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Gönderilen evrak iade olunmaz. 

Fırka karsısında ... devlet • • re ısı 

Yeni fırka meıeleleri 

mevzuu, resmi mahiyeti bu
lunmıyan bazı hususi meha· 
filde endtıelJ bir ha va ile 
karııtırılmak isteniyor. Bu 
Tatandaıların haklı olma
dıkluı iddia edilemez. Çün
kü temas edilmek istenen 
nokta, vatandaıların heyeti 
umumiyesince hassaıiyetle 

karıılanacak kadar ehemmi· 
yetlldir. 

Çok muhterem Fethi Be
yin ani beyannameıile," Ser· 
bes fırkanın,, nasıl feshedil
mif olduiu maliimdur.Fethl 
B. Gazi Mustafa Kem el Hz. 
ine karıı hareket edemiye· 
ceji mazeretini, fırkasının 
feıhinde amil ola.o en belit· 
baılı ı•bep olarak kaydet
miıti. Fethi Beyin kendi hu· 
sust görüı ve kanaatleri 
o merkezde bulunuyordu. 
Halbuki, Serbeı fırkanın 
infiıahından ıonra, gerek 
Devlet R. Mustafa Kemal 
Hazretleri, gerek Hük<kmet R. 
hmet Pı. muhtelif ve
ıilelerle, fesihten evvel F et
hi Beyin yapmak taeavvur 
ve kararını verdiil hare
ketten malumatları olmadı· 
lını taarJh etmiılerdir. 

lımet Pı. nın beyanna· 
meslle, Halk fırk"ıı konire· 
sinde okunmuı olan umu· 
mi Rlfaaet beyannameeln· 
de iıaret edilen nokta· 
lar vardı. O cihet burada 
bırakılarak, yeni teıekkül 

edecek ltlr fırka ile Halk 
fırkasının, bir de Halk fır· 
kaıı umumi relıi bulunan, 
ayni zamanda Reiılcümhur 
Hz. nlo zati vaziyetleri üze· 
rinde durmak icap edecektir: 

Bir defa fırka, cemiyet 
ve ne olursa olsun, Halk 
fırkaundan ayrı olarak ta
azzuv edecek teıekküllerde 
Muıtafa Kemal Hz.nin zatla
rını hatırlamak, milletin hlr 
k11mından ziyade Türk 
vatanının Te Tilrk camiası· 
nın malı bulunan çok bü· 
yiik adama kartı, zımni 

hiirmetıizlikle tevemdir · humları arasında zerre 
Muıtafa KemalHz.lerl, Halk kadar fark kalmamak icftp• 
fırkasını kurmuı olabilir]er, ederdi. 
eene o fırkanın umumi Halbuki, Halk fırkası ekse· 
reiıi bulunabilirler, fakat rlyetini temsilen icra vazifesi 
Türk devletinin reisi, devleti görerek, memleketin dahili Dünkü polis haberleri 
terkip eden vatan ve mil- harici ıiya1etini idare eden içinde eerarkeı çamur Şev· 
lelin tabii mümeuili olma· hiiklimet tamamen mesiil ket isminde birinin esrardan 
tarı itibarile de, farkadaki bulunmaktadır. Kendiıi fır- öldüiii yazılmııtı. 
vaziyetleri ikinci, binaen·~ kaıına, fırka11 millete kartı Halbuki çamur Şevketin 

' aleyh a11l olan vazifeleri ya• mfiteselıilen mes'ul bulun· ö]düğü rivayet edilen yer 
omda tlli kalmak tabiidir. dukları müddetçe, umumi itte bu çeımedir. Dün bizzat 

Nitekim, Devlet reisi bu· Riyasetin de ayni mea'uliyete çamur Şevket bu garip va· 
lundukları müddetçe fırka iıttrak etmesi zarureti hu· ka hakkında ne anlabyor? 
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/ngilizler 

Türkiyeyi 
50,000 

lngiliz lirasına 
naaıl aatın almak 

iatediler? 

F evkalacle ifşaat •. 

l?.~~~!0:::1~:~~~=-ı 

Darülfünunu yeTinden oy· 
nalan Barem İfİn tekrar 

Ankaraya 6iden 
Muammer Reşit B. 

fD•oamı 4 üncii •ahi/ede) 

Poliste 
tensikat 

Müdür Ali Rıza 
B. ne diyor? 

Yeni tanzim olunan hü
kumet bütçeıi haıeblle Poliı 
müdiriyetinden de memur 
çıkarılıp çıkaralmayacalı 

hakkında Poliı müdürü 
Ali Rıza Beyle gôrGıen bir 
muharrlrimize mumaileyh 
demJttir ki : 

Müdiriyetimizde bulunan 
mevcut poliılerln çıkarılma· 
ları hakkında bize tebllf at 
yapılmamııtır ve yapılmıya· 
caktır. 

Yalnız fUraıını söyle
me k isterim ki: tabii mev· 

Ank raya vardı 
Ankara, 30 (A.A.)- Ha

riciye veklll Tevfik RüıUl 

Bey bu gün ıebnmlze av· 
det etmlf, istaıyonda Mecllı 
Rebi Kazım paıa ile Maliye, 
Nafıa vekilleri, Milli müda-
faa müıtaıarı, Hariclve ve 
bazı sefaratler erklnı tara
fından karıılanmııbr. ............................................................................................•.•........• 

SGn v;. ziyet ! 
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Kadınlar 
Birliğinde 

Dün kadınlar birliğinin 

önünden geçiyordum, bu
ruımuı fakat büyükçe bir 
kağıt gözüme illıti, aldım, 

okudum. 

Suikast faili kur şu- iZ. Bankası 
na dizildi ! Mesaisini bitirdi 

Sofya 29 (A.A.) - Bal· 
kan zirai meseleler konfe· 
ransı 2ira<'tte kanunlara, 
zirai krediye, kooperatifle· 

Kongre müzakeratının 

zabıtlarının bir müsveddesi 
olan bu notları merak eder
seniz aynen okuyalım: 

M. Musoliniye suil<ast yapan 
itiraf etti ? Anarşist neler 

"Riyaıete en yayşlı aza 
olmak sıfativle "Reşide,, H. 
getirilmek istendi ise de, 
Latife Bekir Hanımın, va
ki olan say gayreti, bi:
hassa Nezihe Muhittin Ha
nımı atlatarak birliği eline 
almasına mükafaten ekse
riyetle kongre riyasetin.-. 
seçildi. • 

Katipliklere Efzayif Yu
suf ve Rana Refik Hanım· 
lar intihap edildi!erse de, 
azanın bir Havrada dua eder 
gibi konuımaları, katiplerin 
not tutmalarına imkan bı· 

rakmamııtır. 

İlk sözü olan Lamia 
Refik hanım, kongre aza-
larının böyle alelade kıya· 
fetlerle gelmelerinin doğru 
olmadığını söyledi, buna bir 
çok ağızdan, itiraz ve ka· 
bul cümleleri döküldü. 

Neticede neve karar ve· 
rildifi anlaıılamadı Aliye Esat 

H., birliğin lisan derslerindeki 
faaliyetini sitayiıle anlattik 
tar. ıonra, birliğe gelen bir 
ecnebi gazeteci ile "Nav-yess,, 
di)!erc:k İngilizce konuıan 
"M.,, hanımın zek~sını tak-

dir etli. 
Efzayiı Suat hanım da 

bu arkadaıla muallimin tal· 
Ufini teklif etti, bu teklif 

Roma, 29 (A.A.) - Hu· 
susi mahkeme, bundan bir 
müddet evvel yakalanmış 

olan ve M. Muııolinlnin 

hayatına kastetmek için İn• 
giJtere, Fransa ve Belçika
daki diğer anarşiatlerle el 
birlisli etmiı olmak "'e ken
disini tevkif eden polis me
murlarını yaralamakla itli
ham edilen anarşisl Schirri 
nin mahkemesini görmüş-

tür. 
Schlrirri, isticvabı esna

sında ltalya'ya ilk defa 1930 
senesinde gelmiı olduğunnu 

ve Milano'da babasından 

ald1ğı bir mektup vasıtasile 
polisin, ltalya'ya M. Muso-

lini,nin hayatına kastemek 
için gitmiş olduğunu farz ve 
tahmin ederek, kendi evinde 

taharriyat yapmış olduğunu 
öğrendiğini söylenıiıtir. 

Polisin kendi evinde 
bu suretle taharriyatta 
bulunmuı olduğu haberi 
kendisine bu suikast fikrini 
ilhanı etmiı ve kendisi bu 
hususu kimseye açmamııtır. 

Schirri, bundan sonra 
suikaedın icrasına ait bir 

takım tafsilat vermiı ve 
projesinin tatbik ve icrası 

suretini tetkik maksadile 
Palazzo Venezia civarında 
bir çok defalar dolaı· 
mıı Cl1duğunu beyan et
miıtir. Ne gibi esbaba 

,, binaen suikasıt filini icraya 
teıebbüs etmi~ olduğu suali· 
ne cevaben anarıist icraatı 
kendi fikirlerine mugayir ol
duğundan dolayı M. Musoli· 
ni yi ortadan kaldırmak il· 
temiı olduğunu ve ıe.-iki cü· 
rümleri olmadığını söylemi§· 
tir. 

