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Bu yolsuzluklar evelce maliam değil mi idi? 
•••••••• 

Matbuatın iki buçuk satırlık havadisleri üzerinde memleketi heyeçane veren istizah takrirleri 
sahipleri bu on milyon dehşeti karşısında nerede bulunuyorlardı ? 

............................................................................................................................... ~ ..........•................... ~ ............. ~ ......................................... . 
!Gazi Hz. bugün şehri- Millet meclisinde MecJiste 

Bir münakaşa ! ....................... 
Meb'us Remzi B. gümrük ida· 
resinde senede ( 101000,000) 
lira kadar bir paranın yol· 
suzluk yüzünden kayboldu· 
ğunu söylemı,tir. Acaba, 
bu tarife yolsuz.fokları ev • 
velce malum deöil miydi ? 

Arif Oruc 
' 

Evvelki gün B. M. Mecli· 
ılnde gümrük bütçı:si tetkik 
edilmif, bazı meb'uı Beyler 
araıında ıayanı dikkat mü· 
nakaıalar olmuştur. Müzakere 
ve münakaıa tafıilatı gazete· 
!erde çıkmııtı. Hali< fırka11 

meb'uıları tarafından da olsa, 
idari nokıanların tenkidi 
memleket heıabına kaydedl· 
lecek faydalardandır. 

Met/uı Remzi Beyin, gümrük 
idarelerindeki teıkllat nokıanlı· 
ğına, tarife tatbikatındaki yolsuz· 
luklara dıı.ir müşahedeye müı· 

teolt tenkitleri, vatandaılara 

büyük bir hakikat öğretmiıtlr. 
Bunlar, düne kadar belki rivayet 
ve ıayla halinde bulunuyordu. 
Fak at, teıkili\t nokaanlıltından 
milli hazineye gelen zararın, 

hiçbir zaman Remzi Beyin 
gösterdiği 8 • 10 milyon aibl 
dehıetli rakkamlara baliğ ola· 
caıtı tahmin edilemezdi. 

Meb'uı Remzi Bey, gümrük 
memurları üzerinde eıaılı 

kontrol olmadığını itiraf eder
ken, bilhassa tarife tatbikatın· 
dakl yolıuzluklara lıaret et· 
mittir. Bu yolıuzluklar nedir? 
tarife üzerinden alınması icap 
eden devlet reımi, kitaba uydu· 
rularak nokıanmı alınıyor? Ha· 
kikat böyle lıe, bir takım me· 
murların bu iti fU ıekllde yap• 
mak için mutlaka vazifelerini 
ıulilUmal etmeleri icap ederdi. 
Remzi B. kendlılne ıorulan 

bir ıuali nefyetmemlf, gözleri 
ile aördüğünü, müfettııllğl e1-
naıında kendlıi yakaladığı 

gibi kulakları dolduğunu da 
ıöylemek ıuretile mülhit ha· 
kikall millet mecliıl huzurunda 
tastı k ve teyit etmlıtır. 

Gelen haberler bundan 
oonra gümrük yolıuslukları 

müzakeresinin ne ıekil aldığını 
bildirmiyordu. Yalnız, baıka bir 
mebuı bey de, motör ve Av· 
rupa ıeyahatına temas etmiı, 
gümrük umum müdürünün lı· 
tanbul mebusu Hamdi beyle 
Avrupaya ıeyahata gitmeıinin 
manasını anlamadığını ima 
etmiıtır. 

Müzakerenin' buraya ka· 
dar cevam eden kıamı cidden 
hazindir. Bir defa, bir mebuı 
gümrük idarelerindeki kon· 
trolıuzluğu, teıkllat nokıanile 
tarife tatbikatındaki yolsuz· 
luklar yüzünden devlet haz!· 
nesinin ıekiz on milyon lira 
(Devamı 2 inci aahifede) .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Meclisteki istizah takriri 
~~-::-~~--::---:-~~ 

Celse zabıtları 
-11-

cü ile meıgul olmalıdır. Eski . 
tabir ile Irat çıkardı, herkeı 
aücü ile meıgul olıun denirdi. 
Bizimki böyle değil. 

içimiz.de ıebatklr, çalııkan 
bir zümre vardır, millete ka· 
naat gelmesi için buradılD 

(Deoamı 4 üncü ıayfada) 
1 

mizi teşrif ediyorlar! lnbisr 
Merasim yapılmıyacaktır, Gazi Hz. bütçeleri 
saat lOdaİstanbula vasıl olacaklardır Dün müzakere 

edildi Gazi Hz. dün 

akıam saat 18 

de treni mah· 

ıuıla Ankara· . 
dan hareket 
buyurmuılardır. 

, Müıarünileyh 
Hz. ni hamil 
bulunan tren ,, 
bugün ıaat IOda 
Haydar paşaya 
muvaıalat ede· 

cek ve emirleri 

veçhlle mera· 

ıim yapılmıya• 

caktır. 

Gazi Hz. nln 

teırlfleri müna· 

ıebetile dün de 
ıarayda fevka· 

iade bir faaliyet 
gilrülüyordu. 

Maiyetlerinde 

bulunmak ü:ı:ere 

·bir poliı müf· 

~------------------·----~ Ankara, 20 (A.A.)-Büyük 
Millet Mecllıi bu gün Refet 
Beyin rlyaıetlnde toplan· 
mııtır. 

Tiltün, tuz ve müıkirat in· 
blear idareleri bütçeleri mü· 
takere edilerek tütün ldareıl 
(Devamı S inci aayfada) ...................... -............................... . 

Eli bağlı ceset 

Ellerini iple kendi 
bağlamış 

&:Heri ayakları ba!11ı olarak 
rezeıl dünden c edl çıkartl"ln M6sy6 Ru,en 

fUbaren ıar•ya. Geçen gün Karadeniz bo-
' ıazı cıvarmda kumlar üzerinde 

gönderilmlıtır. • "------------~----- bulunan ceıet hakkındaki 

Şark şimendif erinin küstahane tq.rif~si 

istihsal mahvoluyor 
Bir koca hinterlant nasıl bir kum! 

panyaya kurban verilir? 
' 

r 

• 

Şim•ndifer tarifeııile 
fazlalaıan 

Dünkü nüıhamızda Sark 

demir yolları idaresinin mem· 

leketlmlz hudutları dahilinde 

maliyetinde:. üç misli 
kavunlarımız 

çok yüku k bir nakliye tarl· 
feıl tatbik ettiğini yazmııtık. 

lıtıhıalatımızın memleket 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

•-••llllııııııııuıııı111111111111uıııı111111111ııu ıııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııuıııııuıııuıın 

izmirde fırka işlerinde buhran! 

Fırka reisi çekildi! 
İstif asına sebep fırka nüfuzile 
yapılan mahut kereste işi mi? 

fzmlr, (Huıusl)- Şehrimiz 
Halk fırkaoında istifalar devam 
etmektedir. 

Seyrisefainln Ankara mo· 

törü, Gazi Hz.oln emirlerine 
tahaJı edilmlı ve Dolmabah-

18 de İıtanbula hareket buyur· tahkıkat tamamile ikmal edil· 
muılardır. . mit addolunmaktadır. Evvelki gün de fırkanın : 

Gazi Hazretleri letaayonda Surlyede profeıör Reıat yeni idare heyeti relıl doktor 
B. M. Mecllıl Relıl Kazım, Ba,. lımlnl taııyan bu adamın bir Behcet Salih B. lıtlfa etmlttlr. 
vekil 1ımet Paıalar, Heyeti ipte yaptıitı llmilti evvela kol· İstifalara ıebep, evvelkJ mek· 
••kile azaıı, Mebuslar ve laruıa geçirdlitl ve diılerilede bu tübumda da bildirdiğim veçhile 
halk tarafından teıyl edil· llmlfl 11kııtırmak ıuretlle ellerini fırka erkanı ara11ndakl tefrika 

çeye gönderilmlttlr. 

mlılerdlr. ba.ladıitı, bunu müteakip te ve anlaıamamazlıktır .• 
----·-·········---·······-·· ...... --... - ....................................... ,,.......... ıerbeıt kalan parmaklarile Malüm oldufu nzere İzmir 
Mezarlar rezaletine inanmaıvan gı·dı"p görsun" ! •Jaklarıni bağladığı ve kendi· 

Ajansın tebli§I 
Ankara, 20 (A.A.) Relıl 

Cumhur Hazretleri bugün aaat 

v ılııt denize koyverdiği, bu ıu· fırka erkanı üç kısımdır. Bun· 
retle intihar ettiği anlatıl· ların baılarında ıabık Kars 
maktadır. Fakat bu cihetlerin meb1usu Sadrettin, İzmir meb'. 
tatbik kabiliyeti olup olmadığı Hacı Muhiddin Bey ( Devamı 2 inci sahifede 

T opkapıda Fransız ölü 
noktası meıknktür. ._,,,,, ...... ,,,,,, .. ,,,,,,,,,.,,,,,,,,,, , , , ........ , , , , , , , .... 

iki gün evvel intihar eden bir Fran- :-.. GÜ~~"~··;~k;;;·;·-· .. ·- ,,----Günün Meselesi,-----

sız Topkapı mezarlığından çıkarıldı intihar eden Kar.1 fikir Hürriyeti 1 
- 1 men öldü 

Müalüman zannile gömülen bir Franaızın mezardan 
çıkarıldılı Topkapı mezarlılı 

(Yazısı ikinci aahlfadı) 
Dün lıaııtahanede ölen mün· 

tehir Karmen 

. 
Ferdin Ilcalarına Türk Matbuatı, 

Açık Bulunursa, Ştiurlaşabilir! 
Yazan : Naci /SMAIL 

Halk fırkası gazetelerinin yanlıı hareketleri, demok· 
raılnln tabii haklarından netriyat hürriyetini bir çıkma• 
:ı:a götürdü. Şimdi, bu gazetecilerin de akılları başların.ı 
geldi. Mılllyet te; Cumhuriyet te " Demokrasi " müddeisi 
oldu. F aııat ve Bolıevik slatemlerine kartı açık bir mı:ha· 
lefet cepheıl alındı. Fakat, Türk demokraaiıinln müdafi· 
!erine karıı " Faılıtlikten, bize göre huıuıi bir idareden" 
bahıedenlerlr.ı bugünkü akıbeti pek tabii bulmaları doğru 
değil mi idi? 

Demokrasiye inanmıyanlar, ya faılzme veya bolıeviz· 
(Devamı 5 inci ııahilsda) 

- Yahu nere1e böyle? Siz tlmlerdenılıılz? 
-Biz gazetecllerlz beflkten lıbta kader lllm 6frenenlerdeııl:ı. 1 

- Yıhu ol! n•lerdenalnlz? Ne bu hazırlık? Norlstlermlsl.nlz? 
Biz ıa:ıetedlırlz. Herhanııı bir yerde dava açılırsa oraya 
tıflrtmelı: ısın hazır boklenenterdenlz. · 

- Eh bu gldltl• ııç baba gazeteci açf 
Yeni projeye g6re dlploma ı,ın Qkuyanlardanız. 

' 

.. 

a 



Sahife 2 

Halkımı koruyacaksınız, şirketlerimi? 

Sigortalar fahiştir! 
Tarife komisyonu sigorta tarif esile 

halkı yakmamalıdır 
Bir müddettenberl harlk 

ı!gorta• tarifeleri etrafında 

bazı hareketler vardır. 
Son zamana kadar [ tarife 

komlsyonuda Z!imrütüanka gibi 
bir türlü aktı içtima& 
muvaffak olmıyordu. Fakat, 
tarife komisyonu relal Zühtü 
ve aza Beyler naaılıa gayret 
ettiler ve bir kaç toplantı ya 
pabildiler. 

Maamaffh, mevkii mer'i· 
yette olan tarifenin de müd· 
det!, bu nazu lcUğua· 

arasında nihayete ermiıtı. 

Elde mewc:ut olan tarife Tür· 
kiyede iki senelik bir tecrübe 
devreıl geçirmek üzere 19 

· Temmuz 1929 tarihinde la•· 
dik edilmiıtı. Tablatlle, 19 
Temmuz 1931 tarihınde 
de hükumden aakıt olu-
yor. Vazlyettn bu tekilde 
muallakta kaldıfuıı iören ik· 
tlıat vekaleti zaruri bir karar 
ittihaz etti: 15 Tefl'lnlev't'el 
1931 tarihine kadar temdidi 
müddet! 

Esasen lstanbul mıntaka 
ticaret müdlriyetl de keyfiyeti 

Vekaletten istizan etmlıU. 

Yazdıiımız •eçhile ıelen ce
vap telıtrafla blldirllnılt ve 
vaziyet ta't'azzuh etmlıtlr. Şlr• 

ketler de halen bir tamimle 
meıeleden haberdar edilmiı 
bulunuyorlar. 

Acaba harik alğortalan 
tarife komlayonunun meaalsl ne 

ıekilde olacak? 21ra, mezkur üç 
aylık zaman içinde, ihtiyaçlara 
• le't'afuk edilecek ve makul, 
mutedil bir tarifenin tanzimi 
lazım! 

Çünkü, mevcut tarife pek 
fahiıtır ve bu nokta bir müd· 
det evl el de Ticaret oduı ta· 
rafından tasrih edilmlıtlr. Hat· 
ta, tarifenin~ , haddea efzun 
pahalılı§ı için en yüksek 
makamlara bile müracaat 
edildiğini hatırlıyoruz. 

Açık bir hakikat var: Ye
nidetı tanzim edilecek olan 
tarifenin normal bir ıekilde 
yapılman. Çok temenni olu

nur ki tarife komJayonu bu 
aarih ciheti göz önünden uzak· 

laıhnlmamak mecburiyetini 
hl11eder. 

Bankalara verilen para miktarı 
3,000,000 Türk lirasıdır 

Mark!n sukut derecesi yüzde 20 
Markın sukutu dolayısile 

hasıl olan heyecan aükunel 
bulmuı demektir. iktisat Veka· 
letıne, ıı.ıntaka ticaret müdi· 
riyeti tarafmdan mali yardım 
yep:lmaaına wr telgraf çekil
mittir. Dün buna ceTap Terli· 
mittir. Bu cevapta, bankalara 
üç milyon lira verildiği tasrih 
edilmektedir. 

E&aaen,dün her iki banka 
ya (2,900.000) lira verilmek 

ıuretile yardım edildiği yazıl· 
mııtı· Dün, Ticaret müdürü· 
yetinden aldığımız malumat, 

bunun (3,000,000) liraya iblağ 
edildiğini gösteriyor. 

Markın sukutu dolaylslle 
Alman parası ile yapılan bütün 
llcri muamelat durmuıtur. Bu 
hal, açılmamı§tır. 
Yalnız, bir ara markın ıukut 
d...-eced 0

/ 0 50 ye kadar ln
mi;tir. Bu nlsbet, timdi, °Jo 20 
nlıbellndedır. Maamafih, ıeh· 
rlmlz piyasasındaki akisler, 
meselenin umumi mahiyetine 
nazaru tali derecededir. Ha· 
riçteki buhran, daha çok vaıi 
ve ıumnllüdür. ............... ,,,,,,,,,,,,,,,,, .. , ........................ . 

