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Tevkifinden 155 gün sonra dün sabah hürriyeti iade edilen 
Başmuharririmiz Arif Oruç Beyin başmakalesinden : 

«lcrai, Teşrii,Adli; inzibatı kuvvetlere tahakküm eden bir hükumetin keyfi muameleden, 
geliıi güzel iş yapmaktan bir lahza fariğ olmıyacağı gayet tabii idi . . >> 

Hu•usi muhabirimizin Ankarada tahkikatı: 1 Garip şekilde yapılan intihabattan sonra 

Memur maaşlarından tenkihat ve Münhal 10 mebusluk 
ıss .anı.11=~12:~ tensikat meselesinin hakikah ne? intihabı ne olacak? 

155 
Gün 
Sonra 

Namzetleri Gazi Hz. seçecektir, 
bugün kararını verecek 

Q!tçi ve müstakiller ne diyor? 

mahrum bulunuyorduk. Bu 
uzun müddet zarfında, ana 
vatanda birçok hi.dlleler 
olmuıtur. Bunlardan en mü· 
himmi Türkiye Reiılciimhu· 
runun Hyahatleridlr: Gazi 
Hz. memleketin her tarafını 
gezmtıler, görmGıler, dinle• 
miıler, kat'ı intibalarla An· 
karaya avdet etmiflerdir. 

Gaahıhı tarihi HJ'ahet· 
leri, aerbeıt cumhuriyet fır
kaıının beklenmlyen bir za. 
manda inffıahı, dafıhp ta
rihe karıımaıını takiben 
baılamııtı. 

Türkiye Reisi cumhuru· 
nun iktiıaden bitkin mem· 
lekettmlzi tetkikten. halkın 
öz kısmı ile yakından te
lllaı etmek ıuretile edin· 
dikleri kanaat ve fikir· 
leria heyeti mecmuaıın· 

daa, henüz bahHdebilmek 
hnklnı yoktur. Buau ancak 
hükOmete tevdi edlldiii 
ıöyle11en muf a11al raporu• 
aıuhtevfyabna ıtbll peyda 
•tttkten ıonra açıkça mi· 
nakaıa edebilmek kallfl ola
cakbr. Hatta Muıtafa Kemal 
Hz. rinln çok hayati olmak 
llzımgelen raporları, Fırka 
koaıreılne arsedil•ezden, 
Yahut hakQmet• verilaesdea 
evvel neıredil•ek, çok fay· 
dalı olacaktı • Bir defa: 
Kongre azaları bunun 11ze· 
rinde diitünrııefe, fikirlerini 
teıbit etmefe, kanaatlerini 
toparlamağa meydan ve ıa· 
ha bulmuf olacaklardı. 

Halbu ki, Muıtafa Ke· 
illa.} Hazretlerinin ıylarca 
devam etmit olan seyyahat· 
lertnden, milletin ediuebil· 
dikleri, sadece: Hük6me· 
~ takip ettiği ıiyaıetin 
lllemleket ihtiyaçlarını tat· 
illinden usak oldufu, dola· 
l'ııile de, milletin itimadını 
•lınak mecburiyeti kartı· 
•ıııda kabndıfı meaelestdir. 

Gazi, herıeyden e•vel 
11l ııettceye yarmıı oldufu
ııu tlln etmekle beraber, 
•kaertyet fırkası umumi re· 
iıt ııf &tile de mecliıln kendi 
"•llclini feılaetmeai l6suau· 

tııa irtat etmiılerdi. Reisi· 
C:1llllhur sıfatil• aecllıln 
feıbtııe sallhtveti olmıyan 
llatlıa.rünlleyhin , ekıeriyet 
fırlcaıı Reiıi ııf atil• lüzum 
löıterdtklerl tecdidi intihap 
~leleıi, bir hamlede halle· 
"'111llı oldu. 
<Oevcun ı 4 nfii Saylad •) 
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Memur maaşatından tenkihat ve kadrolarda tensi

kat işleri, hazırlanan yeni bütçede ne haldedir 
- 1 

Bütçe, clolayısile umumi müfettişlik ve dit er tasavvurlar 
kalıyor. Tekaüdiye ve kazanç nasıl kesilecek? 

Ankara, 8 ( Ankaraya 
ıiden Huıuıl muhabirimiz
den) Yeni bütçenin müzake· 
resi sırasında tasarruf yap

mağa istihdaf eden hareket• 
lerin memur maaılarında 
tenkihat halinde ve kadru· 
larda tenıik yapılacaiı ıek· 
linde bazı ••zetelerln yan• 
lıı iatthbara mOıtenlt neıri· 
yab memurin berinde telaılı 
akiıler yapmııtır. 

Elde mevcut memurin 
kanunu, muhaıebef umumi· 
ye kanunu, teıkillt kanunu 
mnkamında olan Barem ka· 
nuuu ve bunlara müteferrl 
kanunların tamamen deifıttrll· 
meıinl intaç edecek olan bu 
itin kat'iyyen aılı yoktur. 

Hiç bir ıuretle ne memur 
maaıabnda tenklbat yapı
lacak, ne de memur kadro· 
sunda tenıikat yapılacaktır. 
Yeni bGtçenin tıtinat ettlfl 

Kabineye ıimJiye lcaJariyi bir l 
Maliye oekili B8femiyoı Bt11 

ıJelcil /•met Paıa 

tkbıat esası blıbOUln baıka· 
dır. En hakiki vaziyet ıu· 
dur: 

Gazi Hz. in seyahat intibaları 
-~ 

Yarınki fırka kongre-
sinde anlaşılacak! 

Fırka nizamnamesinde yapıla
calt.tadilat nedir? fırka grupuda 
bü giin toplanıp lamet Paıanın 

programını görecek 
.Ankara, 8 (H.M) - Bti· ı br. Pazar günil konırenln 

ilk Millet Mediıi bfnaıı ilk içtimaı saat 2 de yapıla· 
y r iln umumi Fırka caktır. Kongre saat on dört· 
Pasa i te açılacaktır. 
k reıine tahılı olunacak 

Badema iıtifa ıuretile 
veya muhtelif ıuretlerle 
daireleri tarafından le· 
davi edilebilecek mahiyette 
bulunduğu takdirde o mün· 
hale yeni memur alınmı· 

yacaktır. Büyük memuri· 
yetler de ayni fer aite tabi 
olacaktır. it ve meıai böl O· 
müııQ thli.I etmeluiahı saten 
evvelce mukarrer olan bu 
uıul tatbik olunacaktır. 
Bu bütpntn l'ayn melhuz 
faııllarına dahil olunacaktır. 

Yine memurin kanunu 
ile zaman altında bulunan 
açık maaıı verilecek ve hiç 
bir memurun hakkı mük· 
teıebine iliıilmiyecektlr. 

Zaten bu elbet büt· 
çenin ana hututu mallıi 
haricindedir. 

Liiv edilecek memurl· 
yeller hemen her vekAlette 
(Devamı 3 tindi •alaifede) 

l:zmir hadisesi 

Suzan H. 
bulundu 

lstanbuldaki evi de 
dün keı (edildi 
İzmir, 8 (Huıuıi) - ~a

fıza Suzan hanımın Faı 
feykalide komlaerl M. (Gi) 
nin kanaı olmadıiı hakkında 
ki neıriyat doğru dejildiı'. 
M. g! ve Suzan Hanım iz. 
mir evlenme memurlujunda 
nikahlıdırlar yalnız çocuk me· 

Garip ıe· 
kilde yapılan 

intihabatın ya· 
rım kaldıjı 

ma16mdur. 
Maamafih 

geri kalan 10 
milıtakil meb
uıluk için ye
niden intihap 
yapılması za· 
ı·urldir. 

Fırka ıra· 
Çiftçi mebuslardan 

zeteleri mOn· fıtıfaı mı .ıerl aldı
hal mebua- il ~ylenen Manisa 
foklar Jçln mebusa 

H lk F k Halil Bey a ır a11· 
nın namzet ıöatermeaini tek· 
r ar edip duruyorlar. 

Gazi Hz.nln beyanna· 
mesine rağmen Fırkaya 

muhalif olacak müıtakil 

mebuıluklar için namzet 
ıöıtermeıl kadar ıayanı 

hayret bir garibe olamıya· 
cafını mükerreren yazdık. 
Bunu hili. varit görmeyiz. 
Bununla beraber bu vaziye
tin nasıl bir ıureti halle 
raptedileceği henüz anlatı· 
lamı yor. 

Mecliı reiıi K.izım Pı. 
bu huıuıtaki beyanatında 
bu namzetleri ancak Gazi 
Hz. inin intihap edecekleri· 
ni ıöy!edi. 

Bundan baıka meclisin 
usulen münhal meb'ualukla
ra yeniden intihap yapılma· 
ıma karar vermeıi lizımdır. 
Mecliı bu gün toplanacaiı· 
na göre mecllıln bu ğüok6 

içtimamda bu huıu•ta karar 
vermesi muhtemeldiı. 

Boykot edilmiş 
bir namzet 

lıtanbuldan müstakilen 
mebuıı intihap edilmek üze· 
re namzetliğini koyan lımail 
Şefik B. çiftliğinden oehri· 
mize inmiıtir. 

lımail Şefik 8. diier 
müstakil namzetler ıfbi, 
müotehibi saniler tarafından 
boykot edilmekle beraber 
ıiyaıet ile alakalarını ke1-
mf1 defJldJr. 

Dün kendf•i ile l'Orlfen 
bir muharrirfmize mumat· 
leyh demiıtlr ki: 

- Vakıa müntehlbi ıa· 
ni beyler bize reylerini ver· 
meje llyık ıö rmedller. Fa· 
kat münhal mebuıluklar 

için tabii yeniden intihabat 
yapılacak. 

Tekrar intihap yapıldıfı 

zaman tekrar müıtakillen 
namzetlii'imi koyacaiım. 

N~ olurıa olsun ben siyasi 
hayata adım attım. Mfl • 
eadeleme deYam edecefim. 

Çiftçi mebus ne diyor? 
Yeni mebuılardao Ômer 

bey mecliae köyündeki kı· 

yafetlle gelen çiftçi meb· 
uılardandır . Mumaileyh 
kendiıine ıorulan ıuallere 
ıu beyanatta bulunmuıtur: 

- Ômer Bey, ıimdiye 
kadar hep köyde mi çalıı· 
tınız, bizzat çift ıilrdüailz 
mü? 
(Devamı 3 üncii •ayfada) 

Fener- Süleymaniyc 12- O ! 
Galata saray Beykozla 2-2 berabere kaldı, Vefa Süley· 

maniyeyi 2-0, Fener bahçe de Anadoluyu 1 l·O yendi. Maç· 
lann tafıllitını her ıilnkü ıpor ı6t11numuzda okuyun uz .•. oDi ' Şimdiye kadar bir çok 

, h . . . zin villyetlerfn mO.meuilleri ıel-

selesi henilz anlaplamamııtır. 
Bu huıuıta gerek haıtanede 
ve gerekıe çocuk doforttu· 
tu iddia olunan Doktor 
Kazım B. çok ketum dav· 
ranmaktadırlar. 
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Başmu arrırımı mtılerdir. Buailn de bir 
teşekkürü çoklan gelmiıtir. Hemen 

IJiın .abah •aat (9)Ja ıelmemiı olan hiç kimse 
talaliy• edilen Baıma· kalmamııtır. 
laarririmi~ Arif Ora~ B. Fırka mebusları da bu· 
lcendi•İn• g•rek telgraf rada bulundutu için hemen 
gere/ı melctap oe gerelc ekseriyet deill ittifak vardır. 
tel•lonla •amimi lais•iyat ilk celıe pek kalabalık 
ishar eyliyen a•İI do•t olacaktır. Celıe umumi 

011 
muhterem kari/erine relı Gazi Hazretlf!ri tara· 

derin te1elclcür etmelıt•· fıodan k6fat buyurulacak
tır, 

Jir. (lhoamı 4 üncü ıaylaJa) 

Bura ve lıtanbul ıaze· 

telerindeki neırlyat o kadar 
mübalagalıdır kJ; lzmlr bal .. 
kı bu meseleye hayret et· 
mektedfr. Son dakikada 
aldıfım bir habere ıöre 
Suzan Hanım kerlmeıi ve 
Fazıl bey iımlnde bir genç· 
le bf rlikte Bandırma tari· 
kile lıtanbula hareket et· 
mlılerdir. 
(Deoamı 3 anc:ıa aa,latla) 



Sahife 2 

~ Serbes Fırka 
TARİHÇESİ 

1 Nasıl Açıldı, Nasıl l(apandı ?I 
Muharriri: Bürfıanettin .4.li 

İktibas edilemez 

Gaziye telgraf .. 
Fethi B. Halk namına Gaziye 

bir telgraf çekiyordu 
-25-

Hülasa, gene Fdhi B. 
nutku tamamladı. Liderin 
3,45 te baılıyan nutku tam 
bir ıaat sürmüıtü. 