Komiserlik dairesinde ne· 
den dolayı polis memurla· 
rını yaralamağa teıebbus et· 

miı olduğu sualine de 
kendi tabancasile intihar 
etmek istemif olduğu 

cevabını vermiıtir. t Schirri, 
isticvabı esnasında tamamile 

lakayt bir tavur takmmııtır. 
Müddeiumumi, caninin 

ıahsiyeti hakkında bir takım 
izahat verdikten ve dava 

evrakını tetkik ettikten ıonra 
.Schirr'nin arkasından kur· 
ıuna dizilmek surile idamını 
istem ittir. 

Roma' 20 (A. A.) - A
narıist Schirri, Brischi ka
lesinin lç a vlısında ıaat 4/27 
de kurıuna dizilmlttir. 

alkıılarla kabul edildi taltifin 
ıekli bi1ahare tayin edile
cektir. _Muayene başladı 

Kongrenin hararetli bir 
anında içeri giren hademe, 
terzi "Katina,, nın geldiğini 

Latife Bekir Hanıma. haber 
vermesi üzerine celıe yarım 
saat tatil edildi. 

lzmirdeki merhun tüccar 
tütünleri satın alınıyor 

Diğer azalar da bundan 
ıonra grup grup topla ndrak 
dedikodulara baıladı1ar. 

Bazıları "Briç,, ten, "Po· 
ker,. den bahsediyorlardı. 

Bir kadın da yeni ilkba
har tuvaletlerinden, ıapka 
modellerinden dem vuruyor
lardı. 

lf 
Kağıdm alt tarafı yırtıl-

mııtı. 

BÜRHANETTIN Ali 

Tefl"ika No : 16 

İzmir - Tütün inhiıar 
idaresi hesabına İüzmir 
mıntakası ~tok tütünlerini 
mubayaa edecek olan he· 
yet buraya gelmiıtir. 

Heyet ikidir. Biriei tak
diri kıymet, diğeri de mu
bayaai kat'iyeyt icra ve te-
sellüm komisyonudur. Tak
diri kıymet komisyonu, tütün 
inhisarı Manisa baımüdürü 
İbrahim Beyin riyastinde hat 
eklıper vekili İhsan; Şef Na-

niplatör Ahmet Zafer, ekisper 
muavin Mustafa Beylerden 
ve mubayaai kat'iye ve tesel
lüm komisyoı u da, umum 

Muharriri: Hüseyin Zeki 
Ah! Salimciğim, bil· ı lar, tabii ondülilar, gene o 

sen, seni tekrar gördüğüm tabii ondüli.Jardı. Lakin yü· 
için ne kadar memnunum! :ıüne bir canlılık eelmiı, dur-

• - Bilirim, yavrum, bili· gun gözleri parlamıı, ıolgun 
rlm ! Traıı bırak!.. dudakll!rına tabii bir tebeı-

- lnanmıror musun ? ıüm yapıımıı, ıeıine baıka 
- Ne demek ? Tabii bir ahenk gelmiıU. 

lnanlyorum. 
- Yapma Allah aıkıaa 
- Peki, peki. •• Akıarn 

ıari,ürüz. 

Hicran Hanım, Adnan 
Salimi Erenköyünde ıör 

düğündenberi çok deilımtr 
u. Çehre, gene o çehre, 

• 
ıaçll\r, gene o sarışın 5aç· 

Entı, genç kadını gözle
rJle yutacak gibiydi. Yanla
rında Adnan Salimin bulun
duiunu ıanki unutmuıtu. 

Genç müellif yiyor, içi· 
yor ve mükemmel bir fikir 
serbeıtiıi ile konuıuyordu. 
Ara sıra genç kadını tetkik 
ediyor, gerek hal ve hare-

1 
müdürlük ikinei ıube müdür 
muavini Salih Ihsan Beyin 
riyasetinde, ekisper muavini 
Mehmet Celil, Cevdet ve 

Haydar Muıtaf a Beylerden 
mürekkeptir. 

Takdiri kıymet komis
yonu bankaya merhun tüc· 
car tütünlerini muayene" 
ye baılamıştır. 

Bu komisyon, mevcut 
tütünlerin muayene ve kıy• 
met raporlarını btttmüdüri
yete verecek ve bundan 
sonra da muayenei kat'iyye 
ve tesellüm komisyonu ite 
baılıyaca ktır. 

kelinden gerek sözlerinden 
politikasının bazı bir gayeye 
doğru ~yürüdüğünü anlıyor 

Te bu gayenin pek yakında 
meydana çıkacafını tahmin 
ediyordu. 

Yemekten ıonra kalktı

lar, dııarıya çıktılar. Cad
de de mülhit kalabalıktı. 

Yürümeği tercih ederek ta 
Şiıliye kadar uzandılar. Hic· 
ran Hanımı evine bırakıp 

döndüler. Taksim meydanı
na gelince, Enis sordu : 

- Şimdi nereye gidiyor
sun? 

- Yatmağa. Yarın sa
bah çalııacağım. 

- Ben, kulübe kadar 
gidecejim. Hiç uykum yok. 
Ayrılmadan eyyP;J bu gece 

hakkındaki inttbalan ıöyle. 
- Şimdilik hfç bir ıey 

yok. Düıünmeliyim, fikirle· 
rimi tasnif etmeliyim. Hay · 

rin faaliyetine ve umumi 
surette Balkanların menafi
ne taallük eden iktisadi ve 
mali meselelere ait her 
türlü malumat ve neı· 
neıriyatın taatisi lü7umuna 
daf r bir karar suretini ka
bul ettikten sonra mesaisi · 
ne nihayet vermiıtir. 

Murahhaslar bazı zira
at merkezlerini ziyaret için 
Sofyadan hareket etmiıler
dir. Bu seyahat bir kaç gün 
sürecektir. 

Avusturalya 
maliyesi 

W elliogton, 30 (A. A.) -
Mali sene yalnız 1,639,111 
İngiliz lirası bir açıkla ka-
panmııtır. Ba§veklle göre 
bu memnuniyete tayan bir 
neticedir. 

Çünkü cihan iktasadiya
tımn inhitatına nazaran 
mühfm bir açık değildir. 

Avusturyanın 23,068,931 
lngiliz lirasına, masarif te 
24,708,042 İngiliz lirasına 
baliğ olmuıtur. 

Bir tayyare 
kayboldu 

Bamberra, 26 (A.A.) -
Yeni Guinee hükumeti altın 
madenleri ılrketinln bizme· 
tinde bulunan tayyareci 
L. J. Trlst'in sevk ve idare 
ettrğ'f Yunkera sisteminde 
bir tayyarenin 21 may11tan· 
beri ortadan kaybolduğunu 
Avustralya hükumetine bil
dirmiıtir. Tayyareyi arayıp 
bulmak fçin bir kaç tayyare 
tahrik edilmiıtir. 

Sinemacılar 

dinlemiyorlar 
Sinemacılarla Vilayet 

arasındaki ihtilaf henüz hallo· 
lunamamııtır. Vilayet ta-
limatnamenin tatbikinde ıs· 
rar ediyor. 

İstanbul ciheti ve kaza
larda talimatnamenin tatbi
kine baılanmııtır. Yalnız 
Beyoğlu sinemaları Vflaye· 
tin kararını dinlememekte 
ve kemafissabık seans orta
sında müşteri kabul etmek
tedirler. Sinf: macılar Şurayı 
Devletin vereceği karara 
nti.ıar etmektedirler. 

di Allah tSmarladık, yaran 
görüıürüz. 

Enisin elini ııkarak 
uzaklaıta. Ertesi gün, sa· 
at üçe doğru, Enisi, Hicra· 
nm evine gitti. Genç ka
dın, onu bekliyordu. Yal
nız geldiğini görünce, genç 
adam fark edemiyecek de· 
recede dudafını büktü. 
Adnan Samiyi niçin getirme• 
diğini so tdu, Enis: 

- Davet etmemiıtiniz 
kii Salim, çok garip bir 
adanıdır. İki defa davet 
etmeyince btr yere gitmez 
hem sonra, fevkalade ne· 
aaket Cbekler, meıela, her
kese edilen muamele, ona 
yapılsa, bir daha yüzünü 
göremezsiniz . 

- Demek, kendisini çok 
beğeniyor? 

- Hayır. Bu çocuk 
tanıdıklarım içinde, en sade 
en mütevazi olanıdır. Fakat 

H••:s 

Dün atlı mübaşir imtihanı yapıldı! 

51 talip, biri muallim, 
biri de kadın! 