Mecliste 1 itiraz 
Bir münakaşa! Haz1rlayacaklar 
(Boımakaleden devam) 

zarar gördüğünü söylüyor. Bu 
meaele etrafında kıyametler 
kopmı:.sı, en ince tafsilata ka· 
dar hükumetten heaap aran· 
mau lazım gelmez mi idi? 

Matbuatlaki iki buçuk sa· 
tırlık havadis yüzünden 

memieketi heyecana vuen. bü
zah takriri sahipleri, bu 
(10,000,000) dehşeH kıu1ı.a11-
da nerede bulunuyorlardı 
acaba? Cidden sorulabilir mi? 

Sonra, Mebus Mazhar Mü
fit B., Avrupa eeyahah hakkın· 
da daha acı ve her halde daha 
hazin bazı hakikatler ıöylemlt· 
tir. Mazhar Müfit B. lstanbal 
mebuıu Hamdi Beyle güm
rük umum Müdiirünün Avru· 
pıı seyahatı için: 

- Ne iıe, ahbapça bfr 
seyahat yapılmı,, darılmasın. 
lar amma yapılan maıraflar 
beyhude olmuştur. 

Demlftlr. Mazhar Mi\ftt Be
Yia lfta etmek ı.tediii bu Ah
bapça seyahat nedir? Beyhu· 
de olan asnıflann m"kdan 
nedir? Bunların heıa pları ki· 
tapları niçin arıtnmamqtır? 
.Beyhude masrafların cınu israf 
edenlere tazmin eUfrilmed l.cap 
etmez mi idi? MıHet Mcdimıln 
bumeaeleetrafında fazla asalıi· 
yet ft haua çok titiz elldiıe
ler göıtenne.t li~ gelmez 
mi idi? lota ııaeclia 111üzake
ratının ıu safhalara tafel· 
litını okuyan valal'dular fü:e
rinde böyle bir ukcle kal
mıfln'. 

Millet Meclisi kürsülerinde 

. ··-- " ... ,,_ 

Eczacı mektebinin Tıp fa· 

külteeile birleftlrilJp, her ikisi· 
nin •Eczacı •e Tıp fakültesi. 

ünvımı altındaolmaaı hakkındaki 

Tıp fakültesi kararı Darülfü
nun divanında ııörüıülecektır. 
Ditçiler bu karara muartz 
ve ııayrı memnundurlar. Difçf. 
ltt, bu mesele üzerine cemiyetle
rinde biriçUma akdedeceklerdir. 
vaziyet Darllfünun divanında 
görütülmezden mukaddem ili· 
razlannı mufaualan tespit ve 
divana arz etmeğe karar ver· 
mitlerdir. 

kontroleuzluğ;;l;ıkilitsızlıgı, 
tarife yobuztukları açıkça 

münakaıa edilen bir idare için 

hükumet ne düıünüyor? Ne 

ıribi t.,dbirler almak ihtiyacını 
hiaaed.iyor? Asıl öf.re.W-k 
fsteııea de bndur? 

Bu pek hakh auallerln mu· 
balefetle, bedbinlikle, devlet 
otoritesini ihlal etmek makıat· 

larile alikaaı yoktur. Buradaki 

kast, memleketin hakiki 

menfaatları üzerinde hiikiıme
tln alacağı ve almak istediği 
tedbirleri anlamak latemekten 
ibarettir. Söylendiği gibi aırl

ı.timal varmidır? A't'rupa maa· 
raflazı hakikaten beyhude mi 
olmuflur. Bunlann tazmin et· 
llrlimesl icap etmez mı? Tarife 
tatbikatındaki yolauzhıklar için 
ntt düıünülüyor? Bunlar üze. 
rinde niçin ımllete açık T'e 
talmlnt.tkar heıap verilme· 
entttfr? 

kuvveti ıyanıarı • 

YARIN 

Adliye 
Dünden itibaren 
kısmen tatil 

Adliyenin yaz tatili dün· 
den itibaren bilffll baılamıı 

bulunmaktadır. • 
müatacel ceza ıılerfne bfr 

ve lklnçl ceza ticaret ve hukuk 

ltlerinede ikinci tıcret ve ikinci 
hukuk mahkemeleri bakmak· 

tadır. Tatil 5 ey:üle kadar de· 
vam edecektir. 

Vilayette içtima 
Villyet idare heyeti dtin 

Valf muavini Fazlı B. in riya• 

setinde toplanmııtır. Bu top· 
lantıda mubadillere alt bazı 

bususat tetkik ve müzakere edil· 
mittir. 

lzmir ihracat fiatla· 
rında tenzilat 

lzmlr, 20 (A.A) - Ecnebi 

vapur kumpanyalan ile yapıl· 

makta olan lzmlr ihracatı 
kumpanyalnn yeptıklan bir 
anlaıma yüzünden ihracat 
mahaullerl yüksek fiatla nak· 
ledildıklerlnden dünya plyaaa· 
larında dl.er yerlerde yetııen 

mahıulita rekabet edemlyecek 
vaziyete düıürülmüttilr. 

Hiç olmazaa Yunan JB«h· 
ıulatını ıekettıkleri ucuz tarife 
üzerinden mahıulatımızın da 
nakilleri huavamula ıtmdlye 

kadar yapılan te,ebbüaat ve 
müracaat müsmir bir netice 

vermlı binaenaleyh bu elfm 
vaziyet senelerce :de't'am edip 
gltmlıtlr. 

Bu defa bükümetln teıeb-
' büeil lle lzmlre gelenn norveçt 

müteaddit 't'apıır ılrketlert -
mayedarla.rmdan lıL Loreacen 

ve Melenchı ihracat tacirle 

rfmlzle zaptıklan mukavele 

nelicealnde ihracat mahsülle
rlmlz pek ucuz bir tarife ile 
ihraç ve 1evkedilecektır • 

Bu tarifeye nazaran ıım
diye kadar ıevkedilen incir 

ve ilzüm mahsulünün bebe. 

tonundan 40 filin alınmakla 

idi. Bundd'n b3yle Norveçliler 
15 ıillng alacaklardır. Tarifi: 
bu aeııenln ıhracaal meııal
miııde tatbik edlleceltır. 

Alman buhranın 
lzmirdeki tesiri 
hmır.(20 (A.A.) -Alman· 

yamn geçirmekte oldufa -ıı 
buhranın lzmırde yalnız bir 
Alman bankasının mütkil bir 
valyete dOımealnden h-.lra 
bir leairf ıörülmemfttlr. Piya. 
eada hiç bil' tabanül yoktv. 

Doyçe Oryen Banlr.ta pa.. 
rası olanlar bankaya miiraca.ı 
ederek me•dnatlaruıı latemek· 
le ve yiizde 20 den 40 ve bir 
aralık 50 ye kadar çıkan hlr 

ilbet üzerinden paralarım al
maktadır. 

Banka tlmdiye kadar 633 
700 lira sahiplerine iade et
mlıtlr. 

Bankaya teTdfat yektna 
1,800,000 1 ra olup bankanın 

plyaaadakl parH lııe 2 milyon 
tırayı mütecavizdir. 

Bizden 
Şark şimendifeTleri per· 
ıembe ve pcua:rlesi gec• 
/eri biri yi .. mi gefll lıir 

Irat lıaralıet etlİTİyoT. 

B11 lrende iıir aylılılarJim 

maada bütün paral.ı 
mutelıerıliT, FaAat, lum· 
p~ bazı lfUmsları 

bamrıt rarJmrda ~lmarlıli
lan i · guıe IJazr yolar 

Şehirde intiharlar 

Feci bir ölüm 
Zavallının beyni parçalandı 

Kendini denize atan hastanede 6ltli1 
Yine 

Dün öğleden ıonra Galata· 
da yüksek kaldırımda feci 
bir intihar vak' atı olmnıtur. 

Parca, parça olarak ölen 
müntehir bir aenedir botta 

gezen maranıoz Yorgldlr. 

Aynı zamanda sara llletl· 
ne de müptela olan Y orıi dün 
gerek l11izllğln gerek bula· 

lığm lealrile evin •• Oat ka
tından aıağı bir taılığa bakan 

pencere aralığından kendlalnf 
aJ&ğı atmııtır. 

Düeerken haıı iki tarafa 
çıırpmıı ve aıağı düıünce bey. 
ni lamamile parçalanmııtır. 

Vak'a hakkında zab ta 

tahkikatına de't'am edilmek
tedir. 

Hastahanede 6ldü 

Perıembe günü Şirketi Hay

riyenfn 60 numaralı vap~ 
dan bir zat kendini denize 
atmıı ve eöz söyleyemJyecek 

bir geDf k12 lenıiTdiyot iftj 
bir bide Cenahpap hutalaa· 
nealne kaldmlmııtı. 

Halt! o zaman lamt bile 
antaıı!mayan lıu zatın, blTA· 
hare dokumacı Mehmet Ali 
Ef. oldufıı anlaıılmııtı. 

Bu zat 1. denizde haylı au 
yottuğu iç.in ancak d6rt gün 
yaıamıı •e dün •efat etmlttl 

Yeni bir intihar 

Uakapanında Dt!IRÜ' han 
mahalleılnde 2numaralı hanede 

1aklo müteakit Sadettin B. JD 
16 ya,larında kızı Hediye dün 
tendirdiyot içmek ıuretile in· 

[ tlhara te,elıbils etmlıııe de 
kurtarılarak Haıekl haııtaneel 

ne yabrılmıatır. 
Bu genç lkızm lntiharma 

aebep te: 

Gençlik ıalkaalle gezmek, 
e't'lne geç ııelip gitmekten do
layı mahalleaindeki komıulan 
araaında yapılan dedikodulaır
dan ı.barettı.. 
Zabıta tahkikat yapmakiadır. 

Oktrova sui istimalleri 
Tahkikat tqmil edildi, memar dinlendi 

30 dan faı1la memur iaUenp 

olunmnıtur. 

Tahkikat ikmal olun.-. 
mamunlar, lı.akkındakt evrak 

ile birlikte adU1eye ae•koJ.. 

Belediye mülettııleri tara• 
fından muhtelif Oktrova me
murluklarında yapılan tefüpt 
neticealnde meydana çıkarılan 
ıullallmal tahkikatına devam 
olunmakta •e teflifal t~mll 
edilmektedir. ŞimdlJe kadar nacaklardır. .••..•........•............................ ,,,,,,,,,,,,,, 

Mezarlar rezaleti 
( 1 ~nci eahiF..ltn d-) 

E•velkl gece hü't'iyeU meç• 
hu! biri kendini denize atmak 
ıuretile intihar elmiıU. lnu. 
hı edea bıı f&hıa mora 
idaresinin ve miiddei mu-

miliğin emrlle T opkapı mezar· 
lığına gömdürOlüyor. Fakd bu 

müntehirin az zaman ıonra 
tehrimt.r.de mukim ve ileri ıe
lea bir FranaızıD otlu 
olduğu, franıızın mors idare· 
alne mftracaatından ıınla· 
ıılı:ror. Morg idareli, fra-za 
oğluııu Topkapı mezarlığına 
defnedllcliğtni ıöylemekle be
raber yanma verdıit bfr me
murla kendisini mezarlığa gön· 
deriyor. 

Müddeiumumlliğfn müıaade
al ıaubul obııı.daktaa eoısra 

ölü, mezarından çıkarılıyor Te 
kendi kabrtıtanlarına nakledi
liyor. 

Hadlae buraya r 
geçen kı her ne kadar 
doğru lae de kabriatan ~r· 
cılarımn ıon günlerde taze 
kemiği ticareti de yaptıklen 
mezarlann peri n n 
anlaıılmaktadır. Bu bu ita 

bir muharrlrlmlz etraflıca tah
kikat yapmıt •e ıu n ·ceye 
vaaıl olmoıtur: 

Bir ö'.ünün kabri bebeme. 
hal müddelumumiliğin müaa· 
adeıile açılmaıı iktıza eder. 
A~ai hal mucibi müeazattır. . s...... b 1'icınd. bir k.ahl•, 
ancak defninden iki ıı>ne son· 

söylemek 
/ardan bilet almaktadırlar. 

VerileR bil' lıararın, ,ç'zi· 
lett bir pYogTamın lıu 
kadar yalsu:zca tatbik 
eJilmesüıi lıiT afj:a öniiM. 
11etir de lıu liampcmyaıun 
doğru iıln yapıyorum 

detlı'lini 

er dinle 
İster dinleme! 

' 
1 

ra açılma• gene kanu· 
nuıı lktlza11ndandır. Hiç 
klmae bunuo haricinde harek~ 
le ıalihiyetdar dettldir. Bir 

sebebe ve aıllaaadeye mülle• 
alt olmaluı:nn açı • 't'e cld· 

den fect lııir lııal inle edea 

bir çukur olaın taze ve 
halli üzert ltenllll JSŞ zeb 
parçalarile A1'11ı olan 

u kemiklerin bir araya 

toplanmaaı hiç lıtr vakit bir 

ba yınlan ileri geldiği kanaabnı 
vermez. Bu vaziyet aıhbatı 

umomiyeyl ihlal eyledlil gtbl 
her haaırt blır 't'nfle ile buraya 
ııelen ecnebiler için iyi bir 

manzara tetkil etmez. Nite
kfm ölüsünü almağa gelen 

F ra119n .ta aıe:ıarirklarur fC1 
bili periıaırlslnl ve mezarcr 
larm ıu tadiyeainl ırördiiiü 
za-• her halde iyi 1r ıntı. 
ba de ayni a ııtır. 

He hem ariç 
llba&jtı - iyeye mazar• 
n.b at ~ olea bu 
büyük bir no ve knaurdur. 

Belediye b r mikrop için 
kaJnamakla lzaleat mümkün 
olan maza:rratı def içi bihak
kio luekleri 't'e ah rluı 
kap :rken her türlü koyut ve 

ıurutu aıhhıye ve medenlyeden 
a-zad ofan hn aıazarratları bu 
't'Hly.te idame elllrmeel cid· 
den pyaı eeeftır. 

Her ıeyln geliol güzel tek· 
zlbl o ıeyln aayrı vaki oldu
ğunu gösteremez. Canlı bir 
surette misali yukarda göıte. 

terilınlıtır· 
Üç kııruf lçlD onun, buııun 

pe,lnd;:.n kopn bu mezarcılar, 
bo kemikleri toplamadan ve 
ııhhatı 11mumtye.yi ihlll eder 
bir ftlrelle meydanda bırak. 
madan ıaakaatlan açıkça in· 
tıfadan l 1 gelml•tır. unun 
hiç bir auretle tevil ve tefsiri 
için su götürecek hiç bir yeri 
yoli:tur. 

BeledJytRDJzln bu llaauıta 
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Asım B. 
De gelmedi 
Kadrolar da 

Diiıl bnı gazeteler DIÜellt 

rat müdnrn Aaım Beylu Aa
karadan ıehrimlze geldiğini 
yazmıılardı. Bu huauıta yap· 
tığımız tahkikatta ne mOaldrat 
müdürQ Aaım Beyin ve nede 
müskirat lnhlaarına alt menmr' 
kadrularının henüz Ankarao 
dan gelmedlitlnl öğrencide. 