Fethi Bey bu tarihi nut· 
ku, şimendiferler, inhisarlar 
vergiıi, ve milli ihtiyaçları· 
mızda ismet Paıaya cevap 
teıkiJ ediyordu. 

... 
Otele dönüldüğü zaman, 

Fethi Bey bir müddet yalnız 
kalmak ihtiyacını duydu. 

Yarım saat sonra 
katiplerine ıu telgrafları 

Gazi Hazretlerine çekmeleri 
için bir emir veriyordu. 

Serbest fırka liderinin 
Gazi Hazretlerine çektiği 

telgraf ıu idi: 

Reisicumhur Gazi Mus- : 
tafa Kemal Haz. ne 

Bugün söylediğim nutuk 
mdnaaebetile toptanan on 
binlerce halk namı devlet· 
lerine ceçtfjim yerlerde ıe
dit Te ıurekll alkıılarla 

hi11iyatıoı izhar etmiıtir. 

Halk zatı devletlerine karıı 
beslediii ıonıuz merbutiyet 
1'e muhabbetinin zati dev
letlerine ibl&.fına bendenizi 
memur etmfıtir. Bu yük· 
sek ve ıerefli vazifeyi ifa 
ederken tazimlerimi arz· 
eylerim efendim." 

Fethi 

• 
Fethi Beye Anado1unun 

ber tarafından davet telıraf· 
ları ıeliyordu. Manisadan, 
Babkesirden , Aydından , 
Adanadan, Şark villyetle· 
rinden .. Fakat bii.tün davet
lere, bu eönülden çaiırma· 
lara icabet için zamandan 
fedakarlık etmek lazımdı. 

Halbuki yakında baılıyacak 
olan Belediye lntihabatına 
ittirak edileceil için biran 
ev't'el lstanbula dön1»ek ve 
bu yep yeni teıkilatın önQn
de bulunmak Fethi 1. için 
lazımdı. 

Binaenaleyh ıimclilik Ma
nisa, Aydın ve aTdetinde de 
Balıkeıire uframak ancak 
kabil olabflecektl. 

Serbest fırka lideri launa 
karar verdikten sonra seya· 
hat tertibatı alındı. 

Evveli Manisa, bilaha
re de (Aydın)a gidildi. 

Buralardaki istikbal teı· 
yi, ikram ve sıhhat kelime
lerinin manalarını da teşri
hc lüzum görmiyorum. 

Bu iki vilayette de Fet· 
hi Bey, İzmirde söyledi fi 
nutkun küçük birer hülisaıı 
Dl } aptı. 

Gene bu iki vilayet te 
lzmirdeki hadiselere benzer·· 
se fakat ufak mikyaata 
vak'alar oldu iıe de ıayanı 
ehemmiyet dejildi. 

Balıkesirde, Lider epi 
müıktlata ufradı burada da 
tıpkı lzmfrdeki gibi müda· 
haleler, otomobil vermemek 
gibi m üeHif hadiseler oldu. 

Bilha11a o zaman Bah· 
kesirde bulunan İzmir mee 
busları istanbul gazetecile
rine bir "Mi" ali tertip ede· 
rek F ethf ·Beyin nutuklarını 
dinlememelerini temine ça
lııtılar. 

Lakın bir iki gazeteci 
müstesna olarak, hiç kimse 
vazifesini ihmal etmedi. 

Çünkü Balıkesir halkı da 
tamamile İzmirin asil halkı 
gibi içinden dotan bir arzu 
ile Fethi Beyi ve prensiple· 
rini benimsemtıtt. 

Buradaki nutuk ta on 
binlerce halk tarafından can 
kulağile dinlendi. 

Burada da otomobiller, 
kamyonlar, balkı ıtadyoma 
(bedava) taııdı. 

( Devamı var ) 
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Şarap 
işleri 
Ne halde 

Şaraplarm satıı mevat
al kıttır Ye yaz ıelince her 
içkiden fazla bira lstlbllk 
edilir. 

Bu Rne ise. ıarapçıhkta 
fazla bir inkiıaf mahsustur. 

Halkta bafcılıf a karıı 
bii.y(ik bir bahi.nak vardır. 

Halihazırda, yapılan ıarap· 

lar iyi olduklarından ihraç 
edilebilmektedir. 

Dahili satııta da fazlalık 
aıörül6yor. MezkO.r tezayüt 
iki sebepten ileri ıeliyor: 

1 - İki ay kadar e1'vel 
litre batına 5 kuruıa indiri· 
len inhisar reıminin fiatlerl 
ucuzlatmağa amil olması 
( Lebliler zamanında reıim 
15 kuruıtu; l:Hiihare 10 ku· 

YARIN 9 vt-. ıt1 , 
ŞEHİR 

i& 
• 

HABERLERi 
'\ 1/ 9 Cumarle![] 

Siyasi 
............................................................ 
lstanbuldan 
400 doktor 
gldiyor! 

Tıp ko"laıresinin hazırlığına 

yapmak üzere 'doktor Fah· 
rettin Kerim ve Niyazi is
met Beyler gelecek hafta 
Ankaraya gideceklerdir. 

Kongreye İstanbuldan 400 
doktor iııtlrak edecektir. 

Açıkta kalan 
Elli köprü memuru 

Köprü müruriyest kalk
tıktan ıonra açıkta kalan 
köprü memurları henüz bir 
yere yerfeıtırilmemfıtir. 

Bunlara belediye tara· 
f ından verilen para da ta· 
sarruf dolayısile keaildjğin

den tahsildarlar ıikayetcidir. 

Eczacılar 
Sıhhiye tebliği 

Yeni eczacılar ve ecza· 
neler talimatnamesi Sıhhiye 
vekaletinden 'Sıhhiye mü· 
dürlyetine tebliğ edilmiıtir. 
Eczaneler kanununun bazı 

maddelerinin tatbikini ko· 
laylaıtıracak olan talimat· 
nam~nfn derhal tatbikine 
başlanacak lir. 

70 maddeyi muhteTi bu
lunan talimatnamede eczane 
ve Japoratuvarlann ıekli 

idareleri, müdirt meı'ullerin 
ne suretle ve ne zaman ec
zanede bulunacaklan, ecza
nelerin sureti naktllerl tesbit 
edilmittir. 

Memurların 
Bir kısmı Anadoluya 

gidecek 
Tütün inhisarı memurla· 

rından miihim bir kısmı 

önümüzdeki mali sene bi· 
dayetlnde Anadoluda muh
telif ıubelere nakloluna· 
caktır. Bekir olan memur
lar arasında bu tayinler 
tlaha fazla yapdacakt ır. 
hizmek istemlyen memurla· 
ra bir miktar ikramiye 't'e· 
rilerek ••zifelerinden affe· 
dileceklerdir. 

Yol parası 
Yel parası Termiyenlerin 

yollarda Şalııtırıldıkları ma• 
lumdur. Yalnız bu11lardan 
bazııı köylii oldufundan 
b.ınlar senenin muayyen ay· 
larında çahttmlacaklardır. 

ruı olarak tesbit edilmiıti.) 
2- Şarabın açık satıl· 

ma11na müsaade edilmesi 
Birkaç ıündenberi ltiıesiz 
ıarap satııına baılanmııtır. 
İnhisar idaresinin bu müsa
adesi, ıatııın lehinde bir 
tesir yapacak aıibidir. 

Balkan dostluğu 
Atinalı mebus dün Darül fiinun 
salonunda bir konferans verdi 

Dün darülfünun konfe
rans salonunda Atina mebu· 
su M. Leon Makku konfe
ransını vermiıtir. 

Konferansa saat 17 de 
baılanmııtır. Yunanistanın 

maruf siyasiyesinden olan 
mumaileyh, "Şarkta ıulh 
ve seli.metin ünvanını taıı· 
yan konferansmda ıu nok
talara temas etmiıtir. Bal· 
kanların içtimai mazisi, Bal
kanlılar arasında teessüsü 
icap eden müsalemet fikirleri, 

Balkanlıların müttehit bir 
kütle olmak yolunda ne gibi 
merhaleler katetmekleri icap 
ettiği •..• 

M. Leon Makkaı turiz
me de temas ederek, bu 
te§kilatın nafi bir semere 
verdiğini söylemittir. 

* Buıün de gene Darül 
fünun konferans salonunda 
Fransız filologu M. Megge 
bir konferans verecektir. 
Bu konferans ta umuınadır. 

iş sorulunca mı tahkik olunur? 

Pasolar yanıyormu? 
Meydanın kime ait olduğu an
laşamıyor iş mahkemeye düştü! 

Defterdarlıkla Belediye 
arasında yeni bfr ihtilaf da· 
ha çıkrnıo ve mesele mah· 
kemeye intikal etmi§tir. 

Buna seltep ıudur: 
Belediye Haliç Feneri 

meydanımn kendine ait ol· 
doğunu iddia ediyor. 

Belediye burayı reniı 

bir meydan haltnde 
halkın gezmesine tahsis 
etmiıttr. 

Bir zat defterdarlı~a 
müracaat ederek bu mey· 
danı satın almak istediğini 
söylemittir, Bu müracaat 
karıısında defterdarlık tet· 
kikata baılamıı ve bu mey· 
danın denizden dolma oldu· 
ğuna ve binaenaleyh Mali· 
yeye ait olduğuna karar 

Rakı 
için telcifa 
mahal yok 

Rakı fiatlerlnin deiişti· 
rileceği ıayıaıı bir rivayet 
halinde bir kaç günden be· 
ri yazılıyor. 

Hem halk için, hem de 
müskirat ;ucaretile meıa-ul 
toptancılar için epeyce mü
him olan bu ıayia hakkında 
tahkikat yaptık. 

Neticede böyle bir flat 
tebeddülünün mevzuubahis 
olmadıiı anlaıılmııtır. Ge· 
rek derece itibarile 43, 45, 
47, 50 olarak dörde ayrılan 
rakı nevileri .ıerekse 160, 
200, 250, 300 kuruı olan 
rakı fiatleri sabit kalacakbr. 
Esasen, nev(ve fiat fa.rkını 
icap ettiren hiç bir ıebep 

yoktur. 

1 
vermiıtir, Ve bu suretle ora· 
sımn kendiı>ine ait olduğunu 

zanneden defterdarlık burasmı, 
müracaat eden zata sat
m11tır. 

Gene bJr gün Belediye 
kendisine ait bir yerin defter· 
darlık tarafından baıka bir 
kimseye satıldığını duyunck 
hemen ite vaziyet etmiıtir. 
Fakat bütün alım satım 

muamelesi yapıldığı için it 
iıten g~çmlt bulunuyordu. 
Belediye son çareyi mah· 
kemede bularak da va aç
mı§tır. 

Şimdi Belediye ve def
terdarhk meydana ıahip 
olmak istemekte ve satın 
alan zat ta parasını geri 
istemektedir . 

Yeni 
Bir 
Cemiyet 

Balkanlarda sulh ve 
müsalemetin idame&i ıçın 

Balkan darülfünunluları ara
~nnda daimi teması temin 
etmek için darülfünun tale 
bemiz tarafından bir dostluk 
cemiyeti teıkH edilmek üze· 
redir. 