- : Valide hanım sende mi atlı mübaşir 
olacaksın? .. - A! Üstüme iyilik sağlık! 
Dün Adliye koridorların· 

da, kafile halinde dola~an 

büyük bir kalabahk göze 

çarpıyordu. Mübatirllk im· 
tihanını vermek için Adliye 

encümeni kalemine tehacüm 

eden bu insan sürüsü ta· 

mam 51 kiıiden ibaretti. Bu 

betbaht insanların biribirle
rine: 

- Acaba ne soracaklar, 

imtıhan yazı ile mi yoksa 

şifahen mi yapacaklar? Di

yerek mırıldanmaları her 

kesin nazarı dikkatini celbe· 

diyordu. Bu kafile arasında 

vatman, aardiyan, eli yüzü 

yunmuı efendi kıyafetlllerden 

maada eıki mualliwnlerden ol· 

dulu veıikaeından anlaıılan bir 

zat te Yardı. Müracaat mu

amelesi yapılırken kafile 

arasında bir kadının da ka

pıdan içeri ye airmek istedi

fi görülüyordu. içlerinde bir 
Ef: 

- V alde Hanım sen demi 

altı mühaıir olacakıın? De· 

mitti. Kadıncaiız pek hak· 
lı bir asabiyetle: 

-A ... Üstüme iyilik sağ · 

lık •• Ben ömrümde illa bin· 

medim. naııl mübaıtdik ya · 

pablltrlm? mukabeleılnde 

bulunmakta gectkmemittir. 
Her nehal ise kimbillr 

bu pirin de ne derdi vardı!.. 

Müracaat muameleıi bit· 
Ukten sonra saat tamam 

11 buçuğu çalıyordu. Bu 
kalabahk Adliye kütiipha
nesi önünde toplandı. Bir 

kaç dakika ıonra bir ıes 

herkesi daldıiı derin gaflet· 
ten uyandırdı: 

- Efendiler birer, birer 
içeri. Bu ııürleyiı kap\da 

Yunanlılar 
Pamuk yetiştiriyorlar 

Gelen malômata nazaran 

Yunan hükumeti Yunanis· 

tanda pamuk zıraatinin ta

mimi için bir eniatitü vücu

de getlrmiıtir. 

meıleğine aııktır, bunu di· 
ğer meıleklerden daha ıa· 
yanı hürmet görür. Binaen
aleyh, iyi yetiımte bir mü· 
ellifin milyonlarla bir ayar· 
da olduğuna kanidir. Mol
yerin, on dördüncü Lui ile 
beraber yemek yediğ'i gibi ... 

Lakin çok bilgili bir 
genç ..• 

- Sizi pek beğenmiı, 

iyi methetti. O, herkes için 
kolay kolay söz ıöylemez. 
Hoı çocuktur. 

- Onu, ben de, ıizin 
kadar iyt tanımak isterdim. 
Fakat ka.bil olacak mı bil· 
mem? Acaba benden hoı

lanıyor mu? 
- Benim ıevdlif mi o da 

st.ver. 
- Yani bilvasıta mı 

seve.cek? E, ne yapalım! 
- Aıkınızdan olıün mü 

istiyorsunuz ? 
- Hayır, canım! Sizin 

"Zaptiyelik., vazifesini ya

pan bir mübaıirdendi. O 

sıra kapıya bir hücumdur 

baıJadı. Herkeıte bir h eye

can!.. Kalabalık birer birer 

içeriye daldı. Eline tam galı 

bir kağıt alan çoha masa lar 

etrafına sıralanan maroken 

koltukların Jçeriıine gömül

dü. İmtihan baolaan•§tı. Mü
meyyiz Bey: 

- Yazınız!.. AdUye en· 

cümeni riyaseti canibi a lisine 

Fi lancanın, Filancadan 

matblubunun tahsili "ila ...• ,, 

Diye söze ba§ladı. Bazı za

vallılar bu istid' a suretini. 

(Yarım yamalakta olsun 

bitirmemiıtiki) bu sözleri: 

- Mübaıir nasıl tebUgat 

yapar, vazifesi neden iba

rettir? gibi, ıualli söz takip 
etti. 

Kafile arasındaki mual· 

lim, mezkur varakaya pek 

basit olan cevapları yazar'ak 

bu 11kıntıh, üzüntGlü (!) sual• 

lerden kurtulmak için ola. 

cak ki evrakı imtihaniyesini 

memuruna uzatıp odadan 

uzaklaıtı. 

Şu ıahrları yazarken kim 

bilir o zavallılar bu karııık(!) 

suallere ne zorlukla cevap 

veriyorlardı ? 

Bu hale öyle denilir ki 
b.u bir mübaıirlik imtihanı 
değil adeta bir hayat kav
gası idi. 

Elli bir kışiden ibaret 
olan ıu kafileden eğer at
larını da kendilerinin teda
rik etmeleri israr oluna
caksa imtihana giren biça
reler geçirdikleri ıu sıkıntı 

da yanlarına kar kalacak 
demektir. 

Eski Hicaz 
kıralı Hüseyin hasta 

Amman, 29 ( A. A.) -
Londra'dan gelen bir tel

grafa göre sabık Hicaz 

karalı Hüseyin ağır surette 

hast:ıdır. 

dostunuz olduğu gibi. be· 
nim de doıtum olaun isti· 
yorum. 

- Olacaktır. Vaadedi
yorum, 

- Ama yaptınız, dost· 
luk. baıkasının gayretile 
olmaz ki! Olıa bile, bence 
kıymeti yoktur. 

Adnan Salim, naz yap
madı. Eniıle Hicranın ahba
bı oldu. 

Üç ay kadar geceli gün· 

dOzlü onlarla beraber düıüp 

kalktı. Genç kadının ıami· 
uıiyeti çok hoıtu. Dairesi 
içindeki mobilyeaine diyecek 
yoktu. lakin ikisini de tanı· 
dıklarından hı ç birini takdim 
etmedi. Ne aile in~en, ne de 
akn1.ba ve taıtllükabndan kat
iyycn hahaetmiyordu. Bu
nunla beraber, akrabasile 
münasebeti tamamen kcsı:~ 

(Devamı ••a r) 
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Fırka imkanı !Hapishanedeki kalp para işinin iÇYüzü 

?s~~~?k~~?.;'a!~!m; .Para nasıl yapılır? 
kukiyesi hadis olmak tabii llyas kaptan yalnız banknot 
görülür. Umumi Reis ise: d 
Devlet Reisi bulunrluk!a· değil, ~ÜIDÜŞ para a yapIDIŞ 
rı, Teıkili.tı esasiye ile Hapishanede yapılan ııah· ların bir mikdarını ıürmeğe 
millet kendilerini gayri me- te paralar meıelesinln haki- muvaffak olan llyas bu pa-
ı'ul olarak kabul ettiği hal- katını tafsilatı ile yazıyoruz. raları bakınız nasıl yopıyor: 
de, arada açık, sarih bir lıyas kimdir? Kalemler 
tezat hasıl olmuı bulunmaz 

llyas Rizeli bir mavuna 
mı? Muıtaf a Kemal Hz. lıyasın bu it için ne 

kaptanıdır. 
nin, fırka dahili nizamnamesi İzaleiblklr D'addeıinden 
ile senelerce evvel da-

makinesi ve nede cihazları 
vardır. Yalnız istediği za
man lstedlii yere saklaya
bilecek kalemleri vardır. 

ima Umumi reis vekili ola 
rak mes'ul kabine :elslni 
göstermeleri, Kabine reisinin 
fırka fılerile meıguliyetine 

müsaade etmeleri, itte bu 
incelikle o tezadı daha çok 
ıeneler evvel dütünmüt ol
duktan hakikatini, kendili-

iinden tezahlir ettirmit 

olmaz mı? 
Fırka meıeleılne gelince: 

Halk fırkatı ptoıram ve siya· 
setini memleketin ali menfaat· 
lerine uyıun bulmıyanların; 

kendi kanatleri, kendi fikir

lerile içtihatlarını ıerbeıçe 
mOnakaıa etmek yolunda 
fırka yapmaları, neden biz 

zat Mustafa Kemal Hz. nln 
ıahsiyetlerine kartı hareket 
ribi telakki edllebilıin? 

Mevzuu bahaolan mad · 
de ve mesele, doğrudan doi
mya memleket ıılerinde bir 

siyaset takip eden bir kısım 
vatandaılarla, onların idare 

tarzlarından baıka istika · 
mette gitmeli hayırlı bulup 

daha uygun gören diler k11ım 
vatandaıların, diiıGncelerin· 

den ibaret bulunuyor. Bun· 
da Mustafa Kemal Hz. nin 

bütün valandaılarca tazimle 
yadedilen ıahaiyetlerine kar· 

ıı, kıl payı hareket ihtinıali 
araıbrmak abeı değil midir? 

Bir fikir kar1111nda mu· 

halif muvafık bütün vatan· 
daılar, 1\4. Kemal Hz.ni Taksim 

abldeıi gibi her meı'uliyetli 
cereyanın fevkinde addet · 
mekte müttefiktirler. Buna 
da, asla ıüphe edlloıemek 
lazım değil, elzemdir. 

Sonra, Halk fırkası pro· 
gramı, Muıtafa Kemal Hz. 
nin bizzat kendi münferit 
tıaretleri dettldir. Daha din, 
Türkiyenin dört köıesinden 
Ankuraya giderek kongre 
akteden vatandaıların tan· 
zimettikleri bir programdır. 