Aaım Bey ancak bu hafta ~ı.. 
de ıehrlmize gelecektir. kad
rolarıda beraberinde ıetlrmetl 
muhtemeldir. 

lzmirde fırka işle
rinde bahran 

(1 inci aayfadan devam) 

uıu V uıf 't'e eski mutemet 
Salih beyler • vardır, 

Bunlardan en fazla ııözde 
olan bltaraflardan Behçet Sa• 
llb Beydi. Fakat, bu zat eb 
rafındakilerln dedikodu, ve 
fırka nüfuı1lle it ııörmelerlndea 
mftteesalr olmuı ve nihayet 
iıllfa etmlttfr. 

Behçet Salih Beyin bUfa
ıına en mühim aebep, geçea 
!erde fırka azalar ınıD çevirdi

ği kere.te komiqonn mesele
alle (fırka nüfuzile devairde 
memur tehdit eden bir zatm. 

6·7 ay zarfında iki 119 
rele defltmeal 't'e birçok azl• 
lana hep aynı aebepler tah~ 
da istifa elmlt olmatan fırka
nın halk üzezinde nüfu
ço~ fena tesirler yapanıtrr. 

Şimdi Aakaradan gelen 
bir haberde Behçet Salih be
yin btlfaımm kabul edildiğt 

ve fırka reisliğine Gire
ıon meb'uau Hacl Muhid· 

din Beyin geçirildiği bildirlJ. 
mittir. Behçet Salilı B. latlfaaı 
hakkında hiç bir ıey röyle
memeL:tedir. 

İzmir adliyesinnin · 
yaz tatili 

lzmlr, 20 (A·A.) - Şelrrı. 
millde adliye yaz tatili ba,ı.. 
miıtir. 

Tınaztepe Mühribi
miz indiriliyor 

Roma, 20 (ı\.A.) - Türki

ye besabraa tnp. edilmek&e 

olan Tınaztepe Torpıto müh· 
rlbl yakında denize idirllecek· 
tir. 

hemen faaliyete geçerek bun
lan tecziye -etmed •e ~lr 
daha böyle bir •alliyet 

daı edilmiyecek hale getfr. 
meal zaruret keıbetmlıUr. 

Bu •eıile ile bu mezarlığı 
gittik gördük. Buraıı bir 
mesarlık olmıy11cak derecede 
blr h .. rabedeıı ibaret ve doğra 
bir ağacı, Ye kırılmannı bir 
taşı ve rıe de itina edi mit bir 
mezar vardır. 

Buraaı del!ll bir mezarlık, 
hatta çöplük dahi olmaktan 
uzaktır. 

Bir ıahsın int!faı için be· 
lediyenln bu lıalin davaama 
ve mezarlığın faaliyetle bu· 
lunmasına naaıl müsaade elti· 
ğine mütehayyir bulnnuyoruz. 
İnanmak iatemiyenler gelip 
gözlerile ııörmekte ne bir nıiit· 
kilô.t ve ae bir mani görürler. 
Aın hazır telakklıile taban 
tabana :ut. olaa bu ltl-

belediyenla utlra§llladıaıı ve bu 
fenalıklara cezri bir ıurelle al· 
hayet yl!nne-1 Le e· 
men ıehlr namına bir ıey 

yapıluıamıo hissini vermektedir, 
Göze görü11enler değil, birde 

arkada ialanlann vaziyetini 
görmek ve kanalııı lnıasındakJ 
sebepten ziyade muzır olan 
bu hale. nihayet vermek icap 
eder. 

oktur, Turan ıırıpara· 
ımn t • 

, 
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Gazi geliyor! 
- lsWıbııl 'a acık mekiııp -

Güzel ve aziz İstanbul ! 
Dünyada hiç kimteyi ku

kanmadım, biç bir •adete 
gıpta etmedim. ve ... hiç kim• 
tt'yf teYmedlm. 

1 
Fakat seni , k11kanıyorum, 

senin ıaadethle wıpta ediyo
rum ve.- Seni ıeviyoruııı. 

Neden mi, dlyoraım ? 
Banu aen, beadeıa pekala 

iyi btldJ4m halde, gene tek· 
rar edeceitim, çiinkii, o keli· 
meleri her tekrarlayııımda, 
içimde zeYklertn en tatlısını, 

en ulaşılmazmı duyuyorum. 
Güzel lstanbuil 
Bugün sen sevgilisine hasret 

çeken bir aıık elbl sevinç 
teıin!. 

Zira Gazi,• sana misafir 
geliyor. 

Şu yuvarlak kürenin üstünde 
vafıyllll, milyarlarca insanın en 
büyü§ünün ıeni lntihabetmeıl, 
biliyormuıun, ne btthtıyarlıktır? 

Bak, Boğaz içinden, Mar· 
ınaraya eaen rüzgarın bile, 
buği1n bak ne gururla esiyor! 

Denizinde, ağacında ve 
toprajtmda bile, bir bqka aza· 
met bir baoka halavet var, 
onlar da, aenln aziz ve ulu 
misafirini i.atikbal için sevinçle 
bekliyorlar. 

· Ey bahtiyar belde! 
Hiç bir ana, yıllarla haa· 

retlni çektfii yavrusuna bu 
kadar ittlyak çekemez. 

Hiç bir ıevgüi apkını , bu 
kadar heyecanla kucaklıya• 
maz. 

Fakat biliyorum ki ıen, 
ıurlardan yapılmıı kollarını 

temalara uzatarakj bugünü &a• 

na gösteren tanrına hamole
diyoraun. Bugün benim 1&na, 
aıpta ettiğim kadar, kürelarz 
üzerindeki bütiin oehlrler ıana 
hasret ediyor. Bunu sen de hi· 
Jiyoraun. 
• Hiç kimseye müyeı&et' ol· 
mıyan bir ıonıuz ıaadetinle 

bin yafa azl:ı: lıtanbul! 
Blnbir caminin kubbele· 

rinden taıan o gür aeıtnle bil 
tun dünyaya bağır: 

- Gazi geliyor ! 
Bu cururlu haykırııa ben 

de lttirak ediyorum: 
, - Hoş geldin, aziz 
misafir! 

BÜRHANETTlN ALI 
.,,,,,,,.,,,, .......... ,,, .......... 

İrşatçılar! 
Kadın birliği bir türlü 

toplanamıyor 
Kadın birliğinin Anadolu 

köyluine birer Hanım doktor
la dörder klt!llk dört heyet 
aöndere~ğl yazılmııtı. 

Dünde ~zkh h yetlerfn 
uamJ için içtima. )' co.ktı. 

fakat zuhur eden r ta ım 
maniler içtimaı çaf1a \"' 
tall.lı: ettirmlıtir. Hila teılı.n 
edilmeyen irı!t [heyetlertne 
uı vaffakiyet dileriz. 
L2 

Dofrudur, az.l;stm. 
Peki, bu mll.ddet zar• 

lırıa benim için ne dlifünil· 
Yoilunuz kl, Doıtum Klod Am· 
bu az kendini anlamıyacak 

Lir erkekle seviımek istiyor. _ __...., 

Klod ani tahsil görmüı bir 
ız aeııiloıiydl? 

yle ıevler yapı
r teYln 

Ve 
dı. 

YARIN 

Zabıta muharririmiz yazıyor: • 

Müntehir Karmen hastanede öldü 
~~------~---------~~ Karmen sevğilisinin kendisini terkedeceğini sebepsiz 

vehmederek süblime içmiş ve hayatına kıymıştır. 
Sekiz &iin evvel intihar 

kaıtıle siiblimel içen karmen 
isminde genç bir~ kadın evvel· 
ki gece ölmiiıtür. 

Bu feci intiharın iç yüzü 
ıudur: 

Karmen kimdir 
Yirmi iki yaıla.rında kısa 

boylu, esmer, ıırın, ve 
narin ya ııllı bir kadındır. 

İıtanbulda do(muı, biiyümüı 
ecnebi ye Türk mekteplerinde 
tahsil gör üıtiir. 

Pederi Marzoı Roken na· 
mında Franaı:ı: tebaaımdan 

olup Jurnal Doryan gazetesi 
mürettlplerinden 45 yaıla· 

rında saf ve temiz kalpli 
bir adamdır. 

Validesi de Lili isminde 
bir kadındır. 

Beyoğlunda Tarlaba.1ında 

172 numaralı arpartımanın l 
inci katnın 2 numaralı dalreıln· 
de ikamet etmektedirler. 

Karmen yüksek zeki. ve in· 
ce dütüacell bir kadındır. 

Anumın habaaının biricik 
lkızı olmak dolııyısiyle daha zl· 

zade narin ve nazik yetlımiıtır. 

Saniyeu dahi meıııul olamıyan 
bu renç kadın, ömrünii sine· 
ma, mesire, eğlence, ile geçir· 
mııur. 

İıte, serbest ve hür yaııyan 
bu Karmen gezdiği, dolaıtığı Ye 
eitlendlğl yerlerde bundan 

Hayatında ev iti ile bir 
4 aene!evvel Nihat !aminde bir 
gençle tanıpnıf, uzun miiddet 
ıevlıllkteo ıonra evlenmiıler· 
dır. 

İki ıeııe kadar ıen ve ıatır 
geç!nmloler fakat, ıonradan 

aralarında bir imtizaçsızlık baı 
göıtermlttir. Çok ıiirmeden 
ayrılmağa mecbur olmuılardır. 

Bu ayrılıfı miiteakkip Kar 
men, yine eıkl yaJ&yııına baı· 
lamıı aradan haylı bir zeman 

geçtikten ıonra ltalyan tebeasın· 
dan Suviçl isminde bir gençle 
daha tanıımııtır. 

lıte bu ııeçle de tam bir 
buçuk aene sevlımlıtir. 

Fakat, bıs müddt.t zarfo:ıda 
aıka ait eserlerde okumağa baı· 
lamııtır. 

lıte, ı.u mütalea neticeıi 
· gittikçe hayalpereıt · olmuı 

e•hama kapılmafa baılallllf· 
tır. 

Nihayet Acaba beni Sü
viçlde mi terk edecek, acaba 
Q da benim üzerime evlene· 
•eltmı? 

muhabbet uyanıyordu. Bu ada 
çok ince ruhlu bir adamdı. 
Anlayıılı idi de.. Sonra bütün. 
harekAtında Klodun her yap· 
tığını takdir eden bir mem· 
nuniyet hlıaediliyordu. 

Zaıaaa ıeçdikçe bu his, 
daha kuYYet buluyordu. Glin 
ıeldl ki, Klod, FraDaOvayı, 
cörme:ue deli aibt olmaıla bat· 
!adı. 

lnmcımı bu kalpte 
tutu,tı•rmuıtu. Ve FranaoYa• 
nın galebe anı ,,.klatmııtı. lıte 
11nda idi ki, ~!da Döroıl· 

Diye eYhamlar içinde çil· 

balamafa b" lm;ıtır. 
Neticede gün geçtikçe bu 

aık evhamı onuo dimağında 
ıaplanmıı, yer yaparak cinnet 
halini almııtır. Nıhayet, bun· 
dan sekiz güıı eYvel ıevglliai 
Lihiçi ile yine görfiımüı, tatlı 
tatlı görüoüp konuıtuktan sonra 

aynlmıılardır. 

Aynlıktan sonra 
Siivlçi evine, Karmende doğ. 

ruca kendi evine aitmitUr· 
Sabah l 1 raddelerinde od•· 

nıa bir k5fealne çekilmlt nere

den tedarik etmiı lıe bir tlıe ıü b. 
limeyi alarak lçmlıtir. 

Aradan saniye ve dakika
lar geçmlı, sancı ve gasayan 
baılamııtır. O ara valldeal 

ııörmüı, hemen bir doktora 
koımuıtür. 

Doktor gelmlf, ilk tedavl· 
•ini yaptıktan eon.a balyan 
haıtaneaine kaldırılmııbr. 

Aık kurbanı olan Karmen 
bu haıtanede 7gün yatmıı, kurtu· 
lamayıp nihayet evYelki gece 
ölmiiıtür. 

Meseleye yazlyet eden za· 
bıta doktoru tahkikata glrlt· 
miı, neticede cesedi moraa 
göndermege lüzum gı>rme

yerek defnlne miisaad etmlı· 
tir. 

Atk yiiziinden intihar eden 
Karmenln cenazeıl dün, ah
papları ve &eYgilbl LüYlçinin 
elleri üzerinde kalkmıı defne· 

' dilmiıllr. 

A. S 
·······················~- ................................... . 
Sandalcılar imtihan olacak mı? 
Karar değişti, sandalcılar yalnız ehliyet

name teftişine tabi tutulacaklar 
Sandalcıların imtihan edı. 

leceklerlnl yazmıştık. 
Bu huıuıtaki ta11avvur bazı 

tebeddiilata uğramııtır. 
Ticaret odası Eınaf müra· 

klbllfl nezdinde yaptıittmı:ı: 
jahkıkat ıu merkezdedir: 

Sandalcilar imtihan edil
meyecekler, mesleki bir ehli· 
yetname teftiılne tabi tutula· 
caklardir. Bu, bütün esnafın 
gördiigii bir muameledir. 

He'psi kuduz mu? 
Sihhiye müdürü Ali Riza 

Bey ne diyor? 
Bir akıam gcızeteıl, kuduz 

vakalarının çoğaldığından ve 
hastaların kudurmakla olduk· 
lanndan bahsetmektedir. 

Sıhhıye müdürü Ali Rıza 
Bey dün bu husuata bir mu· 
harriml ze demlıtirki: 

Kudu:ı: tedaYihaneıindeki 
hastaların hepri kuduz değil· 
dir. 

Her hanitı bir hayvan 
tarafından uırılmı§ ve Hasta· 
neye müracaat ederek tedavi 
altına alınmıı hastalar çoktur •• 

Münenver olan ·halk, Akı
betini diiıünerek kendisini te· 
davı ettirir. 

Amerika ganbotları 
gidiyor 

Dört giindenberi ıehrimizde 
bulunan ve Dolmabahçe lima-1 
nında demlrlemio olan iki 

• 
Amerikan ganbotu cuma günü 
Marallyaya miiteveccihen ha· 
reket edec~klerdir. 

ye torununa bir ıe} ahatten 
bahıetmlıtl. 

Bu seyahat, genç kıza ha
yatı öğretecekti. Derin ve mn. 
kemmel hir tahsil almıftı. De
mir gibi metin bir ahlaka 
malikti. Ona hiç kimse bir ıey 
yapamazdı. Öyle İle bir küçük 
ıeyahat, atkın nel demek ol· 
dufunu öitrennıek lıtiyen bir 
rulıa k!ifaylı verirdi. 

IC!od, cantalarını hazırlayıp 
bir o,,~ kenarına gitmek için 
trene 'diğl zauıan derin bir 
nefeı ala. ıı: Şimdi daba iyi 
düıünebllece~,. Uzun ~tep 
ve tahsil hayat • ..,na etraflıca 
diiıilDmek fıraatın. yermemlı· 
ti. 