Ücretler inebilir mi? 
Ticazet odası, ıirketi 

hayrlyenin bilet ücretlerini 
yarı yarıya indirebile~eğini 

iddia etmektedir. 

Tıbbiyeliler bayramı 
Tıbbiyeliler bayramı on 

iki Mayıa ıah günüdür. 
Bayram Tıp fakültesinde 

tes'it edilecek ve bu ıene 
mezunlarına diplomaları 

tevzi edilecektir. 

Takvim 
Ördek! 

Fırka ve hükumet .ıaze· 
teleri birazcık olsun sinirli 
konuımamn lezzetini tat
mak için yine mutat gü· 
rültüler.ine baıladılar. Bu 
kuru 1rürültüler içinde Y•f 
muhakemelerin yamacıjını 
anüteaasıp bir zarbı mesel
cikle düıünen bu biçareler 
bağrıııyorlar : 

- Ey muhalefet! Bunun 
altmJan hükumet otoritesi 
çıkar sonra karışmayız ha! ' 
Buhran var demek istiyo· 
ruz. Bu ne ileri gidittir. 

Bundan fU çıkar, ıundan 
bu çıkar gibi gülünç falcı· 
hkları düıündüm de aklıma 
bir fıkracık geldi. 

Ördek, lakabile tanınan 
ve bu lakaptan pek huyla
nan bir adam bir gün kah
veye gitmit arkada~ları ile 
kahve içerken içlerinden 
biraz yabancı biri: 

- Yahu demiş- Bakmız 
yavaş yavaş çiseliyor 
yağmur yağıyor. 

Urdek lakaplı adam , 
t'erhal yerinden fırlıyurak 
hiç bir §eyden haberı olmı· 
yan adamcağıza yüzü budur 
diye bir yumruk indirmiı, 
arkadaılar1 gözleri dönen 
bu mütecavizi güç halle 
teskin etmiı ler ve sormuı· 
lar: 

- Ne otdu be birader. 
Bu adama evvelden bir ki
nin mi vardı? 

- Daha rıe olacak? ya· 
ğmur yağar sel olur, sel tep· 
lanır göl olur, gölde de ör
dek olur. 

Bu herif bana ördek de
mek istedi! 

İıte bu günkü hükumet 
gazetelerinin falcılıkları da 
zemini zamana muvafık bu 
Fırku kadar gülünç değil
midir? 

'Jf .. 
Tazelik 

Bu kabine için taze ve 
gençtir. diyorlar demiyorlar 
f a k a t hükdmet gazete• 
lerinln dilleri altından 
çıkan bakla ıu sesi çıkarı· 
yor. 

- Y orıundur fakat ha· 
oaracaktır. 

Bu siyasi vaziyeti bü· 
kumet e•zetelerinden ve 
muhaliflerden tetkik eden 
yetmiılik ihtiyar bir arka· 
daıım kulağıma eiild! ve 
neticeyi ıöyle hülasa etti; 

Bugünkü kabineyi 
hen kendime bezetlyoruın' 
Ne hayret ediyorsunuz? 

Ben de ;htiyarım ama 
1ıöynüm tazedir. 

'Jf 'Jf 
Himmet 

Ftrka kongresi gene top· 
lanıyoı. Memleket ihtiyaç" 
ları damar. damar kongreY' 
taıındı, görüıülecek, koıııı• 

ıulacak ve ihtiyaçlara hiıO" 
met edilecek. Fakat: 

- Kendi11i muhtacı bif11. 
met bir dede nerde kşld' 
r•yrıya himmet ede! 

ltlÜNECClll 
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Bugünlerde 
Ankara 

Ankara 
Bir saatin yelkovanı her 

dakikayı atlattıkça h1tya~ı· 
mız nasıl bir parça da: 
ilerhyorsa, Ankara dka !ıpeı 

- ti çe Y -öylf!. Her gun geç f ı· . bir aa ,. 
ni bir inı&.r, yenı iki 

lk" ay evY'e 
yet seziliyor. 1 b" de 
A karayı hatırhyorum, ır 
b:günkünü görüyorum. . . 

İnsanları karıncalar gıbı 
1 t bulda ne za-

çalıııyor. s an .. d 
b .. kahvenin onun en 

ınan il B d 
e seniz doludur. ura a 

a çl zamanlarından 
din enme . l 

d ·Jaç için müşterı yo t· 
maa a ı k d r· A karanın . a mı, e 
tur. n V . ti bir 
keği siyasidir. azıye . 

d l t k"da.r ince eleyıp ip oma "' 
k d k Misal mi istiyor sa o ur. . 

1 Hiç bir gazetenm sun uz. 1 .. 
tten faz.a surme

yarım saa 
den k.-!plf kapı" o!~e.sı .. 

L h ele. En muhımmı Müc;.ı as ... .. .., _ _ 
1. . ı'lk açıldıgı gundu. mec ısın 

Şehrfn dört beş yerine ko· 
dyonuıı dört tarafını nan ti! • . . 

iz meraklı çev1rmııtı. 
ıayuı 

Sarniasmı kuvvet1tnai rmek 
için ehni kulağma dntek 
yapan ihtiyarlardan tutunJa 
mektep çağma gelmiyen 
mini mini yavrulara varın· 
cıya kadar bütün Ankara 
oralara ÜfÜfmfiitÜ. 

Gazi Hz. nin sade beyin· 
lere değil, ti ruhlara sinen 
vecizeleri, durak yerleri bek· 
lenmedeo alkışlarla kesili
yordu. 

Bütün Ankarada o gün 
bir tek isim, ağızlardan 
kalplere iniyordu: 

Gazi. 

* * 
Hatıralar 

Bu mektubu size "Taı· 

han palas,, ın Gazi heyke
line bakan odalarından bi
rinde yazıyorum. 

Ktırıımdu, iki yüz kilo
luk bir mermiyi sırtında 
taııyan Türk kadının lıah· 
raaı var. Tunçtan yaratılan 
bu tarih hatırası, va.tan ar 
kından başka hiç bir ıeyi 
ifade etmez. Bu a§k ta hiç 

.. h . Türke vergidir. §Up esız 

... * 
Gazi çiftliğinde 
Gazi çiftliğini gezdim. 

insan kudret ve kabiliyeti
nin en kuvvetlı numunesi 
bu çiftliktir. Büyük reisin 

1 tt ... du"nkü kurak e uza ıgı 

t kt bugün gözün ala· opra a .11.k 
bildiği kadar bir yeıı 1 

var. 
Altıncı yıl dönümünü, 

"? 

Tefrika No : 6 

birinci perdeden ıonra, ı 
tenç adam kalktı. Ha•a 
-Inıa.k için dııarıya çıktı. 
Sa.lonı.ın h('men, hemen ya
rııı hoıalmı~tı. Koridorda 

Parlak ve renkli Jftklar al· 
hnda, ahal ıfaara içerek 
te%iniyordu. Suz11J?, locesın· i 
da., bir tnnıdıKlDll rast gelecek 
llliYhn diye bakınarak elle- ; 
tıiyordu. Yakından tanıdık 
hır sima bulamadı. Kocası
nın Yanına çıkmak için ha- . 
ırh nıyordu ki, ıözleri bfr· 

YARIN Sahtfe 3 
'7&1 3 " , . 

Halkı aldatan! 

Harp başlıyor! 
Damlarda mevki tutulmuş, ka- . 

1 

dınlar çocuklar çıkarılmamıştır l 
Harlan (Kentucky) (A.A) fa r olmuıtur ve maden ame- ı 

K ntuckynin madt'"nler mın· lesinden bir takım ırevcile- ı 

tak sında hıırpciiynne hazır- :riı-' taı ikat yüzünd~n ahiren 
hklar yap lmaktadır. Kentua hadis olmuı olan iğtifaşlar 
ckynin 15 kadcır ıeh"rden dolayısile dehşet hüln'.im ıör-
gelmekte olan ve tanklar mektedir. Müsdlah bir takım 
obüs arabaları ite mücehhez 
ve suvari kıtaatı ile takviye 
edilmtı bulunan kuvvetler 
Everts'a doğru yürümeğe 

hazırlanmaktadırlar. 

orada bir takım knga~alık-

kimseler Evarb'ın evlerinin 

damlarında mevki tutmuılar 

ve ask~rlcı le hArbe hazırlanw 

mış ardır. Kadın1n:- çocukları 

dışli"'l çıka•mı~'ardır,. 

300 ölii 
5875 telef 

Moskoya, 7 ( A.A. ) 
Ermenistanda vukua eele.1 
zelzele neticesindeki zayiat 
ve hasarata ait kat'i mık
tar şunl.ırdır : 

51 kasaba lıaarap olmuv, 
300 kiıi ölmüf, 7420 kiti 
yaralanmııtır. 5875 hayvan 
telef olmuştur. 

Hilaliahmer kongresi 
bugün 

Ankara 8, (A. A.) - Ht-
18.liahmer cemiyeti eonıresi 
·yarın saat onda aktedile· 
cektir. 

_ssz ee•·~------ Ce11evrede Cumhuriyeti tebrik 
Madrit 7, (A. A.) - Fran

sa mebuıan meclisinin genç 
İspanyol, cumhuriyetinin 
tebrikini m utazammm bir 
tal-.rir kabu' etmesi siyasi 
mehafilde fevkaliu.le iyi bir 
intiba bırakmııtır. 

Ticaret kongresi 
V aşıngton, 7 (A.A) -

Beyne:milel Ticaret odası 
kongresi gümrük tarifeleri 
hakkında müzakerelerde 
bulunmuıtur. 

Buffalo'da bir yangın 
Buffalo, 7 (A.A) - Müt· 

hiı bir yangın bir kilise He 
bir çok evleri harap etmiıtir. 
haıarat, üç milyon tahmin 
edilmektedir.~ 

e - - ___ E!E'.!S 

diyebilirim ki bütün Ankara 
tes'it etti. Orkestra ve ban· 
donun etrafa yaydığı güzel 
parçalar arasında davetliler 
yoğurt, yumurta yediler, süt 
ve ayran içtiler. 

Gazi Hz. misafirlerinin 
araıında dolaııyorlardi. Hal
lerinde ruhlara akan bir ev 
sahiplilifi vardı. 

liY'asın çiflci mebusu Yu
suf ağayı bir ıövüi parçası· 
m unrıı ken gördüm. Bana : 
- şimdi bir kelime ıöytiye· 
mem, karnım aç. Evveli onu 
doyuralım, ıonra konuıuruz, 
dedi. Mebuslu&undan çok 
memnundur, mecliste sade 
çiftçilik için uğraıacağını 

söylüyor. 
Ahmet İhıan B. müfte· 

tehirim, bahtıyarım diyor, 
kırk ıenelik emeğimin niha
yet tahakkukunu gördim, 
Nuri veı Tahsin beyler bir 
palmiye altında yan yana 
idt:er. Verdikleri cevap sade 
bir gülüıten ibaretti. 

Ankrra Taşhan 

BÜRh~ANETTIN ALI 

Zeki 

Bir teberrü 
Londra, 7 (A.A.} - Ro

ckfe!!er müessesesi, siyasi ve 
iktmı.di Himler mektebine 
7110.000 dolar '..Pberrü et
miştir. 

Napolide Japon filosu 
Napoli~ 7, (A.A.) - İki 

Cenevr~dc 37 (A.A) 
Fransa hükumeti 24 mart 
1930 tarthH ticaret mukn
velenamesinin hükumetçe 
tastik edilmiş olan ııuretinl 
tescil edilmek üzere Cemiye· 
ti A i< vam katibi um('ımiltğt-

mektep gemisinde mürekkep ne göodermiıtir. 
bir Japon m oau. buraya F elemenkte yaz saati 
ge fmiştir. Gemilerde hulu- La Haye, 7 (A.A)- Yaz 
nan zabitler Romayı resmen sa.atine 15 Mayıstan itibaren 
zlyard edeceklerdir. baılanacaktıl'. ........ 'Mii~h~l. 'tö PM~b~~l~k· ....... " 

(Biri,.r.i 8ayfmlan devam) 
- Evet, hep köyümde 

çnlıştım. Tarlamdan hiç ilY· 
rıimadım. Tabii kendim de 
çtft sürerim. Buraya da sa
pana dimden bıraktım da 
öyle geldim ? 