Meseleyi takdir eden Gazi Hz., 
müstakil mebus intihabında, 
ayrı program aramıılar, is· 

temlılerdt. Kendileri, fırka· 
larına karıı muhakkak mu
halif program talebinde bu· 
lunmak hürriyetperverliğini 
gösterdikten ıonra, artık baı· 
kalarının o nama feryadü 
figanlarına ne düıer biline
mez?! 

H em ıu no~ta da, ihmal 
edilmemek li.zmıdır ki, her 

vatandaş, muhakkak Mustafa 
Kema l Hz. nin düıündükleri 
ılbi dütünmek mecburiye 
ttnde dahi değildir. Hatta: O 
büyük adamın böyle bfr 
arzuya zerre miktarı temayül 
ettiklerini zanndmek bilt', 
hata ender bata olurdu. 

Fırka meselesi: Fikir, lç
Uhat muelelfdtr, Zata, de
haya olan lnftkak kabul et· 
mez batlantdarla tekrimler, 
sene baıka batka teYlerdir. 

10 sene hapse mahkum edi
lerek hapse girmiıtir. İlyas 
çok zeki ve 25 yaılarında 
1'adar görünen genç adam
dır. 

Küçük yaıındanberi el 
iılerlode bOyük mahareti 
olan iıyas biitün hayatı müd
detince para taklidi ile uğ
raımııbr. 

İlk para taklidi 
Rizeli llyas kaptan Rus. 

yada da kalp para yap
makla mahkftm edllmtı 
ve buradan ancak firar s•ı

retile kurtulabilmiıtlr. 
Sonra Trabzon, Samıun, 

Sinop haplıhanelerinde de 
para taklidi ile sabıkaları 

tesbit edtlmiıtir. 

byas bu hapishanede 
llyaa mahkftmiyetint eda 

etmek üzere bursa haptsha· 
nesine gönderılmıı fakat 
burada da t~k durmayarak 
yine para yapmafa haıla
mıttır. 

Neler yapmış? 
İlyas, bundan evvl Rus 

parası taklit etmtı "Ye fevka 
iade mftp.behetl ile cok 16· 
rünmiioti. temin etmfıttr. 

Burada da yaptıfı para-

Bu ince ve renkli ka
lemleri yegane vasıtasıdır. 

Büyük paraların ıekil· 

feri zaten yapılmıı bir hal
de kendisinde vardır. 

Bu paralara bakarak 
geç vakıtları odaıında ça
lııamaktadır. 

Ve. kalemler.le o kadar 
güzel itliyor ki bu paraları 

yakınlaıtırmaclan anlamak 
kabil değildir. 

Maahaza llyasın evvelce 
makine ile para yaptıfı da 
anlaıdmaktadır. 

Bu paralardan blr mtk .. 
tarını hapishane içinde ı•· 
çirmek lstiyen llyaa yakayı 
ele vermit ve haber alının
ca derhal taharriyat yapı· 

larl\k evvelce yapıldığı ıtbi 
yirmi adet kadar banknot 
bulunmuıtur. 

İlyas gönderildi 
Kaptan llyas iıt meyda

na çıktıktan sonra bu ha pi · 
saneden kaldırıluak Bursa 
haplıaneıine g6oderHmiıtlr. 
Tahkikat ikmal edllmiftir. 
S6ylendttıne söre llyas 
madeni para da baımıı ve 
sürmüıtür. 

B. M. Meclisi! 1 Barem Darülfünuna 
(Birinci •ayfadan devam yerindan oynattı 
cak malrafları 483 
numaralı kanun mucibince 
tahsil olunup halen Maarif 
vekiletinde bulunan °!o on· 
lardan teıviye olunacaktır. 

San'at mektepleri mu-

allim ve müıtahdemln üc

retlerlle maıraflarını tediye 

edemeyen villyetlere Maa · 
rif vekaleti bu iki ay zar· 

fında °!o onlardan mua ve

net edecektir. 
Her iki cihet için yapı· 

lacak muavenet 150 bin 

lirayı tecavüz etmiyecek
tlr. 

Mudanya - Bursa hattı
nı~ mubayaa11 hakkındaki 
kanun llyihası münakaıa 

edilmit Te itilAfname muci· 
biuce mubayaası ve buna 
mukabil Nafıa vekaleti büt
çesinden 50 bin liranın 
mezkür ıirkete verllmeıi 
kabul olunmuıtur. 

Mecliı pazartesi günü 
toplanacaktır. --

Kınacık 
Bağlarda tahribat 

yapıyor 

Bu sene haflarda ıalgın 
halinde kınacık hastalık 

tehribat devam etmektedir. 
Yapraklar daha ıimdlden 
ıararmıı olup hattl haıtalık 
korukları bile bazı yerlerde 
öldiirmüıtür. 

Bunun sebebi bu ıene 

fazla mıktarda yaf mıı 
olan yafmurlara atfedilmek-

(Birinci •ahifeden devam) 

nuyorlar. Bundan da maksat 

ıivtl olan fakülte teclriıatı· 

nın tedviri için askeri tıbbi· 

yeılnln hocaları olan bu zat

lar teka\lt edildiler. Eter 

onlar askerde kalsalardı 
orada kıdem ve hak kaza· 

nacaklardı. Buraya emek 

verdikleri için bu hakkı bu

radan beklemeleri tabiidir • ., 

Berem meseleıinin ıureti 

kat'tyyede halli iç~n dün 

Dariilfünun emini Muammer 

Raıtt B. Ankaraya ıitmiıtir. 

Muammer Raıit B. bu hafta 

içinde avdet edecektir. 

Tıp fakültesi reisinin 
tekzibi 

Dün Tıp fakültesi )ftlsi 

Dr. Tevfik Recep Beyden 

matbaamıza ıu mektuk gel

mittir. 

.. Darülfünuna Barem tat· 
bikl dolayıstle evvelki ,On 

Tıp Fakültesi meclisinde de· 

vam eden müzakere ve tes· 

bit edilen mukarreratın dün· 

kü Milliyet gazetesinde ta· 

mamile zıt bir ıekilde ya -
zılmıı olduiu görüldü. Bili-

kiı mukarreratın esası ted· 

naatın halelden vikayesine 
ve hastaların adetlerJnin ten· 
kiı edilmemesine ve zarar
dtde olmaıına matuftur. Bu 
bapta müderisler her tOrln 
feragati nefsi ıeref addeder
ler. 
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Çamur Şevket ölmedi. Baba 
Şevket esrardan ··ıd·· ' o u. 

Bu garip hadisenin içyüzü 
Çamur Şevket ne 

hakkında 
diyor? 

bizzat 

Evvelk! gün Lalelide 
çukur çeıme önünde, Ça· . 
mur Şevket isminde birisi 
ölmüıtür. 

Çamur Şevket kim? 
Bu adam eski ve maruf 

esrarkeılerden olup, 70 yaı 
la rında kan buru çıkmış, ıaç· 
ları ağarmıı ihtiyar biridir. 
Şehremininde, kavak ma
halleıinde tenekeden yapılı 
bir evde oturmaktadır. 

lıte buraya dün, ben 
adamın tölümünün içyüzü 
hakkında malilmt almak 
için gitmittim. 

Sol kola sapan bir so· 
kağa girdim. Güzüme iliıen 
bir kahveden içeriye gire· 
rek ayakta duran kısa boy
lu t!ıman ve etine dolgun 
birisine hitaben : 

- Çamur Şevketin evi 
nerededir, dedim. ................................ ·-················ 
Maliye 
Teşkilatı 

Yarın tatbikata 
başlanıyor 

Yeni kadrolar bugün 
gelecek 

Yeni Maliye teıkilitma 

göre bir Hazirandan itiba
ren kazalar malmüdürlük· 
leri tam teıkilatla çahıa· 

caklardır. Bütiin tahakku · 
kat ve tahsilat kazalar mal· 
müdürlükleı-i tarafından ya· 
ptlacaktır. 

Defterdarlık ve ıuaba.

tından açıkta kalacak olan 
bir çok memurların da ma }. 
müdürlükleri teıkilatıoa ve
rilmeleri kuvvetle muhte= 
meldir. 

Merkezde yalnız Defter· 
dar, Müdürler ve kalemleri 
kalacaktır. 

Bu yeni teıkilit üzerine 
Defterdarlıiın vazifesi yal 
nız konturol ve murakabe· 
t.lep'4&."Mt kaJ.•ktadar. Ka -
za malmüdürlükleri aynı 

zamanda Emvali metruke 
ve lağvedilen Mubassaıab 
zatiye müdürlüklerhıiu iıle
riqi göreceklerdir. Bu ıuret
le maliye dairelerinin itleri 
çok kolaylaımıı olacaktır. 

~arın senei maliye 
başlıyor 

1 Hazir.ın ıeni maliyenin 
ilk günü olmaıı hasebile 
Maliye komisyonları ve Ma· 
Jiye müfettfıleri reımi 

müesseeelerio veznelerini ta · 
ciat edecektir. Ayni günde 
biitün Maliye daireleri yeni 
defter tutacaktır. 