Sandalciların aıılanmalarl· 

na da gelince, bu meselede 

Ye;;ı bir ıey telakki edilmeme· 

ildir. Eınafın belediyece ya· 

pılmakta olan sıhhi muayene· 

!erinin ıümulü dahilinde aıı· 

)anmakta mevcuttur. Binaen

aleyh aıılanmak keyfiyeti ye

niden yapılmasına karar veri· 

len bir mesele değildir. 

Randevucu 
Dün hapishaneye atıldı 

Gızll randevu evi tılettenler 
hem hapis, hem de para ce· 
zaıına mahküm olmaktadırlar. 

Bu ciimleden olmak üzere 
ıtıadiye kadar 14 randevucu 
hakkında haplı kararı veril
miıtır. 

Bu karar, bu kadınlara teb. 
llıl edilmit olduğu için dün ken· 
diler! Adliyeye relerek. testim 
olmuılardır. 

lllm t müddeiumunıiliği 
hepsini hapıaneye ıevketmiıtir. 

Suiistimal 
Maznunları isticvabedildi 

Beyoğlu haataneainde 7000 
lira ıuilıtimal yaptıkları için 
tahtı tevkife alınan İbrahim 
ve H•mdi B. lerin dün be· 
ıincl muıtantıkte duruıma 

ları yapılmııtır. 

Sulistlnal heaabatının tet

kik için.le bir ehli vukuf me§lfu 1 
olacaktır. 

- Bu kızın kalbini kazan· 
mak ve onu izdivaca razı et• 
mek için arkaaından gitmek 
lazımdır. 

Diğer taraftan möıyo Fran· 
sova Dö Trev de böyle düıü· 
n;iyordu: 

Klodun kıvamı ııelmiıtir. 
Takip etmeli. 

• 
Klod, balkonu cJeniz üstn

ne aüzel bir otelin odaıma 
yerle§dlğl dakikada kendini 
bahtiyar bulmuıtu. 

Njhayetaiz bir ufka malik 
olan deniz, onun kalbinin es
rarına güya •akıf imit gibi 
ona derin derill ifadelerde 
bulunuyordu. 

Burada tabiat çok gü:ı:el· 
di. ' Ve KJod düıiindü: 

Klodi Fillp ve Fran• va ile - Aık, ber ıeyin üstünde 
beraber bir çok dostları Ui olmalıdır. Ve ııte • diyordu· 
etmiılerdl. bu ııiizelliie karıı inıan kal· 

Tren garden çıkarken M. binde nasıl olur da atk hiıet· 
Filip Lahodek ıöyle düıünilyor· ı-nez ? 
du: Genç kız kalbi ıevglye 
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Haydarpaşada bekle -
miyen bir istikbal 

Tirenin geçtlft ıebirlerde 1 tanra aelamlarma, çup11Jilarıaa 
sefil, durgun ye çok ıöniik bir mukabele ediyormm.. (Sa. .. ) 
hayat vardı. Kıt mevsiminin Bey, zaten giyhılte her za an 
mütevali ıtddetı, dağları ve her ( Deoamr oar) 
yer! kaim bir kar tabakaıile • • • • • • • '• •.. • • • · "• • • ....... 
örttil~ü için, her zaman pullu· Şark simendiferleri 
ğuo, traktörlerin tılediil tar· tarif ~i 
lalarda timdi fırtınalı rüzsar· 
dan baıka hiç bir iz ve eeı 
yolr.tu. Y alnı:ı: köy yakınlarında 
yan karlara eömülmüı sırelı 
odun arabaları görünüyor, bun· 
larda yüribnek için tabiattan 
adeta bir lokma kuvvet dile· 
niyorlardı. 

Etrafımdaki tiyatrocılar, 
büyük bir zevk ve ıürurla bü· 
tün bu • beıerl sefalete bieaue 
adeta eiilmek için yaıayorlar
mıı gibi ... 

Bir taraftan bu ve bu gi· 
bilerin köylülere kartı lakaydl· 
sini mahzunane düıünürken, 
diğer taraftan bu fıkara halkın 
en büyiik aervet ve ıermayeıl 
olan vatanına göz diken bet• 
bahtlar casuslara ibret deni 
vermek için çarelerimin mu· 
vaffaklyetinl tasarlıyorum. 

Trenimiz etrafa kar ata· 
rak artık Haydarpaıaya takar· 
rüp ediyordu. Anadolunun fakir 
köylülerile, lataabulun bu ke
nar mahalleleri araaıuda kaç 
yiiz, kaç bia senelik bir tem..-ün 
ve telakki farkı aeçlleblllr. Ka· 
rın bütün ıiddet ve keıafetlne 
rağmen buralarda medeniyet 
ıervet ve refahın kokusu vardı. 

Haydar paıada kianenin 
beni bekllyeceflnl tahmin et· 
miyordum. Y anılmı11m. Çün· 
kü Grita ile (Sa· .. ) B. beni ta 
uzaktan görmek için heyecan 
gösteriyorlardı. (Sa ... )yı Gri
ta ile yan yana ci).lünce içill'
de bir kıskançlık bofu.-aaı 
oluverdi. O ande hem diioün
ceden tecrit ederek Gritayı 
mahir Ye tecrübeli bir zenpe· 
reıt olan (Sa ... a) Beyden ltıa
kanmııtım. Grltatren hafif, hafif 
yanaıırken mendil sallıyor, 
uzaktan kucaklamak için kol· 
!arını acıyordu. Bu kadın, ne 
teblfkell bir caauıtu.... Kadı· 

nın menfur ve iğrenç meıleğl, 
hislerimi birden çimdikleyl· 
vermiı itidale gelirmiıtl Bu 
kadın ne idı? Bunu kııkan· 
mak ne demekti? Silkinerek 
kendimi korkunç; manevi gir· 
dabların baıında alıvirmlıtım. 

El sallamak ıuretile Gırl· 

(Birinci sahifeden davam) 
dahılinde revaç görmesine ma· 
ni olan kumpanyanın bu hıore
ketı:yalnız müıtahıil ye çifçilerl 
değil' ayni zamnda orta, yük. 
sek ve kabzımallar gibi ticaret 
yapan k1mseleri bde ~on de• 
rece zarara sokuyor. 

Diin bu hınuııa kabzı111al 
!ardan Muhiddin Beye sıderek 
fİmendifer tarifeıln.in üzeri e
rinde ne &ibi zararlar yaptıfı· 
Dl _.duk. 

Bu Kab:ı:imal yürekleri 
sızla ta ~ak kadar acı olan ıu 
izahatı verdi. 

- MTemas etUğimlx meaele 
ciddea ilhlm •e hakikaten 
çiftçi dahil olduğu halde bizleri, 
orta ve yük9Ck tacirleri çok 
zarara ıokuyor. 

Diyebilirim ki, iki M"ne n 
beri bu hat temamen ölmiipür. 
Çünkü; ne biz, ne yiikıek tik· 
car ve nede seyyar tüccar bu 
hetta it görmemektedir. Çütı
kü, yazdığımz nchile re'· 
aülmalin kıymeti değerinde 
nakliye ücreti alınmaktadır ki 
bunc.lan zarar görmemız gayet 
tabiidir. Nakliye ücretlerinin 
müaaılp bir tekilde tenzfll 
hakkında gerek liiikümete ve 
gerekae tirkete müracaat, 
etmittik. 

Fakat, ıimdiye kadar bu 
müracaatlanmızdan hiç bir ne
tice hii.aıl olmadı 

Bana kahraa, hiikümet 
bu itle ciddi surette meıgul 
olmalıdır. 

Çiinkü, bu lattakl zlir· 
ra, çiftçi ve müstahsille ıeb
zecilerin vaziyeti cidden acı· 
nacak bir hale gelmlttir. Hem• 
de koşkoca iktısadi hlnterlan• 
dın, bir ıırkete kurban 
edilmeıl•e naaıl müıamaha 
edilir? Bil' türlü anh yamJyo-

• ruz. 
Ayrıca buradan bilmecburf. 

ye kavun karpuz ııetlrilmektedlt 
Uzuzım köprü kavunu çok 

yükıek fiatla mal olmaktadır. 
Her noktadan tacirlerin ye 

binnetlce müatahuUerJa tama
men aleyhlerine olan bu itin 
önüne eeçmek lizıındır. lkl 

Şikayetlerin mevzuu tıcar la· 
tla::ıize ye l•tihıalabmıza tem'lı: 
eltlği cihetle il.mal edilemez. • 

yordu: Bunlardan brrı atkım 

adıce, diğeri kibarca ızhar 
ediyorlardı: Möıyö Dötrev ile 
Möıyö Löhodek. 

mühtaçtı, Fakat ilmine mağ· 
rur olan Klod, bunun farkın· 
da değildi. O, zaman 
kalbinde bir e7inli hiuedlyor• 
du: Ve bunu hlssettikce et· 
rafında sevecek ilahi teYler 
arıyordu. Bir kuı, bir köpek, 
bir Biblo, manzara' ağaç ve 
çiçek ... 

Bu iki aııktan birini '";-. 
meğe imkan yoktu. Biri ma- ' 
lefinde dijteri zerafetlnde 
tekemımil etmittiler. 

Fakat kalbinde hlHettlll 
ezinti bunları sevdikçe azal· 
mıyor, bili.kil artıyordu. 

Öyle ise neyi ve kimi 
sevmeliydi? 

Bu suali irat ettiği zaman, 
Klodun gözlerinde çakan bir 
fimıeğin alevleri hbıl oldu. 

Kimi sevmeliydi? 
l,te • diyordu • her ıey, ve 

her yer ğüzeL .. 
Fakat bunlara aüzel diye 

bir' defa bakılır, mütebau11 
olunur, itte o kadar ... Bunla· 
rın ber yeri. ölünceye kadar 
•evilroez, ya ... 

Kaı tıaı.nda iki aıık &6ri1· 

Möıyö Lı>hodelı: kendine 
açık~ izdivaç teklif etıaiftl, 
Ve Klod bu mütaadeyl oııa 
Yermııu. Hatta keııdııı.t r .. 
miiıtil bile... "l· 

Mösyö Dö Tre\'~'e gelinc..1" 

o, ne izdivaç ttJ../tf. ·' t

yor , ve ne de bunu ibıa 
ediyor deiildi. O, aadece, Klo
dun ıöyledlği ne t-.r~-.,e •.. \r· 
memur gibi ifa.ak kabiliyeti· 

Müsyü Löh~ ,.~· •atu
lından görmüı, kı~\S- / 
deıllldi. Fakat b~ı~u Kazan. 
zeki idi. Dokto• 

iyi bir mevki ·~aci tSMLA1 
dun babaamın---------

(J· 

1 

• 
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Silik adamlar 
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2 - Falih Rıfkı Bey ... ' -2-
Evvelki nuıhamızda Falih \ 

Rıfkı Beyin cehaleti yüzün· 
den Edebiyat ıahneılnden 
11a11l fırar ettliilnl ve ılyaai 
edebiyatçılık yapmaiia Ozen• 
dlflnl yazmıı idik. Bundan 
ıııaada muaıaileyhln, Türk in· 
kıllbı için ve Türk inkılabının 
lnkitafı için muzlr bir tah11 
olduiiunu da bütün vüzuhlle 
&llıtermlttlk. 

Buırün ayni mevzua devam· 
la, Falih Rıfkı Beyin mahiye· 
Unı ortaya atıyoruz: Filhakika 
alyali edebiyatçımızın cahil bir 
palayracı olduiiu aılkardır. 
Vakıa, biz biç klmıenln ne ol· 
cluiiundan fazlaıını kendiılne 
Japtırtmak, ne de cehaletini 
)"Üııilne çarpmak niyetinde de· 
itldık. Fakat böyle bir tahıa 
Ttırk mütefekklrlerl namına 
ıöz ıöylemek ve rey sahibi 
cılmak iddla11na kalkıııraa kar
tılaıacaiiı akıbet ıudur: Türk 
lllliltefekkirlerlnln ilmi ıulta11, 
U.hıanın aman11z hiikmlle 
blllkaydı ıart tepesine iner!. 

F allh Rıfkı Beyin güya ıl· 
yaıı Ye tenkidi fıkracıkların· 

ela görülen üıliıp, ne bir ıiya· 
set üıtatlının üılübudur ve ne de 
Y•zııında bir mütefekkir aala· 
hlyeu vardır. Falih Rıfkı B. 
cehaleti yüzünden lnkılabımı· 
zııı selametini, anormal tahteı· 
tuurunun hezeyanlarında gö· 
rüyür. Halbuki inkılapta hakim 
olan düsturu idare eden ve 
tatbik mevkiine vazeden ıu
urdur. Bu tuuru ile, yalan 
delil, bilakiı doiiru olan ıe'ni· 
yet hiikümleri ile iyi ve güzele 
lltinat eden kıymet hükümleri 
idare eder. 

Eiier bu memlekette mez
kur z~jınlyet teeuüı etmemlt ol· 
aaydı, llyemut olacağına iman 
ettliilmiz cümhurlyet inkılabı 
ne kurulabilir ve ne de idame 
ettlrllebllırdi. Esasen 93 ve 10 
Temmuz inkılaplarının tahaccür 
etmelerindeki yegane saik le bu· 
dur. Yani zamanın inkılapçıları 
teniyet ve kıymet hükümlerine 
ehemmiyet vermeyerek saha· 
yı ilmi salahiyet sahiplerine 
terkelmemiılerdi. 

Malumdur ki siyasi ıatırkaplar 
hiç bir tehlike doğurmaz, fa· 
kat fikri 11tırkaplar inkılap· 
ların bünyelerinde ve milletle· 
rln m•ıerl vicdanında en büyük 
faclılları ibdaı eder. 

Eğer bir memlekette fikir 
ıı:haaı içtimai nevi dahilinde 
fnkltaf etmiyorsa, o memle· 
ketin değil htıkbali, hali bile " 
tehlikededir. Lakin bu tehli· 
keyl, Falih Rıfkı B. gibi 
cahil ve inkılabın sathında 
kalan tah11lar asla göremez· 
ler. Maamafib, memleketle· 
rindekl inkılabın lnklıafını 
can ve gönülden dileyen ha· 
kiki milnevver lnkılipçılar, 
Falih Rıfkı Bey zihniyetini 
ilmi bir varlıkla imha etme-
. • tırdırlar! 

- -----

Herhalde, inkılap ve yeni 
rejim müdafiliğini yapacak 
tahslyetlerln, doğru ve ııüzele 
ehemmiyet veren, tenlyet 
h6kümlerlnl kıymet hüküm
lerlle birleıtırebilen bir zihni· 
yete ma!ik olmaları ıarttır. 
İıte, bu hakikatin karııaında 
Falih Rıfkı B. (Ateı ve Gü· 
net}i ile bir yığın külden ıha· 
rettir. Korksun ki üflemlyelim! 

