğtm, diyerek bunun bir ne
vi kokain gibi olduğunu ve 
inıanı ondan daha iyi dal· 
gaya diitDrdiiiilnQ anlattı. 

Ben ıııeyl elinden alım. 
O ara ayağa kalkarak 

elimden almak için üzerime 
hiicum etti. 

Vermiyecektim, ısrar et
ti ve yalvararak: 

- Allah atkına, para ile 
aldım, ziyan etme, d~di. 

Heroin çekiliyor 
Ç•kti, çekti, birkaç 

.. Mii"ii·;;ad·;·i;:·;;k&·i~·;;·k:;::· 
deniz, ha va, aakerl f abrlkl\ 
lar ve Haritan müdürlüğü 
bütçelerindeki maaıat ye. 
kunları ıene itibarile teca. 
vüz etmemek ıa':"tile 1930 

· ı~neıi hazari kadrolarının 
1931 Tomm 1>z iptlduına 
kadar devamı nteriyeti hak
kında bütçe encümeni ' maz. 
ba tası kabul~edilmtıtlr. 

Muhtelif vekalet ve de· 
valr 1930 bltçele r 1 ne 
1.877.000 munzam tahılıat 
verilmesi ve 20 bin IJralık 
münakale icrası hakkında 
kanun l&yıhaları kabul edll
miıtir. 

Hudut Ye aahiller sıhhat 
umum müdürlOfünün 1931 
aeneıl bütçHi müzakere ve 
kabul olunmuıtur. M•zkO.r 
idarenin masrafı 531.088 
lira teıbit Te 'Yarldatı 820, 100 
lira olarak tahmin edflmek
tedlr. 

Tahlisiye umum müd6r
lüğiin0n · 1931 maaarifatı 
için 355 ,255 lira tahıfıat 

kabul edllmiıtfr. Bu idarenin 
varidatı 400,000 !lira tahmin 
edilmlıtir. 

Meclis CumartHf topla
nacaktır. 

miydi? 
Devletçilikte en hüyilk 

eıaı, bezim ve ihtiyattır. 

Bunlar hlll Tilrklye eıtkleri 
dııından bakıyorlar. Halk 
fırkası yalnız kendfıl konrre 
yaptı. Diler taraftan mem· 
lekeli ıadece kendi ıözil ile 
ıörmek lıtedf it içinde, kendi 
nizamna•eılni tanzim etti. 
Proııramlar yapıldı. Acaba 
"14 milyon,, niifuı klmtlen 
ve hep ayni fikirde midir ? 
Baıkaları ne düıtlnüyorlar? 
Onların ftkirlertni, dilıi1nce· 

lerinl ızhar edecekleri yer 
nereıidlr ? 

Halk fırkuı, efer bir 
sınıf diktatör asına istinat 
etmtı olıaydı, bu hareketleri 
makul delflıe hile bir de
receye kadar mazur ııört

lebilirdi. Kaldı kt, o da yok• 
tur. Fırka umum içtn, her 
Tatandaı için çalıımakta 

oldufu iddiasındadır. Şu· 

halde, umumun, herkesin 
ıeılnl tıtttirebileceli vazi· 
yet hlııl olmak zaruretleri 
neden anlqılmıyor? 

$imdilik Mecli• haricin· 
de de olsa, zaruri olara bir 

fırka teşekki1l edecektir. lktı
dara a.la g6z dikmiyen ve 
fakat, onunla m•ıru •ahada 

mücadele edecek ıuurlu Cüm• 
hariyetçi ve bir •ınıfın 
fırka•ı ! .. 

Bu günl6k te liu kadar. 

ARiF ORUÇ 

-··········-·····--····· .. ··· .. ·-·····-····-
kere çektldikten ıonra ıtıeyl 
bitirip boı olarak verdi. 

Aradan on dakika ıeçmiıti. 

Yatacağım diyerek kalktı 

ve yattı. Ben de yattım • 

Sabah 
Yerinde ne göreyim ? 

:seyfl mosmor olmuı tıkanı· 
yordu. Hemen t eryada baı· 
layarak mameyi çağırdım. 

Onlar da bu hali görün· 
ce feryada, bir taraftan da 
do?.:· ora ko§mağa başladılar 

iki doktor ııelmiı, mua
yene baılamııb. Fakat ne 
çare ki zavallı çocuk ölmGı

Ul. 
Bu hali ııören doktorlar 

oldüfdnü söylediler. Bu ıöa 
üzerine biz, feryat ve flıana 
baılayarak zabıtayı haberdar 
ettik" diye ıözüni1 bitiren 
Behiye, bıçkırıklarma de· 
vamla: 

- Ah btleeydim o ıeyin 
öldüreceflnİ, tçmeıine mey· 
dan verir miyidim? 

A. S. 

Büyük meclis 
ne zaman? 

Cenevre 27 (A.A) -
Cemiyeti Akvam biiyük 
mecliai 7 eylülde 12 inci 
içthnaını yapmafa dave t: 
edllmi tir. 