Muvakkat bütçe ve yeni 
kadro dün akıama kadar 
ıelmemitlir. Bugün gelme
sine muhakkak nazarile ba
kılmaktadır. 

Kadro geldikten sonra 
namzft memurların vazl· 
yelleri anlıt~ılacaktır. 

Muhatabım y;züme, dik
dik baktıktan sonra : 

- Ne yapacaksınız, di
ye sordu· 

Lazımgelen cevabı ver
dikten sonra uzun bir kah· 
kaha kopardı ve kendisine 
mahsus bir ıive ile : 

- Abictğim DündenberJ 
herkese meram, herkese 
bu meseleyi anlatmaktan 
imanım gevredi, dedi ve : 

- Gel sana da anlata· 
yım, diyerek sözüne baı

ıadı. 

Ne deniyor? 
Kardeıim; aradığın Şeh

reminli Çamur Şevket, be· 
nim. Kainat öldüğiimü zan
nediyor fakat, acı patlı
canı kırağı yakar mı? Sapa 
sağlam, civan gibi seziyo
rum. 

işte ölen adam ben değil, 
bizim Şevket babadır. Bu 
adam, oldukça kalender, 
hem de eski külhanlardan 
biridir. Yedi yaıında ( ! ) 
esrara baılamıı, yetmiı 

yaıma kadar çekmiıtir. Çek·J 
mek amma, nasıl çekmek 
biJir misin? Lüley: parlatın
caya kadar çekmek. 

itte bu adam sayılı dal-.................................................... 
Mersin 

Liman şirketinde 
tasarruf 

Mersin Liman inhisar 
ıtrketinin heyeti umumiye 
içtimaında kadro ve maaı 
lar ü~eriod"' esaslı mukar
rerat :ittihaz edilmittir. 

Müdürü umumi maaıt 

400 liradan 300 liraya indi
dirllmiı ve umum maeılar · 
dan da yüzde beı ten· 
zili için idare meclisine ıa· 
lahtyet verilmiıtir. 

Müfetttılik ilga edil111i1-
tir. 

Maaılar üzerindeki ten
kihata göre ııen t? de 15-20 
bin lira tasarruf icra eC:i

lecektir. 

Kama ile cerh 
Kasımpaıada oturan ma· 

nav Mustafa ile arkadaıı 
Hayri, Yentıehir Uyatrosun· 
dan avdet ederken camii 
kebir arkasmda dilsiz Ce· 
malettıne tesadüf etmf~lerdlr. 

Bu sırada bilasebep manav 
Muıtafe., .dtlılz Cemalettine 
hücum ederek kama ile 
elinden ya r.ala mııhr 

gacılardao, daha doğrusu 

zorlu dalgacılardan biridir. 
Her gün çeker ve dal-

gasına düıerek kendi 
halinde yaıardı. Evvelk i gün 
yine çekmiş "Ne tarafa böyle 
ıahım, voltanı alınıı ıidi· 
yorsun" diye seslendim. 

O da bana dönerek: 

Koskaya 
- Koskaya doğru cız 

ediyorum, dedi ve yuluna 
devam etti. 

Akıam üzeri olmuı, ytne 
burada oturuyordum. Yanıma 
gelen Pf-ç Ali: 

- Haberin varını? Baba 
Şevket mort olmuı, eledi. 
Yok falttn dedik fakat, son· 
radan hakikaten mortladı· 

ğını anladık. 

lıte "bu kadar ahic'm., 
diye ıözünü bitiren Çamur 
Şevket, ıunlarıd11. ilave et
meği unut111ayarak: 

- Görü}or.aun ya ahirim · 
eararkeı, afyonkeş, kokain- 1 

keı, vell aııl nekadar ket
oğlu keı varsa hepslnin,ya
ni bizlerin sonu tımarhane 
de, yahutta b•ba Şevket ve 
emsali gibi keılerin ıokak 

ortasında öldBğü gibi ölümü
m6~ mukadderdir, dedi. 

l ~te Şevket baba, evvel-

ki gün esrarını çekmi , b ir İf 
için Şehzade baıına gE lmiı· 

tir. Dö,üıte Koskada bir 
iti olduğu için Çukur çeıme 
nünden geçerek gidiyormuı. 

Fakat o ara fıretlerin 

teıirile müptela otdu~u kap 
hasta lığı kendisini &1kııtır

mıı. aman demeğe meydan 
vermeden öJdürmüıtür. 

Beynelmilel 
Avcılık kongresi 

30 Mayısta Pariste 
toplanıyor 

Paris, 29 (A.A.) - Bey

nelmile l avcılık kongrest, 30 
Mayıs'ta açılac ktır. 

M. Herriot 
Alman - Avusturya 
siyasetine dair bir 
nutuk söyleyecek 

Lyon, 29 (A: A.) - M. 
Herroit, Avuıturya ile Al· 

imanın ıiyaseten birleımesl 

aleyhinde yeni bir nutuk 
söyleaıiştir. 

BEN-AMAR Sirkı 
SON HAFT.A 

SON TEMSiL 
7 HAZiRAN PAZAR AKŞAMI 

Ebeveyinleri refakatinde gelen çocuklar tenzilatlı 
tarifeye tabidirler 

İkinci : 50 kuruı S lıtallar : 1 00 kuruı 
Birinci: 75 ., S Hususi : 150 
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Unutulmuş Bir Tekke 
Beybilhavzın Esran ... 

anevi bir maktel .•• 
Beybilhavzda İfe başlayınca 

11e garip şeyler gördüm?. 

ehennemden bir ses 1 
Beni buradan 

Mesih ol da 
kurtar! Hakiki 
halas et!.,,. 

-27-
Memnuniyetimi gözfe. 

mle · ifade etmek fçln,genç 
damı;ı, ıözlerlnin ta içer· 

bakbm. Çok ateılı, 
bakııları ?ardı. Bu 

eybtlha yz tekkeılnln esrar· 
qlz manuına hiç. yakı .. 

an, ideta çok açık bir 
lunla yazılmıı sahifelere 
enzlyordu. 

Cihanda herhalde daha 
ok azaplı olan bu yerde 

yle cana yakın bir ada· 
a rasıelmek herhalde 

bı r mazhariyetti.' 
Pall6rlerln dediii ıtbl 

u hlcreyeJ gelmek defll, 
a btlcrede bir insan göre
ilmek mazhariyetti. Genç 
damın ı6zleri, ıözleri ba· 
a teselli yeriyordu. Bunun 

ıoltuluıları, doktorun taıal· 
.Otu, Taftlzcl ltaımın taar· 
·uzu gibi ıotuk ve hatln 
lelfldl. Naaarlan, ruha el· 
l, lnıana emniyet veriyor· 
u. itte ben bu ıenç adam· 

beraber, resmiyette bunlar 
düıünülemeden doğru bir 
mütaleamn kabulü zaruri· 
dir. Mal6m ki heyeti umu· 
miyemiz hep Pastörlerden 
beıerin ~zelt kııkançlık hiı 

terinden azade kalamıyan 

insanlardan ibarettir. 
O~!.. Bu ne g(izel bir 

adamdı böyle.. Beybilba vz 
içindeki hakikatleri ne kader 

pür6zıüz bir açıklıkla taylOyor, 
onları dökG1ordu. Bu meı' • 
um mahalle ıeldtiim "n· 
derberi ilk defa olarak ru· 
bumda bir lnıirah ve hu· 
zur duymuıtum. Memnuni· 
yetle genç adamın 1Jcak 
gözlerinin içine bir daha 
baktım. O pek tatlı nüva· 
zlıle bapmdan tuttu. Du· 
daklarımdan öptG. Hay~~ 
tamda ilk dtıf a olarak ateı· 
b bir dudak seıl duydıpn. 
9 pttl, ben arkadaaınn bak· 
tim, Tarlalı kalbllDfl tfll,.en 
bir o\ctu ..• 

(Devamı var) 
~ bir teıelll ve 6ınlt il- ········:·······-···-.. ··••••••n••••• .. •• ....... 
.yordum. Boynuna sanf. Polıste: 
aak. 

- Beni buradan kurtar 
akild bu M..ah ol ela 11. 
l halla kıl, diye feryat 
:mek istiyordum. 

Genç Pa.lör: 
- Artık olmuı olacak 

Oj hanım dedi. Zararı ol· 
.ıla Jerde k .. mek en bO· 
ak k&rdır. Bundan aonrau 
in tedbir almak llzımdll'. 
>kaa, aende ıu ilerideki lo
da yirmi beı ıOndenberl 
!iyen ve her papa•dan 
talar, naıihatlar, vaızler 
ıliyen zayalh •• Nec ••• 
l>i harap oharmn •. 

Demekkt ıu ilerideki 
C&DID btriade yirmi bet 

.ündenberl her papazdan 
raızlar, naılhatlar, dualar 
l&nltyea ve ialiyen bir za• 
ralla vardı. Mec.. Zavalh 
Wee. .. 