SABiH iZZET 
. ( Deuamı uar ) 

HAMiŞ :1-Evvelkl günkü 
makalemizde (Cynlque) keli· 
meılnin t6rkçe q,ukabill (kalbi) 
ıeklinde dlzilmiı. Halbuki, 
(kelbi) olacaktır. Hem kari· 
lerlmizden, hem de ( Vala 
Nurettin) beyden özür dile· 
rlz. Bundan maada, evvelki 
günkü makalemizde de bazı 
tertip hataları vardır. Bunla• 
rın ehemmlyetlllerinl yazıyo- . 
ruz: İkinci sütunun alhncı ıa· 
tırındakl ( lekelemek ), (leke· 
lenmek), sekizinci satırındaki 
(lnlıaf),(inkltaf), üçüncü satırı'l· 
dakl(lptldai),(ibdaiJ, ondokuzun· 
cu aatırındaki (alınmama11), 
(alınması) tarzında olacaktır. 

2 - VAii. Nurettin B. ço
cukça bir edala evelkl gün 
bize cevap vermeie yelteniyor . 
Dün de silik bir ıahılyet olma ama 
rağmen ilmini iri harflerle 
yazdırmaklığımda tenakuı bu-
luyor. Halbuki ben ken· 
dislne duyduğum merha· 
metten ve onu siliklikten kur· 
tarmak için ismini iri harf· 
!arla yazdırdım! Kocamaklığına 
gelince, bu hususta cevap ver· 
mel< bana alt değildir, belki E. 
A. Beye! Vala Nurettin Bey yaz· 
dıklarıma mukabele etmeğe ça· 
lııırken mevzularını memleke
tin hayatından aldığını ve bu 
hıkayelerln isimlerini yazmağa 
gazete sütunlarının kifayet 
etmiyeceğlni söylüyor. Halbuki 
keyfiyet berakiıtir. Bolu leh
çeıinden bahseden hikayesine 
gelince, bunu acaba Ruıyaya 
kaçarken, yolu Soluya düıtüğü 
için mi yazmış. 

Va la Nurettin B. bilmiyor ki, 
hikaye ve roman hayatın ıey· 
rinden ibarettir. Bunların ifa
desi ise, hayatı idame ettiren 
aık, kin, ıstırap ve emsali ha· 
diselerin yazılmaıile mümkün· 
dür. Fakat, Bunun için da 
bir felsefeye müsteniden mev· 
zuubahs meıelelerln hayatta 
mevcut şekillerini ifade etmek 
!Azım dır. Buna, zamanın kül
türü derler. Vala Nurettin 
Beyin, beı ıenedenbirl Akıam 
gazetesinde mevklini muhafa
za etmesi ise, kendi iktidarına 
değ il , gazele •ahiplerinin dar 
zekAlarına de!Met eder. Kendi· 
nlzl, bu tarzda müdafaa edecek 
kadar ıaıırbız mı. Va·Nu Bey? 

3-Meklup yollamak nezake
tinde bulunan k,uilerimden 
Necmettin Beye teıekk6r ede· 
rlm. S. /. 

ENVER PAŞA 

."uran imparatoru! 
( Hatıratını yazan: ./ .L ______ _. 
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istanbul firarileri, Türk milletinin hazine
ıini de almışlar, istedikleri gibi yemek ni

yetinde idiler, zahir! 
Bir iGıı evvel, dört yüz ı bilin dört büyük mitlrllyozu 

ldıiden 'lürekkep bir ıuvari tılemeğe baıladı. Projektör 
• )fJPa ~cum etmek latemiı· içine giren kazakları ölüm 

ıerdl. orağı gibi biçiyordu. Beı on 
' Mülazl111 ıözünü bitirme• dakika ıonra onlar kayboldu. 
cılıtı taraqut neferi haykırdı: Bizde yolumuza devam ettik. 

ratın~n··ş.ım bey, ıaii ce. lmüılermiydl, kaçmıılar-
' ~ _. mıydı? Kimse birıey bilmiyor· 

, · e·· baktık. Projektö· du. Yalnız, biz ıelamette idik. 
ıuı~ıu\u içine kırk elli Bu zaman, Tal~t paıa bana bir 
ıuM!lle.bize doğru dört emir vermtıtı: 

dı. - Otoınobildekl etyalara 
ıeferl: dıkkat et. Hayatımız, onlara 
ıer dedi. baiilıdırı 
Oerhal, hücum O zaman, bu etyaların ne 
lkı zırhlı otonıo· olduklarını düıünmeğe baıla-

...... -- ı e ıa hlı , , _:ı.w L ı'\ I nı 
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WIMUalTTI 
Poliste: Adliyede: 

Kaza Tabanca 
Gene bir otomobil Atanlar Adliyeye 

adam ezdi verildi 
İtalyan tebaamdan Leon 

Efendi dün huıuıi otomobil 
ile Gümüı ıuyu tarlklle Beyoii· 
luna doğru giderken dokuma· 
cı H üseyln Efendinin on bir 
yaılarındakl Mehmet ilminde 
oğluna çarpmıı, Yücudün6n 
muhtelif yerlerinden yarala-
mııtır. 

Leon Efendi yakalanmıı, 
mecruh Mehmette Etfal haıta• 
haneılne yatırılmıttır. 

Permakları kesildi 
Beykoz kundura fabrika11 

ameleıinden Mehmet dün, ellnt 
maklnaya kaptırmıf, parmak· 
ları keıllmlıtır. 

B19akla cerh 

Samatyada oturan Arna
vut Ramazan ayol mahalle 
sakinlerinden Ardaıı kavga 
eınaunda bıçakla yaralamıttır. 

Nara atan kadın 

Küçük pazarda evvelki ge 
c:e, katıl kaadlle ellAh atan 
Arap Ahmet ve Hakkı d6n 
Adil yeye teallm edllmitlerdlr. 

Müddei umumilik, bunlar) 
hakkındaki tahkikatı üçüncü 
müıtantıkliğe Y:ırmlıtır. - ·-···------na komıuıu marangoz çıraiiı 
Artın ııelmlt ılgaraıını yaka• 
rak kibriti iaplrto tenekeıloln 
yanıııa atmııtır, Bu 11rada 
teneke lttlal ederek patlamıı, 
Artın afır ıurette yaralanarak 
hastahaneye kaldıeılmııtır. 

Sinema makina11 almış 

Şehzade batında Millet ti• 
yatroıu mülteclrl Raalm Bey 
dün polise müracaatla Sarı 
yerde aakln Rahmi Bey lımln· 
de biri tarafından ılnema ma
klnaaının alındı~nı bıldlrmlı, 
zabıta da Rahmi Beyi yaka· 
!ayarak maklnayı alıp Raalm 

Diin gece O'ga iıminde bl: 
kadın ıarhoı olmut Beyoflu, Beye teallm etmlıtır. 
caddeıinde batırıp çaiiırırken Şoförün vurduğu kahveci 
yakalanmııtır. 61dü 

Bomba gibi benzin tenekesi! Evvelktl ııece Sirkecide 
Mahmulpaıa camlal önünde toför İımallln vurduiiu kahveci 

bakkal İranlı Eıat Efendi dün Şerafettln Cerahpafa haata-
dükkanı önünde tenekeden hanealnde ölmilt katıl de ya· 
llplrto hQıaltmakta iken yanı· kalanmııtır. 
.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ·······•··••···•····•······•·· 

ılf eclisteki istizah takriri 

Celse zabıtları 
-11-

Meclisteki son matbuat münakaşalarının 
zabıtlarını aynen neşrediyoruz 

(Birinci aayfadan deuam) 
ıöyleylm ki: Emin olıuular, 

hükümetlmlz ıılere dört elle 
ıarılmıı ve hayatlıırını mıJlet 
uğruna vakfetmlılerdir. fakat 
matbuatın bu gibi neırlyatına 
mani olmıya maattee11üf ka· 
nuolarımız müsait değildir. 

Ben bu takrir altına imzamı 
korken en büyilk lıtedlğlm ıey 
matbuat ıeklllerlnin önüne, 
geçmek için mevcut kanunun 
lcabettlğl tekilde tadilidtr, 
(Bravo sesleri) • 

Milletin çalıımaıına manı 

olmıyacaklar. 
Rahat ve huzurunu ihlal 

etmlyecekler, millete heyecan 
vermiyecekler, bedbinlik saç
mıyacaklar, Devlelin ve mil
letin hariçteki ve dahildeki 
kredisini bozacak surette yazı 

yazmıyacaklardır. 
Namuılu adamlar,ille ha

yatlarına karıımıyacaklardır. 
Bunlar hep hlaaettlğlmlz ıeyler
dlr.Bunların hepıl demokratik 
memleketlerde mevcuttur. O 
memleketlerde bu gibi gazete· 
!eri ellerine bile almazlar. Halk 
kendi meılekloe alt gazetele
ri okur. Bizde böyle de~I, bir 
arkadaıımızın dedijtl gibi, bunu 
gazete yazdı dedi mi her ıeye 

dım: bu bavullar harp veaal
klml idi, Türk hazineılnln 
paralarınımı kaçırıyorlardı? 

Talat Paıanın emrindeki 
hakikati anlamııtım. Bu ba
vullarda Türkiye hazinesi 

vardı. mahluğ sultanlar, bazı. 
nelerini kaçırdıkları gibi bu 

flrarilerde milletin hüsnü niye· 

tini ıuilıtimal ede ede geçir· 
dikleri debd beli hayatın 

ıervetlnl kaçırıyorlardı. Bu 
hareket hiç te ahlaki değildi. 

Türk milletinin hazineıi, T6rk 
mllletlnln idi. Ona vekaleten 
idare baıına geçtıklerl iddia 
edenlerin değili 

Bu hazine, mutlaka Türk 
milletinin kaldığı memlekette 
kalmaliydı pek iyi biliriz ki, 
Talat Paıayı lıtıhlaf edeP ka· 

b ,.. 
bıne. ma.11 ye vezneıinl 0 

boı br.ılmut. (memleketi ı-Are 
etmek için bir çok 1111 iiı1ıillere 

·fnanılıyor. Madamki halk ga· 
zetelerln yazdığı her ıeye lna• 
nıyo. 

Bizim için de milettin ıaa· 
det ve selameti namına l:iu gibi 
netrlyatıo önüne geçmek zaru• 
retl ha11l oluyor. Size 1908 
ıeyinden bahsediyorum: 

Anartl, bunların makıat· 
ları anartl yapmaktır. 

Mukaddeaatta hücum, on· 
dan ıoora kabllıe yağmakf!rlik 

31 Mart hadisesi bunun gü· 
zel bir nilmuneıidır. O zaman 
bazı notlar almııtım. Bir kaç 
parçasını okuyacağım. 

Mecllıi Mebusan çoktan açıl· 
mıttı. İatanbul mebuılarının in· 

tıhap olunduğu gün Dervlı Vah· 
deli adlı bir ıerserlnln çıkar· 

J:lığı volkan ünvaolı bir gazete 
ortalığı karıttırmııtı ve o ga· 
zete o zıunana kadar hakkın· 
da hürmet göıterllen cemiyete 
müthlt ıurette hücu oı ediyor· 
du, artık matbuatta nezaket 
kalmamııtı, külhan beylik, ıer 
ıerlllk, ha flyellk ve ecnebi el· 
!erine hizmet edenlerin düt· 
mantığı gazetecilik hayatına 
intikal etmlttl.) (Aynen bu 
günkü aıbı sesleri). 

O vakltkl hatıramı okuyo· 
rum .. 

(Deuamı uar) 

dütmütlü. Bu, bir facia idi. 
Talat Paıa firar ederken: 
- Bizim siyasetimiz iflas 

etti. Fakat, memleketin idare· 
ılnl eline alacak bir fırka da 
yok. KJme teslim etmeliyim? 

Deuılt herkeı gibi ben de 
bu "itirafı zünubunn aamiml· 
yetine lnanmııtım. Meğer, bu
da beylik laflardan biri imiı! 

Eğer öyle olmaaaydı, je~ 
bu adamın memleket td,~~ n 
kendi ihtlraa ve ıafd,.arın an 

t •' ı, mem. 
daha yilkıek tu •: 

tam takır, 
leketln hazln~•'halinde bırak. 
kırmızı bakır 
mazlardı? 

şı111" lıe, bu hazinede, 
keııd' canları da birkaç yüz 
k,. ... k eıklyaaının anı bir bas
ı.nına kurban gidecekti. Ne 

zihniyet idi, bu onlara kala-
cağına bize kalıın! Fakat k 1 

d b
.1 a an 

kimdi, ney i, ı ırmhfniz? 

(Devanı1 ııar) 

Çocuk hıı·sızlığı modası! 
Konyada da sarışın çocuklara mu

sallat bir hırsız peyda olmuş 
Kooyada bir müddetten 

beri çocuk hırsızlığı batlamıı 
ve en ziyade aarıtın çocuk· 
!arın çalınmakta olduiiunu 
anlaıılmııtır. 

Dün gelen Babalık gaze· 
teli bır11zın yakalandığını ya· 
zarak tu malumatı veriyer : 

Şehrimizde ıarııın çocuk· 
tarın meçhul ıahıslar tarafın· 
dan çalındıiı hakkında umu· 
mi bir ıayla deveran ettiğini 

evvelce yazmıı, zabıtanın bu 
iti ehemmiyetle takip etmeli 
lazım geldiğini ili ve etmlttik. 

Mea'leoln iç yüzü timdi 
artık anlaıılmağa baılmııtır. 

Zabıta ahiren çocuk çalan 
bir ıah11 yakalamıı çalınan 

Üç kişiyi 
Tavuk keser gibi 

kesen adam! 
lzmirde Karııyakada İzzet 

oğlu Haıan isminde bir amele 
tevkif edilmlıtlr. 

Bir müddettenberl İzmir 
yol lntaatında amelelik etmek· 
te olan ve ahvali umumlyeıi 
zahiren hiç bir ıüphe ar· 
zetmlyen Haıao Çorumun 
Maclt özü kazaundan ve 
Çorum müddeiumumlliğlnden 
gelen bir tevkif müzekkeresi 
üzerine tevkif olunmuıtur. 

Haıao, Mecit özünde, bir 
hiç. yüzünden üç klılyl, kü· 
meıte tavuk boğazlar gibi 
boğazlamıı ve flraretmiıtır. 

Çorum zabıtaaının müte· 
madl takibatı üzerine İzmir
de bulunduğu aolaıılmıt ve 
tevkifi lüzumu bildirllmittlr. 

çucuğu da ebeveynine teıllm 
etmlıtır. 

Ortadan kaybedilen çocuk 
Çaybaıı mahallesinde oturan 
bakkal Alinin dört yatında ki 
oğludur. 

Çocuiiu kaçıran BeYtehri• 
nln Eflrler köyünden Molla' 
Dervlı oğlu Ali iımlode bir 
tahıatır. 

Ali çocukla birlikte Bey· 
tehrinde yakalanarak Konya· 
ya getlrilmlıtlr. 

Çocuğu niçin kaçırdığı 
endiılne ıorulmuı: 

"Çocuğum yoktu. Bu çocuiıl 
görünce ıevdim. Ve evlat 
yapmak makıadlle götürdüm."' 

Yolunda cevap vermlıtlr, 

tahkikat devam etmektedir. 