- Mebus1uğa namzet
liğintzi bir h tfvik üzerine mi, 
yokı<'. kendiliğinizden mi 
koydunuz? 

- Gazi babamızın, çıft
çJlerden de mebuı olma· 
lıdır' d~djffni tııttlm. Bunun 
üzerine "biz de kaderimize 
namzetJtffmfzi koyalım., de· 
dik ve baıka bir teı•ik ve 
iıaret beklemeden namzet-

liflmi koydum ve mebusoldum. 
- Meclhte ziraatlmlz 

çfftçflerfmlz, içhı neler yap
rırayı düıünüyorsunuz: tim· 
diye kadar çıkan kanunlar
dan çiftçtfer hesabına han· 
gilerinde ne kuıurlar görü· 
yorsun uz? 

- Sizin bu suallerinize 
timdi yalnız baııına cevap 
vC"rmiyeceğim... Bir kere 
diğt.r çiftçi arkadaılnrımla 
da görüımek anlaımak itte· 
rim. Onlarla görüstükten 
sonra belki fstedikJerimizi 
evvela fırkada söyleriz, on· 
dan sonra mecliste. 

- Çiftçiliği bırakacak 
mısınız? 

1 
mu hiç! Buradan kurtulunca 
gene çarıklar ayağa, doğ'u 
sapanın baıına. 

Bu gördü 1l üzüz kıyafeti hiç 
değtotlrmek niyetinde deai· 
lim. Hep böyle kalacalım. 
Yün kuıak, yün çorap, aba 
ell.:.iıe. Hepsi kendi mahsu-
labmızdan yapılmıı kendi 
mamulatımız .. 

Kütahya mebuJu Ah
met Tevfik Bey de mOs
takilllerdendfr. NamsetUftnl 
vazettiği zaman Bur•• lfN· 
si muallimi idi. Kendiıf 
Halkalı mezunudur. Mual· 
lim olmazdan •••el mu h· 
telif yerlerde ziraat me
murluklarında, ondan sonra 
da mektep müdür ye mual
limliklerinde bulunmuıtur. 

Mecliıteki vaziyeti ha· 
kkında ıu beyanatta bulun· 
muıtur: 

Ben Halk fırkasına men· 
sup defiliro. M6stakilen nllm· 
zetliğimi koydum ve intihap 
olundum. Fakat müstakillen 
kazanmıt\ olmaklığım Halk 
Fıkaaına hiç bir zaman inli· 
ııap etmemeyi fcap etmez. 
Gün On birinde belki ben de 
bu fırkaya ğlrerim. Ancak 
fimdiki kararım Cumhuriyet 
Halk Eırkaıı prensiplerine 
merbut olarak fırka disiplini 
haricinde, fırka kaytlarından 

- Bır<ık .. cak ı u;m olur azade ofr halde çalışmaktır. 

iztirapla, kederle, hiddetle 
titreyordu. Botu boıJuna ko· 
caıını aradı. Zaten, " o ka· 
dın,, karımna çıktılı za· 
ma.n Eniıin yar.ında olmak 
iht ·mali Yar miyidi? 

Suzan ayağa kalktı. Çok 
helecarılıydı. Meçhul kadı· 

na, elile, beklemesini iıa

ret:f'tti. Lakin o kadın, sanki 

bu ita ret tıin ahengini boz· 
rnu.ı gibi, ortaôan kayboldu. 
Genç kadın, önünde karan· 
hk ve bo~ geçidi gördü. 

Öylece, olduğu yerde 
kaldı. Acaba bir hnyal mı 
1örmü2tü ? Kocasına bu 
ikinci hayali veya f:\aklkt 

dükten sonra biraz sükünet 

buldu. Ne o1muıtu ? Bir 
kadın y.,fda durm\;{ , ona 

bakmıı; gece, bir tesadüf 

neticesi olarak, gene karıı· 

•ına çıkmııtı. Bunun için 

hemen meraklanmalı miydi? 

Niçin bu meçhul kadının 

düımaııca arzuları oJdufuna 

ihtimal vermeliydi? Bununla 
beraber ... 

Hayır! Hayır! Bu, mu
hakkak onun rakibeıi olma-

lıydı. Kocaaınm bir eıki 
metı eai ••• 

Fakat sonra, kendi ken
dine: "Boşu boıuna üzülü-

s 

tezahürd-:-n bahsehnedt Bel· 
ki de o ou meraklandıracak 
v.e paylanacaktı. Fakat bu, 
onda bk hüzün bıraktı. 

yorum, diyordu. Ortada 
bir sebep yokken hem kt n

dimi, hem de ailemi kedere 
veriyorum. Eniı erkeklerin 

Ticarethaneler hakkında Ticaret 
odası tetkikata başlamış 

Ticaret odası yeni bir 

ı tetkikata bAılamııtn.Bu tet

kik laalkı ve iktııadl meha

fili aldatan depolar hakkın· 
dadır. 

Bundan iki ıene evvel 
bir çok mile11eaeler Ticaret 

odaıına müracaat dmiıler

dir. Bu müe11eseler bu mü
racaatlarında tasfiye yapa

caklarını, bunun için tenzi

latlı ıatıı yapmalarına mO.· 

ıaade edilmesini btemi§ler· 
dir. 

Ha!bu kt aradan zaman 
geçtiğt halde bunlar mües
seselerini tasfiye etmemiı· 
lerdir. 

Hatta bun'ardan bir kıs
mı hariçten yeniden mal 
bile almıılardır. Bu kanuna 
muhaliftir. 

Bu gibi rnüeueseler hak
kında ticaret lcanunu tatbik 
edilecektir Ye mfieasese sa· 
bipleri mahkemeye verile
cektir. 
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Memur maaşları 
(Birinci aahif adnn devam) 

az çok vardır. Fakat bu me-
murlar yeniden tayinlerine 
kadar kanuni haklarım kay· 
betmiı olmıyacaktır. He
men yentiihtlyaçl .. ra göre 
hazırlanacak teıekküler llvf 
edilecekler kadar vardır. Bu 
cihette bütçede aıla ıayanı 

ehemmiyet olmıyan küçilk 
bir yekun hallndedllr. 

Bilhusa bütçe memur 
iılerinden memurınden kesi 
lecek y6zde bet kazanç 
•ergiline ve tekatıdtye 

aidatına istinat etmektedir. 
Eıki bütçe ka11unu •e 

haremle Ankııra memurJa· 
rına •erilen mesken bedel
leri de kaldırılarak memur 
maaılarında tam bir teadül 
tatbik edilecektir. Bu ıu-

retle yBpılan iktısat atalı 
yukarı 4,5 . S milyon lira 

raddeıindedlr. Tekaiidtye 
keıtlen Barem maaı ıekll-
lerlnln de tadilini mucip o
lacaktır. Mal6m oldufu 6ze· 
re teadül kanunu maaıla· 
rın hesaplarına istinat etmek· 
ı1zln keafmf olmıyan bir halde 
tesbıt etmlftfr. 

Bu 11uretle maaıların 
içinde tekaildiye aidatı diye 
bir kısım ayrslmamıttır. Maa
haza maaıın metninde te
kaüdiye aldatanın kesimi 
mündemiçtir. Bu defa bir 
miktu tayin olunarak maaı 
seviyelerine göre taksim 
olunacak ve tedlyalta kesi· 
lecekUr. 

Tekant kanununda bat
ka mühim değifiklik yoktur. 
Bu vaziyet maaı seviyeleri 
üzerinde bi.riz bir yekdn tut
mıyacaktır. Ancak ceman 
bJr kaç milyanluk bir fktı· 
sadi temin etmlı olacaktır. 

En mühim nokta vekl· 
letlerin çok geniı tululan 
masraflarını tenzil etmektir. 
Bu masraf fasılları bütçeye 
mühim tasarruf temin etmif 
olacaktır. Vilayetlerin ve dl· 
fer memuriyetlerin icap et
tirdifi devir harcirahları ve 
diğer harcirahlarda da ten• 
zilit yapılacacafı söyleniyor. 
Ancak hemen ekseriyetle 
sene ortasında biten harci
rah faınllarmın daha müsta· 
kar bir Taziyette tesbiU 
esaıtır. 

Yeni butçenin iki aylık 
muvakkat k111mıda bu esas· 
lara istinat edecektir. 

Ka tiyetle ıöylendtfine 
göre yeni bütçe (180) mil· 
yon lirayı geçmeyecektir. 
Şimdiye kadar yapılan tah· 
nllt yeküoları (190)milyona 
yakındır. 

Bu hesaba göre eıkt bcıt
çe He yeni bGtçe arasında 
( 40-4& ) milyon Ura kadar 
bir tasarruf vardır. 

Yapılan heıeplara göre 
maaılar ve masraflardan 
kazanç ve tekaüdiye kır-

ıarruf 'arın yilzdc kıymeti 

(yüzde 24-30) dur. 
Bu vaziyet karıasında 

bütçenin mütehammil ol-
madığı tasavvurların tehir 
edileceğim is~ihbar ettim. Ez. 
cümle umumi müfettişlik· 
lerln bu sene teşkıl olun~ 

mıyacağı söylenıne~ tedır. 
Çünku umumi müfetti~lik
ler aşağı yukarı bütçeye 
mühim bir yeküna mal 

olacaktır. Ancak vılatlerden 
baz.tarının lağvı halinde açık~a 
kalacak me muriarm uü lçe 
mu va.zen esini bozmamak 
:sureti e umumi müfettiıler 
den b.r veya ikisinin teşkıl 

olunması cıa ml1htemeldir. 
Vekaletler Jbu vaziyete 

göre umumi müdür"üklerden 
malumat istemiı ve umumi 
noktei ııazarını tesbit et· 
mişttr. Diğer cihetler bun· 
lara mütefer.ri kanun layi
halarının müzakere ve ih 
yasında esaı tutulacaktır. 

lzmir hadisesi 
(Birinci •ayfadan devam) 

Suzan Hanım burada 
bulunan akrabalarından Hatice 
hanıma ıunları söyleml§tir. 

- " İzmi r gazetelerinin 
hayı ı yetiuıi kesredecek de
recedeki neırlyatlarından 

çok mül ee. ılrim. Bunun he· 
sa.hını yüksek mahkemele
rimizde soracağım. 

lzmir muhabirimtzd,.n 
aidığımız bu telgraf üzeri· 
ne Suzan Hanımı nradık ve 

nthay~t B~yoğlund!l Şiritçi 
sogE ğında 9 No. izzet Pş. 
apartmanında ikamet etti
ğini öğrendik. 

Suzan Hanım bu evde Fazıl 
Beyle bir arada ikamP.t et· 
mektedir. 

Yalnız bugünlerde mu· 
ayyen saatlerde evinde bu· 
lunmadığından gazeteler· 
hakkındakı dava.lan ne za
man açacağını ve me. elenin 
neden ibaret olduğunu ken
dııinden öğrenmek 1' ıbil 
olamamıştır. -------Türk futbolcularının 

Sovyet Rusyayı ziyareti 
Moskova, 8 ( A.A. } -

Milli Türk futbol takımı 1111 

yakında Sovyet Rusyayı 

ziyaret edeceğine dair epor 
merkez heyeti reisinden hu· 
raya gelen mektup hakkında 
Sovyet matbuatı diyorki; 

Evinde uzun uzun düıün- (Devamı 11ar) tasıya gibi yapılacak ta-

"Bu haberin büyük bi · 
spor ohemmiyeli vardır. 