Genç papaz deTam etti: 
- Bak kızım ben kur· 

iarmak için 1ana iyilikler 
,apacaiJm, timdi lamadan 

ca ruhani heyete 1eoln 
aklwada muf usal bir 
apor Terecellm, bununla 
nln kabili Artat olmadaiım, 

alet ~in daha çok telkinlere, 
amlara ihUyacın oldufunu 
e binaenaleyh manevi bir 
ya- lmabal verilmemek 

hemen buradan tabi .. 
en ltlzamunu beyan ed• 
llm. icap ederse, ıtfahl 
hat ta veririm. Bu fikri· 

e, kuTTetll ıabıılarm W· 
ı etmeıl ıayet mubte· 
eldir. 811Dlarm kim ola• 

ıwu.ıtee1111nl takdir edebibnln. 
uat heyeU umumiye her 
1.e ratmen mCltaleaıımı 
bu1e mecburdur. Çtınki 

_.. ...... um-1Je ..-11, ha· 
ıln bale vlkıf olmakla 

Hapis 
Bu cezayı veren 
bir sabıkalıdır 

Sultanahmette Alemdar 
caddeıinde oturan arabacı 
Hayri, 4 ıiin e•vel evinden 
kaçan karııı yanında bulu· 
nan ıof&r Şumnullu ümedi 
f1lpheleaerek davmlf, llOllra 
ela bu odaya bapaetmiftlr. 
Bununla da t"Ufa etmeml1t 
arkadaılarandan Arif iamln· 
de birini evine ıetirerek 
ona da dövdürmei• baıl•·~ 
mııtır-

Arif te bu tof6ril d6Ym6ı 
'Ye bıçakla kaıık ve haca
iJndan yaıalamııtır. 

Üç ı6ndenber1 yaralı 
vazi) ette hapsedilen Ahmet 
nihayet baldızı Emin tara• 
fandan aranılarak bulunm111 
Ye zabıtaya bildlrilmltttr. 

Me1ele1e vaziyet eden 
zabıta eve prmlf, mahpuı 
bulunan Ahmedl alarak cer
rahpaıa baıtahaneılne g&n· 
dermiıtir. 1-'aillerl de derdeıt 
edllmtıur. 

Mütekabilen cerh 
Kua gömrOkte sakin 

aey,ar 1abcı 21 yqlaruıcla 
Kbdl de Saltan Ahmette 
Sinan Mehmet pap medre
... tnde oturan yine ıeyyar 

•tıcı 38 yaılarında Aziz, 
dlo btrtbirlertnl bıçakla ya· 
ralaaut1-rclar. 

Ekin bıçatı ile yara 
Mahmudiye cadcJeatnde 
otuıan 1andalçı Recep 

dün, arkadııı Arap Haıaıa 
de ka "le etmlt. neticede 
Huan, eldıa bı.çalı lle Re
cebi bacaiuıdan yarala.....-
br. 

TARIR 

M-ebusu 6lcliiren Hacının muhakemesi 

Zehra kimin karısı? 
Çocuk kimden? İşin çok garip 

i çyüzü anlaşılıyor? 
14 Teırtnlıani 930 ıeceıi 

saat altı raddelerinde bir 
kadm meseleıindea clolaJI 
ınbık Muıul meb'aau Nuri 
B.i üç yerinden yaralamak 
ıuretile öldüren Hacı bini 
lılamm muhakemeaine dün 
ıa bah ağırcezada baılam ... 
tır. 

Hacı fiili katli tuavvur ve 
tasmimle raptı(mdan dolayı 
müıtantıklık tarafıadan idam 
talebile muhakemeye aevk· 
olunmuıtu. 

Kalabalık bir ıamiin da· 
vayı merakla takip ediyordu. 
Müddei mevkiinde dört ço· 
cufu ile maktul6n zevced 
Rahime H. oturuyordu. Ma· 
kamı rlyaıette Haıan L6tfl 
8., müddeiumumilik mev· 
kilnde muavtn Ceaıil Bey 
bulunuyordular. 

Maznun Hacı vakayı ıöyle 
anlatmafa baıladı : 

-lranlı Zebra dört aene-
dir yanımdadır. Metreılm 
delil karımdır. Nuri B. Zeh· 
rayı ayarttı ve evine götGr· 
dü. Ben de bunun 6zerine 
Nuri beye 11ttim. Fakat be· 
ni fena halde hırpalayarak 
baıımı yardı. Bunun IUHine 
karakola tlkayet ettim. Ka· 
rakola yalnız karımı ayartb 
deye söyledım, vurdufundan 
bahsetmedim bile. 

Re'iı- Baksen Nuri B. in 
~ne ıtd-.k o~n 41d6rmG .. 
IUD ne diyeceklln? 

- Ben öldürmedim. Evi· 
ne Zehra için de gitmedim, 
yalnız Zebradan olan kazım 
Mevhibeyi g6rmeye ıttmit
ttm. 

Relı - Badelkatıl ne için 
aaklandın? 

- Sakl•,mathm, cayar, 
cayır ıeziyordum Ye katil 

Hacının aranchtını ela duydum 
Hacı ~alnız ben deldim 
ya diyerek bi9 aeı çıkarma· 
dam. 

Bundan aonra rapor o
kundu. Bu rapora nazaran 
ilacı yakalanırken Gzerin· 
deki bası enakla ta.,__ 
caımı denize attıfı bildiri
liyordu. MGdclet Tekili bu 
cihetin tamtktnl fatedi. 

Filim 

Hacı da ~denize evrak 
fil anatmadıpnı ye Zebranın 
Iranla bir kaclm oldufunu 
ıöyleclt. 

Maznunun bu cevapla· 
rındaıı IOara 1&bitler din
lenmeie batJaamıttır. 
ŞUit Zehra H. 

- Erzurumluyum. Mu· 
ıul mel.'u•u Nuri B. kocam· 
dır. 12 aene evnl evlendik. 
Hacı de de talllfbm. Fakat 
çocuğum olmadı. Hacı bir 
gün sarhot eve geldi ve 
k11kaoçlık yüzünden Nuri 
Beyle kavga ettiler. Benim 
kanaatinıce Nuri R.t Hacı 
öltılürmüıtür. Nuri B. benden 
evvel bu kadm almıı ıonra 
boıamlf. Bir ıenedlr de Nuri 
B den ayrıyım, fakat botan· 
madım. O fimdi mahkeme· 
ye gelecek olan Rahime ha· 
nınıla evlenmtı. Hacı ile 
evli deilllz. Ayni evde ki· 
racı idik. Kendlılne ödlnç 
para verirdim. Ben de para· 
ları Elmasçı lranlı Hacı Meb 
metten alırdım. Hacı Meb· 
metten de Mehdi iıminde 
bir çocuiunı vardır. Mevhi· 
benin babası Nuri beydir. 
dedi. 

Bundan ıonra diğer ıa· 
bit Cemile H. dinlendi 
ve oda ıunlan ıöyledl: 

- Mevhibeyi ZehN H. 
Hacıdan cloiur_....r. 

Bunun üzerine Zebra Haım· 
la Cemile H. muvacehe edil· 
diler. Zehra H.çocugunNurl 
B. den olduğunda ısrar etti. 

Sabit Nebahat H. - V aka 
akıamı hirlnla koı•rak Nuri 
Beye hOcum edip bıçak· 
ladıpı gördiim, dedi. 

Bundan eonra 11 1apncla 
olan Mevhibe cltnleadt. 

Mehlbe - Babam Nuri 
Beydir. Annem Zabradır. 
BabAQıı Hacı 6ld6rd6, g6-
z4mle ıördG m. 

MOddei vekili - Nuri 
Beyin 20 bin liralık mirauna 
konmak lıtedtklerl için MeY· 
hibeyi alarak gösteriyorlar ..... 

Heyeti hlkime diler ı•· 
hlterua celbi içta muhakeme
yi 9 Hazirana talik etmlftlr. 

davası· 
Agopyan hanında bir faciaya 
sebep olan yangın neden oldu? 

Agopyan hanı yanpnı 
neticelbıde yedi kitinin 
61Gmilne ve mOteaddit kim· 
selerin yaralanmaıma sebep 
of an Andon oğlu Y. orıi, An· 
don oflu Emil, filim tamirci 
çıralı Yanlaln muhakem .. 
lerlne dün Alırcezada baı· 
lanmııtır. Maznunlardan 
yalnız Emil mevkuftur. Ea
nayl muhakemede •••ell 
llh talıldkat hlldminin iddt· 
au okuninuıtur. Bunda deni 
Uyordukl ltltealln men'i hu· 
ıuauadta Jcap .._ ihtt..._r 
cnkkat edilmetalıtlr. 

Emil •Mukelt adanı. 
ftlbnlnf tecribe ederken 
elektırik buıuna talrtılt se
kts t~ btrllbıl çar.ak Ya· 
nlnla ı.ttf .-elde oldula 
flltmlerln Gserlne dGılrmGı 
Te yanfın çıkmııtır. 

Bu yan11n da yedi kiti 
aa.dit v• mtteactdlt ldaaseler 
JU'alanmııtır. · 
8'* dava evr.kı eftell ddncl 
.,.. -wuaellne s6Dd• 
rdmittfr. 