Karşı yakada 
Sıtmadan kamilen yatan 

bir köy! 
İzmirde Karııyakanın Bos· ' 

tanlı köyünde utma günden 
güne artmaktadır. Birçok aileler 
11tmadan muztarlptlrler. 

Boıtonlıda birkaç evde 
tekmil ev halin yataktadır, 

haıtalık bllhasal\ küçük çocuk· 

lar araaında hükmünü icra 
etmektedir. Sıhhiye müdürlü· 
ğünün verdiği maliımata na· 

zaran nisan ayındıın bugüne 
kadar 11tma geçirenlerin adedi 
(401) imlt ve bunlara kinin 
dağıtılmııtır. Dağıtılan kinin 
miktarı 71 ki' oyu geçmekte imlt• 
Sıtmadan ölenleıln miktarı 
lae (2) imlı. 

.,.,,.,,,,,,,,~ ......................... \,,,....,... ...................... . 

Darülbedayi 
1

1 idam kükmü! 
heyeti Rizeli şakiler de 

Ağustosun 4 ünde Pa· muhküm edildiler 
rise hareket edivor Senelerce Rize dağlarında 

J adam keıen, köy baaan, eıkı· 

1 
yalık eden. evlere ateı veren Şehrimizde çevrilmekte 

olan iki seıll filmin İıtanbulda 
yapılan kmmları bıtmlıtlr. 

Bu iki filmden biri evyall 
feci bir otomobil kaza11 yü· 
zünden (Kaçakcılar ), diğeri 
de ( İstanbul ıokaklarında ) 
hlmlidir. 

Her iki filmin de sesli kı· 
11mlarını çevirmek üzere Pa· 
rlı sutudyolarıla yapılan mü-) 
zakerelerde bitmltir • 

Sesli kmmları çevirmek 
üzere ağuıtuıun 4 ünde Darül· 
bedayl artlslerl Brezilya vapu· 
rile Franıaya hareket edecek· 
!erdir. 

gidecek artialer araaında 
Behzat, Galip, Vasfi, Hazım, 
Talat beylerle bir amatör "" 
Feriha Tevfik H. bulunı.ıak· 
tadır. 

Mmrdan geliriltP ~,aanb~· 
ye artlıt H. ise Londr• an 1 

ahire Pariıe geçer4 heyete 

1 ti k edecekti• Artistler Pa· 
t ra d 23 -
rlı ıütüdyoı •ın a gun 
kadar kal-aktardır• 

Şem• · Paşa medresesi 
..ıispanser olacak 
Üıküdar Şemsi Paıa 

medreıeslnde Edirnekapıdaki 

ıüt diıpanseri gibi bir dlspan· 
ser haline getirilmesi tekarrür 
etmlı ve ketfl yapılmağa baı 
lanmıttır. 

Cidden işidilmemiş şeyi 
İ:ı:mlr ~gazeteleri yazıyor: 
Bu aabah htaabuldan iz. 

mire ktilliyetli ınıktarda çalı 
fesulyeıl ile bamya getirllmır 
tir. lıtanbulda Bamyenln ole. 
kaaı bet Çalı faaulya iki ku. 
ruf& ımıı. Şimdiye kadar f ı. 
tanbula ve civar vilayetlere 
turfanda ıebze gönderen fz. 
mire lıtanbuldan ıebze ihraç 
edileceği kimin alclına gelirdi. 

' 

gizil 
1
cemlyket

1 
tetkil etmekk ıu·' 

retly e teı 1 atı esasiye aııu· 

nuna muhalif harekette bulu· 
f nan methur Rizeli ıakilerln 
f iki ıeneden beri lzmlr Aiiir· 

ceza mahkemeılnde devam 
eden muhakemeleri neticelen· 
mit ve karar diln tefhım edil· 
mittir. 

Karara nazaren 20 mas:
nundan on altıaı beraet etml~ , 

Aziz oğlu Kadir 1danıa mah· 

kum edilmb· Y akUP Muhittin 
10 tepe, Rıza T ıene 6 ay, 
YakUJ> 3 ... ne, Mehmet oğlu 
Nfemet Z ıene 6 ay, Durmuı 
Rauf birer ıene, Muıa, Haaao, 

ıf.zır ve Hüsnü üçer ay ağır 
hapıe mahkiım edilmlılerdlr. 

il ~ •• 

Lozan •• •• gunu 
Hukukçular mebusları, 
talebe ve halkı davet 

ediyor 
Darülfünun Hukuk Tale· 

beıl Cemiyetinden: Lo~.ın 

muahedesinin imzası tarilıiııe 

müaadif olan 24 Temıouz, 

Hukuk Talebesinin ve btlcüm· 

le hukukçuların bayramı oldu

ğundan, her ıene olduiiu gi· 

bı;:bu ıene de 24 Temmuz 

Cuma günü ıaat IS te Da

rülfünun konferanı ıalonu11· 

da teait meraılmi yapılacak

tır.. Şehrimizde bulunan 
muhterem mehua Beylerin 
ff\ıkuk münteılplerinln, Ta. 

lebe arkadaılarımızın ve İs· 

tanbul halkının tetriflerl rica 
olunur. 

-- ~.,, .. 
ye Ye ilköy 9ibl Şark ılmendl· 1 
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millet meclisinde 

Vilayet idar.esi kanunu 
tatil edildi 

(Birinci sayfadan devam) 
1931 ıeneıl masarif atı karıı· 
lıiiı olar k 6,123,288 lira a· 
bul edilmiı ve v a r i d at ı 
30,207 ,988 lira olarak talıniin 
olunmuıtur. Tuz inhbar idaresi 
'1931 ıeneıl maıarifatı için 
'1,360,484 lira tahsisat erilmlı 
ve varidatı 8,173,329 lira tah· 

in edilmlıti•· • 
Müskirat idaresi ma""'" 

fatı karıılııı olarak 2,257 ,026 
lira kabul olunmuı ve varidat 
8,319,526 lira tahmin edilmiı· 
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile 
İıviçre federal ı:aeclisi arasın· 
ila ekledilen ikamet mukave· 
leılnln taadlki hakkındaki ka· 
mun laylhaaı kabul edilmiıtir. 

Bundan ıonra vilayet !da· 
reıl kanununun bazı madde· 
lerinln tadili liakkıodaki 
kanuıı li.yihe.sı müzakere edi· 
lerek kabul edilmiştir. 

Buna nazaran vilayet, 
idaresi kanunun beşinci mad
desi aıağıdakl ıekilde tadil 
edilmlıtir. 

Vilayet idare ~u'be reblerl 
defterdar, mektupçu, maarif 

min veya müdürü, Nafia Bar 
mühendisi veya mühendia, 

ukuk itleri, ııhhat, ticaret 
ve IADAyi ve mesai, orman, 
maadin, baytar, evkaf, tapu, 
nüfus, ziraat, lakin, posta, 
telgraf ve telefon, rüsüma t 
ıiıaımüdürlyetile polis müdürü 
veya bunun vazN'eıini ifa 
etmek için yerine k'lim olan 
ve jandarma kumandanından 
ibarettir. 

Mezkur kanunun 15-incl 
maddesi aıağıdaki ıeki!de ta· 
il olunmuftur : 

ali be§incl maddede ztk 
rolunan vilayet idare ıube 
Teisleri ve onların maiyette· 
rile altıncı maddede zikrolu· 
nan kaza idare şnbe reisleri 
ve maiyetleri ve kaymakam· 
lar lıakkında ibUyar, tevbih 
cezalarını re'sen tatbik ede· 
blltr. 

Ve taltifi mucip ahvalde 
takdı,_e verebilir. fbıı 

1 

numralı 'Vilayet idareıl kanu· 
nunun 38 inci madalne tabi 
dir. Valiler her vekile kal'tl 
ayrı ayrı meı'uldür. 

Vekiller kendi veki.ltitle
rine ait itler için reıen vali· 
lere emir ve talimat verirler 
ve icaıboda ukdtr :beyan ve 
ihtar cezaaıoı re' ıen tatbik 
ederler. Takdir veya ihtar 
cezaıından derhal Baıveklle 
malumat verilir. Bumdan ma· 
ada her vekil, valiler hakkın• 
da icra vekilleri heyetine tal· 
Uf ve tecziye teklifinde bulu• ' 
nabillr. Valiler icra vekilleri 
heyell kararlle 
vekalet emrine 
gıbi tekaüde de 
lirler. 

her zaman 
alınablleceif 
ıevkolunabl-

Kanunun 19 uncu maddeıi 
aıağıdakl ıekılde tadil olun· 
muıtur: 

Vekaletin rüesayı memurin 
ile ve memuriyetleri ·daireleri 
bir kaç vilayetten mürekkep 
diğer tepdlir.t memurlarile re .. 
men muhabereleri icara! bir 
hükmü ihtiva etmiyeıı, yabın: 
teknik ve heaabata alt hnıua· 
!ara münhasırdır. Şu kadar 

ki bu memurlar valilerin talep 
edecekleri her türlü mala· 

matı teknik ve heaabata 
alt te olaa vermei mecbıır 

durlar. 
Kanunun 25 -inci maddeıl 

aıadaki tekilde tadil olunmu1· 
tur: 

Adli ve askeri ciairelr müı· 
tesna olmak üzere vilayette 
mevcut bilumum devlet daire 
ve müeaseseleri vilayetin ef· 

tio ve mürakabesl altındadır. 
Va1i teftif rmuıııme.le&inl bizzat 
yapabileceği gibi sair reisleri 
ve mcnıup olduğu vekalet mü 
fetliş\eri ıvasltuilede icra ede 
biliT. 

Vekalet müfettiıl tle tefti§ 
ettirmek için vekile ımiinca 
at o 'nnma"k lazımdır. 

Vali birkaç vilayete &'11111 
memuriyetlerin ancak kendi 
vilayeti dabilinil6ki l" lertni 
teftişe salahiyettardır. Teftit 

ecziye ve takdirden ttnbe. neticeı!nde vazifesi baıında 
aare reialerile naıbı ve ~ayini 

kalmasında mahzur görülen 
vekaletlete ait olan memurlar memurlara meı'uliyeti üzerine 
hakkındakilere dair vali tar:ı:· 

alar 'k idareten i§lf.D el Çf k· 
f:ndan alt olduğa vekaletlere tlrebilir ve keyfiyeti derhal 

erhal malumat verilir. 
Kanunun 17 inci maddeıl ait olauğu vel<alete bildirilir. 

Kanunun 49-uzuncu mad· 
qağıdakl ıekilde tadil olun- deııl aıağıdaki ekilde tadil 
ınuıtur: edilml•tir : _ l 

Valiler vilayette dev etin • -
ve her vekaletin mü· Adli ve aakeri cl&ireler miH- ' 
me1&ill ve vekaletlerin leıına olmak .üzere kaza dahi· 
ıdare • ve ılyaai fcra vaııtMI !inde bulunan bilumum devlet 
olup villyetln umumi idaresln· daire ve müesairleri kaymaka· 

en mes'uldurler. ve bu iti- mın teftiı ve müral<.abesi altın· 
barla ~llayette Adli ve aıikeri dadır. Teft!t -neticesinde vazl-
aaireler haricinde bilcümle fesi baf)nda katmasında mah-
umurda nezaret, mürakabe ve zur görülen memurları valinin 
teftiı hakkını haiz en büyük muvafoka.tı alınmak ıartile itten 
amirdlrler. Valilerin müddei· el çektirebilir. Mecliı yarın 
umumi ile münasebeti 1426 toplanacaktır. ............................................................................................. 

lzmir Tayyare Cemiyetinde 

29 Bin lira zimmet 
Cem· yet Müdiri Durmuş Beyin 

muhakemesine- baş andı 
İzmir (huıui)-: Evvelce !ay 1 c:lığını,bundan muhasebeciAhmet 

yare ceınlyetl ptyagno bılet- Beyb dijter bazı zavatm 1Dem) 

!erinden 29484 lirayı zimme· 

1 

olduğmıu '!iiyltyerck onlarm da 
\ine geçirmekle maznun olan mesut vazi_yeite mahk~ bıı 
<.mlyet mildir! D~~nruı Beyin zuruna getirilmelerini i""'11ıit ve 
mwhakem~slne dun AğırcezE kendlainin i letti" I 'hlik bak· 
mahkemesınde baılanmıştır. 1 g Çl 

Durmut B.aıabi bir halde kındada bunu yedi ıenede öae 
endialnl müdafaa etnıiı Ye mek tıxrtiyle aldığı halde pa· 

üç sene cemiyet müdirliğln· raaını veremediğinden horç 
de bulunduğu milddet zarfın· içinde buluduiıuadan bahs 
da kÖJ'lere ve kazalara gide· etmiştir. Durmuş B. hadisede 
Teık cemiyetine 3.S milyon ıı. mnrnra zııma.11 olduğuna iddia 
ra varidat temin ettiğini ıul· etmtıtir. Mahkeme heyeti mu· 
latlmaldeıı malümatı olmadıfiı- ruru zaman hakkmda bir 
nı, zimmetinde oldufu iddia rar vermek üzere muhakemeyi 
edilen paranın zimmetinde olma 19 temmuza bırakmııtır· 

Hürriy fikir • 
ı . 

Tü k Matbuatı, Ferdin İlcaları a 
Aç k Bu unur a, Şuurlanabilirl 

( Birinci sahifedn11 devam ) 
me lnaıımak mecburiyetindedirler. O halde, bu iki ııı.ıemln 
her1e.yl hükumetlefdlrmek ftyaaetlni kabul et.meler.1 tazım. 
dır. Neveflatuncılığm "• ~ahdetl vücudu,. gibi blr;e:;di! 
Bir güa lnühcp, baıka birgün fırka mes'eleleri geldiği gibi 
23 Temmuz 931 çarıambaeıııila aa ~atbuat mes'eletl ge
lecekti. Tevali edecek günterae, aylarda ve ıenelerde he, 
demokrasinin bütün mes'elelerlnin bu ılateme göre birer 

11ekll ıdnıağa mecbur olacaklarını ıöylemek bir kehıtnete 
mütevakkıf olma1a gerek! Çünkü, medeniyetleri birer fel· 
ıefe Jdare eder. Hükumetler ve onların idare ılatemlerl, 
bu felıefe!erln lıtemlerlnden ayrılamaz. Bu felsefe lae, 
o devirdeki insanların hayat b kkındakl en ileri fikirlerini 
ifade eder.Bımun lçindirkl1 kurunuvüıta felaııfaal zamanmda 
ıırrkta ki ve guptekl hükumetlerin hepal de, ilahi ıiltem· 
lere htinat ediyordu.Bugünkt progreslıt felsefede ile ilemok· 
rat hükumetlerin en ileri fikirleri, teıkilatı ve kuvveU 
ifade ettiklerini görüyoruz. Demokraelye iıyan eden bir 
iki hükumet lıe, medeni birer kıymet aeğil, a11ın birer 

"Galat,.t Mldolunmuyor nıu?, 

Asrın tabii hükuınetlertnı tetkik ediniz: Hepsinde ae 
demokrasinin prograald •iıtemlnl görür, f :rdin ilcalarına 
müatenıt yaratıcı tekamül harekerlerlle karıılaııraınız. 
Her yerde, tabii haklara llltllemez. Her hükumette, çoban 
ile allamenin aynı neılr, çalııma, hıtlbap ve ıiyaai teıekkül 

~ 

gibi tabti haklara farksız, ~rtaız malik olduklarını görür· 
ıünllz. lr kunduracı çırajı Lolt Corç, mektep, medreee 
gönneden bir fırkiı teıkil eder, fırkanın relıl olur, İngiltere 
gibi dünyanın en büyük bir devletini tdare eder. BB1v8kil 
Makdonald, amelelikten Baıvekalete gelir. Hlfler, ç.ırak· 
lıldan bir NaıiyonaUlt fırllaaı teşkil etmek hakkını haiz 

bulunur.Bir Mosulunl ve bir Stalln gibi mektepsiz ve Prim od 
Rlvera gibi mektepli lnaanlar, demokraainla bu haklarından 
iallfade ederek fırkalarını teıkil etmiıler, diktatörlüklerilll 
kurabllmi.flerdi. 