Türk ve Sovyet fu~botculnıı 
son defa olarnkl 925 te karşı 
laımıtlatdı.Geçe:ı 6 sene zar
fında Türk futbolculara mu
telif Avrupa takımJarJle cid· 
di maçlar yaptılar. Binaena 
leyh, önümüzdf! ki maçlar 
çok enteresan olacağına fÜp
he yoktur. 
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Dünkü maçlar! C 
Galata saray Beykozla berabere 

kaldı diğer neticeler nedir? 
Bir hafta t•ehbüı den Vefadan Osman bir ıol 

ı1onra dün de lik maçlarına 1daha attı. Bu suretle maç 
devam edildi ve fU maçlar 2-0 Vefanın galibiyetile bitti. 

yapıldı: F enerbahçe -Anadalu 
Galatasaray-Beykoz, Ve· Fenerbr.hçE= takımı saha- 1 

fa-Süleym;ıniye, Fenerbah · ya çıktığı zaman herkes yine ' 
çe-Anadolu. bir ıürprizleri karıllaıacağız 

İlk oyun Galatasaray • diye bırbirlerine soruyorladı. 
Beykoz arasında yapıldı. Çünkü takım ıöyla yer 

Galatasaray din sahaya aidı. 
herdaimki gibi ıu takımla Nedim·Puzan, Cevat- Şa-
çıktı . ban, Şeklp, Re,at - Niyazi, 

Avni - Burhan, muzaffer. Zeki, Fikret, Salt 
Vahi - Suphi, Oyun bRslaeı. iki tarafta 
Nihat, Mitat • neticesiz hücumlar yaptı. 

L. Mehmet, K. Fak~t çok reçmeden Niyazi 
Fa ruki, Ercüment, Latif, güzel bir kafa vuruıile topu 

Rebit buna mukabil Bey- Anadolu kaluine soktu. Çok 
kozda fU kadro ile yer aldı. geçmeden gene niyazlnin ı 

Malik - Sedat, Nebi ıütü ve gol. 
- Cah ·t, Mehmet, Naci Ark ad an Fikretfn kafayle ı 

Sait, Latif. golü yine Fikretfn dördüncü 1 

Süreyya, Musta fa, Selahattin,, attığ üçüncü gol. Bu üçüncü 

Hakem Anadolu kulübün• ve beıinct golleri takip ede-
den Selahattin Bey. rek devre s.o bitti. 

ftk hücumu Beykoz yap· İkin ci devredy Fenerliler 
tı. Galatasaray k alesine ka- Muzafferin 4 zeki ye Fikre· 
dar inen bu hücum netice- tin birer yollarile magı 11·0 

siz kaldı. kazandılar, Bu 11-0 ikinci 
Mutekabil hücuma ge· Fenerliler bir çok fıraatlar 

çen Galatal!arny!ılar Bey- kaçırmamıı olsaydılar ilk dev· 
koz k alesine inmede gecik- eye nazaran daha gO.zel bir 
mediler. Ercüment Beykoz rekor tesia edebilirlerdi: 
müdafilerfnj atlatarak ilk A. R. 
golü yaptı. lf 

Daha çok geçmeden ya· Ankara at yanşlan 
pılan bu aol Beykozluları Ankara, 8 (A. A,, - Ya-
müteessfr etmedi. Bilakis 
daha düzgü!' daha güzel 
oynamalarına sebep oldu. 
Devre ortaları olduğu halde 
Ga1atasaraylılaı bir türlü gol 
yapamayordu. Bu esnada 
çok güzel bir paıalan Mus
ta fa takımın beraberlik sa· 
ymnı yaptı. 

Fenerbahçenin ıampiyon 
olmasını isteyenler Galata· 
l'laray Beykoza magliip, 
h i ç olmazsa berabere 
k .ılmasını ister VP o suretle 
Beykozlu!arı a1kııhyorJardı. 

Hakikaten Br ykozlularda 
r kiplerine gol yaptırmayor

ı ... t • •. 

Devrenf n bitmesine iki 
dakikA kalmııtı, L. Mehmet 
takımının galibiyet s'"yısını 
yaptı. 

İkinci devrede ayni ıekilde 
idereken Beykoz sol açjğı Latif 
s ntrhııfları sekiz mehmet
ten aldığı pası Galatasa
ray kalesine kadar götürdü. 
kaleci ile karfı karııya kal
d., ıüt ve goJ. 

Şimdi Galatasarayla be
rabe "e olmuşlardı. Galata• 
sa ray vaziyetini düzeltmek 
içün ta\nmda dcğitiklik yap· 
tı. F c.kat bütün akınları 
kırılıyor bir çok tehlikeli 
~utler malikin sojuk kon· 
H ığile atlatıHyordu. Neti· 
ce değiımedl Galatasarnyla 
bera bere kaldı. 

Bu suretle ıampiyonluk 
bir ıız tebessüm etmtı oldu. 

Vef a-Süleymaniye 
Vefalılar bu hafta is tek

it güı:el oyunlarını oynaya
mıyorlardı. Süleymaniyeli-
ler ise sağdan soldan çok 
güzel h ücumlarla Vefa kale· 
s ni tehdit ediyorlardı.Devre 
0-0 bitti.İkinci devrede Ve
fa hücüm1arı daha canlı idi 
Bu hücümla rdan birisini 
kaleci elinden kaçırdı. Gazi 
yeti§ti ve kaleye attı. GoJ. 

Süleymaniyeni yaptı~ı 
rnükabil çok güzel hücum· 
lar neticuiz kaldı 

rış ve islah encümeni tara· 
fından tertip edilen Ankara 
ilkbahar at yarıılarınan bi
rincisi bugün yapı\mııtır. 
Ha va güzel ve t1aha kala
balıktı. Y arıılar muvaffa · 
kiyetle neoticel~nmiıtir. 

Birinci koıu 3 yaıında ve 
hiç koıu kazanmamıı yerli 
ve arap taylara mahsus ve 
mesafesi 100 metre olan 
bu koıuya 7 tay iftirak et· 
mittir. Salih efendinin ümi
di bJrinci helerek 300 lira 
mükafat almııtır. tŞevket 
Beyin Suzanı ikinci Salih 
efendinin Bahtiyarı üçQncü 
geldiler. 

Mesafesi 141>0 metre olan 
;kinci koşuya 1931 senesinde 
ko~u kazanmamıı 4 halis kan 
ingiliz hayvanı iştirak etntif• 
tir. Fikret beyin Firiki birin
ci ıelerek 400 lira mükafat 
kazandi. Şakir Beyin Fıloıo. 

f u ikinct, ismail Hakkı Beyit 
Yel' i üçüncü ıeldiler. 

4 veya daha yukarı yaı· 
ca hıç koıu kazanmamıı 
yerli ve araphayvanlara 
maheus olan ve 1600 
metre mesafeli üçüncü koıu· 
ya 7 hayvan ittirak etmiıtir. 

M. Bin'in Sulayı btrınci, 
Fıkret Beyin Uğur'u ikinct, 
Ahmet Efendinin Yıldızı 

üçüoçü gelmiıtir. Birinciye 
300 lira verilmiıtir. 

Dördüncü hendikap ko
ıusu olup mesafesi : 1800 
metre idi. İki halis kan in
giliz arasında yapıldı. Bir 
saat evelki koıuya girmit 
olma'sına rağmen Şakir B. 
in Fizlozofu birinci gelerek 
500 lira kazandı. Rakibi 
Andrenikoı idi. 

Beıinci hendikap koıu· 
suna 5 yerli ve arap hayva
nı girdi. Fikret beyin Malta· 
yı birinci, binhaıı Hasan b. 
in Ceylanı ikinci, Emin 
Beyin Tayyarı üçüncü 
gelmiılerdir. Birinciye 100 
lira mükafat verild;. Bu 
koıunun mesafesi 1600 
metre idi. 

Sonra 
( Ba,makaleden devam) 

Türkiye Reisicümhuru· 
nun seyahat raporunda ne
ler bulunduğu bilinememek
le here, her, yeni mebus in
tihanı, meclise amele, çiftçi 
ve kiiçük sermayt. ~öhabın· 
dan bazı mebuslar alır.nıas1, 

Halk fırkası umumi reisinin 
memleketin heı· sınıfını mec
liste temsil ettirmek istedi· 
tine delil teıkil etmiıtir. 

Zaten lzmir, Trabzon nu· 
tukları, bu ciheti pek sara· 
hatla delilse de imaen ·an· 
labygrdu. 

Bu arada, müstakil meb· 
uslarla icra itlerinin müra· 
kabesine, tenkidine temayül 
edilmesi ciheti de, ismet 
Pı. nan senelerdenberi ha
reki.tında mesuliyet kay-
gusundan azade olarak ça
hımıı olmasındaki mahzur· 
ları, batta muhatara ve teh· 
likeleri itiraf mahiyetinde 
telakki olunsa yeridir. 

lcrai, teırH adli, inzibati 
kuvvetlere tahakkiim eden 
bir hükumetin keyfimua· 
meleden , geliti güzel İf 
yapmaktan bir lahza farig 
olmıyacafı, olamıyacağı ga

yet tabii idi. 

Yeni intihabatta 
tetkik edilen şekilden: 
rakipsiz, müemmen bir 
tenkit ve muahaze 
usulüne gidilmek is-
tendiği anlaşılıyor. 

Eeas~n iktidar mevkiini 
tutan ze-vatın, muhale
fetin ıiddetli zemanında 

ehven görerek memnuniyetle 
temayül gÖF.terdikleri, adeta 
özledikleri ıekil de temamen 
bu idi. 

Yeni nazariyenin, mem
leket hesabına faydalı ol· 
ması temenni edilir. 

Reisieiimhur Hz. ntn baa
ıaten memleket iılerlne 
verdikleri ehemmiyet : 

Samimi tenkit ve mü
nakaşa neticesinde 
tahakkuk etmiş gör
mek istemelerile kıy
metini, şümulünü hır 
o kadar arttırmış olu
yor. 

Demek oluyor ki, yeni
lik programını tamamen 
tatbik edesiye, bitiresiye 
kadar, Halk fırkası kendi 

•dA A p . ogramı haricinde 1 arı 

siyasi, mali, ıktisadi 
her hangi bir tatbikat 
tecrübesine ne müsait 
bulunmamağa karar 
vermiştir. Şu karara ve 

bu azme mukabil: Kendi 
hatb hareketinin münaka
ıaıına, tcmkidine müsait bul· 
unmak istiyor. 

Geçen "Eyliil,, ayında 
fevkalade içtima eden Mil· 
let Meclisinde ismet Pı. 
itimat aldıktan ıonra, Ey
lüliin 27 inci Cumartesi 
gecesi Gazi Mustafa Kemal 
bilvesile : 

"iktidar mevkiinin 
başka bir tecrübeye 
tahammülü olmadığı-
nı ..• ,, söylt~mıılerdi: Anla· 

ıılıyor, ki: kendileri daha o 

zaman bu kararı ima etmek 
istemiılerdir. 

Serbest fırkanın daiıl· 

masından sonra, yapılan se-

~.,.~ ;," 1 
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Kendini öldürmek isteyen Mihri 
Hanım intiharını anlatıyo . 

Ölüm kararı Evvelki gün, Erenköyiln
de Sahrayıcedit sokağında 
oturan Mihri Hanım kalbi
ne tabanca sıkmak suretile 
intihara terbbüs ctmiıtir. 

Dün kendisini Tıp fa· 
kültesinde ziyaıet ederek 
intiharının sebepleri hak-
kında §U maliim '\b aldım : 

Miralay mütekaitlerlnden 
Mehmet B. in kerimesi olan 
Mihri H., 26 yaılarında 
olup terbiyei içtimaiyeei ye· 
rinde kadın!arımızdan biri
dir. 

Bundan yedi sene ev· 
vel Paket postahanesinde 
Adnan Q. namında birile 
teehhül etmiştir. 

Fakat nasılsa bundan 
üç ay mukaddem aralarında 
bir geçimsizlik baı göste
rerek Ç0

1
\: ~örmeden ayrıl

mağa mecbur olmuı1ardır. 

Ayrıldıktan sonra 
İıte bu ayrılığı müteakip 

Adnan B. altı yll,larında 
bulunan Coşkun isminde bir 
çocuğunu da almak istemiı
tir. 

Bidayette evlat hasreti· 
ne tahammül edeceğini z ,. n
eden Mihri Hamm da mu-
vafakat ederek yavrusunu 
ırözlerindeo öpmüı ve ara
sıra kendisine gelmesini sôy· 
liyerek pederine vermittir. 
Fakat çocuğunu alan Adnan 
Bey değil Mihri Hanıma, 
değil Co~kunu eöndermek 
yüzünü dahi göstermemiıtir. 