Fakat ikinci ceza mah· 
kemeıf bu davayı vazife 
barid ıörerek alır cezaya 
gindermlıttr. 

Dilnkü celıede evveli 
yorft lıtfcvap edllmlıttr. Yor· 
gf demlıtlrkl: 10 1enedtr 
flbmkomiıyoncuıuyum. D6rt 
aydır Aiopyan Hanında o
tuna1ordum. Vak'a ,ancı 
kardeıtm ıeldi yanıyoruz 
dedi. Koıtum fakat ı6nd0-
remedik. Yanıan Elektlrlk· 
- çdda. 8 .... u ... Sltor
tab olmak lzere 25 b'-
U.hk mahm Jaadı. ltfal1e 
yasibaneyl muayene etttl• 
il zaman yanıın terh· 
balauAkuaunua ........ 
dedi. 

Keılf raporunda da yan· 
aınaa 11ıaradaa çıkmadıiı 
Elektrlkt• çıktıtı bildiri· 
liyortl· 

Şahit celbi lçta muhake
me baıka güne tabk edtl· 
mtıtlr. 

Sahife 1 

Kanlı bir kavgadan sonra 

4 kişi yaralandı 1 
Adanada sabıkalıların yaptık

ları bir sokak muharebesi 
Adanada Siptillide kan· 

h bir kavıa olmuı ve dört 
kiti yaralanmııbr. Vak' anın 
tafıilltı ıudur: 

Sabıkalı yankeılctferden 
Reıul oflu lbrahim ile 
Mustafa, Ômer, Halil, Ali. 
kOçük Yuıuf, Mehmet AIJ, 
Ômer lıimlt eıhaı bir iki 
sGndenberi mOtemadlyen 
ıece güodüz aarhoı .gezi· 
yorlardı. 

Sörlendifine göre bun· 
lar birlikte mObim bir par
ti vurmak ıuretile eyle
nl7orlarken aralarmda bir 
kavga çıkmıı ve faaliyet 
abaları olan Slptlllide bıçak 
bıçaia gelmlılerdtr. 

Bu ıırada koıulmuı ve 

pazar mahalli karıımııtır. 
Bu kanııkhk içinde bıçaklı 
yedi yankeılci raı gelince 
ıallayup ve arkadaılarından 
Ahmet bileiinden aiır ıurette 
Mehmet Yuıuf ıol böğrün· 
den olduça ağlr, mehmet Ali 
baldırından hafifce Ômer ~ 
fıe muhtelif yerlerinden ya· 
ralanmııtır. 

Vak'a mahalline poltı 

memurları yetiı mit yankesi· 

elleri tutmak iıterken poliı

lere hücum etmiıler •e ya· 
kalandıktan sonra kara kola 

ıtderken ktlçük Yusuf beni 
vurdu diye bağirmıtbr. Ya· 
ralılar tedaviye ahnmıı ve 
tahkikata baılanmııbr. 

intihar Darısı 
Çocuk kendini Bütün hakkı hu. 
niçin öldürdü? zurlann başına! 

lhsaniyede oturan Meh· Sııorta komiıyonu aza· 
..ı Ef. din pce intihar larfle lktı1at yeclAleti araıın· 
et.tıUr- Vak'a 161le ol· da bir nokta nazar farkı 
muıtur : •h&clJı olmuıtur. 

Saat 21 raddelerinde Şlr· Bu da ıundan ileri gel-
keU Hayrlyenln 63 nu· mittir. 
maralı vapuruna binen lktısat vekaleti, a1ika · 
Mehmet Efendi Kızkulesl dar dairelere bir emir gön· 
açaklarmda kendini dentze dermlıttr • 
at1a11tır. Vapar durdurul- Mezk6r emirname, tda· 

1D11f ve etraf tabarirl dılmlı· re mecltılerinde ki komis· 
••ceset bulunamamııtır. yonlara hakkı huzur veril-

lntllıann 1ebeblae pllDce memeıl yazılıyordu. Böy· 
Mehmet Ef. ile baha11 ara· lece gerek ıfgorta ko~i1-
ııacla geçen bir bldlsedtr. yonu ve gerekse devalr mü 
Etaıen Mehmet Ef • mariz dirleri çahıbkları komiıyon· 
bir.gençtir Te bltta bir di• lar danhakkı huzur alamı· 
paaaere bile devam etmek· yacaklardır. 
tedlr. babaılle de ara11 açılın• Halbuki, sigorta komiı· 
ca büıb6t6n kuruntulanmıı ı bu emirle yonu aza arı, 
•• hayabaa kıymııtır. allka'an olamayacalı 

Peşte sergisinde ıakrındeter. 
P.,te •rıWade en ,a-1 Maamafih, bu iddia lk-

paviyoa olarak TGrk pavlyo- tı1at vekaleti tarafından 
nu bepnlhialfUr. reddedilmlıUr. 

Çiftçi kooperatifi 
Kredi tespit edildi, beyanname

ler Ankaraya gönderildi 
Ziraat bankuının himaye 

aincle Adanada bir çiftci ko
operatifi teıkll edildiii ma· 
l6mclur. 

Kooperatif tamamile faa· 
llyet devrellne ıirmlı ve ko· 
operatlfe aza kaydına d .. 
vam edilwek beyannameler 
•lıa._aaja baılanmııtır. Bu 
be1aanallUllertn doldwul· 
ma ql hita• bulduktan ıonra 
kredi yek°"'1 '"ptt edilecek 
ve cetveller Ankara ziraat 
baakau umwı merkezine 
ı&aderilecekUr. 

Haber aldıı.aın söre 
be1aanamelerln merkezi u· 
mumlce tetkik .... kabulOn· 
dea 10nra para teyzlabna 
batlanacakbr. 

Salat kooperatifi aynca fa· 
allye•e geç.mit ve aza kaJ· 
dına baılamıftır. 

On d6rt 1>iD Urau• 
baıhyan ıermayeıl on yedi 
bta liraya çıkmlf qlup ban
ka flftçtlerln ~ •neld 
kredllr,......ıı.ua..
yaparak para teftf edecek 

ve buna ıatıı kooperatifi 
kefalette bulunacaktır. 

Kooperatifin idare heye• 
ti Sefa B. relı olmak üzere 
Hllml, CaYit, İhlaD, Vehbi 
Necip, Ekrem, Avni, Beylerle 
1a vatlı zade Halil ağa hey
et azaıına tetktl etmektedir. 

Kooperatif namına im· 
zaya eallbiyettar olarak 
Safa ve Ekrem beyler intl· 
bap olunmuıtur. Pamuk a• 
lımı için kooperatife Yuna• 
nlıtandan miracaatlar vaki 
olmuı olup kooperaUfln çift· 
el için çok haJll'h bir te
.. kktll olarak b6)'6k Ye 
faytlalı itler yapacafı lmlt 
edilmektedir. 

1 KIJçiJk hdnlar 1 
Kuvvetli bir daktilo 

TOrkoeden Franıızcaya, 
Fran11mcadan TGrkçeye kuv· 
yelle terdimeye muktedir 
bir daktiloya ihtiyacı o:an• 
lallO lduemize ta bri-~n 
mGracaatlerl. 



Fı 
11 
( 

kut 

gör 
De 
rı, 

mi 
' ıu 

de 

te~ 

mı 

niı 

i)E 

in 
re 
gc 
fJ 

n 
h 

1 

c 
~ 

1 

Sahife 6 

ANKARA 
Bütün 

Telgraf 

.. -Demokrasi 
Muharriri Tercüme eden 

Etienne Vacherot HÜ•eyin Cahit Bey 

2 Büyük Cilt 
Demokratik devlet sistemi, bir demokrasi hükümet 

idaresinde vatandaşm mevkii ve vazifesi, Demokrasiyi 
doğuran içtimai ve siyasi amiller v. s. Bütün bu mev
z uları bu muazzam ve mühim eserde bulacaksinız. 

Demokrat ve Laik Türk vatandaşı Demokr~sintn 
ruhuna nüfuz etmek ve Demokratik prensip1eri iyice 
kavramak mecburiyetindedir. Binaenaleyh bu eser 
mebus, hükümet erkanı, memur, muallim, askar hu· 
liı sa her Türkün ehemmiyetle alakadar olacağı bir 
kitaptır. 

2 ciltten ibaret olan bu kitabın fiatı her yer için 

3 liradır 

Turhan valde 
Muharriri: Müderris Ahmet Refik Bey 

Saray kadınlarmıo, cahil kadm ağalarının devlet 
idare ve siyasetinde oynadıkları rolü ve Osmanlı 
imperatorluğunun Köprülüler devrine tekaddüm eden 
bu devresindeki tezepzüp ve karıııklıkları bütün fe· 
caati ile meydana koyan bu eser 150 kuruı fiatla 
ıatılmaktadır. 

Naşiri: Kanaat kütüpanesi ( 

piyangosu 
5 inci Keşide 11 Haziran 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
50,000 liradır , 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 40.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. 

-· 
KOD AK 

VELOK_S kiğıdı 
Bilaistisna hei-klişeye 

- Fevkalade kopyalar 
- Amatörlerin sevdiği 

kağıt. 
KODAK müsabakasına 

VE L O K S kağıdına basılmış kopyalar
la iştirak ediniz. Kopyaların ar.kasında 

VELOKS kelimesine dikkat. 