Demokrasinin deiiımez bir kaideıl vardır: Halkın 
efendi oldufiu bir memlekette, Halkın tabii hakları tahdit 
edilemez,ıınıflua taksim olunamaz, ne münevver ne de 2en· 
ğla sınıflarına imtiyaz ha~kı verilemez.Çünkü, mtınevverle 
zenğinln bili!:lal &ibl halkında aynı ıekilde hili!:lal vardır. 

Bir cemiyette bilinen ı1ey, herkeıln bilaıeğe me<:bur olduğu 
-.eydlr. Buııun "çhıdirki, kaııflerl ve dahlleride darülfunıın 

preföserlerl arasında değil, Edison ki, halk ara.anda 
-bultryoruz! 

Baleariltanda, çoban 'Petrof ~rica Yapar, gazeteılnt 

çıkarır, ıiyaai yazılar yazar. Onun hürmet ettiği iki kuvvet 
vardır: Fikri ve ceza kaDunu! lnıanlar, 'bu hakkı almak 
l.çiD kuwnviiat&yı yıkm)flar.dı.Bu eski devir, yazmak hakka-

Qnı aıutrese ve lı:ilneye vıımıqti. Demolaaııt lnkilabı, ba 
nakkı 'darülfünun ve hükümete değil, halka la:de -et'mft
tl. &ık.ta ta.Mi klanndan biriaidir de onnn ıiçtD! .Bu Jıak. 
kın iadeıinden ıonra dırkl, vahı! Kurunuvüatanıo yerine 
ıbu gOnkü .med-i dünya kuruldu.Bu ölmez eser, her insanda 
bir olan fikir neıreıımeı.t hürüyetmln il~ilde kimi dir? 

Türk ı!emokrastsi, bu günkü medeniyetin bir üzvü ol
mak mecbnriyet11:ıdedır. Akıl ide, aanyayı idare eden 
ileri fikir haricinde kalır, asnn devleti olamaz. Bıı 
taktirde, hem btr kaç nealin kılapçılık fedakarlıldarı bo
ıa gitmıı olur, hem de Türk ültürüne dayanan bugüa
kü demokraıl lnkilabıda Tanzlmat,93,lOTemmuz ınkıliıphm 
gibi te.hıı.ocür eder: Biz ıı:annetm1yoruzkl, Türk inkllabı 
içine karlf&D imanların hepsi de 1ro a'lcibetten korkmasın· 
larl. Buna ln&amJYOJ'ÜIE. Bil memleketin hükılmet, ma u· 
t ve 1...lk .. baokalarıada denıokraaı zihniyeti hakmdir. 
Yaıı-, Türk iokılabımın fikriyatı yazılmadığı içindir.ki, 
demokraılnln iluvvet nıurları olan tabii haklarının mahi· 
yetlert hakkında tereddütsüz fikirlerimiz yok. Z&nnedi· 
yoruz ki, istediğimiz gibi d!Qünmek ve bu dU,üncellln 
neticelerini doğru bir hak kabul e!tirmek ınümkiiDdü.rl 
Bu ıakat bir düşüncedir, Demokraıl memleketlerinde te· 
ıadüf edilmeyen bir mantıkdu, Çüakü, -0ralarda bizim 
devrimiz geçmiı, l;ikılap felsefen h çıbn'ftı. ızde 

ise, hali. kurunu vüata ınantıgı caridir. kuruntı vü ta ı e 
aarl medeniyeti itilaf etUrmek iaU,yen zihniyeti yıkama· 
dık. Zira, ma~Dat ba eaıı.ıilara görer idare eililmedi. Ha~ 
buki, T~ deınokTaııiMnl ya,atınak için T.ür.k hal.kıouı 
bilğisiai aıırm demokraaı •usüllerlle lnkiıı.f ettirmek 
lazımdı. 

Hıılk fırkaıı ga'Zeteleri, bunu yaı;madı. Henüz-bir senelik 
olan mUhallf mırtbuat ise, bu mfhaya gitmek isteyen ha• 
Teketlerinin tahkir ve tehdit ile kar,ılımdığnu gö•aii. H.F .ıı 

gazeteleri münalı.aıaları fıkri cereyanlar Jçinde devam ettire
meyince, mukabil fikirle ıuatarulamayım mnhalif matbuatı 

kanunla auıdurma:k fikri ınıeydıma çıktı. Hüklhnet, fırka 
;,aazetelednin aclzlerinl anladı. Mem bunlara kuvvet ver• 

"Drek ve hemde neırlyah muayyen bir sahada tel.Uf etmek i:çin 

nefir 1ıürriyetlni 'bir ~ınıfın tmtiyazı altınakaymak kanunu1111 
Yll'J>lı. liu kanım, nerriyat hakkını halktan alıyor, bir Da· 
rülfünımun 'ınıfımı. veriyOT, hem de bir imtiyaz gibi! 

Ntçln? , 
~ımun projesinden anlaıılıyOT ki, !Matbuatı tlmile ıten-

tendtmıek gayeıl takip ediliyor. Fakat, 7I'üik ımatbuahnı 
llmlle ıenlendlrmekte hükümetln ve kınıunını salahiyeti 

, · lzmir 
lstanbul spor davet ·ii zer·u· te 

gün 1zmire gitliyor 
Eevlce de yazdığımız üzere 

l.tanbulıpor kulübümüzün İzmir 
eeyyahatl tahakkuk etmiflir. 

lsmır Altınordunun da :eti 
üzerlııe faaliyete geçen ı ı 

11yahlılar İzmirde üç maç ya• 
pmak fınatını bulmuılardır. 

İlk maç ııyın24 üncü cu· 
ma ııünü lzmtr -.parla yapacak· 
!ardır. İkinci maç pazara altın 
ordu ile, ikinci maçta 31 inci 
cuma günüde karıı aka il 
yapılacaktı. 

Gidecek oyuncular ıunlar
dır. Kazım, Kemal, Tevfik, 
Samih, Şerif, Hasan, Murat, 
Salahattln, lamall, nevzat Azmi 
Safa, Selahattın Tevffk ve 
Nihat Beylerdir. 

İıtanbula -.porua kıymetli 
gillleclal V eyıl de davet üze
Tine futbolcü arkadaılarlle 
İzmlre gidecek ve orada diık. 
gülle rekoru yapacalCtır. 

İıtanbulspnrlar iki de vo
leybol maçı yapacaklardır. 

Bu maçlar Pazarfeııi ve 
Çarıanba gllnlerl olacaktır. 

Bu ıporcu kafilesine üçte 
idareci iıtlrak edecektir. 

Sporcularımıt ba aktam 
Seyri1af&tnln Gülnehal -pu
rlle Baııdırma tarikile gıdec k· 
lerdir. 

lıtanbulda liUyük muvaf. 
fakİyetler göıteren aarı .,tya". 
liların İzmlrde de muTaffak 
olına:luıgı temenni ederiz. 

Yılmaz kulübQ müvaffe. 
kiyetıar peflnde. 

Evvelki hafta Çılkur bo1,ı 

tan halk ıtadında rum olum
pl)'.llkoa takımını 3· ,a yılaa~ 
zın fkhıcl talrımı bu Cumada 
Yeıllköy .. baatnda Yetll köj 
muhtelltlnl yenmlttlr. 

Birinci takımlar maçı aa 
Yılmazın 5°2 gal beaile neU• 
celenmlıtlr. .. 
Atinadadagüreşl 
Güreşçilerimiz iyi 
netice alamadı 
Atına, 19 (A·A) - Bugün" 

Atina stadında Tıırk güreoçl• 
leri ile Yunan gürqçilerl ara 
aınıiıl yapılan 'IDOsabakada 
Yunanlı Zervlnls Galeri; Za· 
mout Adnanı; ıı'evflk te Papa• 
daklyl ıayı h-bile matlup 
etmiılerdir. 

TOrk atletlai 'tadyoma 
lrer ve çıkarken halk tara~ 

fından rddetle alkıılanmııtar· 
dır. .......... . ........ ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. .. 

Edirnedo dün Sanayi 1 Türk tarih tetkik en· 
serğisi açildı cümenmin tetkikatı 

Edirne 20 (A.A) - 'Buglln Ankara, 20 (A.A) - Tıtrk 
aaat 17 'buçukta ıehrlmlz lla· tarihi etlilk rencOmeni re 
nayl ıerglıl açıldı. Bu mi1na· 'Ve rtyaıell Cümhur kli.tibt 
aebetile maarif emini Hilmi B. l\Jmumlıl Tevfik ve Cemtyettn 

kıymetli bir nutuk lrrat ve 

vali Bey namıoa maadf ı:aü

dürü Sabit Bey serginin küıat 
-mı icra etti. Serglya pek 

büyük bir rağbet 'Va:aır. 

San'atlar mektebinde açılan 

bıı aergl 'lllahalll 'Banaylimlzl 

tnklpfı ve tannıma11 nolı:tai 

nazarından çok yükaek ve de· 

ğerli btr - olarak ilcabul 

edlleblllr. 'Haftalarca geceyi 

g ııdüze katmak auretile sarf 
edilen Haf mahıulfi ola'b 

ıergide mallarını tefblr e~ek 

imkanını bulan Edirne ıan'at 

crba bı, v li ve maırif ._ıtııi 

Beylerle mektebin diğeri! ve 
görgülü müöurli E1cre111 Beyi 

ve diğer müteıebbislerl kıymetli 

omeıallerinden dolayı ıükranla 

nmak!adırlar. Sergi 30 Tem· 

muza kadar açık bulundurula· 

<:aktıt. 

Peştede 
Peır;e, 20 (A.A.) - Yeni 

Jntibap oluaan Meb'uıan mec. 
i'J bugün ilk lçtimaını mera· 

aimle -..ktetmltUr. 

'Umum katibi Reıtt Galip Beyler 
hafriyat yapılmakta olan Alı
'larda tetklkatıa bulunmak 
bzere yarın :Abkatailan aytı
lacalttır. 

Alman • 'Fransız rıca
litıi11 t~l>li~ 

Parla, 19 (A.A) - Alman 
Fransız ricali Devletinin 'P&· 
rlatekl mükalematı •~ılyeıl 

bn kp• mti~~k 
neıretme"k tıuretfle nlhaydl 
~ulmuttur. 

Tebl'iide !\'ukuu teatlj'l 
efkirın istikbalde daba ıa

minıi btr letrikl mesai arza 
oeden iki hükumet iıeoy.ıılnde 

tr rrilp 'VÜCU eı:ır<li· 

zinl bildirmektedir. 

Fr11n&a, Alı:ı:anyadakl buh· 
ranın af ihnesi için 
yardımda imhnmnıl/ı vadetmlt 
ve bu tla ,.arın Lond· 
rada Hooırer pli.mnm mevkii 
icraya vazı J.çin toplanacak 
kollfel'«llla · tlrak etml?fl va· 
detmiftir. 

Bu suretle &!manyadaki 
buhranım yakında .zail ola· 
caji.ı muhakkak addedilmek· 
tedlr. 

line 'girmiyen bir hınekettir. Nluha.J'r.ir, ınm'atkiır bir müle

fekklrdir. Bu intan, hem Aabdülhak Hamit gibi mektq, 
haricinde yetiılr, hem de clhaıın mektepaiz dahi §Chirleri 

alimleri, feyleıoftarı gibi bugünkü dünyanın kanun ve hüku· 
·"metlerini yaratır! 

'Bu lldam, ı=ahil ~ıatr'? 
A:sra ! Sırn'atkaT, 'Bmnm killtiirüne ahip olmaz, bu kül· 

türü llerle1eıı ibir iktidar ua bulunmaftll, cemiyette bir ev-
ki ıahibi olama-z Tarihte Be höyledir,bizd de böyledir! 

Türk balkı, költüraüz muhm:riTI okumırmrt, denllemem'1-
tlr. Fakat, Namık Kemal gibiler! dmlemifHr. O halde ,bll 

günkü matbuatı da Türk aehaaımn -san'atkarlarına bırkma· 
lıdır. Bunlar, balkın içinden yeUşlr, l!calarının büyilklüğü· 
ile kendilerini yaratırlar, halkın bllgleini ifade ederler! 

Bu, matbuat hürriyettir. Çobandan DaTülfünun ıelal· 
ne kadar herkes için ay.n ı tekilde olan hürriyet! 

Eğer bu hüı:riy,r.t, halktan alınır, bir .zümreye verilir· 
ıe, Türk dehası da İıtatik hale gelir, yaratmak kabiliyeti· 
nl kay~der. tide, muhalefet değil, Türk deha&ı sustu· 
rulmuı olur. 

haricindedir. Fikre, fikirle mukabele ediniz. Doğru Tlklrin kazan· 1 
Fikir, .'.r •amik 'bir kuvvet Ur, lıenOz müphem kııilan dıltını görecekıtniz. 1 

ferdin ilcaıa .... dan gelmektedrr. S11n'ııtktr l•e, kanun dalil· "Naci lSMLAf 

'-----------------..... --·-----------------....,~----------------------·---------------.... ----------------~---
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Sahife 6 YARIN 21 Temmuz 

'·;~ti~:;'" -- l'Istanbul .~ıhhi müe~s~- 1 Muhterem Halkın Nazan 
ı~c/ç:~~~:ı :::~:ua;~~:e:2!! sel er muh. a.~a.at ko~ıs- Dikkatine: 

• 

ilmi münderecatla [lntlıar et• ı _ d 
mittir. Karllerlmlze tavsiye yon U re ıs ıgın en: COLUMBIA gramofon lğnel;rlnln taklitleri mevcudiyeti hu uıunda muhterem halkın 
ederiz. nazarı dikkatini celbederiz. 

1/11' Bakırköy'de akliye ve asabiye hutaneıl için lazım olan Filhakika,1 bir ınüddettenberi COLUMBA 
.TiYATRO ve SiNEMA • 100,000 adet yumurta olbaptakl ıartnamesl veçhile ve 11· çıkarılmııtır. 

ismini taııyan taklit iğneler piyasaya 

ÜSKÜDAR Ağuıtoı 931salı günü saat 15te baılamalt üzere aleni ıuretle Bu taklit iğnelerin amillerl, balkı aldatmak maksadile hakiki COLUMBIA tğneler 
münakueya konulmuıtur Fazla izahat almak lstlyenlerln mez· kutuıunun renk, boy, ıekil ve bandrolunu tamamile taklit etmiıleıdir. 