Gilnler geçtikçe Mihri 

Bunun üzerine yavrusunu 
ebediyen göremiyecejlne 
kani olan Mihri Hanım dü
fÜnmüı, taıınmıı; nihayet 
kendisini öldürmeğe karar 
ver mittir. 

Iıte bu kararından dön
miyen Mihri Hanım nihayet 
evvelki ıabah bir tabanı:a He 

1 

kendisini öldürmek istemişti r. 

Mihri hanım ne diyor 
Perıembe gecesi evimde 

yalnız baııma otururken üç 
aydanberl devam eden ba~ 
zı bubranlarım nihayet be
ni, o gece fazla tazyıka 
bat adı. lçerde tarifsiz bi r 
sıkmtı, yüreğ.mde anlaş1 l
maz bir dert vardı ki mü 
temadiyt-t~ ağlamak ve hay
kırmak istiyordum. 

Nihayet, gözüme iılfen 
yavrum; Cusfonur• resm"ni 
alarak aglamağa öpmeğe; 
ve onun resmini seyir 2t
meğe ba§ladım. 

Bu sıra, okadar dah.oı· 
ıım ki nihayet bir halde 
alduğum yere diişünce ak~ 
hm başıma geldi. 

Onun üzerine son bir 
gayretle kalktım yavrumun 
resmini tekrar öperek, se· 
verek yerine koydum. 

Bunun üzerine içerim· 
den kopan bir feryat, bana: 

- Ne duruyorsun Mıhri? 
ciğer pareni göremedikten 
sonra dünyada yaıamak 
senin için caiz midir? Diye 
haykırdı. 

Bu evhamla feryadın 
emrini yerine getirmek için 
olmalı ki, hemen ölmeden 

fırlayarak aşağı kata indim. 
Bıçak arıyordum. Fakat 

o sıra gözüme çamaşır ipi 
görünmü~tü. 

Hemen ipi alarak tekr r 
odama çıktım. İki san ye 
sürmeden hıvana bağlıya· 
rak iskemleyi de ipin altına 
koydum. 

Fakat o ara tekrar ku
lağıma bir ses gelerek; 

- Oğlun coıkunu, ne 
yapacaksın? dedi. 

Tüylerim diken diken ol· 
muf, saçlarımın her bir teli 
de dikifmiı bir vaziyette 
iken yüzümü yavrumun res· 
mine çevirdim. Hakikaten 
o dakika re15imde bir hü· 
zünlük vardı 

AHh olan ipi artık çöz
nıeğe lüzum görmüyordum. 
Çünkü pederimin tabanca
sı hatırıma geldi. 

Hemen tavanda asılı 
olan ipi odayı terkederek 
karııkı odaya koııtum. 

Bu oda zifiri karanlık bir 
oda idi. Lamba yaknıağa 
lüzum görmiyerek doğruca 
dolabın kapağmı açtım ve 

içeride bulunan tabancayı 
'\larak pencerenin kenarına 
oturdum. 
Ayın parlak zıyaaı altın· 

da uzuıı uz adı ya düıündük
ten sonra tekrar ölmeğe 
karar vr.rdim. 

Titreyen ellerimle taban
canın tetiğini açtım ve kal
bimin üzerine dayadım. 
Ateıı almadı fakat ikinci· 
5inde kendimi İrcaybettim. 

Polie tahkikatına devam 
e tmektedir. 

H. Coıkunu özlemeğe onun 
hasretile yanıp yakılmağa 
baılamııtır-

Gazi H. z. in seyahat intibaları 
Bu hal karıısında kalan 

Mihri Hanım, yavrusunun 
bu hasretine tahammül ede
miyeceğini anlayınca, coı· 
kununu aramağa çıkmııtır. 

iıtanbulun her köıesini 
altüst etmiç, fakat bir türlü 
çocuğunun nerede saklı ol· 
duğunu öğrenememiıttr: 

(1 inci aahifeden devam) 
Evvela kongrenin müd

deti içtiaıaına mahsus dört 
katip ve on Bir azadan mü~ 
rekkep (Nizamname, Layıha 
hesap) encümenleri intihap 
olunacaktır. 

Her encümen kendi aza
sı arasında birer reis, birer 
mazbata muharriri ve birer 
katip intihap edeceHerdir. 
Bugün kal:ll otduğu takdirde 
bir de (Tetkik ve mürakabe 
encümeni) intihap olunacak
tır. 

Bu encümenlere merkez 
teıkilatına dahil bulunan ze· 
vat intihap olunamayacak· 
tar. 

Kongre te~kl iatc vücüde 

yahat, Mec~is:n feshi, müs
takil mebuslar meselesi, bu 
meselede ihtiyar olunan ta· 
aasupkar hattı hareket, he
nüz verilmesi mukarrer mü· 
nakaıa hürriyetinde haklı 
gö. ülmiyecek kısırganma 
alametlerinin ba§langıcı ad
dolunabilir. Şu noktanın 
ilerde daha ziyade yadır
ganmJyacağı, millete, temin 
edilseydi, vatandaıların vic· 1 

ı geldikten sonra Umumi Reis 
gazı Mustafa Kemal Haz· 
retleri bir uzun nutuk irat 
buyuracakJardır. Gazı Haz· 
retleri bu nutuklarındda ge· 
çen senelere ait icraat ha· 
kkında izahnt ver,.,ceklerdir. 
Mahaza Gazi Hazretlerinin 
bir beyanname kıraat bu· 

danlarında ıimdiden düiüm· j 
lenen şüpheler dağıdılmıı 

1 

olurdu. 
Memleketin, gene memie· 

ket if !erinde serbest konut- 1 

mafa, kıskanılmiyan bir 
hürriyete ihtiyacı vardır. 
Açhkt<:.n, ıefa!etten, ıundan 
bundan bahseden dillerde 
metrolardan kıaa olmiyan 

"Tüyler,, bitmiıti r. 
Daha yeni meclis teı· 

rii müzakerelerine başlama
dan, ufukların karaı tıldığı 
görülmemeli değil mi idi? 

Dertler, hatalar, noksan· 
lar, aranmalı, bulunmah, 1 

araıtırılır, buluıturulurken de, 1 

tahammüllü olmalı, bilhassa 
yok yere sinirlenmemeli, 
evhama, vesveseye kapıhn
mamalulır. 

Cebrin, ıiddet ve tezyi· 
kın birgün sözü ayağa dü
ıürmek ihtimali, çok kere· 
ler mücerreptir. 

Arif Oruç 

yurma.ları muhtemeldir. 
Mevcut iıler encümenlere 

tevdi olunduktan sonra kon
grenin ilk cds<>sine nihayet 
verilecektir. 

Kongr<.;nin diğer mütem
mim ıçtimaları bet gün de· 
vam edecektir. 

Müteakip içtimalarda vi· 
layet kongrelerinden gelen 
temenni layıhaları ve resen 
vukubulacak teklifler layiha 
encümenlerinde görüıülecek 
ve haJıl olan netice umumi 
kongreye tevdi olunacakiır. 

Nizamname encümeni de 
tadil edilen nokt~ları umu
mi kongreye bildirilecektir. 
Bilhassa njzamname encü· 
meninin mesaisine atfı e· 
hemmiyet olunmaktadır. 

Nizamnamenin ezcümle 
tefkili.ta alt dördüncü 'kıs-

mmda tadilat olacafı söy
lenmektedir. 

Fırka divanını gösterE:ll 
(26) inci maddenin bilhasa 
tadile ugrayacağmı haber 
aldım. 

Divanı teıki1 edenler 
arasında kabine azaıının 
bulunması cihetine bfr te· 
mayül vardır. Kongre, umu· 
mi heyeti idareyi intihap 
edecektir. 

Nizamnamenin müfettif· 
lik faslının mutemetler ve 
vilayet teıkilab fasıllarının 
da tadile uğrıyacağı muh· 
temeld 'r. Nizamname umu· 
mi vaziyetile ıayanı dikkat 
değiıiklere uğrıyacaktır. 

(94) incü maddenin bil• 
hat1sa tadil edileceği ve yeni 
Fırka proğramının bunu lü· 
zum ve zarure t gösterdiil 
a ni .,ılmaktadıı·. 

, ıl' Kongı enin nihayet inde urıı. 
mi Reis Gazi Hazret er' 
tarafmdan kongrenin fa11· 
liyeti neticesi ile FırkaY3 
verilen yeni istikameti halı· 
km<la bir nutuk irat buyı.ı· 
racaklardır. Gazi Hazretle 
rinin bir beyanname ı eıret· 

Jd·r· meleri de pek muhteme 1 
( 

Fırka grupu toplanıY0 
Ankara (A.A.) - cuıı;. 

hurjyet H. F. aı kongre!i 1 
1

, 

rın içtima edecektir. fçtf,.. 
da baş vekil t~met Pş. ~. 
kasına ve müteakiben • 
meclisine hükumetin progr3 

mım ize h edecektir. .., 
~-e·· Fırkfl meclis encu .... 

!erinin teşkili tarzını ~; 
best bırakmı,tı • . Yııni. fı~re' 
ca namzet gösterılrn i• 
cekt;r, Meclis katibiunı~:ıf' 
liği tarafn .. dan azanın 1 ıılc 
habına göı·e bazırJanll~ıJI 
cetvele bakarak her rne re· 
encümenk• .. n teıkilirıde1 ur• 
yini serl:estçc- ku!lanaca { 
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Şehir de: 

Unutulmuş Bir Tekke 
Beybilhavzın Esrarı ... 

pı.. ....................... . 

Bando 
Konserler ver
meğe baflıyor 

bir maktel ..• A 

anevı 
ütün bu vaızlar beni adeta mec

zup gibi yapmıştı 
Amerikalılar beni ailemden ayırmak 

icin uğraşmp)'a başladılar 
' --7-

Mektebin tatil günlerin· 
e yani Pazar günleri 
ene bu ralonda konferans 
klinde vaızlar veriliyordu. 
u vaızlara bazı muteassıp 

iirk ~ızları iıtiınaen alınını· 
rdu, birer suretle atlatr
ordu. 
Bu konferansar daha 

irusu vaızlar bilhassa Is· 
illiyet aleyhinde tertıp 

unmuı birer hitabeden 
arettf. 

Hiç unutnıam bir mu· 
limimiz vardı. İsmi Miı· 
r Berker idi. Arada. bir 
ıza çıkardı. Ve her defa· 
da: 
Ey insanlar! Bilmlt o· 

nuz ki islim Peyıa
beti Muhammet bile 
e~hur kitabında hazreti ha 
n Allah oluğunu " Ya 
eryem innallaha yebeni· 
ve ilitthirl,, ayetlerHe ik· 

r ve tekrirden nefsini men· 
ememiıti. • Hazreti Mu· 
mmedin yüksek ve fev 

alide zeki bir adem oldu
nu doğru yolda yürüyen 

er Hıristiyan Allahm oğlu-
u taıdik eder. Fakat iıte 

kadar. 
Çünkü Muhammet bile 

U Ayetlerle hazreti lıanın 
ıe)i Allah olduğunu bütün 
••niyete ilin eylemiıtir. 

Kelime bilhasaa lalim 
ur' anının · kaidesince Al
h tan baıka bir ıeye itlik 

lunmaz, olunamaz. 