YARIN 31 Mayu 

O T E L T-A Ş H A N P A L A S 
konforü havi. Fiatlar ehvendir 
- Taşhan Ankara Telefon 1163 

~ 

kuruıa, daha fazlasına para vermek 
günahtır. 

yarı yarıya daha ucuz ve daha mü-. 
eesir yerli malı o Tan FAYDA yı is· 
timal ediniz. Sinek, sivrisinek, tah· 
takurusu, pire, güve ve sair haıa-
ratı yumurtalarile aniyen mahv ve 
itlaf eder. Kokusu latif. Kat'iyyen 
leke yapmaz. Bütün devairi devlet ve 
müessesatı milliye ve ecnebiye FAY· 
DA istimal eder. Kutusu 50 büyük 
75 bir kiloluk 125 kuruıtur. Ha· 
ıan ecza deposu. Toptancılara ten· 
zili.t. 

r BANKA KOMERÇİYALE 
ITALYANA 

Sermayesi: 700.000.00D L;ret, ihtiyat akçası: 580.000.000 

Merkezi idare: Milano, İtalyanm baılıca ıehirlerinde. 
Şubeler: lngiltere, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Çe
koslovakya, Lehistan, Romanya, Bulgaristan, Mısır, Anıe· 
rika Cemahiri Müttehidesi, Brezilya, Şıli, Ur••
Arjantfn, Peru, Ekvatör ve Kolumbfyada Afil 

lstanbu' şube merkezi: Galata Voyvoda cadde 
köy Palas (Telefon: 2641 - 2 • 3· 4-5) 

Şehir dahilindeki acentalar : lstanbulda Alalemciyan 
hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: istiklal caddesi Telef. 
1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718. 

İzmirde ıube 

Banka F rankoaziyatik 
. Anonim Şirketi 

SERMAYESi: 25.000.000 Frank 

Merkezi idaresi ; Paris, Burdo '(Boudrean) sokak NO. 9 
Şubeleri : İstanbul, Galata, Voyvoda caddeıi No. 102 

Telgraf adresi: Frasiabank 

Telefon Beyoğlu 1421 2- 3 
Posta kutusu Galata No. 376 

"Harbin Mukden,, 

Bilcümle Banka muamelatı 
Heıabatı cariye küıadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat -

Tasarruf sandığı - Mekükatı ecnebiye kambiyo, esham ve 

tahvilat alım satımı - Senet iskontoıu - Esham ve tahvi· 
lat bedeJlerinin tahıUi - Adi ve sirküler itibar mektupla

rı - Esham ve emtia üzerine avans - Ecnebi memleket 
' 

üzerine kredi kütadı - Esham ve tahvilat muhafazı -weıaire 

Sü-DoRonoPertevi 
Dgstlarınıza tavsiye ediniz. Size müteşekkir kalacaklardır. 
Her eczane ve eC'za deoolarile tuhafiye mağazalarında arayınız. 

Doktor 1 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp· 

hanesi üstünde No. 66 
Telefon : lıtanbul 2385 

Çocuk hasta hkları 
mütehassısı 

Or. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon : 8. O. 2496 

İstanbul 4 üncü icra memur
luğundan: 

Tamamına (4960) lira kıymet 
takdir edilen Erenköyünde Koz
yatağında eski 19, yeni 38, 39, 40 
numaralarla murakkam maaköş

kün nısıf hissesi açık arttırmaya 

vazedilmiş olup 15-6-931 tarihin
de şartnamesi divanhaneye talik 
edilerek 30-6-931 tarihine müsa-
dif salı günü saat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul 4 üncü icra daire
sinde açık artbrma suretile satı
lacaktır. Arttırma ikincidir. Birinci 
arttırmada (500) liraya talip çık
mış olup bu kerre eu çok arttı
ranın üstünde bırakılacaktır. Art. 
tırmaya iştirak için yüzde yedi 
teminat akçası ahnır. Müterakim 
vergi, Belediye resmi, vakıf ica
resi müşteriye aittir. 

Hakları Tapu sicillerile sabit 
olmıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alAkadaranın ve irtifak hak-
kı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve maıarife dair 
olan iddialarını il~ tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerilc bildirmeleri lizımdır. 
Aksi halde hakları Tapu sicillile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

Alakadarların yeni İcra ve İf
las kanununun 119 u11cn maddesi 
ne göre tevfiki hareket etmeleri 
ve daha fazla malumat almak 
istiyenlorin 930-532 dosya numa
rasile · memuriyetimize müracaat· 
tarı ilan olunur. 

OSMANU BANKAın 
Sermayesi 10,000,000 

İngiliz lirası 
IST AN BUL ACENTALIGI 
Telefon : latanbal 3318 

BEYOGtU DAiRESi 
Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça muka· 
bilinde muayyen vadeli 
veya hesabı cari suretile 
avanslar, poliça ve iskon· 
tosu. 

Türkiye Cümhurlyeti
nin baılıca ıehirlerioe ve 
memalikt ecnebiyeye ıe
nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve tell'raf emir· 
nameleri irsalatı. ( Hesabı 
cari) küıadı, senedat ve 

kıymetli eıya mu haf azası, 

kupon tahsilatı, Türkiye 
ve memaliki ecnebiyeye 

keıide edilen poliçaların 

tesviyesi, borsa muamelatı 
icrası, akçe bey'i ve ıe· 

raaı, ıair bilcümle ban· 
ka muamelatı, kaıa icarı. 

rracuk hastahanesi ku· I 
lak boğaz burun mü· 

tehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoflu Mektep sokak 1 

Telefon : 8. O. 2496 

Haydar Rifat 8.in eserlerinden 
Ayni haklar iki lira 
Miras meseleleri Bir ,, 
Şerhli borçlar kaı1unu cı: cı: 

(ikbal) kitap hanesinde 

Beıtncl İcra memurlufun· 
dan: Mahcuz Radyo, Slnger 
makineıf, Halı 8 Haziran 
931 tarihinde saat 13,30 dan 
itibaren lıtanbul Sanda 
bedeatanında .. tılacafı ilin 
olunur. 

Merkez Acentası: Galata 
Köprübaıı B. 2362 ıube 
acentası Sirkeci Mühüı

darzade Hanı Tel. 227 40 

Ayvalık sür' at postası 
(Mersin) vapuru 2 Ha

ziran Salı 17 de Sirkeciden 
Gelibolu Çanakkale Kü · 
çükkuyu Edremit Burha
niye Ayvalıi'a kalkacak, 

1 d~nüıte Altınolui'a da 1 
u.ırayacaktır. 

TAViL ZADE VAPURLARJ 

AYVALIK · IZMIR postası 

ba. v!p~1 ~~. E p! F ~ zartesl 17 de 

Sirkeciden hareketle Geli· 
bolu, Çanakkale Ayvalık ve 
lzmire azimet ve Çanakkale-

ye uirayarak avdet edecektir. 
Yolcu bileti vapu~da da ve· 

rilir. Adres: Yemiıte Tavil· 
zade biraderler. Tele. lııt: 221( 

Dr.Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıktan mutehassısı 

Cumadan maada her 
gün öğleden sonra ıaat 

(2,30 dan 5 e ) kadar İııtan
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı hususi dalreıinde 
dahili hastalıkları muayene 
ve tedavi eder. 

Telefon: lıtanbul 2398 

Doktor Feyzi A~met 
Cilt, saç ve zührevi has

talıklar müteha11ısı Cu· 
madan maada her gün 
saat 10 dan 6 ya kadar 
haıta kabul edilir. 
Adres: Ankara caddeıi 

No. 43 
Telefon: İstanbul 3899 

~Doktor 
lbrahim Zati 
Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme so· 
kak No. 5 . 

Her gün öğleden son
ra altıya kadar hastala· 
rını kabul eder. , 

, Doktor.._ __ _ 

1 Nazım Şakir 'Bey Avrupadan gelmfıtir. 

lıtanbul 7 inci icra daire-
ıindeu: Bir borçtan dolayı 

mahcuz eıyayl beytiye iıou 
Haziranın 7 inci Pazar l'ÜDÜ 
l'lat ondan itibaren Kızıltop· 
rak'ta kurbanlıdere civarın· 
da müteveffa Salihattin 8. 
köıkünde bilmüzayede para· 
ya çevirilecefinden talip 
olanların vem! mezkliıda 
memuruna müracaatları llln 
olunur. 

lıtadnul üçüncü icra da• 
ireıtnden: Mahcuz ve furuhtu 
mukarrer bulunan Kandllli· 
de F11tikhbafında 15 No. lu 
hanede piyano ve koltuk ve 
ıairenin 9/6/931 tarihine 
müıadif Salı ıün\l ıaat do· 
kuzdan on bire kadar satıla
cağından talip olanların ma· 
halli mezkürda memurune 
müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 

Mes'ul müdlir ve mümessil 

Barhanettin Ali 

Seı 
Al' 
Ü 

!!I 