Hale sinemasında kur komisyona müracaatları ilan olunur. Hakiki COLUMBIA iğnelerinin taklitlerinden tefrik edilmesi halk için pek kolaydır. Bu 

1 

Renkli Vesika 
Duhuliye 10 kuruıtur 

Seyrisefain 
Merkez Aoentaıı : Galata 
Köprühaıı B. 2362 ıube 

1 acenta11 : Sirkeci Mühür
darzade Hanı Tel. 22740 

TRABZON POST ASI 

(ANTALYA) vapuru 21 
Temmuz Sılı 17 de Sirkeci 

rıhtımından kareketle Zon· 
guldak, İnebolu, Ayancık, 

Samıun, Ünye, Ordu, Gire· 
ıon, Trabzon, Rize Mapavrl'· 
ye gidecek dönüıte Of, Sür· 
mene Tırebolu'ya da uğra· 

yacaktır. 

AYVALIK SÜR' AT POSTA Si 

(MERSiN) 21 Temmuz Salı 

1 17 de Sirkeciden kalkacak· 
tır. 

, Dr. Aristidi 
Zührevi hastalıkları 

Tedavihanesi 
(Emln~nü: Sabık Kar aka han No. 81 

Büyük Tayyare 
piyangosu 

11 inci Tertip 1 inci Keşide 
11 Ağustos 1931 dedir. 

Büyük ikramiye 
30, 000 liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000, 
Liralık ikramiyeler ve 20.000 Liralık 

Bir Mükafat Vardır. 

lıtanbul icra dalreıl itiraz 
mercllnden : 

Galata' da Marya sokağında 
23-25 No. lu hanede aaklne 
iken elyevm ikametgahı meç· 
hul bulunan Madam Veronlkln 
yevmi mürafha olan 13·8-931 
P~rıembe günü saat 14 de lı· 
tan bul icra itiraz mercllode 

Dr. Hafız Cemal 
Dahili hastalıklar mutehassısı 
Cumadan maada her 

gün öğleden sonra ıaat 

(2,30 dan 5 ) e kadar lıtan· 
bulda Divan yolunda (118) 
numaralı husuıi kabinesinde 
dahili haatalıkları muayene 

husuıta atideki tafsilatı arzederlz: 

1 - Sahte iğneler COLUMBIA değil (i) siz COLUMBA marka-
sını taşımaktadır. 

2-Hakiki kutular üzerindeki CO. ~ sahte iğne 
LUMBIA k ı • . . d b I · kutularında e ımesının yanın a u u- mevcut de-
nan bu şekildeki 2 musiki işareti ·~~::~:<· ğildir. 

3 - Kutu üzerinde 200 iğne bulunduğu işaret edilmiş ise de de
rununda ancak 100 ila 120 adet bulunmaktadır ki bunu kolaylıkla 
kontrol edebilirsiniz. 

4 - Bu taklit iğnelerin imalinde kullanılan çelik o derece adidir 
ki plakın yarsına gelince aşınmış bulunmakta· ve gıcırtı vererek 
plakı tamamen bozmaktadır. 

Bu iğneler adi Alman mamü1atından olup muhterem halkın bilhassa bu drkate karıı 
nıüteyakkız bulanmasını tavsiye ederiz, çünkü 200 iğne yerine ancak 100 ilA 120 adet iğneyi 
havi kutular satılmaktadır. Hakiki COLOMBİA iğnelari, ıahte iğnelerden daha pahalıdır, 
fakat neticede ıahte iğneler daha pahalıya mal olur ve memnuniyetbah~ bir semere ver· 
nıez. En eyi plaklarınızı tahrip edebilecek olan fena c .ns iğne alarak 

Kendinizi Aldatmaktan Sakınınız. 
iğnelerimizi satın alırken COLOMBIA markasına iyice dikkat ediniz. 

Çünkü ucuz, fakat fena ve neticede daha pahalıya mal olacak dt:ğersiz bir mal satmağa 
tereddüt etmlyen bir bayi tarafından aldatılabilirainiz. 

lıtanbul 7 inci icra Dal.re· 
ılnden: Bir borçtan dolayı 

mahcuz paraya çevrllmeıl mu· 
karrer Şımılr ağaçı Galatada 
Kurıunlu Handa 6 numarada 
25 Temmuz 931 tarihinde aaat 

Bu ıahte iğnelerin piyasadan kaldırılması için lazımgelen teıebbüsatta bulunuyoruz. Yu· 
karda arzettiğlmlz hususattan maksadımız ancak halkın nazarı dikkatini celp ve aldanma· 
mak için müteyakkız bulunmasını temin etmektedir. İngiliz mamulatından ve birinci nevi 
çelikten mamul hakiki COLUMBA iğnelerinden 200 adedini havi bir kutu perakende olarak 
45 kuruıa satılmaktadır ki beheri 200 iğneyi havi 5 kutuluk kartonun yani 100() iğnenin fiatı 
225 kuruıtur. Buna mukabil bazı düıüocesiz bayiler tarafından hakiki COLUMBİA iğneleri 
yerine COLUMBİA markalı adi cins Alman mamulatından taklit iğnelerin kutmu perakende 

bulunmadığı veya muıaddak olarak 35 kuruıa ve hatta 45 kuruşa satılmaktadır. Bu COLUMBİA markalı kutuda ancak 
bir vekil ğöndermedlği takdir· 100-120 adet iğne bulunduğundan, 5 ketonun muhteviyatı ancak 600 adetdir ki bunlar 

de tedavi eder. 
Telefon: lıtanhul 2398 

de mumalleyha Madam Ve· • için 175 kuruı yani 1000 adedi için 290 kurnı tediye etmiş oluyorsunuz. 
ronikin Madam Horsl Salomo· Or. Hayri Omer 70 
na olan borcundan dolayı Ga· Aimanya Emrazı cıı. Binaenaley beher 1000 iğnede kuruş fazla 
!atada Marya ıokağında 23·25 diye ve zührevlye cemi· • b d d d" • b• } } 

9 dan itibaren paraya çevrile· No lı gayrı menkulun ıatıı tar· yeti azasından Beyoğlu Ve?nlıŞ Ve Un an maa a a ı ClnS lr ffid a ffilŞ 
ceğlnden talip olanların tarih zının tayini cihetine gidileceği Ağacamı karıı ııraıında o)uyorSUDUZ. 
ye ıaatta mezk<ir handa hazır mübeyyin tıbu davetiye vera· 133 No. öğleden sönra mü· 
bulunacak memuruna müra· kası mumalleyha hakkında racaat. Telefon: 3586 COLUMBIA GRAPHOPHON COMPANY LTD LONDON, 

_c~a~a~t~la~r~ı~ll~&~n~o~lu~n~u~r~.~~~~~ll~a~n~e~n_t~e~b~ll~ğ_o~l~u~n~u~r.:__~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~-=~~~ .................... 1111111:11a1 .. . 

NEY· YORK 

Haıaratı öldüren bütün FAYDA 
mliıtahzarat arasıoda DAHA MÜHLİK, DAHA MÜESSİR VE YARI YARIYA DAHA UCUZDUR. 

Bütün devalr vemüe11eaat FAYDA istimal eder. Sinek, tahtakuruıu, hayvanat ve nebatat ve eıya üzerindeki pire, böcek ve bütün haıarııtı bir saniyede öldürür. Leke yapmaz.Yeril malııfır. Hasan ecza depoal\ 

Bursada leyli ve nihari kız lisesi 
Türk Maarif cemiyeti Sunada bir kız liıesl açıyor. Muktedir muallim ve mürebbiye· 

lere malik bulunan bu lise reımi liıelerin programını takip etmekle beraber ayrıca lnııl· 
lizce, Almanca, Franaızca lisan kursları vardır. Bu kuralar ecnebi muallimler tarafıodan 
idare <edilecektir. Talebe mahdut olacağından ıimdlden ıeraltl öğrenmek için Sunada 

Talebe Yurdunda Kız Ltseıl kayıt ve kabul komisyonuna müracaatları. 

OSMAHU BAHKASI 

Sermayesi 10,000,000 
İngiliz lirası 

IST AN BUL ACENT ALIGI 
Telefon: latanbul 3318 

BEYOGLU DAİRESi 
Telefon: Beyoft/u 1303 

Senedat ve poliça muka· 
bilinde muayyen vadeli 

veya heaabı cari suretıle 

a vanalar, poliça ve lıkon· 

tosu. 

Tiirklye Cümhurlyeti • 

n!n baılıca ıehirlerlne ve 
memaliki ecnebiyeye ıe· 

nedat, çek, itibar mek· 
tupları ve telgraf emir· 
nameleri lnali.tı. ( Heıabı 
cari) küıadı, ıenedat ve 

kıymetli eıya muhafazası, 

kupon tahıilltı, Türkiye 
ve memalik! ecnebiyeye 

keılde edilen pollçaların 

tenlyeıl, borsa muamelltı 

l icraaı, akçe bey'! Ye te• 

raaı, aalr bilcümle ban· 

ka mus.melltı, kaNl icarı. 

•• 
lı Selcinik Bankası 

Tarihi tesisi: 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edllmiı: 

30,000,000 Frank 

Merkezi idaresi: İstanbul 

Türkiyedeki ,ubeleri: 
Galata, lstanbul, İzmir, 

Samsun, Adana, Mersin 

Yunaniatandaki ıubeleri: 1 
Atina, Selanlk, Kavala 1 
Gülbane tatbikat mektep ve 

serirlyatı müdüriyetinden: 
Pratlsiyen etibbaya (manken 
tatbikat) kursu 1 Ağustos 1931 

Cumartesi gününden itibaren 
baılıyacaktır. Devam etmek 
lltiyen etıbbanın Cumartesi, 
Pazartesi ve Perıembe günleri 
saat 10 12 araıında V eladlye 
muavini Doktor Yuıuı Zıya 

Beye müracaat etmeleri rica 
olunur. 

Nazarı dikkate 
Sağlam ve ıık kundura 

kiymek için Beyazıt Okçular 
baıında 67 numarada Seyfi 
kundura mağazuında imal 
edilir. 

1 

1 

Doktor feyzi A~met 
Cilt, saç ve zührevi bas· 

talıklar mütehau111 Cu· 
madan maada her ııün 
saat 10 dan 6 ya kadar 
basta kabul edilir. 

Adres: Ankara caddesi 
No. 43 

Telefon: lotanbul 3899 
-. ... ıııiııiıııiiiiiıiiiiiiiiiııiiiliıııiiiim .. 

Doktor Agop [ssayan 
Langa cami sokak No16 

Hergün hastalarını kabul 

ve tedavi eder. 

.......................... 
Kiralık daireler 
ikdam yurdunun 

üçüncü katı kısmen 
mefruş olarak kira
lık Dördüncü kat 
dahi kiralıktır Ga
zete idarehanesine ' 
kitapçılık ve müret
tiphaneye elverişli -
dir Görmek için ka
pıcıya müracaat o
lunur. 

Telefon Beyoğlu: 4515 

kuvvelll .. ,. ......... ·-- -

latanbul 4 cü icra memur· 
luğundan: , 

Tamamına bin beı yüz lira 
kıymet takdir edilen Üıkü· 
darda Rum Mehmet paıa ma· 
hallesinde medrese sokağında 
cedit 21 No. lu maa bahçe ah· 
ıap hanenin tamamı açık 
artırmıya vazedllmiı olup 1 
Ağustos 931 tarihinde ıartna
mesl divanhaneye talik edile· 
rek 19 Ağuıtoı 931 tarihine 
müsadlf Çarıamba günü aaat 
14 ten 16 ya kadar İstanbul 
4 cü icra dairesinde açık ar· 
tırma ıuretile satılacaktır. 

Artırma ikincidir. Birimci 
artırmada en ziyade sekiz yüz 
yirmi liraya talip çıkmııtır. İt· 
bu ikinci artırmakda Emniyet 
ıandığıoıo matlubu temin edil· 
dikten sonra en ziyade artıra· 
nın üzerinde bırakılacaktır. 
Artırmaya iıtlrak için yüzde 
yedi teminat akçesi alınır. Mü
traklm vergi. Belediye vakıf 
icareal müıteriye aittir. 

Hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyan !petekli alacaklılar 

lle diğer elakadaranın ve irtl· 
fak hakkı ıahlplerinln bu 
haklarıoı ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddlalarıol 
ilan tarihinden itibaren yirmi 
güu içimle evrakı müabitele· 
ril., bildirmeleri lazımdır. Aksi 
halde hakları tapu slclll~rile 
sabit olmıyanlar satıı bede· 
linin paylaımasından hariç 
kalırlar. Alakadarların icra ve 
iflas kanununun 119 uncu 
maddesi hükmüne tevfiki ha· 
reket etmeleri ve daha fazla 
malümat almak isteyenlerin 
930 637 doıya numarasile 
memuriyetlmlze müracaatları 

ilin olunur. 

ımpoıa 

Ticaret Odasının Malumatı Tahtında 
BEVOGLU 

• 
L O 

MAGAZASINDA 

Yalnız 12 gün daha: 
Fevkalade Mevsim Sonu Satışı 

TUHAFİYE MANİFATURA ve MODA EŞ ALARI : • 
YÜNLÜ ve PAMUKLU KUMAŞLAR 
İPEKLİ KUMAŞ ve KADiFELER 
HAZIR ELBİSELER 
ÖRME EŞYALAR 
GERDANLIKLAR 
ŞEMSİYELER 

ÇANTALAR 
ve ilah. üzerine : 

l 

0 
0 1 O ve 

0 
0 20 Tenzilat 

1 BÜTÜN DAiREDE: 

EMSALSİZ FIRSATLAR - -Doktor 

Fuat Sabit 
Ankara caddesi Cihan kütüp· 

hanesi listünde No. 66 
Telefon: lstanbul 2385 

Acele satılık ev 
Mahmutpaıa mahallesinde 

121 Temmuz 1931 =Hızır 771 
-sı-- aı=--

Arabi Ruml 
S Rebiülevel 8 Temmuz - -Vakit- Ezani Vnkit • V satı 

ı:vkat s. D. 1:V!Llt s. D. I -·- ----
Sabah 7 2.1 ~abah 2 57 
Ögle 4 43 Öe!e 12 20 ı 
ikindi 8 42 
Akşam 12 00 Akşar.ı 

İkindi 16 lfil 
191 36 

Vatsı 1 55 Vatsı 21 33 
lmsAk 7 03 im sik 2 S7 

küçük Yıldız han sokağında 

1 
1 

beİ oda' mutebah ve taraçay !-----------....:! 
havi 21 numaralı hane aceleı 

Mesul müdür ve müme~sl! 

ıatılıktır. Mahall bekçisine 

müracaat. Bürhanettin Ali 

ark ıtmendl· 