İıte yüksek bir ideali 
lan lıli.m Peygamberinin 
U Yüksek takdir ve itiraf· 
'rını hepimizin vicdanı 
tıiine bir hakikat bahçesi 
ibt açıyorum. Iııktan ye 
Gyük peder olan Altahtan 

1 çlhak btiyen İslim ulemasına 
"'nmayın, aldanmayın !. 
J lkikat birdir. Hakik•t 
t''dadır. Hepiniz hakika· 
in emniyet ve feyiz verici 
't•fı etrafında toplanınız!.) 
l\ Z•ten böyle ıeyler için 

Ut' •nı bilmek te fazladır ,., , ... 
~nıanda mantık gerektir. 
l Yada yok iken yaratı· 
'rt her insan gibi çocukluk 
ten,.l·k 

... 1 devrini aeçiren ve 
~~l\e her insan rtbi ıünde· 
~d hadiseler yaıayan, 
L it tee11ürlerine, ıztırap
~tın 
~ll 1 ve büyük babası 
.,,'-ha karıı niyazlarına 
.. llıen Y ahudtlerin en a:an 
~en, Ça.mıha aerilen bir 
H lıl(lku halk kudretinde 

'1nek lllümktin müdür? 

h,b l(lka incilinin yedinci 
),d;nın otuz dördlncü ve 
tt .. net ltabanın otuz ıeki· 

.. et l,., a Jetlerinde biitün bua· 
t~ taavır ve teırth olun•u•· ... p ... __ 
•~an b ıq t tam çocuk oldu· 
,.e ftlc lr çafda çok knyvetlt 
lelltıaı itleri ltulandıncı bir 
'itt ve bellgat t .. 
ttltı ı:ltında bunları bu· 
'- ltbt'na bir deli uçma· 

ıelen bitün bu ri· 

vayetler, vaızlar ve hita
beler lıte o çecukluk za

manlarır:da beni bir mec· 
zıip gibi yapmıı. cazibeye 
düıürmüf tamamen ıuursuz 
bırakmııtı. iıte mektepteki 

muhakeme etmek kabil 

miydi l 
Zaten ekseri vaızlarda mual· 
limlerimiz,tarafından Hiristi
yanlık için akıl değil taklittir. 

Aklın havsalası, Allahı bir 
hakikattir; deniliyordu. 

Biltün okuyuılarım, din· 
leyiılerim neticesi olarak 
Hiristiyanlığın Protegtan 

mezhebine vicdanımla tali· 
boldum. Arzum biltün A· 
merlkalı mualltmlerin sevin· 
cini muctbolmuıtur. 

Ancak reımi merasi· 
min icrasında her nedenıe 
teallül ıöıteriliyordu. Ben de 

artık İslamlardan ve bil
haaaa sıkı bir zaptürapt 
çerçevesi içinde olan ailem· 

den nefret duyuyordum On· 
lardan kaçmak, yalnız kendi 
muhitinde, kendi aleminde, 

İsa ibni Allahın latif hava

ıında yaıamak isterdim. Bü· 
yük bir hadise ile ailemle 
darıldım, annemi, babamı 
bıraktım. 

Şimdi babamı benfm için 
iıtediklerlnl, bundan umduk-

larını, beklediklerini, bana 
yapmağa azmettiklerial bir
rer, birer hatırlayorum. Bü-

Uln bu saadet yeren ftklr· 
ler, Misyonerlerin manevi 
iğfali neticesi olarak büt6n 
ailem ve benim için hep 
ayni uçurum ile neticelendi 
Hiç! ..• 

Her ıey de hiç! •. BütO.n 
bu renkli hülyalar da hiç, 
hiç, hiç! ... 

Evet ailemi bıraktığımı 

söyledim. Zaten artık bü· 
yfik bir kız olmuıtum. Al· 

lemin Yeıayet çağını çoktan 
geçirmiıUm. Baham hür fi· 
kirli bir adam oldufu için 

benim bu hareketlerimden 
sonra artık meıgul olmaya 
kendisinde kuYYet bulama• 
mııtı. 

Mektep, beni ailemden 
uzak bulundurmak için te· 

halük göıterdi.Benl hemen 
1ıtaa bula gönderdiler. 

(Devamı var) 
..... 1. 1 ••• 1 1 ••••••• 1 •••• il 

f zmir bisiklet yarışları 
İzmir, 8 (A.A.) - Bu 

ıabah saat 9 da lzmir Ke· 
mal Pata yolunda yapılan 
bir kilometrelik bisiklet mü 
aabaka11na bmirin muhtelif 
kulüplerfndea Niyazi, Mua
taf a, Halit ve Hikmet bey· 
ferle Ankaradan Haıan ve 
Ziya beyler ittlrak etmiıler• 
dir. Müsabaka çok heyecan 

h ofmuıtur. 
Birinciliği , lzmlrin Al· 

taydan Niyazı, ikfncilfli An· 
karadan Haıan, üçüncülüfO. 
gene Ankaradan Ziya B.ler 

Bir müddet evvel Be· 
ıtktat'taki yeni binasına 

geçen ıehir bandosu ya
zın halka verecefi konser
ler için hazırlanmaktadır. 

Bandodan ayrılan bir kııım 
çocuklardan bir de ıehir 

orkestrası teıkil edilmekte· 
dir. Bando ve orkeıtra ha
zirandan itibaran tanzim 
edilecek profram tahtında 
halka meccani konserler ve· 
receklerdfr. Bu konserler 
Tepebaıı, Taksim, bahçele
rile Gülhane Parkında Ka
dıköy ve Üsküdar' daki pa

rklarda verilecektir. - --
Arazi isteniyor 
Mecidiye köyü ahalisin· 

den bir heyet Vflayete mü· 
racaat ederek 40-50 sene· 
denberi imar ve teıçir et· 
tikleri ev ve tarlaların ken-
dilerine temlikini istemiıler
dir. Vilayet bu hususu tah· 
kik edecektir. 

--Aleni teşekkür 
Haıtahğım müddeti zar· 

fında gerek bana, gerekse 
çocuklarıma karı1 &österdiği 

mali muaveneten ve yüksek 
hayırperverltklerinden dolayı 

"Encumeni lraniyan,,e aleni 
teşekkürü borc bilirim. 

Mütekaidinden Naci 

Nekadar 
mek~ep ve 
talebemiz var? 

1928·29 derı seneıi zar· 
fında büt6n Tiirktyedf' mev· 

cut mektep ve talebe mik· 
tarı ıu suretle tesbit edil· 
mektedir. 

Mezk6r sene zarfındaki 

mektep adedi 2836 ıı ilk, 

155 i orta, 20 ıl yükıek ol

mak ibere 3011 e balii ol

makta idi. Ayni derı ıeneıf 

zarfında muallim adedi ilk 

tedrisatta 11254 6 e~ek, 

4497 ıı kadıa olmak üzere 

14750 orta tedrisatta 1895 ıı 

erkek, 352 11 kadın) olmak 

üzer 2248, yükHk tedrfıat· 

ta 475 erkek olmak iizere 

heyeti umumiyesi 18384 e 

balil bulunuyordu. 

Gene 1928·29 senesinde 

talebe adedini ilk tedrisatta 

33,027 ıi erkek 151721 kız 
olmak üzere 484748, orta 

tedrisatta 23213 ·a erkek, 
8271 f kız olmak üzere 

31484, yükıek tedrfıatta 

3604 ü erkek, 7 45 i kız ol

mak iizere 4349 talebe teı· 
kil ediyordu. Umumi yekAnu 

520581 e balti olan talebe· 

nin 359844 ünü erkek 

160737 ıini kız talebe tet

ktl etm~ktedir. 

kazanmıılardır. Pazar ıftnG 
yapılacak 50 kilometrelik 
mukavemet yar111nıa pek 
canlı ve meraklı olacatı ve 

İzmir muhitinida hütOn ama• 
tör biıikletçilerinin iıttrakile 
yapılacak olan bu müıaba· 
kaya çok ehemmiyet veril· 

mektedir. 

YARIN Sahife 5 

Poliste: wm~ı~ w~ 
Çok garip =-=~=Gü~ [[;~ 
Kardaşinin me
zarından döner

ken ölmüt! 
Galatada ltiuıadı milli 

hanında kahveci Buzo dün 
Karaköydeki mezarlığa gi· 
derken kardeıinin mezarını 
ziyaret edip otomobille av· 
det ederken birdenbir~ fe· 
nalaıarak otomobil içerisin· 
de ölmüıtür. 

Kavga 
Sirkecide Mersin oteli 

müsteciri İımail Hakk:, Ko 
ca Eli oteli müsteciri Sabit 
efendi ile yatak meselesin· 
den kavga ederken yaka· 

lanmı§lardır. 

Dayak 
Galatada kemancı Naip 

İbrahim polise m\lracaatla 
piyanist Şn burun kendisini 
dövdüğünü iddia etmiıtir. 

Kaza 
Haydarpaıa açıklarında 

demi,.li bulunan lsveç ban· 
dıralı bir vapurda çalıtan 
amelelerden Arif, dün sai 
elini vince kaptırarak orta 
parmağını kestirmittir. 

Darp 
Üıkiıdarda, helYacı Muı · 

tafanın çırağı Kizım arka· 
datı Hfüıeyln ile ıakalaıırken 
elindeki sustalı çakı ile Hü· 
seyini kolundan yaralamııtır. 

-~-

Ne kadar 
Kütüphanemiz 
Kitabımız var? 

Memleketimizde meYcut 
küUiphanelerJe bu kGtiipha· 
nelerde bulunan kitapların 
adedi hakkında teıblt edi· 
len bir iıtatlıtii• gö
re mevcut kita)t ade-

d i ..,. • kOtüp hanelerin 
teaddüdQ. itibarile T6rkiy_. 

nin en zengin ıehri latan·'~ 
buldur· 

Buralardaki kütil~hane· 
lerde 1319 u Tdrk harfle
rile Türkçe 125978 ıl Arap 
harflertyleri Türk~e, 17037 
ıi ecnebi lisanlarında olmak 
Ozere 143327 kitap bulua· 
maktadır. 

. Bari sizler gülün! 
lzmirde ilk mektepler talebesinin 

bayramı nasıl geçti? 
İzmirde talebe bayramı 

oldukca eyi bir ıekilde eeç· 
mtıur: 

İlk mektepler talebesi 
bu sabah erk~nien mektep
lerinde toplanmıı ve öğle 
yemeklerine ait ıepetlerini 

ve sair levazımı da beraber
lerinde götürmiiılerdir. 

Kokaryalı semtindeki mek· 
tepler talebesi •ahahleyi• er
kenden hareket eden körfez 
tirketintn vapurlartle Alıan· 

cak vapur iılceleafne çıkmıılar 
ve oradan Alıancak iltaı· 

youuna aitmtılerdir. 

Körfez Vl'pur ıirketl; Ta· 
lebenln taımması için mü· 
teaddit vapurlar tahılı et· 
mlıtir. Vapurlar t1khm tık
lım talebe ile dolu olduk· 
ları halde ve bir kaza vu· 

kuuna meydan verilmemek 
için kaptanların ve taifenin 
dikkat ve ihUmamile hare
ket odilmit ve lıkelelere 

yanaımııtır. 

Bazı vapurlar talebe 
ile o kadar dolmuı bir Ya· 
ziyette hli ki: Talebelerden 
bir kıamının vapurun bir 

tarafına yıgılmıuı vapurun 
bir tarafa yatmasına sebe
biyet vermifti. 

Binlerce çocuk vapurlar 
tarafından taıınarak Alsan· 
cak vapur iıkeleıine çıka· 

rılmııtır. 

Talebeler: Muallimleri
nin himayesinde idiler. Yav-3 
rucuklar martlar ıöyliyor 
ve neı' e içindP. birbirlerile 
göritü yorlardı 

· Saat 8, 15 te talebeler Al 
ıancak istasyonundan husu- · 
ıi trenlerle koı u sahasına 

hareket etıniılerdir, yavru· 
cukların sevincine payan 
yoktu. 

Kızılçullu koıu sahasında 

çocuklar trenden inmiıler 

ve mebzul aça.m o~açlarımn 
altına giderek orada yer
leımiılerdir. 

Ta!ebeler giizel havada 
çamlar altında otlar ara· 
ıında çok neı'e içinde öğ
leye kadar eylenmiı ve 6ğle 
y•meğini hep bir arada ye
mlıleı·dlr. 

Talebeler yemekten son-
ra müçtemi ve ınünferit 

oyunlar tertip etmişlerdir. ·-·----
Serbest mıntaka 

Ticaret odası Haliçte mıntakanın 
tesis edileceğini söyliyor 

Bundan bir hafta ev
vel ı•hrimize selen ticaret 
mftıteıarı Şakir ye ticaret 
umum madara Naki 8. ler 
ıerbeıt •ıntaka hakkında 
tetkikatta buluomuılardı. 

filden hu huıusta fikir ve 
mütalealnra ıerulmuıtur. Ti
caret odası Liman ıirketf 
bu huıuata1.d noktaf nazar
Jarıaı V ek6.lete hfldtrmtı
lerdir. 

Ticaret edaıı ıerbest 
Bu tetkikat eaaı nok· mantaka için en münasip 

talar Gsertnde olmuttur. yer olarak Halici göıtermit· 
Şehrimizdeki lktısadi meha· tir. 

.. 9 ..... 1!!9---
Aşiret reisi 

Muhakemesine 
başlandı 

Cumao-.aaı Nahiyesintlen 
Şeytan adamları meTktinde 
ameleden Ali ve Muradı 

öldürmekle maznun aıfret 

reisi Molla Oıman ile üç 
arkadaıınm muhakemeleri· 

1 Anasır.tı öldüren 

lıtanbuldan ıonra k6tüp
hane itibarile z•nıin ıehlrler 
sıraaiyle Bursa, izmirdir. 
Kütiiphaneıinde en az kita· 
bı bulunan ıebir Samsun· 
dur. 

, ne lzmlr afırceza mahke
mesinde devam edilmiıttr. 

İhsanın muhakemesine 
tekrar başlandı 
K.uıadasında va idesi f at· 

ma Hanımın emlakine sa
hip olmak için öldürerek 
cesedini <lenize atmakla 
maznull İhsanın muhakeme· 
sine İzmir Ağırceza mahke· 
meıinde nakzen devam edil
miıtir. 

Ihsan evvelce cereyan 
eden muhakeme neticesinde 
idama mahkiiaı edilmiıti. 

Bütiln Tirklye kütüpha~ 
nelerinde 5512 ıi T6rk harf· 
leriyle türkçe. 235471 arap 
harfleriyle türkçe, 28493 ü 
ecnebi lisanlarında olmak 
üı:ere 269741 kitap vardır. ---

Burada bulunan bazı ıabit· 
lerin ifadelerinin alınması 

için yazılan talimata cevap 
ıelmedillnden ifadelerinin 

alınmaıı için talimatın 
tekidine karar verilmittir: 

Muhakeme baıka gine 

bırakılmııtır · 

Nakzen cereyan eden 
dünkü muhakeme celsesinde 
maznun İhsan; iki müdafaa 
ıahidi göstermiıtir. 

---~• "Yarın,, ın .... --

Mahkeme heyeti bu ıa
hitlerin celbinfl karar ver· 
miı ve m ubakeme baıka 

giine bırakılmııtır. 

Küçült llanlar _I 
POSTA PULLAltl Küçük Ilinları 

'' yarın,, karilerine bir hizmet edebil
mek emelile küçük ilinlan aşağıdaki şart
larla kabule bqlamışbr. 

1- 5 kelime bir satırdır. 
2- Her ıalır için 5 kuruı. iicret alınır. 
3- Bir defadan fazla neıredllecek lllnlardan yizde 

15 tenzillt yapılır. 
4- KGçük tllnlar her rAn neıredllir. 
5- lıteyen kariler intihap edecekleri rumuzla 

ıazetemtzi adreı ı&ıterebillrler. 

Satırı alıyor ve müba lele edi
yerwn. Beyazıt posta kutusu a 

Neiat 

* 
İŞ ARIYORUM 

22 yaJındayım Orta mek· 
tepten ••zunum her hangi 
llir mle11eaede çalıımak 
lzeri it iıteyerum. 

(Yarın)da A.M. rumuzuna 
müracaat 
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Koltuk, ayak, ter ve kokusundan " Hidrol ,, namındaki ilaçla derhal kurtu· 
hır unuz. Her eczanede vardır. SADIKZADE Biraderler ,. 

A.A. neşriyat bürosundan: .................................... 

. Istanbul halkına ilin 
21 Mayıs perşembe günü için yapılan hazır

lıklar ikmal edilmiştir.21 Mayıs perşembe günü 
bilumum resmi ve hususi müessesat, umumi 
meydanlar dahil olmak Üzere Türkiyenin her 
tarafında bomba tarakalarına müşabih (Allo! 
Allo!) sesi işidilecektir. Halkın heyecana kapıl-
maması şimdiden ilan olunur. ...... • . ' : ':: \;.!.~'-» ' . . - ~ •. (. 

Yeni sene münasebetile 
• 

KOLUMBIA 
Fabrikasının piyasaya çıkardığıyeni plaklar 
umum KOLUMBIA bayilerinde arayınız. 

Yeni plaklar şunlardır: 

GencOs-• 
man, .• 

Çingene
ler, .. 

ma, .. 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak 1 

Telefon B. O. 2496 -Çocuk hastalıklara mütehussısı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu. Mektep sokak 

Telefon : B. O. 2496 -Haydar Rtfat beyin eserle~inden 
Ayni haklar I~i lia 
lvliras meseleleri Bır ,, . 
Şerhli borçlar kanunu :ıı :ıı 

(lKBAL) kitaphenesinde 
WJE& 
em;;wwwwwıuwwwus.• 

SELANiK BANKASI 
Sermayesi 

Tarihi tesisi: 1888 

Tamamen tediye edilmiş: 

30,000,000 frank 

Merkezi idaresi: istanbul 
Türkiye'deki şubeleri: 

Galata, İstanbul, İzmir, Samsun, 

Adana, Mersin 

Vunanistan'daki şubeleri: 

Atina, Selanik,Kavala 

Doktor 

An karada 

Sarı ya
pıncak. 

Sarsam 
kolumu 

Bilmem 

OTEL T ASHAN PALAS 
KALORİFER - BANYO 

Asri ve hususi salon]an havidir. 
SERViS MUNT AZAMDIR 

RESTORAN KARPI~ 
Fiyatlarda mühim tenzilat 

Odaler•ınızı telgrafla angaje ediniz. . ~ 

~ ~ 
• ma .. w. ...................... . 

Bahrisefit Felemenk 
c Bankası 

İST ANBUL ŞUBE.si 
f dare merkezi : A M S T E R D A M 

Mezun sermayesi: 25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi : 5,000,000 FL, 

ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 

.. -
Oalatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-~ 
lstanbul tali şubesi : •Merkez Postanesi ittisalinde 

Alla'lemeci Han. Telefon: ist. 569 
Bilumum banka muamelat 

~~~~deli~:~!! Emniyetkas~larıicar 

Büyük Tayyare 
• 

pıyangosu 

4 üncü Keşide 11 Mayıs 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
45, 000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
8.000 Liralık ikramiyeler ve 35.000 
Liralık Bir Mükafat Vardır. 

Bitlislilere müjde 
Damğa pulu, tütün ve sigara kırtasiye ki

. taplarile mecmua ve gazetelerinizi Yılmaz 
kütüphanesi sahibi Niyazi Beyden alınız Mül
hakatlara da gönderir. 

Doyçe Oriant Bank 
Deutshce Orient Bank 

İstanbul ıubeıinin milceddeden küıat olunan 
dairesinde bodrum katına mükemmel ve 
müzeyyen kasalar vazolunmuıtur. Fiatlar 
ehvendir. Arzu edenlerin Bahçekapı'da 
Aıirefendi caddeıinde Yeni Vakıf han 
karıısınd.-ki bankaya müracaatları lazımdır • .... _. ............................ , ....... .. 

Bank Franko Aziyatik 

VAPURLARI 
KARADENİZ MUNTAZA 

ve LÜKS POSTASI 

Dumlu Pınar 
vapuru Pazar ,~ . 

ıo Mayıs nu 
akıamı Sirkeci rıhtımında 
hareketle (Zonguldak, in 
bolu, Ayancık, Samsun,Ord 
Gireıun, Trabzon, Sür· · 
mene ve Rizeye azime 
ve avdet edecektir. 

T afsilit için Sirkecide 
Meymenet ham altında 

acen talığına müracaat. 
Telefon lst. 2134 

Doktor~ 

İbrahim Zati 
Cağaloğlu • Mahmudiye 
caddesi Çatalçeıme ao· 
kak No. 5. 

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

Zührevi hastalıkları tedavi 
nesi ve elektrik laboratuvarı 
lata Karaköy'de börekçi fırını s 
sında No. 34 

tecla vihanesi • 
Erkek, kadın ve çocu 

tarın dahili (iç) hastalı 
lannı cumadan maada 
her giln (2·4) de Diva 

yc.lunda 118 numaralı h 
auıl kabinesinde teda 'fi 
eder. 

Anonim Şirketi ınmm ... ıS-Miiımm:AIUN.-~-1~ Sermayesi: 25.000.000 Frank 
Merkezi idaresi: Paris, Burdo (Boudrean) Sokak No. g BANKASI 

Şubeleri: lstanbul, Galata, Voyvoda Caddeıı No.102 Sermayesi 10,000,000 
Te1graf adresi : frasiabank İngı·lı"z lirası 
Telefon: tBoğlu 1421 - 2-3 
Posta ke•syu Galata N '· 376 

«Harbin 
«Mukden 

Bilcümle Banka muamelatı 
Hesabatı riye küşadı - Vadesiz ve vadeli tevdiat - Tasarruf 

sandığı-M · kfıkatı ecnebiye, kambiyo, esham ve tahvi!At alım satı
mı-Senet iskontosu-Esham ve tahvilit bedellerinin tahsili-Adi 
ve sirküler itibar mektuplan - Esham ve emtia üzerine avans -
elinecb Emekleremt üzerine kredi küşadı - Esham ve tahvilit 

muhafazası vesaire. 

BANKA KOMERÇIY ALE 
İTALYANA 

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

Merkezi dare: MıLANO 
ıtalyanın aşlıca: şehirlerinde 

ŞUBELER 

İngiltere, lsvıı;re, Awsturya, Macaristan, Çekoslavakya, Lehistan, 
Romanya, Bulgaristan, Misır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, 
Brezilya, Şili, Uruguvay, Arjantin, Peru, Ekvator ve Kolumbi

yada Afilyasoolar 
İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ 

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

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

,, = c lZMİRDE ŞUBE 
= - Doktor - ----..---• .. i Ootlır 

Hayri Omer 1 Feyzi Ahmet 
Almanya Emrazı cildi· Cdt, Saç ve zilhre'VI 

ye ve zührevlye r emiye- haıtahklar miltehaı ' 
tt aza ımdan Beyoğlu Ağa· Cumadan maada her A 

ca:'Di karp ııraımda 133 1&at 10 dan 6 ya kadar b ııta 
No.. öileden aonra milra· kabul ecldtr. 
caaL Adrea Ankara Caddeli N.43 

JST ANBUL ACENT Allôl 

Telefon: lstanbul 3318 

BEVOÖLU DAİRESi 

Telefon: Beyoğlu 1303 

Senedat ve poliça mukabili 
muayyen vadeli veya hesabı 
suretile avanslar,poliça ve i 
tosu. 
Türkiye Cümhuriyetinin 

şehirlerine ve memaliki ecn 
ye senedat, çek, itibar mekt ~••P 
ve telgraf emirnameleri irsP'-' 
(Hesabı cari)küşadı, senedat 
k17met1i eşya muhafazası, ~ 
ahsilatı, Türkiye'ye ve meıtı 
ecnebiyeye keşide edilen 
ların tesviyesi, borsa ı:n 
icrası, akçe bey'i ve şerası. 
bilcümle banka muameıatıı 
icarı. 

TAK v1' ,, 
Zilhicce 20 - Ni .. ., 

Mayıs 

9 
' 

Cumarteıt 

1931 
~ 

Sabab 4,48 l Akf',. .1 ,.... ,, 
Ölle 12,10 JI 

lkfndf · 16,05 fılll ~ 

haneıi üıtinde No. 66 

Telefon: lıtanbul 2385 
,., Telefon: 3586 Telefon utanbul 3899 .................................................................... _. ........ ...... a1ldlr •• .. .Aı •. ,.,, .... 


